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Warszawa, 10 stycznia 2020 r. 



INFORMACJE O PROGRAMIE 



Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży powstał  
1 czerwca 2007 r. na mocy porozumienia pomiędzy Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej pod 
honorowym patronatem Premierów Polski i Litwy. 

Działalność Funduszu finansowana jest po stronie polskiej ze 
środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, a po stronie 
litewskiej – Ministerstwa Opieki Socjalnej i Pracy.  

O FUNDUSZU 



NARODOWE INSTYTUCJE ZARZĄDZAJĄCE 

Organem zarządczym Funduszu jest Komitet 
powoływany przez premierów – po czterech 
przedstawicieli z Polski i Litwy. 

W każdym państwie działają Narodowe Instytucje 
Zarządzające Funduszem: Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji w Polsce oraz Departament ds. Młodzieży 
przy Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy na Litwie. 



CELE 

kształtowanie wzajemnych stosunków międzynarodowych; 

inspirowanie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą  
do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się; 

odkrywanie wspólnych korzeni; 

niwelowanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej 
historii i we współczesnych relacjach; 

stworzenie ram organizacyjno-prawnych dla skuteczniejszego 
wspierania wymian młodzieży. 

Głównymi celami Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży są: 
 



KONKURS WNIOSKÓW 2019 

 

 
Dofinansowanie 

680 000,00 
PLN 

Liczba złożonych 
wniosków 

 110  

Liczba 
dofinansowanych 

projektów 
23 



PRIORYTETY  
W roku 2020 priorytety Funduszu to: 

 



ZASADY FORMALNE           TEGOROCZNE ZMIANY  

WNIOSKODAWCY 
instytucje oświatowe, 

publiczne oraz 
organizacje 

pozarządowe 
posiadające osobowość 

prawną 

ORGANIZACJA 
PARTNERSKA 

wnioskodawca musi 
posiadać litewską 

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 

1.04.2020 – 31.10.2020 



FORMATY PROJEKTÓW 

 Projekty można realizować w ramach dwóch niezależnych 
formatów: 

 

 
Format 1.: 

wymiany młodzieży polskiej  
i litewskiej 

Format 2.: 
szkolenia, seminaria, spotkania, 

konferencje, wizyty studyjne, 
projekty informacyjne, w tym 

publikacje 

Formaty różnią się od siebie rodzajem i metodologią realizowanych działań, 
jak również systemem dofinansowania. 



ZASADY SZCZEGÓŁOWE – FORMAT 1. 
RODZAJ PROJEKTÓW: wymiana młodzieżowa 

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

WIEK UCZESTNIKÓW:  13-30 lat, wyjątkiem mogą być liderzy i opiekunowie 

LICZBA UCZESTNIKÓW: od 10 do 24, w tym nie więcej niż czterech opiekunów (liczba przedstawia sumę 
uczestników obu krajów) 

CZAS TRWANIA DZIAŁANIA: od 4 do 7 dni, z wyłączeniem podróży 

MIEJSCE REALIZACJI: Polska lub Litwa  

WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA: 2 dni robocze, z wyłączeniem podróży, nie więcej niż po dwóch uczestników 
z każdej z grup  



ZASADY SZCZEGÓŁOWE – FORMAT 2. 



Zasady jakościowe realizacji 
projektów w ramach  

PLFWM 
 



• Dobrowolne uczestnictwo młodzieży 

• Nauka poprzez doświadczenie, działanie 

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

 

EDUKACJA POZAFORMALNA 



• Organizacja partnerska jako współorganizator, a nie 
gość 

• Stały kontakt, jasna czytelna komunikacja 
• Równy podział obowiązków 
• Współodpowiedzialność, wspólne decyzje 
• Umiejętność kompromisu 
• Poznanie potrzeb organizacji partnerskiej 

 
 

RÓWNE PARTNERSTWO 



 

www.otlas.eu 

www.wymianymlodzieży.frse.org.pl  

 Wnioski – organizacje partnerskie 

 Projekty – baza projektów 

 

JAK ZNALEŹĆ PARTNERA? 

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


 Głos młodzieży jest najważniejszy 

 Młodzież jako realizator projektu 

 Metody aktywizujące młodzież 

 Młodzież wiele potrafi 

 

Projekty młodzieżowe to projekty inspirowane, tworzone  
i realizowane przez młodzież, a nie tylko dla młodzieży. 

 

AKTYWNE UCZESTNICTWO MŁODZIEŻY 



• Dobrze zrealizowany projekt to dobrze zaplanowany  
i zarządzany projekt. Ważne są aspekty logistyczne oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom. 

 

Przygotowanie Realizacja Ewaluacja 
Upowszechnianie 

rezultatów 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI MŁODZIEŻOWYMI 



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

Zakończenie projektu 
Etap zamykania projektu (w tym ewaluacja końcowa i upowszechnianie) i ponoszenie ostatnich 

kosztów (30 dni od ostatniego dnia spotkania) 

Implementacja 
Etap wdrażania działań (w tym spotkanie grup) 

Rozpoczęcie projektu 
Etap przygotowań (w tym wizyta przygotowawcza) 

ETAPY PROJEKTU 



• Udział osób z zewnątrz w działaniach projektowych 
• Dzielenie się wypracowanymi rezultatami 
• Informacja o przebiegu projektu (w trakcie i podczas 

działania) 
• Grupa docelowa, kanały promocyjne 
• Odpowiednie oznakowanie projektu  
 
 
 

WŁĄCZANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I PROMOCJA 



• 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 

EWALUACJA 



 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! 

 

UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW PROJEKTU 



 
• Inspiracje 

http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/projekty/inspira
cje 

• 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/ 

 

WARTO ZAJRZEĆ I PRZECZYTAĆ 

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://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/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/browse/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/browse/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/browse/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/browse/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/browse/


 

DOBRE PRAKTYKI 
 



• muzyczne 

• fotograficzne 

• historyczne 

• kulturowe 

• dziennikarskie 

• gry strategiczne 

• fabularne 

• plastyczne 

• teatralne 

• wymiany dobrych praktyk… 

TEMATY PROJEKTÓW 



ORGANIZATORZY: Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Będzinie, Kruonis Gymnasium 
 
TYTUŁ PROJEKTU: Unia Lubelska w LARPie 
 
CEL: Uczczenie 450. rocznicy Unii Lubelskiej 
poprzez organizację LARPa 

ZAINSPIRUJ SIĘ! 



ORGANIZATORZY: Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, Rokiskis, Pandelys gymnasium 
 
TYTUŁ PROJEKTU: Sławni Polacy i Litwini na drodze do niepodległości 
 
CEL: Stworzenie edukacyjnej gry karcianej – „Skarby POL-LITu” 

ZAINSPIRUJ SIĘ! 



ORGANIZATORZY: Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Anglistów English Teaching, 
Your Europe Association 
 
TYTUŁ PROJEKTU: Zróbmy to razem 
 
CEL: Wymiana doświadczeń związanych z 
prowadzeniem pasieki, pszczołami i ich 
wytworami 

ZAINSPIRUJ SIĘ! 



SYSTEM ONLINE SKŁADANIA WNIOSKÓW 
www.online.frse.org.pl 

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


  

   

 

  24 stycznia 2020 r. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW  



www.wymianymlodziezy.frse.org.pl 


