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Українсько-польсько-німецький 
форум для аніматорів молодіжного обміну

Організатор:                 Партнер проекту:                    Підтримки:

https://www.auswaertiges-amt.de/de/
http://www.pnwm.org
https://www.facebook.com/inshi.in.ua/
http://insha-osvita.org


Польсько-німецька співпраця молоді (ПНСМ) запрошує усіх, хто працює з молодими людьми в Україні, 
Польщі та Німеччині взяти участь у форумі Lviv Calling, який відбудеться з 12 по 16 вересня цього року 
у Львові.

Ми раді, що з 2014 року можемо підтримувати молодіжний обмін в Україні, завдяки, зокрема, 
фінансуванню з боку Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини. З року  
в рік можливості обміну все більше і більше використовують українсько-польсько-німецькі партнерства, 
а Україна протягом багатьох років залишається улюбленою країною тристоронніх обмінів, які всіляко 
підтримує ПНСМ.

Метою форуму Lviv Calling є налагодження партнерств, пошук нових шляхів до співпраці та підтримка 
організаторів зустрічей знаннями у сфері методів неформальної освіти з планування та управління 
проектами. Програма форуму була розроблена на основі попереднього досвіду ПНСМ у сфері 
тристороннього обміну з Україною, а також на основі результатів українсько-польсько-німецького 
форуму «Молодь в Україні», який відбувся у 2017 році в Берліні (повну документацію можна знайти тут). 

Цільова група:
Форум Lviv Calling скерований до активних аніматорів молодіжного обміну з України, Польщі та 
Німеччини, зокрема тих, хто організовує проекти, що підтримуються ПНСМ.

Термін подання заявок - до 20.06.2018
Мови: українська, польська, німецька; ми забезпечуємо також синхронний переклад

Відшкодування транспортних витрат: ПНСМ повертає до 90% від вартості 
транспортних витрат та не більше 5000 гривень..

Вартість участі: 1500 гривень (включає в себе: 4 ночівлі в двомісному 
номері, харчування, матеріали, участь у туристичній та культурній програмі). 

Інформацію про розміщення в одномісному номері можна знайти у формулярі заявки.

Формуляр заявки можете знайти тут: Заявки

Контакт
Анна Лисяк 
anna.lysiak@dpjw.org
0049 0331-2847934
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https://wiki.dpjw.org/webform7/uk/node/74


Тематика форуму:
 ►  Ініціювання нових українсько-польсько-німецьких партнерств – відповідно до профілю 
учасників форуму та їхніх індивідуальних потреб, програма форуму передбачає різні можливості 
для створення нових трьохсторонніх партнерських відносин і розширення вже існуючих 
двосторонніх партнерств.

 ► Представлення методів роботи довкола тематики різноманітності – учасники форуму матимуть 
змогу ознайомитись з методами роботи в галузі різноманітності, що є ключовою актуальною 
темою ПНСМ. Під час семінарів ми будемо враховувати контекст Польщі, Німеччини та України у 
вищенаведеній тематичній сфері та сучасну суспільну ситуацію в цих країнах.

 ► Управління проектами:

 ►  Від заявки до розрахунків – Crash Курс: подання заявки та проведення розрахунків 
співфінансування ПНСМ, практичні рекомендації, поради, що стосуються управління проектами 
(заповнення заявок, підготовка платіжних документів), підвищення обізнаності з проектами.

 ► Фандрейзинг – під час практичних занять учасники матимуть можливість обмінятися досвідом 
у сфері фандрейзингу. Їхні знання будуть розширені додатковою інформацією про потенційні 
джерела співфінансування та нетворкінг.

 ► Представлення онлайн-інструментів, що використовуються для створення мереж, управління 
проектами та евалюації українсько-польсько-німецьких молодіжних зустрічей.

 ►  Міжкультурні аспекти – підготовка та опрацювання проектів у тристоронніх командах – учасники 
форуму матимуть можливість обмінятися власним досвідом щодо співпраці у трьохсторонніх 
командах. Цю частину програми будуть вести досвідчені аніматори трьохсторонніх молодіжних 
обмінів.

 ► Імпульси по суті – дискусія та обмін досвідом практиків молодіжних обмінів та експертів щодо 
сучасного стану розвитку громадянських суспільств у Польщі, Німеччині та Україні. Особливою 
нагодою для цього стане день, присвячений методам роботи з тематикою різноманітності, а також 
дискусія з експертами останнього дня форуму, яка матиме відкритий характер.

 ► Можливість розширення мережі контактів – з представниками активних установ, що працюють 
з молодими людьми як зі Львова, так і з усієї України, а також з представниками інших організацій-
ґрантодавців та асоціацій з усіх трьох країн, що беруть участь у форумі.
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Lviv Calling
Програма

Середа, 
12.09.2018

 ►  Прибуття учасників форуму, обід
 ►  Відкриття форуму правлінням ПНСМ
 ►  Вступна лекція: Львів – столиця молоді 
 ►  Знайомство учасників, представлення очікувань щодо форуму 
 ►  Спільне проведення часу після вечері

Четвер, 
13.09.2018

 ► Співфінансування проектів та управління ними (частина 1)
 ► Міжкультурні аспекти співробітництва у польсько-німецько-українських командах
 ►  Біржа партнерів для проектів
 ►  Екскурсія Львовом, спільна вечеря 

П‘ятниця, 
14.09.2018

 ► День освіти задля різноманітності в українсько-польсько-німецькому контексті (практичні заняття) 
 ► Перегляд фільму

Субота, 
15.09.2018

 ► До обіду: співфінансування проектів та управління ними (частина 2) 
 ► Після обіду: дискусія експертів щодо поточної ситуації у громадянських суспільствах та ролі 
міжнародної роботи з молоддю 

 ►  Біржа ґрантодавців та місцевих організацій
 ► Вечеря та спільна участь у події (напр. концерт) 

Неділя, 
16.09.2018

 ► Підсумок – інші варіанти підтримки з боку ПНСМ: матеріали, програми
 ► Евалюація та завершення форуму
 ► Спільний обід
 ► Від’їзд учасників
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