
Cornelius Ochmann (ur. 1964 r.) – politolog, ekspert ds. 
polityki  europejskiej, w szczególności relacji UE-Rosja 
oraz Polski, Rosji, Ukrainy i Białorusi. Od 1994 do 2013 
roku pracował w Fundacji Bertelsmanna, oprócz tego 
doradzał Auswärtiges Amt i europejskim instytucjom 
w relacjach z krajami Europy Wschodniej. Od czerwca 
2015 roku jest członkiem zarządu Forum Darczyńców 
i w radzie naukowej „New Eastern Europe“. Jego ostat-

nie studium „Im Osten was Neues? Das Bild Polens und 
Russlands in Deutschland“ ukazało się latem 2013 roku. 

Wywiad przeprowadził Darius Müller w dniu 10.11.15

Pytanie: W swoim wywiadzie z 1 sierpnia 2013 roku 
mówi Pan o pogłębianiu „naszych [polsko-niemiec-
kich, uwaga red.] relacji“. Na jakich płaszczyznach 
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Szanowni Państwo, 

Cieszymy się, że w tym roku możemy Państwu przedstawić trzeci i ostatni newsletter Europejskiego Centrum 
Transnarodowej Partycypacji. Poza wywiadem z Corneliusem Ochmannem (członkiem zarządu i dyrektorem 
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej) przedstawiamy Państwu dwie ze zrealizowanych imprez i informujemy 
o możliwościach wsparcia, zapowiedziach i przyszłych spotkaniach. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
aktorów polsko-niemieckiego regionu przygranicznego do kontaktowania się z nami w razie pytań, życzeń lub 
sugestii i życzymy miłej lektury. 

Pozdrawiamy serdecznie 
Zespół Europejskiego Centrum Transnarodowej Partycypacji

Europejskie Centrum Transnarodowej Partycypacji
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przyczyniała się do tego FWPN i gdzie z Pana per-
spektywy nadal jest na to zapotrzebowanie?

CO: Od 25 lat fundacja przyczynia się do pogłębiania 
relacji poprzez wspieranie wielu projektów w obrębie 
kultury, ale również w zakresie kształcenia, które w ostat-
nim czasie pozostaje w centrum zainteresowania. Otrzy-
mujemy 80-90 aplikacji do konkursu kulturalnego, a 
połowa z tego uzyskuje wsparcie finansowe. Ważna jest 
przy tym innowacyjna idea i udział 
szerokich grup w społeczeństwie.  
Impreza z niewielką liczbą uczest-
ników w porównaniu z formatami 
imprez z wieloma uczestnikami nie 
jest w stanie wiele wskórać nawet, 
jeśli naturalnie czasami przytrafiają 
się wyjątki. W przyszłym roku z oka-
zji jubileuszu polsko-niemieckiego 
traktatu o dobrym sąsiedztwie znów 
będziemy intensywniej wspierać 
projekty spotkań zajmujące się tym 
tematem. W grudniu zostanie otwar-
ty konkurs. W ten sposób chcemy 
ukazać 25 lat sąsiedztwa polsko-nie-
mieckiego i przedstawić je szerszym 
grupom społeczeństwa. Wśród projektów edukacyjnych 
znajduje się na przykład wystawa o Powstaniu War-
szawskim, którą w ubiegłym roku można było oglądać 
w Berlinie, a teraz ma być otwarta w Monachium.  
W uzupełnieniu w Warszawie właśnie pokazywana jest 
wystawa o niemieckich mieszkańcach tego miasta jak 
np. niemieccy „inwestorzy“, którzy w ciągu ostatnich 200 
lat współuczestniczyli w budowie miasta, których histo-
ria nie pozostawała jednak w ostatnich latach w centrum 
uwagi i jest nieznana wielu mieszkańcom Warszawy.

Pytanie: Które dziedziny pracy FWPN wspierają 
udział w procesach transnarodowych toczących się  
w polityce i społeczeństwie obywatelskim? 

