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Każdy inny, 
wszyscy równi

Skąd się biorą stereotypy i uprzedzenia? Dlaczego 
ludzi traktuje się nierówno ze względu na status 
społeczny, płeć, wiek, niepełnosprawność, orien-
tację, styl życia, pochodzenie czy wyznanie? Ja-
kie są relacje pomiędzy mniejszościami a grupami 
większościowymi? Temat różnorodności obejmu-
je wiele aspektów i stwarza młodzieży okazję do 
podejmowania tych, które ją naprawdę interesują. 
Wychodząc od refleksji na temat swojej tożsamości 
i korzeni, młodzi ludzie mogą zarówno lepiej poznać 
siebie, jak i otaczającą ich rzeczywistość, odkrywać 
podobieństwa i różnice oraz zmieniać perspekty-
wę. Akceptując to, że każdy z nich jest inny, mogą 
szukać tego, co ich łączy i wspólnie zadbać o to, 
by traktować się na równi. Za naturalne i konieczne 
uznają wówczas poszanowanie godności każdego 
człowieka oraz sprzeciw wszelkiej dyskryminacji. 
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W różnorodności
siła

W ramach konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę 
Młodzieży zachęcamy do przeprowadzenia pro-
jektów, które kształtują wśród młodzieży postawy 
otwartości i zrozumienia dla różnic, przełamują 
stereotypy i uprzedzenia oraz przyczyniają się do 
przeciwdziałania dyskryminacji. Różnorodność 
powinna wyrażać się zarówno w temacie projektu, 
jak i doborze jego uczestników. Wspólne działania 
z przedstawicielami grup mniejszościowych, pod-
czas których młodzież poznaje się i uczy się od 
siebie nawzajem, kampania społeczna promująca 
równouprawnienie czy przeciwdziałająca mowie 
nienawiści, przedstawienie teatralne o przejawach 
dyskryminacji zaprezentowane społeczności lokal-
nej to tylko przykłady działań, które podjąć można 
podczas polsko-niemieckiego projektu.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) 
zaprasza szkoły, organizacje pozarządowe oraz pla-
cówki kształceniowe do udziału w konkursie o Pol-
sko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży pod hasłem „Ra-
zem w Europie. Jeden cel”. Czekamy na zgłoszenia 
projektów spotkań młodzieży z Polski i Niemiec 
poświęconych różnorodności, poszanowaniu praw 
człowieka i kształtowaniu postawy tolerancji.
Poprzez Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 
chcemy zachęcić młodzież do wspólnego włącze-
nia się w budowanie społeczeństw opartych na 
szacunku dla różnorodności kultur, tradycji, religii, 
światopoglądów i języków. Odwołując się do pod-
stawowych wartości europejskich, jakimi są wol-
ność, równość i solidarność, chcemy, by stały się 
podstawą funkcjonowania młodych ludzi w Europie 
i siłą napędową ich wzajemnych relacji.
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Zjednoczeni 
w różnorodności

Od pewnego czasu obserwujemy nasilające się 
w Europie nastroje nacjonalistyczne i ksenofo-
biczne, niesprzyjające pokojowym stosunkom. To 
postawa, która motywuje nas do działania na rzecz 
dostrzegania, rozumienia i uznania różnorodności 
jako wartości, a nie jako zagrożenia. Szczególną rolę 
odgrywają tu polsko-niemieckie spotkania młodzie-
ży. Oznaczają one dużo więcej niż tylko możliwość 
poznania innej kultury. To możliwość autentyczne-
go spotkania z drugim człowiekiem, przełamania 
barier i wspólnych działań bez względu na różnice. 
Zgodnie z mottem Unii Europejskiej chcemy, aby 
młodzi ludzie, ‘zjednoczeni w różnorodności’ bu-
dowali świat, którego fundamentem będą pokojowe 
relacje i bezpieczeństwo.

