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Dojście Hitlera do władzy, II wojna światowa, Holokaust, 
okupacja ziem polskich przez hitlerowskie Niemcy  
i związana z tymi faktami trudna przeszłość relacji pol-
sko-niemieckich to tematyka często poruszana podczas 
polsko-niemieckich i trójstronnych spotkań młodzieży.

Projekty realizowane w tym obszarze stanowią waż-
ny element pracy programowej Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży (PNWM). Dlatego PNWM ofe-
ruje specjalny program dotacyjny „Zachować pamięć”. 
Jego celem jest umożliwienie młodym ludziom wspól-
nego odkrywania i badania historii, wyciągania wnio-
sków z przeszłości oraz rozbudzania odpowiedzialności 
za kształtowanie przyszłości.

W trakcie spotkań realizowanych w ramach programu 
„Zachować pamięć” młodzież zajmuje się politycznym  
i społecznym kontekstem powstania narodowego so-
cjalizmu, szczególnie od momentu przejęcia władzy 
przez Hitlera w 1933 roku, pogłębia swoją wiedzę do-
tyczącą Holokaustu i okupacji ziem polskich przez hitle-
rowskie Niemcy w czasie II wojny światowej oraz po-
znaje historię odwiedzanych miejsc pamięci terroru hi-
tlerowskiego w Polsce i Niemczech.

Poznawana historia stanowi dla młodzieży jednocze-
śnie punkt wyjścia do pogłębionych rozważań na temat 
problemów występujących we współczesnym świecie, 
takich jak łamanie praw człowieka, wykluczenie, kseno-
fobia czy przejawy dyskryminacji. Podczas wspólnych 
warsztatów młodzież zastanawia się nad ich przyczyna-
mi, skutkami oraz możliwościami zapobiegania lub re-
agowania na te zjawiska. W ten sposób PNWM wspiera 
wśród uczestników projektów rozwój osobistej odpo-
wiedzialności i dojrzałości obywatelskiej.

DLA KOGO?

Program „Zachować pamięć” skierowany jest do pol-
sko-niemieckich lub trójstronnych partnerstw, które 
podczas wspólnych spotkań młodzieży podejmują te-
matykę związaną z historią narodowego socjalizmu, 
Holokaustu, II wojny światowej i okupacji Polski przez 
nazistowskie Niemcy.

KRYTERIA PROGRAMU  
„ZACHOWAå PAMI¢å”

Aby projekt polsko-niemieckiej wymiany młodzieży 
mógł być dofinansowany w ramach programu „Zacho-
wać pamięć”, musi spełniać między innymi następują-
ce kryteria:
.  jasno sprecyzowany tytuł i tematykę projektu, z któ-

rymi wiążą się zaplanowane działania, także w części 
odnoszącej sie do zjawisk współczesnych,
.  jego program obejmuje wizytę w miejscu pamięci 

terroru hitlerowskiego oraz pogłębione poznanie hi-
storii tego miejsca,
.  co najmniej połowa programu poświęcona jest te-

matyce narodowego socjalizmu, II wojny światowej, 
Holokaustu lub okupacji ziem polskich przez hitle-
rowskie Niemcy,
.  składa się częściowo z warsztatów, podczas których 

młodzież, bazując na zdobytej wiedzy historycznej, 
ma okazję do rozważań i dyskusji na temat proble-
mów występujących we współczesnym świecie,
.  uczestnicy są gruntownie przygotowani (przed i pod-

czas spotkania) do udziału w projekcie i podejmowa-
nia trudnej tematyki historycznej oraz aktywnie biorą  
udział w podsumowaniu programu,
.  w przypadku projektów trójstronnych uwzględniona 

jest perspektywa grupy z kraju trzeciego,
.  wspólny program trwa od 4 do 14 dni,
.  grupa liczy nie więcej niż 50 uczestników w wieku 

od 14 do 26 lat.
Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów znajdą 
Państwo na stronie: www.pnwm.org/pamiec

MIEJSCA PAMI¢CI

Miejscami pamięci w rozumieniu programu „Zachować 
pamięć” są miejsca upamiętniania ofiar terroru hitle-
rowskiego: miejsca masowych zbrodni, byłe obozy kon-
centracyjne i obozy zagłady, jak również miejsca znaj-
dujące się na terenach byłych gett, więzień, ośrodków 
eutanazji lub byłych obozów pracy.

stacjonarnie, 
online lub  
hybrydowo

http://www.pnwm.org/pamiec


WYJÑTKOWA SYTUACJA
WYJÑTKOWE SPOTKANIA!

Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epide-
miczną PNWM umożliwia w 2022 roku dofinansowanie 
projektów realizowanych w różny sposób: stacjonarnie, 
online lub hybrydowo. Zachęcamy do zapoznania się z in-
formacjami dotyczącymi spotkań zdalnych oraz zasadami 
ich dotowania przez PNWM. Szczegóły są dostępne pod:  
www.pnwm.org/projekty-online/ 
Proponujemy również odwiedzenie stron interneto-
wych miejsc pamięci oraz placówek muzealnych i edu-
kacyjnych. Wiele z nich oferuje zwiedzanie oraz warsz-
taty online.

