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PROGRAM SPOTKANIA 

Wprowadzenie  

• Struktura PURWM 

• Cele 

• Priorytety 

Zasady konkursu wniosków 

• Zasady formalne 

• Zasady szczegółowe 

Zasady merytoryczne 

• Kryteria jakościowe 

• Ocena  wniosków 

Zasady finansowe 

System on-line składania wniosków 

Konsultacje indywidualne 



O RADZIE 

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży 
powstała 9 września 2015 roku na mocy 
porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy.  

Działalność Rady finansowana jest ze środków 
finansowych pochodzących z budżetu Polski (MEN)  
i Ukrainy (MMiS).  



Ciałem zarządczym Rady są jej Członkowie - 
po 4 przedstawicieli z Polski i Ukrainy. 

W każdym państwie działa Narodowa 
Instytucja Zarządzająca Radą – Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji w Polsce  
i Ministerstwo Młodzieży i Sportu Ukrainy.   

NARODOWE INSTYTUCJE ZARZĄDZAJĄCE 



DZIAŁALNOŚĆ 

CELE RADY: 
wspieranie polsko-ukraińskich 

projektów młodzieżowych, 
które pozwolą na wzajemne 

zbliżenie się 

Wsparcie finansowe: 
dofinansowanie 

konkursu wniosków 

Wsparcie 
merytoryczne:  

system szkoleń, 
konsultacje 



KONKURS WNIOSKÓW  

Budżet 
3 800 000 

PLN 

Liczba złożonych 
wniosków 216 

Liczba 
dofinansowanych 

projektów 
68 

Liczba 
uczestników 2237 

Budżet 3 800 000 PLN 

Termin 
składania 
wniosków 

21.02.2020 r. 

23:59 

2019 2020 



PRIORYTETY 2020 



ZASADY FORMALNE 

WNIOSKODAWCY 
podmioty 

zarejestrowane zgodnie 
z prawem Polski lub 

Ukrainy, których 
działalność skierowana 

jest do młodzieży 

ORGANIZACJA 
PARTNERSKA 

wnioskodawca musi 
posiadać ukraińską 

organizację partnerską, 
wraz z którą przygotuje 

i zrealizuje projekt 

DOKUMENTY 
SKŁADANE W SYSTEMIE 

ONLINE 
wniosek,  

deklaracja partnerska, 
oświadczenie, 

dokumenty 
poświadczające status 

prawny 

TERMIN REALIZACJI 
PROJEKTÓW 

1.05.2020 – 31.10.2020 



DOKUMENTY 

KRS 

NIP 

Statut 

Organizacje 
pozarządowe 

Organizacje publiczne: 
gminy, starostwa, szkoły  

Organizacje publiczne 

Gmina / Starostwo Szkoła 

NIP 

Statut 

Powołanie na stanowisko 
reprezentanta prawnego  

Pełnomocnictwo  



ZASADY SZCZEGÓŁOWE  
FORMAT PROJEKTÓW: wymiana młodzieżowa, spotkanie młodzieżowe, projekty promocyjno-informacyjne 

UCZESTNICY: młodzież 
Rada priorytetowo traktuje projekty włączające w inicjatywy młodzież z mniejszymi szansami 

WIEK UCZESTNIKÓW: 14-35 lat, osoby pracujące z młodzieżą niezależnie od wieku 

LICZBA UCZESTNIKÓW: od 10 do 40, w tym liczba opiekunów zgodnie z prawem Polski/Ukrainy 
(liczba przedstawia sumę uczestników obu krajów) 

CZAS TRWANIA DZIAŁANIA: od 5 do 10 dni, z wyłączeniem podróży. 

