
Placówka kształceniowa Bredbeck, Polsko-Niemiecka Współpraca 

Młodzieży (PNWM) i ukraińska organizacja pozarządowa «Tolerance in 

You» zapraszają osoby pracujące z młodzieżą w Polsce, Niemczech oraz 

Ukrainie do udziału w Forum TRIYOU 2023. Wydarzenie jest częścią 

projektu «LIKHTAR – sieć dla edukatorek i edukatorów z Ukrainy» przy 

wsparciu Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec. 

Data: 13–15 lutego 2023 

O czym jest Forum TRIYOU 2023? 

Forum TRIYOU będzie spotkaniem osób, które realizują lub planują zorganizować trójstronne spotkania 

młodzieży. Celem jest dostarczenie organizatorom projektów praktycznych narzędzi i specjalistycznej 

wiedzy z zakresu planowania i prowadzenia trójstronnych spotkań młodzieży. Po Forum TRIYOU będą 

Państwo mogli rozpocząć wymianę młodzieży w swojej szkole, uczelni lub innej instytucji edukacyjnej. 

Kto może wziąć udział? 

Zapraszamy edukatorów i nauczycieli z Polski, Ukrainy i Niemiec, które pracują z młodymi osobami w 

wieku 12-26 lat oraz inne osoby zainteresowane międzynarodową wymianą młodzieży. 

Tematy forum: 

✓ Praktyczne metody i narzędzia prowadzenia grup w spotkaniach międzynarodowych 

✓ Wyzwania dla edukacji młodych osób, po inwazji wojsk rosyjskich w Ukrainie. Studium 

rzeczywistych doświadczeń z trójstronnych spotkań młodzieży, które odbyły się w czasie wojny.  

✓ Sieciowanie i poszukiwanie nowych partnerów do projektów z Ukrainy, Niemiec i Polski. 

✓ Możliwości dofinansowania trójstronnych wymian młodzieży przez PNWM i praktyczne 

wskazówki i porady dot. wnioskowania i rozliczenia projektów; przedstawienie portalu TRIYOU 

służącego do nawiązywania nowych kontaktów i wspólnego planowania projektów 

Miejsce forum: Placówka kształceniowa Bredbeck w Osterholz-Scharmbeck 

(Niemcy)   

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 stycznia 2023 

Aby wypełnić formularz zgłoszeniowy proszę kliknąć w link 

Języki forum to: polski, ukraiński, niemiecki - zapewniamy tłumaczenie symultaniczne. 

Opłata za uczestnictwo: 110 PLN (obejmuje: noclegi, wyżywienie, udział w programie).  
Dodatek za zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym 40 PLN/ noc. 
 
Koszty podróży: 
PNWM dofinansowuje koszty podróży według stawki 0,78 zł/km, liczonej w jedną stronę. 
 

 

 

 

 

 

https://www.bredbeck.de/
https://www.bredbeck.de/
https://forms.gle/EHkV2164EsGtyVGK9


Partnerzy projektu: 

 

Placówka kształceniowa Bredbeck to centrum kształcenia dorosłych w Dolnej Saksonii, finansowane 

przez powiat Osterholz. Bradbeck oferuje własny szeroki program seminariów z zakresu edukacji 

kulturalnej i politycznej, jak również organizuje liczne zaawansowane szkolenia dla profesjonalistów 

w sektorze społecznym. W przypadku spotkań, seminariów, prób i konferencji możliwości przestrzenne są 

niemal nieograniczone. Dziewięć jasnych i przestronnych sal seminaryjnych i warsztatowych pomaga 

skupić się na tym, co najważniejsze i oferuje elastyczne opcje wyposażenia. 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i 

Niemców. Dofinansowuje i wspiera merytorycznie polsko-niemieckie i trójstronne projekty z udziałem 

Ukrainy. Od ponad 30 lat buduje pokojowe relacje sąsiedzkie. Od początku swojej działalności PNWM 

dofinansowała już ponad 80 tys. projektów, w których wzięło udział ponad 3 mln młodych ludzi.  

Organizacja pozarządowa «Tolerance in You», Kijów, Ukraina 

Realizuje projekty edukacyjne dla młodzieży z obszaru obywatelskiej i politycznej edukacji nonformalnej. 
Poprzez sztukę przybliża historię oraz polityczne i społeczne wyzwania społeczeństwa obywatelskiego. 
Zaangażowanie młodzieży w procesy demokratyczne w kraju oraz rozwój edukacji nonformalnej na 
Ukrainie, to strategiczne zadania zespołu. Od 2014 roku organizuje międzynarodowe spotkania młodzieży 
ukraińskiej z innymi krajami Europy. Od 2014 r., na kontrolowanych przez rząd ukraiński terenach obwodu 
donieckiego i ługańskiego, organizacja , pracuje z tematem wojny Rosji w Ukrainie, wykorzystując metody 
edukacji nonformalnej.  

Osoba do kontaktu: Tetiana Kriukowska, Kriukovska@bredbeck.de 

Dofinansowanie:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         

http://www.pnwm.org/
https://www.facebook.com/Toleranceinyou
mailto:Kriukovska@bredbeck.de


Program spotkania 
 

12 lutego 2023   
Przyjazd uczestników. Spacer po Bredbeck lub czas wolny w 
Bremie (opcjonalnie) 

13 lutego 2023 do 12:00 Przyjazd 

    12:30 Obiad 
            14:00 Powitanie organizatorów i partnerów 
    14:30 Runda zapoznawcza 

    15:30 Kawa i sieciowanie 

    
16:30 Fakty o młodzieży w Ukrainie po 24.02.2022 r.  

Public Institute of Family and Youth Policy in Ukraine 

  17:30 Przerwa 

    17:45 
Dofinasowanie PNWM do polsko-niemiecko-ukraińskich 
projektów; przedstawienie platformy TRIYOU 

    18:45 Kolacja 

    20:00 JAZZ wieczór przy kominku 

    

14 lutego 2023 08:00 Śniadanie 

    09:00 Spacer po Bredbeck (opcjonalnie) 

    

09:30 Okrągły stół: doświadczenia z polsko-ukraińsko-niemieckich 
spotkań młodzieży, które odbyły się w czasie wojny 

    10:40 Przerwa 

   11:00 Giełda warsztatów 

    11:20 Warsztaty 

    12:30 Obiad 

    14:00 Warsztaty 

    15:10 Kawa i sieciowanie 

    16:00 Warsztaty 

    17:10 Przerwa 

    17:30 Wspólne podsumowanie dnia 

    18:30 Kolacja 

    20:00 Koncert: Polsko-ukraiński zespół muzyczny Troye Zillia 

Istnieje możliwość wyboru i wzięcia udziału w trzech z czterech warsztatów 

Warsztat 1 Jak pracować z tematem wojny podczas spotkań młodzieży? 

Warsztat 2 Praktyczne metody moderowania spotkań młodzieży. 

Warsztat 3 Animacja językowa podczas trójstronnych spotkań młodzieży. 

Warsztat 4 

 
Wyzwania i trudności dla edukacji nonformalnej, po zakrojonej na 
szeroką skalę inwazji wojsk rosyjskich w Ukrainie. 

    

15 lutego 2023 08:00 Śniadanie 

    09:30 
Planowanie konkretnych projektów i kroków do ich realizacji, 
opcjonalnie konsultacja z trener(k)ami i PNWM 

  10:30 Ewaluacja Forum 

    12:30 Obiad i wyjazd uczestników 

 