CO: Jednym z punktów ciężkości fundacji jest wspiera-
nie projektów partycypacyjnych w regionie przygranicz-
nym. Począwszy od Szczecina aż po Görlitz promowane 
są działania w regionie przygranicznym, ponieważ od 
czasu przystąpienia Polski do układu z Schengen w roku 
2007 zyskały one zupełnie nowe wymiary. Jest inaczej niż 
np. przed 15 laty, gdy większość projektów pochodziła ze 
stolic. Ciągle dociera do nas stamtąd wiele wniosków, ale 

rozwój w regionie przygranicznym jest silny. Dodatkowo 
postępy w regionie przygranicznym mają długotrwałe 
oddziaływanie, nie są to pojedyncze spotkania i kon-
ferencje, lecz działania przyczyniające się do tego, że 
społeczeństwa lepiej ze sobą współpracują. Czy to we 
Frankfurcie nad Odrą i Słubicach czy też w Görlitz-Zgo-
rzelec, takich przykładów i działań jest sporo. Chętnie 
opiniujemy także projekty Zamku Trebnitz: fundacja 
wsparła przykładowo Sieć Transnarodowej Partycypacji.

Pytanie: Gdzie dostrzega Pan 
możliwości transnarodowej partycy-
pacji obywatelskiej w odniesieniu do 
polsko-niemieckiego regionu przy-
granicznego? Czy są pomysły, jak fun-
dacja mogłaby wesprzeć ten proces?

CO: Z pewnością jest to wsparcie fi-
nansowe dla projektów teatralnych, 
sportowych i kulturalnych, które w 
przyszłym roku z okazji 25. jubileu-
szu polsko-niemieckiego traktatu  
o dobrym sąsiedztwie będzie przyzna-
wane w wysokości nawet 80%, zamiast 
przyjętych jak dotąd 60%. Dlatego też 

zasadniczo strategia fundacji się nie zmieni, poza tym, 
że chcemy wykorzystać doświadczenie we wspieraniu  
z ostatnich lat i rozszerzyć je o aspekt trójstronny. Chodzi 
nam przy tym w pierwszym rzędzie o Europę Wschodnią, 
jak np. o Ukrainę, Białoruś lub też Rosję, a w jej przypadku 
na pierwszym planie pozostaje dla nas Obwód Kalinin-
gradzki. Mołdawia także pozostaje w centrum naszego 
zainteresowania, już wsparliśmy tam pierwszy projekt. 
Aktualnie zachęcamy podmioty niemieckie i polskie do 
rozszerzania długoletniego partnerstwa o organizacje 
wschodnioeuropejskie, a tym samym do jakościowej 
poprawy składanych wniosków. Przykładowo organi-
zacje DPG (Towarzystwo Niemiecko-Polskie) z Biele-
feld i Rzeszowa poszerzają swoją konferencję w Polsce  
o przedstawicieli organizacji ukraińskich - w ten sposób 
doświadczenia ze współpracy polsko-niemieckiej z kil-
ku dekad są transferowane na wschód Europy. Naszym 
zdaniem jest to kierunek, w którym mogłaby się rozwijać 
kooperacja polsko-niemiecka.

Pytanie: Jak FWPN może przyczynić się do konstruk-
tywnego podejścia wobec coraz silniejszej krytycznej 
postawy względem Unii Europejskiej obecnej wśród 
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wielu obywateli w Polsce i Niemczech, albo czy są 
jakieś plany bądź skuteczne formaty w tym zakresie?

CO: Organizujemy w Berlinie „Koło Dyskusyjne Polska“, 
w którym przyglądamy się zagadnieniom europejskim 
wspólnie z polskimi referentami. W Warszawie organi-
zujemy „Koło Dyskusyjne Europa“, w którym chodzi nie 
tylko o dwustronne kwestie polsko-niemieckie, lecz 
także o ukazanie wspólnie z ekspertami z obydwóch 
krajów spojrzenia tych krajów na Europę. Fakt jest 
taki, że postawa ludności Polski jak i Niemiec jest bar-
dziej krytyczna, nawet jeśli na przykład w porównaniu  
z Francją, gdzie partia o krytycznym nastawieniu do 
Europy uzyskała 30% głosów, sytuacja wygląda jeszcze 
względnie dobrze. Ale nadal musimy rozmawiać o Euro-
pie, objaśniać UE i dyskutować ze sobą. To samo dotyczy 
tematu uchodźców, wobec którego poglądy w Polsce  
i Niemczech się od siebie różnią.