Projekt dofinasowany przez

Patronat honorowy

Manuela Schwesig
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Warunki udziału 
w konkursie

Do konkursu zgłaszać można koncepcje projektów 
polsko-niemieckich spotkań młodzieży poświęco-
nych edukacji na rzecz różnorodności i równości, 
których realizacja zaplanowana jest na 2018 rok. 
Przyjmujemy również zgłoszenia przedsięwzięć 
z udziałem uczestników z kraju trzeciego. Zgło-
szenia do konkursu dokonać muszą wspólnie polski 
i niemiecki oraz ew. trzeci partner projektu.
Zgłoszone pomysły będą oceniane według nastę-
pujących kryteriów:
→ kreatywność i innowacyjność w podejściu do te-
matu i celu konkursu,
→ uwzględnienie perspektywy Polski i Niemiec oraz 
związek projektu z zainteresowaniami i życiem co-
dziennym młodzieży,
→ współudział młodzieży w przygotowaniu, reali-
zacji oraz podsumowaniu projektu,
→ partnerska współpraca podmiotów realizujących 
projekt,
→ rozwój nowych, lokalnych inicjatyw i polsko-nie-
mieckich kooperacji w obszarze edukacji na rzecz 
różnorodności i równości.
Priorytetowo traktowane będą projekty odbywające 
się w obu krajach, zarówno w Polsce, jak i Niem-
czech, czy to w ramach jednego spotkania czy wi-
zyty i rewizyty. Projekt może być przeprowadzony 
w dowolnym języku. Wybór tematu, formy spotka-
nia oraz metod pracy pozostawiamy uczestnikom 
i organizatorom.

Ważne: Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe muszą 
być sporządzone w języku polskim i niemieckim!
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Regulamin 
konkursu

Warunkiem udziału w konkursie o Polsko-Niemieckę 
Nagrodę Młodzieży jest zaakceptowanie regulaminu 
konkursu. Jest on dostępny na stronie internetowej: 

→ → → → → www.pnwm.org/nagroda ← ← ← ← ←

Zgłoszenie udziału w konkursie
Aby wziąć udział w konkursie, należy najpóźniej do 
20 września 2017 roku przesłać drogą elektroniczną 
szkic projektu. Formularz zgłoszeniowy oraz szcze-
gółowe informacje dostępne są na stronie interne-
towej PNWM:

→ → → → → www.pnwm.org/nagroda ← ← ← ← ←
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Etapy 
konkursu

I etap (do końca 2017 r.)
→ Do 20 września 2017 r. – nadsyłanie szkiców 
projektów za pośrednictwem formularza zgłosze-
niowego.
→ Październik 2017 r. – wybór finalistów konkursu 
w kategoriach „wymiana szkolna” i „wymiana po-
zaszkolna” (łącznie maks. 20 projektów).
→ 27–30 listopada 2017 r. – seminarium wprowa-
dzające w Krzyżowej dla organizatorów finałowych 
projektów (po jednej osobie z Polski, Niemiec 
i ewentualnie kraju trzeciego). Seminarium będzie 
okazją do dopracowania koncepcji i programu pro-
jektów, skorzystania z doradztwa trenerów oraz 
ekspertów, a także wymiany doświadczeń i stwo-
rzenia sieci kontaktów.

II etap (1 stycznia–31 października 2018 r.)
Realizacja finałowych projektów.

III etap (styczeń/luty 2019 r.)
Spotkanie podsumowujące połączone z prezen-
tacją finałowych projektów. Obrady jury konkursu 
i uroczyste wręczenie Polsko-Niemieckiej Nagrody 
Młodzieży.
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Nagrody
Przyznane zostaną dwie główne nagrody, po jednej 
w kategoriach: „wymiana szkolna” i „wymiana po-
zaszkolna”. Wysokość nagrody pieniężnej wynosi po 
3000 euro dla każdego z partnerów projektu (łącz-
nie 6000 euro w przypadku projektu dwustronnego 
lub 9000 euro w przypadku projektu trójstronnego). 
Wręczone zostaną również wyróżnienia w postaci 
nagród rzeczowych. 
Wszystkie finałowe projekty będą dofinansowane 
przez PNWM w wysokości maks. 150% stawek zry-
czałtowanych.

Organizator 
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży /
Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Biuro w Warszawie:
ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa
tel.: +48 22 5188910 
faks: +48 22 6170448
www.pnwm.org
Biuro w Poczdamie:
Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam
tel.: +49 331 28479-0 
faks: +49 331 297527
www.dpjw.org

Więcej informacji/kontakt
Izabela Stapf
tel.: +49 331 28479-46
e-mail: nagroda@pnwm.org
www.pnwm.org/nagroda #
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