
 

Освітній центр «Bredbeck» у співпраці з громадською організацією з 
України «Tolerance in You» та Польсько-німецькою співпрацею 
молоді (ПНСМ) запрошує учасниць та учасників міжнародної 
молодіжної роботи з Німеччини, Польщі та України взяти участь у 
TRIYOU Форумі 2023. Захід відбувається в рамках проєкту «LIKHTAR» 
– мережа для освітян з України, за підтримки Федерального 
міністерства закордонних справ Німеччини. 

13-15 лютого 2023 

 
Про що TRIYOU Форум 2023? 

TRIYOU Форум – об’єднує  освітян, які створюють і планують створювати тристоронні молодіжні 

зустрічі, з метою надати їм практичні інструменти та спеціальні знання у сфері проведення 

тристоронніх зустрічей молоді. Після TRIYOU Форуму ви зможете розпочати молодіжний обмін у 

своїй школі, університеті чи іншому освітньому закладі. 

Місце проведення форуму: Bildungsstätte Bredbeck 

 
Хто може подати заявку?  
Ми запрошуємо молодіжних працівників, вчителів, інших освітян, які працюють з молоддю 12–26 
років з України, Польщі та Німеччини і  вже мають досвід проведення міжнародних молодіжних 
зустрічей та тих, хто тільки планує організувати зустрічі молоді України, Польщі та Німеччини. 
 

Теми форуму: 

✓ Фінансові можливості для тристоронніх молодіжних обмінів, можливості платформи 

TRIYOU; 

✓ Практичні методи та інструменти модерації у неформальній освіті; 

✓ Виклики та труднощі для сфери неформальної освіти після масштабного російського 

військового вторгнення в Україну. Вивчення реального досвіду тристоронніх зустрічей 

молоді, які проводилися під час війни; 

✓ Нетворкінг та пошук нових партнерів з України, Польщі та Німеччини. 

Будь ласка, заповніть заявку для участі у конкурсі: заявка 

Дедлайн подачі заявок: 15.01.2023 

Мови: Забезпечено синхронний переклад трьома мовами: українська, польська, німецька. 

Вартість участі: Проживання, харчування та програма для учасниць та учасників з України 
покриваються польсько-німецькою співпрацею молоді (ПНСМ).  
 
Транспортні витрати: Для учасниць та учасників з України: 
ПНСМ відшкодовує транспортні витрати, але не більше 250 EUR (для учасниць та учасників із Заходу 
України) або до 350 євро (для учасників зі Сходу України і Києва). 
 

https://www.bredbeck.de/
https://forms.gle/DYupUU7dEp2HTstA8


 

Партнери проєкту:  

  

Навчальний центр Бредбек – це центр освіти для дорослих у Нижній Саксонії, який фінансується 

округом Остергольц. Бредбек пропонує власну широку програму семінарів із пропозиціями щодо 

культурної та політичної освіти, а також є організатором численних курсів підвищення кваліфікації 

для спеціалістів у соціальному секторі. Для зустрічей, семінарів, репетицій і конференцій просторові 

можливості практично необмежені. Дев'ять яскравих і просторих кімнат для семінарів і практичних 

занять допомагають зосередитися на головному та пропонують гнучкі варіанти обладнання. 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - PNWM – надає можливість молоді з Німеччини та Польщі 

зустрічатися та працювати разом. Фінансово та змістовно підтримує німецько-польські та 

тристоронні проєкти із залученням України. Майже 30 років будує мирні добросусідські відносини. 

З моменту заснування ПНСМ підтримала понад 80 000 проєктів, у яких брали участь понад 3 

мільйони молодих людей. Щороку молодіжна організація спонсорує близько 3 000 програм, в яких 

беруть участь близько 100 000 молодих німців і поляків. Також можливі тристоронні зустрічі з 

Україною.  

Громадська неприбуткова організація «Tolerance in you», Київ, Україна – створює освітні проєкти 
громадської та політичної неформальної освіти для молоді. Пропонує вивчення історії та політико-
соціальних викликів громадського суспільства через мистецтво. Залучення молоді до 
демократичних процесів у країні та розвиток неформальної освіти в Україні є стратегічними 
завданнями команди. З 2014 року організовує міжнародні молодіжні зустрічі між Україною та 
іншими країнами Європи. Працює з темою російської війни в Україні через заходи неформальної 
освіти з 2014 року на територіях Донецької та Луганської областей, підконтрольних уряду України.  

Фінансова підтримка: 

 

 

Контакт: Татьяна Крюковська  
Kriukovska@Bredbeck.de 

 
 

https://pnwm.org/
https://www.facebook.com/Toleranceinyou


Програма зустрічі 
 

12 лютого 2023   
Ранній заїзд. Екскурсія Бредбеком або вільний час у 
Бремені (опціонально) 

13 лютого 2023 до 12:00 Прибуття 

    12:30 Обід 
            14:00 Вітальні слова від організаторів та партнерів 
    14:30 Знайомство 

    15:30 Кава та нетворкінг 

    

16:30 Факти про молодь в Україні після 24.02.2022. 
Громадський інститут сімейної та молодіжної політики в 
Україні 

  17:30 Перерва 

    17:45 
Фінансові можливості від Польсько-німецької співпраці 
молоді (ПНСМ), платформа TRIYOU 

    18:45 Вечеря 

    20:00 JAZZ вечір біля каміну 
    

14 лютого 2023 08:00 Сніданок 

    09:00 Екскурсія Бредбеком (опціонально)  

    

09:30 Круглий стіл: досвід молодіжних зустрічей між Україною, 
Польщею та Німеччиною, які проводилися під час війни. 

    10:40 Перерва 

   11:00 Маркет Майстерень 

    12:30 Обід 

    14:00 Маркет Майстерень 

    17:30 Рефлексія дня разом 

    18:30 Вечеря 

    20:00 Польсько-український музичний гурт Troye Zillia 

      

Ви матимете можливість обрати та відвідати три з чотирьох майстерень  

Майстерня 1  Як працювати з темою війни під час молодіжних зустрічей? 

Майстерня 2 Практичні методи для модерації молодіжних зустрічей  

Майстерня 3 
Мовна анімація та інші інструменти для мовного обміну під час 
зустрічей молоді. 

Майстерня 4 
Дискусія «Виклики та труднощі для неформальної освіти  після 
масштабного російського військового вторгнення в Україну». 

  

15 лютого 2023 08:00 Сніданок 

    09:30 Планування проєктів та підтрика ПНСМ 

  10:30 Оцінка Форуму 

    12:30 Обід та виїзд 

 