Pytanie: W ten sposób uprzedził Pan moje kolejne 
pytanie, ponieważ dzisiaj nie ma rozmów, w których 
nie pojawiałby się temat uchodźców. Jak postrzega 
Pan tę tematykę w kontekście polsko-niemieckim?

CO: Tak, z pewnością jest to ważny temat. Jeśli na 
przykład przyjrzę się sytuacji demograficznej w Polsce, 
to jest ona porównywalna z niemiecką, tylko tyle, że roz-
wija się z mniej więcej 15-letnim opóźnieniem. Są prog-
nozy mówiące o tym, że w najbliższych latach liczba stu-
dentów w Polsce obniży się o 30-40%. Rozwój ten będzie 
dotyczył również innych dziedzin. I tak za pięć lat w Niem-

czech będziemy masowo poszukiwać pracowników,  
a w Polsce zacznie się to za lat 12-13. Dlatego też gorąco 
polecam, aby tematykę uchodźców powiązać z kwestia-
mi demograficznymi. Warto też wspólnie dyskutować  
o tych wyzwaniach i podejmować je w Niemczech  
i w Polsce. W długiej perspektywie dobrze byłoby, 
gdybyśmy podeszli do tego tematu na szczeblu euro-
pejskim, nie traktując go jako problem niemiecki, włoski 
czy też grecki. Niepowodzenie w tej dziedzinie mogłoby 
oznaczać porażkę Europy. Dlatego wzajemne obwinia-
nie się nic nam nie da - pomoże tylko współpraca. 

Pytanie: Czy z Pańskiego punktu widzenia są jeszcze 
inne tematy ważne dla fundacji, o których chciałby 
Pan wspomnieć?

CO: Tak, myślę o społeczeństwie obywatelskim, które 
kontynuuje swoją pracę niezależnie od ogólnej sytu-
acji na ogólnej mapie nastrojów politycznych. Także  
w roku jubileuszowym będziemy wspierać dobre projek-
ty i doświadczone podmioty, ale będziemy się trochę bar-
dziej skupiać na szerokich warstwach społeczeństwa. Tak 
jak Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży poświęca 
się młodzieży, tak my chcemy skoncentrować się na sze-
roko rozumianym społeczeństwie obywatelskim.

To dobry sygnał dla naszej przyszłej pracy. Dziękuję 
bardzo za rozmowę.

www.sdpz.org

2. Sprawozdania z projektów

Od 10. do 11. października 2015 
roku w Zamku Trebnitz spotkali się 
aktywni współpracownicy społeczni  
i etatowi Berlińsko-Brandenburskiego 
Stowarzyszenia Młodzieży Wiejskiej 
(BBL) na pierwszej z trzech dużych 
konferencji. Celem cyklu konferen-
cji „Dni przyszłości“ i powiązanych  
z nim działań jest dalszy rozwój tego 

stowarzyszenia młodzieżowego 
oraz rozbudowa sieci doradztwa. 
Dni przyszłości zostały zaplano-
wane i przeprowadzone przez 
„Centrum Partycypacji i Mediacji 
na Obszarach Wiejskich“, które ko-
ordynuje rozwój w obrębie BBL  
i jest wspierane z programu feder-
alnego „Wsparcie przez udział“. Ce-

 „Dni przyszłości“ Berlińsko-Brandenburskiego Stowarzyszenia   
 Młodzieży Wiejskiej

