
PROGRAMY BILATERALNE WYMIAN MŁODZIEŻY



Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży 
powstał  1 czerwca 2007 roku na mocy 

porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej 
Polskiej oraz Rządem Republiki Litewskiej pod 

honorowym patronatem Premierów Polski i Litwy.

O FUNDUSZU

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży powstała 9 
września 2015 roku na mocy porozumienia pomiędzy 

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem 
Ministrów Ukrainy. 

O RADZIE



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 programów biletaralnych są:



ZASADY FORMALNE
WNISOKODAWCY

podmioty zarejestrowane 
zgodnie z prawem Polski lub 

Ukrainy/Litwy, których 
działalność skierowana jest 

do młodzieży

ORGANIZACJA 
PARTNERSKA

wnioskodawca musi 
posiadać 

ukraińską/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

III – IV kwartał roku

(kwiecień – październik)



ZASADY SZCZEGÓŁOWE 

FORMAT PROJEKTÓW: wymiana młodzieżowa, spotkanie młodzieżowe, seminaria 
przygotowawcze i kontaktowe, projekty promocyjno-informacyjne

UCZESTNICY: młodzież

WIEK UCZESTNIKÓW: od 13/14 do 30/35 r.ż, osoby pracujące z młodzieżą 
niezależnie od wieku

LICZBA UCZESTNIKÓW: od 10 do 40, w tym liczba opiekunów

CZAS TRWANIA DZIAŁANIA: od 5 do 10 dni, z wyłączeniem podróży. W przypadku 
dwóch spotkań każde z działań musi trwać po 5 dni

WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA: od 2 do 4 dni roboczych, z wyłączeniem podróży, nie 
więcej niż po 3 uczestników z każdej z grup 



ZASADY FINANSOWE

Wnioskodawca aplikuje do swojej Narodowej Instytucji Zarządzającej o środki 
finansowe na całość projektu, w tym także dla grupy partnerskiej.

• Programy bilateralne finansują:

KOSZTY PRZYGOTOWANIA

KOSZTY PODRÓŻY 

KOSZTY WYŻYWIENIA I ZAKWATEROWANIA

KOSZTY DZIAŁANIA

KOSZTY UPOWSZECHNIANIA REZULTATÓW



Zasady jakościowe realizacji projektów w 
ramach programów bilateralnych



EDUKACJA POZAFORMALNA

• dobrowolne uczestnictwo młodzieży

• nauka poprzez doświadczenie, działanie

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



RÓWNE PARTNERSTWO

• organizacja partnerska jako współorganizator a nie gość

• stały kontakt, jasna czytelna komunikacja

• równy podział obowiązków

• współodpowiedzialność, wspólne decyzje

• umiejętności kompromisu

• poznanie potrzeb organizacji partnerskiej



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



TEMATY PROJEKTÓW

• muzyczne

• fotograficzne

• historyczne

• kulturowe

• dziennikarskie

• gry strategiczne

• fabularne

• plastyczne

• teatralne

• wymiany dobrych praktyk …



ZAINSPIRUJ SIĘ! 

Tytuł projektu: Razem widzimy więcej (2019)

• Organizator:
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: zajęcia warsztatowe, gry terenowe oraz 
wyprawy edukacyjne



Tytuł projektu: ZAGRAJMY W...MAGICZNĄ 
MAFIĘ!!! (2019)

Organizator:

• 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

ZAINSPIRUJ SIĘ!



ZAINSPIRUJ SIĘ! 

Tytuł projektu: Unia Lubelska w LARPie (2019)

Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Będzinie, 
Kruonis Gymnasium

Cel: Uczczenie 450. rocznicy Unii Lubelskiej 
poprzez organizację LARPa. 

Działania: warsztaty, gra miejska, LARP 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

www.wymianymlodziezy.frse.org.pl

bilateralne@frse.org.pl


