
Czasami wydaje się, że Unia Europejska to puste 
frazesy i problemy nie do rozwiązania, jak cho-
ciażby cele klimatyczne, uroczyście zapowiadane 
podczas spotkań na szczycie, a potem niechętnie 
wdrażane przez parlamenty poszczególnych krajów. 

Albo głosowanie nad Funduszem Odbudowy po pan-
demii, które zamieniło się w wewnętrzne rozgrywki 

o władzę. Czy wreszcie wielokrotnie przywoływana 
wspólnota wartości, która w 2012 r. zdobyła Poko-

jową Nagrodę Nobla, ale wciąż nie uzgodniła 
wspólnego klucza alokacji uchodźców.

Polsko-Niemieckie 
Forum Młodzieży dla 
zaangażowanych Europejek 
i Europejczyków
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Chemnitz

Dołącz do Forum Młodzieży! Opowiedz o swoich pomysłach na warsztacie poświę-
conym planowaniu przyszłości Europy i rozwiń je podczas kreatywnych warsztatów medialnych. 
Na zakończenie Forum – podczas Europejskiej Konferencji Ministerialnej w Chemnitz –  będziesz 
mieć niepowtarzalną szansę na przedstawienie swoich pomysłów wysokiej rangi politykom i poli-
tyczkom, a tym samym na bezpośredni udział w debacie politycznej. W dniach 6–10 września 2021 r. 
wraz z innymi młodymi ludźmi z Polski i Niemiec możesz dyskutować o najważniejszych wyzwaniach, 
które Twoim zdaniem stoją przed Europą (od „A” jak akademicka wymiana, przez „K” jak kryzys kli-

matyczny – po „Z” jak zanieczyszczenie środowiska), poznać ciekawych ludzi i razem z nimi sformułować 
postulaty wobec świata polityki. A wszystko zgodnie z naszym motto: „Europe calling – your voice, your future!

Jednak wystarczy rzut oka za kulisy, by 
dostrzec, że Unia Europejska to o wiele więcej. 

To ponad 450 mln osób, które mieszkają na obsza-
rze ponad 4 mln km2 i mówią w 24 różnych językach. To 
oni wybierają parlament składający się z 751 członków, 
którzy dokładają starań, aby Twój głos został usłyszany. 
Mało istotne ciekawostki? Fakty niemające dla Ciebie 
znaczenia, dopóki możesz studiować za granicą i po-
dróżować dokądkolwiek zechcesz? Wręcz przeciwnie: 
Europa potrzebuje krytycznie myślących młodych ludzi, 
którzy zwracają uwagę na ważne kwestie, nie dają się 
zbyć i są gotowi do zaangażowania w słusznej sprawie:  

Europa potrzebuje Ciebie! 

Forum
 jest organizow

ane przez Polsko-Niem
iecką W

spółpracę M
łodzieży,   Europejską Akademię Otzenhausen, oraz Saksońskie Ministerstwo Sprawiedliwości, Demokracji, 

Europy i Równouprawnienia.



Czego możesz oczekiwać: 
☞ pełnego wyżywienia 

i zakwaterowania w pokojach 
dwuosobowych w c/o 56 w Chemnitz, 

☞ ekscytującego programu 
z warsztatem kreatywnym na 

temat przyszłości, warsztatami 
medialnymi i rozmowami o polityce,

☞ w projekcie może wziąć udział łącznie 32 
młodych ludzi z Polski i Niemiec, 

☞ podczas spotkania zapewniamy tłumaczenie, 
nie musisz więc mówić po polsku czy niemiecku, 

a wręcz przeciwnie, nauczysz się nawet kilku słów 
w języku sąsiada, 
☞ koszt uczestnictwa to 120 zł, jeśli mieszkasz 
w Polsce, i 40 €, jeśli mieszkasz w Niemczech. 
W przypadku braku możliwości pokrycia pełnej 
opłaty za uczestnictwo skontaktuj się z nami. 
☞ koszty podróży w całości 
refundowane przez PNWM

☞ Zgłoś się! (termin przyjmowania 
zgłoszeń upływa 10 sierpnia 2021 r.):

www.europecalling-pnwm.org

6–10 września 2021

W razie jakichkolwiek pytań 
prosimy o kontakt z Mathiasem: 

 mathias.hankel@pnwm.org 

06.09.2021 / poniedziałek

do godziny 15:00 Przyjazd osób uczestniczących

Popołudnie
Zaczynamy!
Zapoznanie i sprawy organizacyjne

Wieczór
Unia Europejska i ja?!?
Osobista perspektywa – metoda biograficzna

07.09.2021 / wtorek
Przedpołudnie Spróbuj po niemiecku!Animacja językowa i poznawanie kraju partneraJak to się wszystko zaczęło...Mini-Live Action Role Play (LARP)

Popołudnie Spróbuj po niemiecku!Animacja językowa i poznawanie kraju partnera
Quo Vadis Europa? IIWarsztat na temat przyszłości Europy / sformułowanie postulatów politycznych

Za kulisami I
Rozmowa z saksońską ministrą ds. europejskichWieczór Poznać Europę
Projekcja filmu
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08.09.2021 / środa

Przedpołudnie Spróbuj po niemiecku!
Animacja językowa i poznawanie kraju partnera
Quo Vadis Europa? II
Warsztat na temat przyszłości Europy / sformułowanie postulatów politycznych

Popołudnie Spróbuj po niemiecku
Animacja językowa i poznawanie kraju partnera
Twój głos, Twoja przyszłość!
Warsztaty medialne w zakresie kreatywnego formułowania postulatów politycznych & przygotowanie do prezentacji na Europejskiej Konferencji Ministerialnej

Wieczór
Za kulisami II
Dyskusja polityczna przy kominku z polskimi i niemieckimi politykami ds. europejskich

09.09.2021 / czwartek

Przedpołudnie
Spróbuj po niemiecku!
Animacja językowa i poznawanie kraju partnerów

Your voice, your future!
Warsztaty medialne w zakresie kreatywnego 
formułowania postulatów politycznych & prezentacja 

na Europejskiej Konferencji Ministerialnej

Popołudnie
Spróbuj po niemiecku!
Animacja językowa i poznawanie kraju partnerów

Your voice, your future!
Zakończenie warsztatów medialnych i feedback 
z Europejskiej Konferencji Ministerialnej

Wieczór
Europe calling...
Prezentacja wyników warsztatów i wieczór 
pożegnalny
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Czekamy na Twoje zgłoszenie: 
Europa wzywa, to przecież
także Twoja przyszłość!

Więcej: www.europecalling-pnwm.org
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