http://www.sdpz.org


lem współpracy jest wzmacnianie 
BBL w jego działaniu, a tym samym 
wzmacnianie udziału dzieci  
i młodzieży na obszarach wiej-
skich. Chris Trzensimiech, prze- 
wodniczący Berlińsko-Bran-
denburskiego Stowarzyszenia 
Młodzieży Wiejskiej (BBL e.V.) 
mówi tak: „W naszym stowa-
rzyszeniu ściśle współpracują 
ze sobą społecznicy i pracownicy 
etatowi. Wspólnie dbają o to, aby nasze 
oferty na obszarze wiejskim spotykały się  
z pozytywnym przyjęciem i aby odpowied-
nio funkcjonowały. Mam poczucie, że  
w ten weekend opracowaliśmy dobre 
warunki dla dalszej poprawy współpracy  
w obrębie BBL w przyszłości.“ Od strony 
merytorycznej w trakcie tego weeken-
du chodziło o dokładną ocenę aktual-
nej sytuacji, podczas której wiele razy 
zmieniano perspektywy. Uczestnicy 
wymieniali się doświadczeniami z zakre-
su codziennej pracy osób pracujących  
w BBL społecznie lub etatowo. Udało się zidentyfikować 
czynniki utrudniające pracę. Sformułowano życzenia 

osób pracujących społecznie pod 
adresem pracowników etatowych  
i omówiono potrzeby dotyczące wspar-
cia. Określono i przeanalizowano 
struktury. Wyniki konferencji zostaną 
następnie opracowane przez grupę 
sterującą składającą się z etatowych  
i społecznych przedstawicieli i przed-

stawicielek BBL. Zostaną one przed-
stawione na kolejnej dużej konfe-
rencji. 

Berlińsko-Brandenburskie Stowa- 
rzyszenie Młodzieży Wiejskiej 
jako stowarzyszenie młodzieżowe  
i podmiot niezależny pomocy dla 
młodzieży wspiera młodych ludzi na 
obszarze wiejskim w angażowaniu 
się na rzecz własnych interesów  
i aktywnym kształtowaniu 
własnego otoczenia.

Gregor Schröder 
www.bbl-online.com
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 Seminarium akademickie „Międzynarodowe pozaszkolne kształcenie   
 młodzieży“

Jak wspólne seminaria w polsko-niemieckim regionie 
przygranicznym wzbogacają wymianę między uczen-
nicami i uczniami z obydwóch krajów? Jak można 
zaplanować takie spotkanie pod względem koncepcyj-
nym i dydaktycznym? Metodami i doświadczeniami 
transnarodowej pracy na rzecz transgranicznego 
kształcenia obywatelskie-
go zajmowało się 32 stu-
dentów z uniwersytetów 
w Hamburgu, Poznaniu  
i Toruniu w trakcie ty-
godniowego semina- 
rium akademickiego Euro-
pejskiego Centrum Trans-
narodowej Partycypacji  
w Zamku Trebnitz od 15. 
do 22. listopada 2015 roku.  
Studenci testowali na 

sobie różne aktywności z zakresu kształcenia inter-
kulturowego i dynamiki grupy stosowane w trakcie 
spotkań uczniowskich, snując następnie refleksje na 
temat swoich doświadczeń z tego, co właśnie przeżyli,  
a potem opracowywali własne koncepcje dla przyszłych 
seminariów. 

Na seminarium akademickie  
w Zamku Trebnitz zaproszono po raz 
pierwszy studentów, którzy w ramach 
swoich studiów chcieli uzyskać wgląd  
w pozaszkolne kształcenie obywa-
telskie. Uczestniczki i uczestnicy sami 
wcielili się w rolę uczniów i przeżywali 
autentyczne spotkanie transnarodo-
we. Spędzili oni tydzień w centrum 
edukacji i spotkań i sami dowiedzieli 
się, co to oznacza, że jest się częścią 

http://www.bbl-online.com/BBL_3/index.php/projekte/schloss-trebnitz
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spotkania polsko-niemieckiego. Realizowano metody  
z zakresu dynamiki grupy, porozumienia interkultu-
rowego i wymiany, a następnie badano pod kątem 
dydaktycznym warunki ramowe szkolnego, a przede 
wszystkim pozaszkolnego kształcenia obywatelskiego. 
Ponadto dyskutowano o różnych metodach badaw-
czych, jak wywiady oraz 
ankiety naukowe, obser-
wacje etnograficzne czy też 
protokoły badawcze. 