W przypadku 2 działań (w ramach formatu spotkanie młodzieżowe i projekt promocyjno-informacyjny) każde z działań może 
trwać  po 5 dni 

WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA: od 2 do 3 dni roboczych, z wyłączeniem podróży, nie więcej niż po 3 uczestników z każdej z 
grup  



FORMATY I MIEJSCA REALIZACJI PROJEKTÓW 

WYMIANA MŁODZIEŻOWA 

Spotkanie, którego celem jest wymiana 
myśli, idei, zainteresowań, realizowane 
poprzez różnorodne, spójne i logiczne 

metody edukacji pozaformalnej. 

jedno działanie (Polska lub Ukraina) 

SPOTKANIA MŁODZIEŻOWE  

Spotkanie, którego celem jest organizacja 
wybranego wydarzenia (festiwal, 

konferencja, warsztaty, koncert itp.). 

jedno lub dwa działania (Polska i Ukraina) 

PROJEKTY INFORMACYJNO-PROMOCYJNE 

 (projekty informacyjne, promujące  
i upowszechniające dobre praktyki, publikacje) 

Celem projektu jest  stworzenie produktu 
promocyjno-informacyjnego na temat 

współpracy Polski i Ukrainy. 

jedno lub dwa działania (Polska i Ukraina) 



Zasady jakościowe realizacji 
projektów w ramach  

PURWM 



 EDUKACJA POZAFORMALNA 

 
• dobrowolne uczestnictwo młodzieży 

• nauka poprzez doświadczenie, działanie 

• nabywanie umiejętności potrzebnych w życiu codziennym lub w przyszłej pracy 
zawodowej 

• proces zaplanowany, posiadający strukturę, etapy realizacji oraz narzędzia 

• ewaluacja zdobytej wiedzy i doświadczenia 

 

 
Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi wziąć udział, a zrozumiem… 



 RÓWNE PARTNERSTWO 

 
• organizacja partnerska jako współorganizator, a nie gość 

• stały kontakt, czytelna komunikacja 

• jasny podział obowiązków 

• współodpowiedzialność za podejmowane decyzje 

• umiejętność kompromisu 

 

 



JAK ZNALEŹĆ PARTNERA  
 www.otlas.eu 

 Facebook grupy (Youth projects, Youth exchange 
projects, Erasmus+ partner search, Erasmus+ projects 
partner finding) 

www.wymianymlodzieży.frse.org.pl  

 Wnioski – organizacje partnerskie 

 Projekty – baza projektów 

 

 

 

http://www.otlas.eu/
http://www.wymianymlodzieży.frse.org.pl/


 AKTYWNE UCZESTNICTWO MŁODZIEŻY 

 
• Głos młodzieży jest najważniejszy 

• Młodzież jako realizatorzy projektu 

• Metody aktywizujące młodzież 

• Młodzież wiele potrafi 

 
Projekty młodzieżowe to projekty inspirowane, tworzone  

i realizowane przez młodzież, a nie tylko dla młodzieży 

 



ETAPY PROJEKTU 

Raportowanie 
Złożenie do NIZ raportu (14 dni od daty zakończenia projektu) 

Zakończenie projektu 
Etap zamykania projektu (w tym ewaluacja końcowa i upowszechnianie) i ponoszenie ostatnich kosztów (30 dni od ostatniego dnia 

działania) 

Implementacja 
Etap wdrażania działań 

Rozpoczęcie projektu 
Etap przygotowań (w tym wizyta przygotowawcza, przygotowanie młodzieży) 



WŁĄCZANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 
• Udział osób z zewnątrz w działaniach projektowych (eksperci, rodzice, 

lokalne organizacje) 

• Dzielenie się wypracowanymi rezultatami 

 

PROMOCJA PROJEKTU 
 

• Informowanie o projekcie przed i w trakcie realizacji działań 

• Wybór kanałów informacyjnych i grup docelowych 

 



UPOWSZECHNIANIE 
 

 Rezultaty miękkie – zdobyte doświadczenia, rozwój umiejętności uczestników, 
podniesienie świadomości kulturowej 

 Rezultaty twarde – produkty 
 Materiały drukowane (publikacje, foldery) 
 Materiały cyfrowe (filmy, zdjęcia) 
 Warsztaty, spotkania, seminaria, wystawy 

