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Rusza konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży
„Razem w Europie. Jeden cel“ – pod tym hasłem Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)
zaprasza szkoły, placówki kształceniowe, stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe do udziału w
konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży. Do 20 września 2017 roku można zgłaszać polskoniemieckie projekty poświęcone różnorodności, kształtowaniu postawy tolerancji i poszanowaniu praw
człowieka. Wyodrębniono dwie kategorie: wymianę szkolną i pozaszkolną.
Nagroda Młodzieży nawiązuje do wartości europejskich, jakimi są wolność, równość i solidarność
będących podstawą współdziałania młodych ludzi w Europie. Ma zachęcić młodzież do wspólnego
włączenia się w budowanie społeczeństw opartych na szacunku dla różnorodności kultur, języków,
różnorodności społecznej i religijnej w Europie oraz przyczynić się przeciwdziałaniu dyskryminacji.
Projekty mają nakłonić młodzież z Polski i Niemiec do podjęcia tematów otwartego i tolerancyjnego
społeczeństwa, przełamywania stereotypów i uprzedzeń. Podjęty ma zostać również temat tolerancji
wobec mniejszości. Wybór finalistów zostanie dokonany bezpośrednio w październiku. Następnie od 27
– 30 listopada 2017 r. finaliści wezmą udział w seminarium wprowadzającym do kolejnej rundy konkursu,
kiedy to koncepcje mają zostać zrealizowane.
Jakie projekty mogą się ubiegać o nagrodę?
Różnorodność ma być nie tylko tematem projektów, ale powinna być też rozpoznawalna wśród
uczestników. Rozpiętość projektów, jakie można składać, jest duża. Mogą to być na przykład:
przedstawienie teatralne na temat dyskryminacji, akcja przeciwko mowie nienawiści lub kampania na
rzecz równouprawnienia. Udział mogą wziąć projekty z Niemiec i Polski włączające młodzież w wieku od
12 do 26 lat. Aplikacje należy składać w języku polskim i niemieckim. Kryteria oceny uwzględnią
kreatywność i innowację, współpracę partnerską i uwzględnienie polskiej i niemieckiej perspektywy.
Dokładne informacje na temat zasad i warunków konkursu można znaleźć na stronie:
http://www.pnwm.org/aktualnosci-i-projekty/nagroda-mlodziezy/
Co jest do wygrania?
Kilkuetapowy konkurs trwa przez dwa lata i poprzez seminaria i rozmowy z ekspertami daje możliwość
wymiany doświadczeń i stworzenia sieci kontaktów. W ramach uroczystego rozdania nagród, które
odbędzie się na początku 2019 roku, dla każdej kategorii przyznana zostanie nagroda główna.
Wysokość nagrody pieniężnej wynosi 3000 euro dla każdego z partnerów projektu. Poza tym projekty,
które dostaną się do rundy finałowej, zostaną dofinansowane w wysokości maksymalnie 150% stawek
zryczałtowanych określonych przez DPJW.
Konkurs objęty jest patronatem Manueli Schwesig, minister ds. rodziny, osób starszych, kobiet i
młodzieży Republiki Federalnej Niemiec oraz Anny Zalewskiej, minister edukacji narodowej
Rzeczpospolitej Polskiej.

Pod poniższym linkiem można ubiegać się o udział w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży:
http://wiki.dpjw.org/anmeldung/
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