
DRODZY RODZICE, DROGIE OPIEKUNKI, 
DRODZY OPIEKUNOWIE,
Wasze dziecko wzięło niedawno udział w polsko-
-niemieckiej wymianie młodzieży. Wróciło do domu 
z licznymi doświadczeniami i nie przestawało 
opowiadać o nowych miejscach, nowo poznanej 
szkole, wycieczkach, przygodach i… nowych kole-
gach i koleżankach? Może w ciągu tych kilku dni 
syn lub córka nawiązał/nawiązała znajomość z 
kimś „naprawdę fajnym” i myśli o tym, żeby nie tylko 
utrzymać zdalny kontakt, ale ponownie spotkać się  

w Niemczech lub przyjąć gościa u siebie? Polsko- 
-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) podpo-
wie Wam, jak zorganizować wyjazd Waszego dziec-
ka lub przyjęcie gościa z Niemiec i dofinansuje 
ich kolejne, tym razem indywidualne, spotkanie! 
Przyznanie dotacji odbywa się bez zbędnych formal-
ności i czasochłonnych procedur. Jak? Szczegółowe 
informacje znajdziecie poniżej.

Fot. Matthias Weber



Co to jest PNWM?

PNWM to międzynarodowa organizacja założona w 1991 
roku przez rządy Polski i Niemiec, aby finansowo i meryto-
rycznie wspierać kontakty młodzieży z obu tych krajów. Jej 
działania są niekomercyjne i mają na celu przede wszystkim 
umożliwienie nastolatkom poznania i zrozumienia rówie-
śników, ich codzienności i kultury. Często takie znajomości 
przekształcają się w wieloletnie przyjaźnie – i o to chodzi!  

Po co organizuje 
się wymiany 
międzynarodowe?

Badania pokazały, że udział w międzynarodowych spotka-
niach młodzieży jest źródłem cennych doświadczeń na 
całe życie – zarówno w wymiarze osobistym, jak i zawo-
dowym. Młodzi ludzie uczą się samodzielności, radzenia 
sobie z nowymi sytuacjami, wiary w swoje umiejętności  
i współpracy w zespole. Bardziej otwierają się na różno-
rodność i nabywają kompetencji międzykulturowych. 
Natomiast kontakt z żywym językiem w naturalnych sytu-
acjach pomaga w przełamaniu barier i pobudza aktywność 
językową.

Dlaczego 

#2amongmillions?
Do tej pory PNWM dofinansowała ponad 80 tysięcy projek-
tów wymiany, w których wzięło udział ponad trzy milio-
ny młodych ludzi. Program #2amongmillions powstał  
z myślą o wspieraniu indywidualnych kontaktów i przyjaźni 
nawiązanych właśnie podczas takich spotkań.

We dwoje raźniej?
Zdecydowanie! Program #2amongmillions dopuszcza 
wyjazd nie tylko w pojedynkę, lecz również dwóch osób do 
jednej rodziny goszczącej. Wspólna podróż mija szybciej 
i przyjemniej, a obecność bratniej duszy dodaje pewności 
siebie i ułatwia wiele sytuacji. We dwoje raźniej!

Co zapewnia PNWM 
w ramach programu 

#2amongmillions?
 
PNWM zapewnia:  

• dotację do kosztów podróży gościa od miejsca 
zamieszkania do miejsca pobytu i z powrotem, 
niezależnie od środka transportu (samolot, autokar, 
pociąg, samochód) maksymalnie do wartości biletu 
kolejowego 2. klasy; 

• kieszonkowe dla gościa z Niemiec na pobyt w Polsce 
– 12 euro/dzień lub w przypadku wyjazdu nastolatka 
z Polski do Niemiec – 60 zł/dzień;

• dodatek na czas pandemii 5 euro/dzień lub 
odpowiednio 15 zł/dzień (obowiązuje do 31.12.2022)

• dofinansowanie do kosztów testu na obecność 
koronawirusa (do 80% realnych udokumentowanych 
kosztów; obowiązuje do 31.12.2022).