 Rezultaty indywidualne 
 Rezultaty organizacyjne 

 
Upowszechnianie oznacza zaplanowane dzielenie się rezultatami projektu z jak 

najszerszym kręgiem odbiorców, potencjalnie zainteresowanych ich wykorzystaniem. 
UPOWSZECHNIANIE TO NIE PROMOCJA PROJEKTU 

 
 

 

 



EWALUACJA  
 
• Zbieranie informacji na temat jakości projektu i adekwatności osiągniętych wyników 

• Sprawdzenie stopnia realizacji założonych celów 

• Zidentyfikowanie słabych i mocnych stron, sformułowanie wniosków i rekomendacji 

 

ETAPY EWALUACJI  

1. Określenie przedmiotu ewaluacji 

2. Identyfikacja celów i kryteriów 

3. Dobór narzędzi 

4. Zbieranie danych 

5. Analiza danych  

6. Opracowanie wniosków i rekomendacji 



 
WARTO ZAJRZEĆ I PRZECZYTAĆ 

• Inspiracje http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/projekty/inspiracje 

• Baza projektów http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/projekty/baza 

• Czytelnia FRSE http://czytelnia.frse.org.pl/ 

• Publikacja „Udana wymiana” Fundacja Nowy Staw  

 http://www.eds-fundacja.pl/udanawymiana/ 

• Toolbox Salto https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/ 

 

 

 

 

 

http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/projekty/inspiracje
http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/projekty/inspiracje
http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/projekty/inspiracje
http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/projekty/baza
http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/projekty/baza
http://czytelnia.frse.org.pl/
http://czytelnia.frse.org.pl/
http://www.eds-fundacja.pl/udanawymiana/
http://www.eds-fundacja.pl/udanawymiana/
http://www.eds-fundacja.pl/udanawymiana/
http://www.eds-fundacja.pl/udanawymiana/
http://www.eds-fundacja.pl/udanawymiana/
http://www.eds-fundacja.pl/udanawymiana/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/browse/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/browse/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/browse/


TEMATY PROJEKTÓW 
• muzyczne 

• fotograficzne 

• historyczne 

• kulturowe 

• dziennikarskie 

• gry strategiczne 

• fabularne 

• plastyczne 

• teatralne 

• wymiany dobrych praktyk … 



 
ZAINSPIRUJ SIĘ!  
 Tytuł projektu: Razem widzimy więcej 

Organizatorzy:  

• Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza 

• Secondary School №45 of Lviv City Council 

 
Cel:  zgłębianie aspektu tolerancji dla 
odmienności poglądów, przełamywanie 
stereotypów dotyczące wzajemnego postrzegania 
obu narodów 
 
Działania: zajęciach warsztatowe, gry terenowe 
oraz wyprawy edukacyjne 
 



ZAINSPIRUJ SIĘ! 
Tytuł projektu: #ShowYourself 

Organizatorzy:  

• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w 
Trzebieży 

• Charitable foundation" Don Bosko„ 

 
Cel: rozwijanie zainteresowań filmowych i 
fotograficznych młodzieży 
 
Działania: warsztaty fotograficzne, 
filmowe, praca twórcza 



ZAINSPIRUJ SIĘ! 
Tytuł projektu: ZAGRAJMY W...MAGICZNĄ MAFIĘ!!! 

 

Organizatorzy :  

• Fundacja AVE 

• Fundacja Charytatywna „Eco-mercy” 

 

Cel: wspólne odkrywanie potencjału kulturowego i 
społecznego krajów Polski i Ukrainy 

Działania: warsztaty graficzne, zajęcia dziennikarskie, 
scenariuszowe, spływy kajakami, przejazdy 
rowerowe 

 



SYSTEM ON-LINE SKŁADANIA WNIOSKÓW 
www.online.frse.org.pl 

http://online.frse.org.pl/


ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ! 

 

 
www.wymianymlodziezy.frse.org.pl 

bilateralne@frse.org.pl 

https://www.facebook.com/wymianymlodziezyPURWM 