Poza opracowywaniem 
tych metod chodziło prze-
de wszystkim o to, aby 
zastanowić się, w jakich 
ramach mogą one znaleźć 
zastosowanie przy ba-
daniu transnarodowych 
spotkań młodzieży. Sz-
czególnie ważnym te-
matem seminarium były aktualne 
kontrowersje w związku z sytuacją 
uchodźców i możliwym wkładem 
pozaszkolnego kształcenia oby-
watelskiego w nagłaśnianiu tej te-
matyki. Zarówno w Niemczech jak 
i w Polsce coraz głośniejsze stają 
się wezwania do zamykania gra-
nic, wyznaczenia limitów bądź też 
całkowitego wstrzymywania przy-
jmowania uchodźców. Studentki  
i studenci w dwunarodowych grupach roboczych mie-
li opracowywać możliwe projekty spotkań do realizacji 
w grupach transnarodowych, które mają uwrażliwiać 
na ten temat, redukować obawy i przyczyniać się do 
lepszej integracji uchodźców w społeczeństwach. Aby 
uzyskać lepszy wgląd w problemy uchodźców w Niem-
czech, uczestnicy wzięli udział w warsztatach w Berlinie, 
które pogłębiały zagadnienia związane z przyczynami 
ucieczek i prawem azylowym. 

W plenarnej prezentacji końcowej w ostatni wieczór se-
minarium studenci przedstawili opracowane przez sie-

bie koncepcje seminariów. We wszystkich grupach na 
pierwszym planie stał przede wszystkim charakter spot-
kania, nie tylko między uczniami niemieckimi i polskimi, 
lecz również z uciekinierami zamieszkującymi w regionie. 
Cechą wspólną wszystkich koncepcji było zajmowanie 
się indywidualnymi losami, wyzwaniami związanymi 

z ubieganiem się o azyl oraz 
przezwyciężaniem barier kultu-
rowych i językowych. Kilka grup 
zaproponowało, aby uczenni-
ce i uczniowie dokumentowali 
swoje wyniki w postaci filmów 
lub blogów, w innych grupach 
w centrum uwagi pozostawało 
przygotowanie materiału dy-
daktycznego, inscenizacja scen 
teatralnych lub zaangażowanie 
obywatelskie. Wyniki końcowe 

zrobiły wrażenie nie tyl-
ko na profesorach i pra-
cownikach naukowych  
z zaangażowanych uni-
wersytetów, lecz także 
na pracownikach Zamku 
Trebnitz. 

Studenci w następnym 
etapie będą nadal 
rozwijać i konkretyzować 
zaproponowane przez 
siebie projekty. Wiosną 

2016 roku uzyskają ponadto możliwość wypró-
bowania nabytych metod naukowych w bada-
niu spotkań młodzieżowych na Zamku Trebnitz  
i dokładniejszego zbadania poszczególnych aspek- 
tów pozaszkolnego kształcenia obywatelskie-
go. Studenci przedstawią wyniki praktycznych 
badań oraz dopracowanych koncepcji seminari-
ów podczas konferencji końcowej, która odbędzie 
się od 27 do 29 maja 2016 roku w Trebnitz. 
   
Soeren Riedmann

 Spotkanie grupy sterującej / spotkanie rady naukowej

W dniu 5. i 6. października w Międzynarodowym Domu 
Spotkań w Krzyżowej zebrała się grupa sterująca  Eu-
ropejskiego Centrum Transnarodowej Partycypacji  
i naradzała się nad dalszymi krokami rozwoju, planowa-

nymi projektami i kwestiami merytorycznymi. Wyniki 
można podsumować tak, że od stycznia 2016 roku w 
ramach projektu prowadzonego pod kierownictwem 
Institut für angewandte Geschichte zostaną poddane 
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Poszukiwane! Najważniejsze polsko-niemieckie 
projekty z ostatnich 25 lat

Institut für angewandte Geschichte poszukuje trans-
narodowych projektów partycypacyjnych!

