
 

 

WSPARCIE UKRAIŃSKICH GRUP DZIECI I MŁODZIEŻY: TAK TO SIĘ ROBI! 
Stan na: 11.04.2022r. 
 

Wojna na Ukrainie głęboko nas wstrząsneła. Wiele milionów ludzi musiało opuścić swoją 
ojczyznę i szukają schronienia na całym świecie. W międzyczasie wielu z nich dotarło 
również do Niemiec. 
Należą do nich niezliczone ilość dzieci i młodzieży. 
 
Dla Niemieckiej Młodzieżowej Ochotniczej Straży Pożarnej (die Deutsche Jugendfeuerwehr) 
bardzo ważne jest solidaryzowanie się z Ukrainą . W roku w którym stawiamy na  „Dzieci i 
młodziez w Europie”, z całego sera liczymy na wspólną przyszłość w pokojowej Europie. 
Jest wiele możliwości wspierania osób.  Należą do nich darowizny rzeczowe i  pieniężne 
oraz tworzenie możliwie przyjaznej kultury dla uchodźców. 
 
Informacje na temat  różnych programów wsparcia przedstawia Polsko-Niemiecka 
Współpraca Młodzieży (PNWM) na swojej stronie internetowej dostepęnej pod 
https://pnwm.org/dotacje-pnwm-na-wsparcie-ukrainskich-partnerow/. Oferują następujace 
konkretne formy wsparcia: 
 
Ukraińskie grupy dzieci i  młodzieży: 
 
Programy dla grup ukraińskich dzieci i młodzieży mogą dofinansować pobyt do 28 dni. Nie 
jest wymagana  partnerska grupa z Niemiec lub Polski. Dofinansowanie na osobę/na dzień  
może wynieść do 17,00Euro /45złotych w przypadku zakwaterowania u rodziny* i 
40,00Euro /120,00zł w przypadku zakwaterowania w  schroniskach młodzieżowych i 
placówkach kształcenia*. Dodatkowo dochodzi dofinansowanie pośrednika językowego i 
daleko idąca refundacja  kosztów podróży.   
 
*Dofinansowanie jest uzależnione od rodzaju zakwaterowania uczestników. Osobom 
objętym dofinansowanym zapenione ma być (np. zakwaterowanie, wyżywienie, środki 
higieniczne, kieszonkowe, przyjazdy lokalne,  poradnictwo medyczne i/lub psychologicze, 
propozycje zajęć na spędzanie wolnego czasu, materiały dydaktyczne itp.) i pokrycie 
niezbędnych kosztów organizacyjnych wnioskodawcy. 
 
Ustawiać znaki 
 
Partnersto polsko-niemieckie, które chce stawiać znaki pokoju i  przeprowadzić kampanię 
humanitarną lub kampanię publiczną może otrzymać dofinansowanie do kosztów w 
kwocie  1.000,00Euro/3000,00 złoty. Kreatywność i pomysłowość nie mają tutaj 
ograniczeń. 
 
Więcej informacji o tym, znajduje się na stronie internetowe PNWM (DPJW-Internetseite).   
 

https://pnwm.org/dotacje-pnwm-na-wsparcie-ukrainskich-partnerow/
https://pnwm.org/
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Co może zostać dofinansowane? PRZYKŁADY 
 

 organizacja i przeprowadzenie kursów dla uchodźców jako wspólna akcja z lokalnie  
zaangważowanymi osobami w danym miejscu 

 rodzinne spotkania dla rodzin uchodźców z różnorodnym programem 
 usługi tłumaczenia w zakresie tłumaczeń dostepnych materiałów na język ukraiński 

lub rosyjski  (plany miast, materiały informacyjne do pracy z młodzieżą i 
wolnontarioszami) 

 tworzenie propozycji produktów cyfrowych dla uchodźców (np. Aplikacji do 
orientacji w terenie) 

 
 
Uwagi i dalsze informacje 
 
Wnioski mogą złożyć następujace organizacje/instytucje: 
 

 organizacje pozarządowe 
 szkoły 
 PNWM – jednostka centralna 
 inne podmioty, które 

 
mają atywne niemiecko-polskie-ukraińskie partnerstwo, które do tej pory było wspierane 
przez PNWM albo aktywne, dotychczas wspierane przez PNWM niemiecko-polskie 
wymiany młodzieżowej. 
 
Ważne: PNWM w szczególności wspiera podmioty, które są już aktywnymi 
wnioskodawcami. Nie wyklucza to innych podmiotów współpracujących z 
młodzieżą. W tym przypadku wymagamy poźniej krótkiech konsultacji. 
 
Wnioskowanie odbywa się poprzez elektroniczną platformę  OEAS dostępną: 
https://oase.dpjw.org/oase/#oase_root. 
 
Przegląd najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie przez zespół Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodziezy dostępne są pod https://pnwm.org/dotacje-pnwm-na-wsparcie-
ukrainskich-partnerow/.  
  

https://oase.dpjw.org/oase/#oase_root
https://pnwm.org/dotacje-pnwm-na-wsparcie-ukrainskich-partnerow/
https://pnwm.org/dotacje-pnwm-na-wsparcie-ukrainskich-partnerow/
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Osoby do kontaktu: 
 
w przypadku pytań dotyczących składanych wniosków i/lub realizacji pomysłów, zespół 
Niemieckiej Młodzieżowej Ochotniczej Straży Pożarnej (Die Deutsche Jugendfeuerwehr) 
zaprasza do kontaktu w dowolnej chwili. Preferujemy następujace możliwości kontaktu: 
 

 WhatsApp 0176 4645 44282 
 MS TEAMS LINK-Adresse 
 E-Mail internationales@jugendfeuerwehr.de 

 
Regularne TERMINY (wideokonferencji i rozmowy telefoniczne) 
 

 każdy wtorek i czwartek, w godzinach  od 18:00 do 20:00 
 w każdą 1. sobotę miesiąca,   w godzinach  od 14:00 do 16:00 

 
 
 


