
Lass uns gemeinsam
die Freizeit bunt
gestalten!



Jugendpunkty, inaczej Kluby Młodzieżowe, to miejsca, w których młodzi
ludzie mogą się spotykać i brać udział w różnych działaniach, które będą 

 pogłębiać wiedzę z zakresu języka i kultury mniejszości niemieckiej.

Miejsca te nadzorowane są przez młodzieżowych animatorów i animatorki
kultury, zaś program jest oparty na zainteresowaniach uczestników, tak aby
zachęcić ich do aktywnego uczestnictwa i używania języka niemieckiego w życiu
codziennym. 

Spotkania w ramach projektu są aktywną i atrakcyjną formą spędzania
czasu, pozwalającą młodzieży na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji.

Poznaj nas bliżej!



Projekt ma na celu zapewnienie regularnego kontaktu młodzieży z językiem oraz
kulturą mniejszości niemieckiej. Ponadto przyczynia się do integracji młodych osób
w strukturach mniejszości niemieckiej, proponując im jednocześnie alternatywną
formę spędzania czasu wolnego, poprzez branie udziału w różnego rodzaju
warsztatach tematycznych oraz wycieczkach studyjnych.

Misja



Projekt polega na stworzeniu w 18 miejscowościach na terenie
Polski miejsca spotkań dla młodzieży mniejszości niemieckiej 
w wieku 12-18 lat. 

Planujemy uruchomienie minimum 5–osobowych grup. 
Miejscem odbywania się spotkań będą siedziby poszczególnych

kół DFK/BJDM (mniejszości niemieckiej) lub udostępnione na ten
cel pomieszczenia instytucji kultury i edukacji. 

Wizja



W ciągu roku w  klubie powinno odbyć się 12 trzygodzinnych spotkań.
Program zajęć stworzony będzie w oparciu o zainteresowania członków

klubów.  Zajęcia umożliwią młodzieży mniejszości niemieckiej, jak i jej
otoczenia przyjemnie i aktywnie spędzić czas, przy tym rozwijając swoje

własne kompetencje językowe.

W trakcie roku zaplanowano dla każdego z klubów dodatkowe oferty
kulturalne, takie jak koncerty, pokazy filmów czy warsztaty. 
Grupy będą miały możliwość samodzielnej organizacji takich wydarzeń,
poprzez wsparcie grantowe  w wysokości 1000 zł. 



W każdym punkcie będzie zatrudniony młodzieżowy/-a animator/-ka kultury, którego/której zadaniem
będzie bezpośredni kontakt z członkami klubu, a także przygotowywanie i koordynacja spotkań. Nowi
animatorzy przed rozpoczęciem pracy przejdą szkolenie przygotowujące ich do prowadzenia klubu. 



Animatorzy i animatorki  otrzymają wsparcie profesjonalnej mentorki. 
Jest to osoba z dużym doświadczeniem pedagogicznym i w obszarze

animacji kulturowych. Pomoc  ma na celu dalszy rozwój animatorów_ek
oraz  doskonalenie ich umiejętności pracy z młodzieżą



Magda Beztroska
mentorka i coach  ICF w projekcie Jugendpunkt

 
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w sektorze pozarządowym, była inicjatorką i realizatorką wielu projektów

społecznych. Obecnie aktywnie pracuje z młodzieżą z którą organizuje szereg spotkań i wydarzeń kulturalnych.
Prowadzi szkolenia z zakresu metod pozyskiwania funduszy, wiary w siebie, rozwoju kompetencji lidera.

Specjalizuje się w coachingu kariery i live coachingu.



Oferujemy umowę zlecenie (68 zł/godz. brutto), dzięki czemu pracujesz wtedy, kiedy chcesz! 
Poprzez szkolenia wprowadzające oraz indywidualne sesje coachingowe z mentorką umożliwiamy 
rozwój osobisty i poszerzenie swoich kompetencji.



Szukasz nowych wyzwań?

a może chcesz zebrać
doświadczenie?

Chcesz aktywnie i atrakcyjnie
spędzać swój czas wolny?

lubisz pracę 
 z
młodzieżą?

Dołącz do nas!



Andżelika Wolny
Managerka Projektów w Domu Współpracy Polsko- Niemieckiej

Skontaktuj się ze mną!

774079522 andzelika.wolny@haus.pl



Projekt jest sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
Budownictwa i Ojczyzny RFN oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.




