
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОВИ: польська, українська, німецька, англійська 

(з синхронним перекладом) 
ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ПРОЇЗД: Учасникам з України будуть 
відшкодовані витрати на проїзд в одну сторону по території Польщі та 
Німеччини в розрахунку 0,40 zl/км, починаючи з прикордонного пункту до 
Освенцима та Бад-Бефензена. 
ВНЕСКИ УЧАСНИКІВ: 100 злотих (семінар в Польщі) та 100 злотих (семінар в 

Німеччині) 
ДЕДЛАЙН ПОДАЧІ ЗАЯВОК: до 31.05.2018 

 
ЕЛЬЖБЕТА ПАСТЕРНАК 
E-MAIL: pasternak@mdsm.pl 
ТЕЛ.: 0048 33 843 23 77 

ПАРТНЕРИ: 

 Інститут Густава Штреземана в Нижній Саксонії/Німеччина 

 Міжнародна  ГО  «Основи свободи»/Україна 

 
Семінар проводиться за фінансування Польсько-Німецької Співпраці Молоді (DPJW/PNWM), 
польського представництва Фундації ім. Фрідріха Еберта та Асоціація підтримки Міжнародного 
Дому Зустрічей Молоді в Освенцимі /Аушвіц (МДЗМ/MDSM). 

Тренінг для молодих співробітниць та співробітників неурядових 
організацій, музеїв, меморіалів, журналістів та політичних діячів 

 

Молодіжні лідери Європи – обмін 
досвідом, 
побудова діалогу – Ukraine Calling 

 
02.07.-07.07.2018, МДЗМ Освенцим/Аушвіц/Польща 

25.11.-30.11.2018, Інститут Густава Штреземана в Нижній 

Саксонії/Німеччина 

ОРГАНІЗАТОР: Міжнародний Дім Зустрічей Молоді в Освенцимі/Аушвіц 
www.mdsm.pl 
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Молоді лідери Європи – обмін досвідом, 
побудова діалогу – Ukraine Calling

 

Метою семінару «Молодіжні лідери Європи - обмін досвідом,
створення контактів між українськими, польськими та німецькими лідерами 
громадських організацій для обміну знаннями та досвідом, передусім в 
історичної та громадянської освіти, з акцентом на демократичні цінності, 
громадянське суспільство й права людини. Дві частини навчального
присвячені історично-політичній тематиці (Друга світова війна,
пам'ять у контексті сучасних геополітичних процесів) та навичкам, необхідним для 
організації міжнародної неформальної освіти молоді. Після завершення семінарів 
учасники під керівництвом МДЗМ реалізують опрацьовані під час тренінгів 
інноваційні проекти, результати яких будуть оцінені на заключній
році. Крім того в рамках проекту заплановано запросити волонтерів з України. Під 
час стажування, підготовки та участі у дво- і тринаціональних освітніх
Зустрічей, а також у заходах, які МДЗМ реалізує в співпраці з містом Освенцимом, 
молоді люди отримають досвід, необхідний для їх майбутньої роботи
громадських організацій в Україні, а також до самостійної координації
проектів обміну. 

 
ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ 

 

 
02-07 липня 2018 р. – Перша частинка семінару „Діалогічна пам’ять 
можливо?“, МДЗМ Освенцим/Аушвіц/Польща 

Запрошення практиканта з України до МДЗМ 
25-30 листопада    2018 р. – Другий навчальний  семінар „Демократична
молоддю за методом Бецавта“, Інститут Густава Штреземана в
Бефензен/Німеччина 
2019 р. – Реалізація власних проектів учасників семінару 
2019 р. – Заключна конференція – підведення підсумків проекту
результатів 

 
ПРОГРАМА СЕМІНАРУ В ПОЛЬЩІ 

 

 
02. 07. 2018 

 Приїзд учасників до 16:00, знайомство, очікування від семінару

 Екскурсія по місту Освенцим, візит до Єврейського музею

досвідом, 
Calling 

 

досвідом, побудова діалогу» є 
створення контактів між українськими, польськими та німецькими лідерами 
громадських організацій для обміну знаннями та досвідом, передусім в сфері 
історичної та громадянської освіти, з акцентом на демократичні цінності, 

навчального семінару будуть 
війна, Голокост і культурна 

нтексті сучасних геополітичних процесів) та навичкам, необхідним для 
організації міжнародної неформальної освіти молоді. Після завершення семінарів 
учасники під керівництвом МДЗМ реалізують опрацьовані під час тренінгів 

заключній конференції у 2019 
Крім того в рамках проекту заплановано запросити волонтерів з України. Під 

освітніх проектах Дому 
реалізує в співпраці з містом Освенцимом, 

роботи в якості лідерів 
координації міжнародних 

 

„Діалогічна пам’ять – чи це 

„Демократична робота з 
в Нижній Саксонії, Бад- 

 
проекту та презентація 

 

семінару та співпраці 

музею 

03.07.2018 

 Друга світова війна та Голокост в культурі пам’яті: Польща, Україна, 
Німеччина – робота з «віссю часу»
Свободи») 

 Екскурсія по території колишнього
 Підбиття підсумків дня, перегляд

фільму 
04.07.2018 

 Робота над власними проектами

 Екскурсія по території колишнього

 Підбиття підсумків дня 

 Голокост в Україні: Бабин Яр
tual Guide of Babyn Yar) 

05.07.2018 
 Екскурсія по виставці Роми. Історія

дискусія 

 Робота над власними проектами

 Сучасні польсько-українські
 Фільм My friend the enemy

06.07.2018 

 Виїзд до Кракова 

 Сучасні польсько-німецькі стосунки
Німеччини в Кракові 

 Відвідини старого міста та єврейського
munity Centre of Krakow, JCC

 Підбиття підсумків семінару,
*Ночівля в Кракові 

07.07.2018 

 Від’їзд учасників 

Друга світова війна та Голокост в культурі пам’яті: Польща, Україна, 
часу» (Методика Міжнародної ГО «Основи 

колишнього концентраційного табору Аушвіц І 
перегляд фільму What our Fathers did, обговорення 

проектами в групах 

колишнього концентраційного табору Аушвіц ІІ 

Яр (презентація Halyna Vasylenko, Project Vir- 

Історія і культура ромів у Польщі + 

проектами в групах 

українські стосунки – «круглий стіл» з експертами 
enemy, обговорення фільму 

стосунки – «круглий стіл» в Консульстві 

єврейського кварталу, візит до Jewish Com- 
JCC 

семінару, прощальний вечір 