Przyznamy dotację, jeśli w spotkaniu wezmą udział nie 
więcej niż trzy osoby, tzn. osoba udzielająca gościny  
i maksymalnie dwoje gości oraz jeśli wizyta potrwa co 
najmniej cztery i co najwyżej 14 dni. Wypłata dofinan-
sowania nastąpi w dwóch turach: zaliczka w wysokości  
ok. 65% dotacji przed wyjazdem i pozostała część po 
zrealizowanej wizycie, na podstawie przesłanego spra-
wozdania i biletów.

SPOTKANIA W RAMACH 
PROGRAMU #2AMONGMILLIONS SĄ 
PRYWATNYMI INICJATYWAMI, A ICH 
ORGANIZATORAMI SĄ OBIE RODZINY: 
WYSYŁAJĄCA I PRZYJMUJĄCA 
GOŚCIA. PNWM PEŁNI FUNKCJĘ 
GRANTODAWCY I TYM SAMYM 
NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI 
ZA PRZEBIEG POBYTU ANI ZA 
EWENTUALNE ZANIECHANIA 
ORGANIZATORÓW SPOTKANIA. 

https://pnwm.org/dodatkowe-dofinansowanie-w-czasie-pandemii-oraz-dofinansowanie-do-kosztow-testow-na-obecnosc-koronawirusa/
https://pnwm.org/dodatkowe-dofinansowanie-w-czasie-pandemii-oraz-dofinansowanie-do-kosztow-testow-na-obecnosc-koronawirusa/


Co musicie zrobić, 
żeby Wasze dziecko 
stało się jednym  

z #2amongmillions?
 
Jeśli zdecydowaliście się wesprzeć spotkanie Waszych 
dzieci i skorzystać z dotacji PNWM, musicie dokonać 
kilku formalności. 

Przed wizytą 

1.   Zapoznajcie się z naszymi wskazówkami dla rodzin 
wysyłających i przyjmujących, które pomogą Wam 
dobrze przygotować wyjazd Waszego dziecka  
i wizytę gościa (lub gości).

2.   W porozumieniu z rodziną z Niemiec wypełnij-
cie wspólnie krótki formularz Wspólny wniosek 
#2amongmillions. Część pytań dotyczy Waszych 
dzieci i to one mogą na nie odpowiedzieć w dowol-
nym języku. Wy jako rodzice/opiekunowie poświad-
czacie podpisem wniosek i – najpóźniej na dwa 
tygodnie przed planowanym wyjazdem – każdy 
gość przesyła go do PNWM za pomocą portalu 
wnioskodawcy OASE (szyfrowane połączenie).  
W tym celu gość musi się zarejestrować w OASE – 
tu wystarczy podać aktualny adres mailowy, hasło 
oraz swoje dane teleadresowe.

3.   Jeszcze przed wyjazdem otrzymacie od nas infor-
mację odnośnie przyznanej dotacji. PNWM obli-
czy ją na podstawie danych we wniosku i prześle 
każdemu gościowi pismo informujące o wysokości 
dofinansowania w formie elektronicznej. 

W trakcie wizyty 

1.   Jako rodzina goszcząca nastolatka organizuje-
cie jego pobyt, przejmujecie odpowiedzialność za 
jego bezpieczeństwo i zdrowie oraz zapewniacie 
mu nieodpłatnie nocleg i wyżywienie. 

 

2. Prosimy młodzież o zamieszczenie osobistych 
relacji ze spotkania na Instagramie (posty, zdjęcia, 
nagrania itp.), dodając hashtag #2amongmillions  
i link do profilu PNWM. Instagramowe konto 
projektu pozwala PNWM promować ideę polsko- 
-niemieckich przyjaźni wśród młodych ludzi i doku-
mentować przykłady dobrosąsiedzkich relacji 
na poziomie indywidualnym. Jeśli nastolatki nie 
posiadają odpowiedniego konta, PNWM poprosi 
Was o przesłanie zdjęć i wyrażenie zgody na ich  
publikację w mediach społecznościowych. 