[transnarodowe]: ponadnarodowe, obejmujące kilka 
narodowości i wiele obszarów 
[partycypacyjne]: ich istotą jest udział lub 
zaangażowanie, aktywna i równoprawna partycypacja 
 
Które z polsko-niemieckich projektów w latach 1990 do 
2015 były szczególnie ważne, udane lub interesujące? 
Poszukujemy 10 najważniejszych projektów z ostatnich 
25 lat w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym.
Ma z tego powstać poradnik, który na podstawie kon-

kretnych przykładów opowie o tym, jak mogą wyglądać 
udane projekty, ale także o tym, czego można się 
nauczyć z prób zakończonych porażką. Spojrzenie sięga 
przy tym poza polsko-niemiecki obszar przygraniczny: 
Czy takie doświadczenia można zastosować w innych 
regionach przygranicznych?
 
Informacje na temat projektu (tytuł, podmiot, okres, 
kontakt) 
prosimy przesyłać do 15.01.2016 do  
Institut für angewandte Geschichte e.V., partner pro-
jektu w ECTP, koordynatorka projektu Maria Schlüter: 
m.hiebsch@instytut.net

Więcej informacji na www.instytut.net

 JUGEND HILFT! - Wspieranie projektów partycypacyjnych

Organizacja pomocy dla dzieci, stowarzyszenie  CHILD-
REN for a better World e.V. wspiera projekty socjalne 
dzieci i młodzieży kwotą do 2.500 Euro na rok. Wniosek 
o wsparcie z funduszu JUGEND HILFT! można złożyć 
jeszcze do 15 marca 2016 roku, wypełniając formularz 
online: http://www.children.de/was-wir-tun/jugend-
hilft/foerderprogramm/

Warunki uczestnictwa wymagają, aby w ramach wnio-
sków projektu dzieci i młodzież w wieku od 6 do 21 
lat zaangażowały się w walkę z ubóstwem dzieci, aby 
projekt powstał z własnej inicjatywy dzieci / młodzieży, 
został przez nich zorganizowany i aby to oni go prze-

prowadzili, pracując w przeważającej mierze społecznie. 
Rada dziecięca dyskutuje na temat wniosków o wspar-
cie dla mniejszych projektów pomocowych i podejmuje 
decyzję o częściowym wsparciu finansowym. 

Ponadto każdy projekt automatycznie bierze udział  
w konkursie JUGEND HILFT!, w którym wyróżnionych zo-
stanie dziesięć najlepszych projektów socjalnych dzieci 
i młodzieży. Także projekty, które nie składają wniosku 
o dofinansowanie, mogą uczestniczyć w konkursie. Ter-
min nadsyłania zgłoszeń też wyznaczono na 15. marca 
2016 roku. 

 Konkurs ogłoszony przez Institut für angewandte Geschichte

3 Nowości

ewaluacji transnarodowe projek-
ty o charakterze partycypacyjnym  
z ostatnich 25 lat. Celem jest opraco-
wanie podręcznika zawierającego 
przykłady zwieńczone sukce- 
sem. (Ogłoszenie konkursu znajdą 
Państwo w tym newsletterze  
w punkcie 5). Wybrane projekty  
a także wyniki ewaluacji zostaną 
zaprezentowane w przyszłych 
newsletterach. 
Dodatkowo w dniu 18 listopada na Zamku Trebnitz 

spotkała się Rada Naukowa. 
Poza merytorycznym ukie-
runkowaniem odbyła się in-
tensywna dyskusja na temat 
definicji pojęcia „transnarodo-
wa partycypacja“. Miała ona 
pomóc w lepszym przekazy-
waniu i komunikowaniu treści 
i zadań Centrum i wkrótce 
zostanie opublikowana na 

stronie internetowej Centrum. 
  

mailto:m.hiebsch%40instytut.net?subject=
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Konferencja specjalistyczna
„Bezgraniczna sieć szkół“
Tworzenie i kształtowanie transnarodowych kra-
jobrazów edukacyjnych w europejskich regionach 
przygranicznych

W dniu 19 i 20 lutego 2016 roku 
w Zamku Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań...

...odbędzie się międzynarodowa konferencja 
poświęcona budowie sieci interkulturowych w europej-
skich regionach przygranicznych. Eksperci i referenci 
z różnych regionów przygranicznych będą omawiali 
swoje projekty, doświadczenia i odpowiednie progra-
my wspierające. Konferencja jest skierowana do nau-
czycieli, dyrekcji szkół, osób pracujących z młodzieżą, 
samorządów terytorialnych i aktorów społeczeństwa 
obywatelskiego.