JAK WSPIERAMY?

Projekty związane z okresem narodowego socjalizmu  
i II wojny światowej, obejmujące programem wizytę  
w miejscach pamięci oraz poznanie biografii świadków 
historii, wymagają od uczestników rzetelnego przygoto-
wania, pogłębionej refleksji, a często także wsparcia ze 
strony wykwalifikowanej kadry placówek muzealnych  
i pedagogicznych. Program „Zachować pamięć” pomaga 
sprostać tym wymogom poprzez wsparcie finansowe na 
specjalnych zasadach.
Projekty stacjonarne:
.  Na dni programu obejmujące wizytę w miejscu pa-

mięci oraz warsztaty we współpracy z wyspecjalizo-
waną placówką muzealną lub edukacyjną PNWM 
przyznaje dofinansowanie według stawek jak przy 
projektach realizowanych w placówkach kształcenio-
wych, niezależnie od rodzaju zakwaterowania.
.  PNWM przyznaje zwiększone stawki dofinansowa-

nia kosztów programu, podróży i pośrednictwa języ-
kowego. 

Projekty online:
.  Uregulowania dotyczące realizacji i dofinansowania

projektów online są dostępne pod: 
    www.pnwm.org/projekty-online/ 
.  PNWM przyznaje zwiększone dofinansowanie kosz-

tów programu, pośrednictwa językowego oraz wyższy 
ryczałt organizacyjny i techniczny (stawki).

O POLSKO-NIEMIECKIEJ 
WSPÓ¸PRACY M¤ODZIE˚Y

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) 
umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków 
i Niemców. Dofinansowuje, inicjuje i merytorycznie 
wspiera polsko-niemieckie projekty. Dla organizato-
rów spotkań – nauczycieli, pedagogów i animatorów  
– PNWM przeprowadza szkolenia, konferencje i semi-
naria oraz wydaje publikacje. PNWM została utworzona  
17 czerwca 1991 roku, wraz z podpisaniem traktatu 
dobrosąsiedzkiego, jako organizacja międzynarodowa 
przez rządy Polski i Niemiec. Od początku istnienia or-
ganizacji dzięki jej wsparciu odbyło się blisko 80 tysię-
cy projektów, w których udział wzięło przeszło 3 milio-
ny uczestników.

KONTAKT

Piotr Kwiatkowski 
(wymiana szkolna) 

 +48 22 5188932
   piotr.kwiatkowski@pnwm.org

Dorota Bastos 
(pozaszkolna wymiana młodzieży)

 +49 331-2847931
   dorota.bastos@dpjw.org

Więcej informacji na stronie: 
www.pnwm.org

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 
Deutsch-Polnisches Jugendwerk

Biuro w Warszawie:
ul. Alzacka 18 
03-972 Warszawa

 +48 22 5188910
   biuro@pnwm.org 

Biuro w Poczdamie:
Friedhofsgasse 2 
14473 Potsdam

 +49 331 284790
   buero@dpjw.org

#StolenMemory

JAK ZG¸OSIå PROJEKT?

Aby zgłosić projekt do programu „Zachować pamięć”, 
należy złożyć wniosek online (OASE) o dofinansowanie 
oraz wypełnić formularz uzupełniający online. Terminy 
składania wniosków:
.  do 28 lutego 2022 roku
.  do 30 kwietnia 2022 roku
.  do 30 września 2022 roku
Wnioski o dotację należy składać bezpośrednio do 
PNWM. Wpisując tytuł projektu we wniosku, prosimy 
dopisać „Zachować pamięć”.

ZAKWALIFIKOWANIE  
PROJEKTU

Decyzję o przyznaniu dotacji podejmie jury. Informa-
cja o niej zostanie przesłana najpóźniej 4 tygodnie 
po ww. terminach. Odwołanie od decyzji nie będzie 
możliwe.

Projekty niezakwalifikowane do programu „Zachować 
pamięć”, jednak spełniające ogólne kryteria dotacji, 
PNWM dofinansuje zgodnie z Wytycznymi wspierania  
i wynikającymi z nich stawkami.

POMYS¸ NA PROJEKT?

PNWM wraz z Arolsen Archives stworzyła projekt edu-
kacyjny wokół kampanii #StolenMemory. Młodzi lu-
dzie podczas wpólnego spotkania – stacjonarnego 
lub online – mają możliwość poznać historyczno-po-
lityczne tło narodowego socjalizmu i zetknąć się z in-
dywidualnymi historiami osób prześladowanych i ich  
rodzin. Dołączając do kampanii #StolenMemory, po-
mogą zachować pamięć o ofiarach represji. Więcej in-
formacji na stronach: www.pnwm.org/stolenmemory
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