 
Po wizycie 

1. Po zakończeniu wizyty i powrocie Waszego  
dziecka (lub gościa) do domu wypełniacie wspólne  
Sprawozdanie z pobytu i przesyłacie do PNWM za 
pośrednictwem portalu OASE. W sprawozdaniu 
znajdują się pytania, na które powinny odpowiedzieć 
dzieci – samodzielnie, szczerze i każde w swoim 
języku. Pytania dotyczą m.in. wrażeń ze spotkania 
oraz sugestii na temat programu #2amongmillions. 
Sprawozdanie z pozornie nieudanego spotkania nie 
stanowi podstawy do obniżenia dofinansowania 
przyznanego przez PNWM. Nie obawiajcie się pisać 
o ewentualnych zmianach Waszych planów czy 
napotkanych trudnościach. Wasze uwagi są cenne 
zarówno dla nas, jak i dla rodzin planujących spotka-
nia w ramach programu #2amongmillions. W formu-
larzu sprawozdania podajcie koszty podróży gościa 
oraz rzeczywistą liczbę dni pobytu. Nie zapomnijcie 
dołączyć zeskanowanych biletów (pociąg, samolot, 
autobus). Przejazd prywatnym samochodem rozli-
czycie na podstawie tzw. kilometrówki.

2. Jeśli spotkanie było udane i Wasze dzieci nabrały 
ochoty na kolejne, zachęcamy do zaplanowania 
rewizyty i zamiany ról. W programie #2amongmil-
lions można wziąć udział maksymalnie dwa razy: 
raz w roli gościa, raz – gospodarza. Naprawdę 
warto!

Zapraszamy do zapoznania się z infografiką PNWM, któ-
ra ilustruje wszystkie formalności związane z otrzyma-
niem dotacji #2amongmillions.

http://www.pnwm.org/2amongmillions
http://www.pnwm.org/2amongmillions
http://www.pnwm.org/2amongmillions
https://pnwm.org/oase
https://pnwm.org/oase
https://www.instagram.com/2amongmillions/
https://pnwm.org/foto
https://pnwm.org/foto
http://www.pnwm.org/2amongmillions
http://www.pnwm.org/2amongmillions
http://www.pnwm.org/2amongmillions


 HISTORIA PAULA I TOMKA 
 
 
Tomek poznał Paula na wymianie szkolnej w Polsce. Niemcy nocowali w schronisku, a w ciągu dnia obie grupy 
spędzały większość czasu razem. Trzeciego wieczoru Tomek i Paul zaczęli się wygłupiać na wspólnym ognisku. 
Było tyle śmiechu! A potem okazało się, że obaj lubią i mają psy, a nawet są w stanie sobie o nich porozmawiać,  
łącząc angielski, niemiecki, polski i… gestykulując. W dniu odjazdu wymienili się numerami telefonów i regularnie 
przesyłali sobie zdjęcia swoich czworonożnych przyjaciół. Pod koniec maja Tomek dowiedział się, że Paul zgłosił 
swojego psa na letnie zawody sprawnościowe. 

„Paul, a może bym do Ciebie przyjechał, żeby zobaczyć, jak to u Was wygląda? U nas są wakacje, więc nie będzie 
problemu ze szkołą”, zaproponował Tomek. Jego rodzicom pomysł się spodobał, ale nie do końca wiedzieli, jak 
domknąć wakacyjny budżet. W ostatnim tygodniu szkoły Tomek spotkał na korytarzu nauczycielkę, która zorga-
nizowała wymianę. Nadmienił, że chciałby się spotkać z Paulem, ale „kiepsko z kasą”. Pani podchwyciła temat i 
opowiedziała o nowym programie „tej organizacji, co dofinansowała ostatnią wymianę”. 

Trzy tygodnie później Tomek siedział na trybunie obok rodziców Paula i obserwował wysiłki kolegi i jego psa. Poszli 
też razem nad jezioro i zjeździli okolicę na rowerze. Tomek nie musiał martwić się o wydatki. Z PNWM jeszcze przed 
wyjazdem rodzice otrzymali wiadomość, że dostanie zwrot za bilety kolejowe i 60 złotych kieszonkowego na każdy 
dzień wyjazdu! Już w trzecim dniu pobytu chłopcy stwierdzili, że mogliby spędzić razem znacznie więcej czasu niż 
zaplanowany tydzień. Tomek, zachęcany przez rodziców Paula, zadzwonił do mamy, a ona po kontakcie z PNWM 
przekazała dobre wieści: przedłużenie wyjazdu do dwóch tygodni to nie problem – także na dodatkowe dni Tomek  
otrzyma kieszonkowe!

Fot. Franz Josef Brück