Jak można wdrożyć młodzież do tego, by tworzyła  
w europejskich regionach przygranicznych infrastrukturę 
potrzebną do pracy i kształcenia, spędzania czasu wol-
nego i kultury i współkształtowała je w sensie politycz-
nym? Na ile da się otworzyć klasę na europejski świat 
społeczny poprzez kooperacje i partnerstwa transgra-
niczne i kształtować transnarodowe krajobrazy eduka-
cyjne wspólnie z podmiotami kształcenia oraz insty-
tucjami kultury i społeczeństwa obywatelskiego? Na ile 
szkoły na terenach przygranicznych mogą dopasować 

swoje podstawy programowe, profil szkoły i struktury 
do szans i wyzwań występujących we własnym regionie 
przygranicznym?

Takie pytania chce podjąć konferencja specjalistyczna 
wraz ze szkolnymi i pozaszkolnymi aktorami z euro-
pejskich regionów przygranicznych. Zostaną ukazane 
zarówno modele najlepszych praktyk jak również kon-
kretne założenia do samodzielnego rozwoju szkół i bu-
dowy sieci.
Uczestniczące w niej organizacje mają szanse na to, aby 
przedstawić siebie i swoje oferty w formie własnego 
stoiska w ramach targów i znaleźć partnerów do ko-
operacji w projektach transgranicznych.

Konferencja jest finansowana przez Federalną Centralę 
Kształcenia Obywatelskiego Fundację i. F.C. Flicka.

Od tej chwili przyjmowane są zgłoszenia na konferencję.
Dokładny program konferencji zostanie opublikowa-
ny na początku stycznia i rozesłany do osób, które się 
zgłosiły.

Więcej informacji na temat konferencji oraz zgłoszeń 
chętnie udzieli Państwu:
Beata Rauch
Tel. 033477 519-16
e-mail: rauch@schloss-trebnitz.de
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4 Terminy / perspektywy

Koordynatorka Europejskiego Centrum Transnaro-
dowej Partycypacji, Beata Rauch, w wywiadzie z „Ju-
gend für Europa“ omawia cele Centrum, zrealizo-

wane dotychczas działania i wyzwania na przyszłość.  
Pełną treść wywiadu znajdą Państwo na 
www.jugendfuereuropa.de

 Wywiad z koordynatorką Beatą Rauch na jugendfuereuropa.de

Poza wsparciem duchowym i finansowym organizacja 
CHILDREN za jedno z ważniejszych zadań uważa wspar-
cie merytoryczne dla zaangażowanych społecznie 
młodych ludzi w formie coachingu i ofert dokształcania. 
Na stronie internetowej można uzyskać informacje także 
na ten temat. 

Organizacja pomocy dla dzieci CHILDREN for a bet-
ter World e.V. została założona w 1994 roku zgodnie  
z mottem „Z dziećmi. Dla dzieci!“. Od tego czasu organi-
zacja wspiera corocznie około 250 projektów, przy czym 
w 85 procentach skupiają się one na działaniach kra-

jowych, i dociera w ten sposób do ponad 10.000 dzieci 
i młodzieży na całym świecie. W Niemczech CHILDREN 
w zupełnie wyjątkowy sposób łączy zaangażowanie 
na rzecz zwalczania ubóstwa dzieci ze wsparciem dla 
zaangażowania młodych ludzi. Ważny aspekt we wszy-
stkich decyzjach o udzieleniu wsparcia stanowi party-
cypacja dzieci i młodzieży w projektach własnych i pla-
nowych.

Więcej informacji o programie wspierania na 
www.children.de
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(Schloß Trebnitz Bildungs- und Begegnungszentrum e. V.)
Platz der Jugend 6
15437 Müncheberg OT Trebnitz
Tel. 0049 33477 5190, faks 004933477 51915
E-mail: empfang@schloss-trebnitz.de
www.schloss-trebnitz.de

Zespół Szkół Boleszkowice
Europaschule Forst (Szkoła Europejska w Forst)
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