WSKAZÓWKI
DRODZY RODZICE,
DROGIE OPIEKUNKI,
DRODZY OPIEKUNOWIE,
bardzo się cieszymy, że zdecydowaliście się
przyjąć gościa (lub gości) z Niemiec pod swój
dach. Ponieważ Wasze dziecko brało już udział
w wymianie międzynarodowej, przyjazd nasto-
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latki/nastolatka z zagranicy nie będzie całkowitą nowością, ale mimo to chcielibyśmy zwrócić
Wam uwagę na kilka aspektów pobytu indywidualnego gościa w Waszym domu.

Fot. Franz Josef Brück
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Komunikacja
z drugą rodziną…
Jeszcze przed przyjazdem gościa (lub gości) warto ustalić między sobą kilka spraw, chociażby po to, aby wypełnić
wniosek o dotację PNWM. Jeśli rodziny komunikują w tym
samym języku, to… możecie przejść do kolejnego akapitu.
Jeśli myślicie, że Wasz poziom języka jest zbyt niski, by
się porozumieć, to skorzystajcie z łatwiejszej opcji, jaką
jest wymiana maili i maszynowe tłumaczenie ich treści.
Polecamy narzędzie DeepL (www.deepl.com), które tłumaczy nawet niuanse językowe, ale skorzystać możecie
z każdego innego internetowego narzędzia translacyjnego.
Zawsze należy się liczyć z pewną skalą błędu otrzymanego tłumaczenia (co bywa zabawne). Jeśli wolicie porozmawiać, skorzystajcie z komunikatorów, którymi na co dzień
się posługujecie lub z narzędzi wideokonferencyjnych.
Warto opowiedzieć gościowi przed przyjazdem, gdzie
będzie spał (odrębny pokój, dzielenie pokoju z rówieśniczką/rówieśnikiem itp.) i jak zazwyczaj wygląda Wasz dzień.
A może wykorzystacie wideokonferencję, aby pokazać, jak
mieszkacie? Warto poruszyć też temat zasad panujących
w obu rodzinach (np. kwestia spożywania alkoholu, która
jest różnie uregulowana w Polsce i w Niemczech). Ważne,
żeby takie reguły ustalić na wstępie i aby na czas wizyty
dotyczyły obu stron.

…i z gościem
(na miejscu)
Wypróbujcie, czy możliwe jest porozumiewanie się we
wspólnym języku. To najłatwiejsza forma komunikacji, ale
nie jedyna. Czasem wystarczy, że Wasze dziecko potrafi dogadać się z gościem i przekaże Wam najważniejsze
elementy wypowiedzi (pamiętajcie, że nie jest profesjonalną tłumaczką / profesjonalnym tłumaczem!). Często – jak
w przypadku komunikacji pisemnej – także i w rozmowach pomagają translatory internetowe. Przekażcie już na
początku informacje organizacyjne, np. kiedy zazwyczaj
wstajecie, jak i kiedy spożywacie posiłki, jakie macie stałe
rytuały i domowe zasady.
Macie już polsko-niemieckie rozmówki „Spróbuj po
niemiecku!” z fonetycznym zapisem haseł? Jeśli nie, to
dobry moment, aby zamówić je (bezpłatnie) w PNWM lub
zainstalować na smartfonie aplikację o tym samym tytule.
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Do ustalenia
przed wyjazdem
Dowiedzcie się, co jest istotne dla zdrowia i dobrego samopoczucia Waszego gościa: specjalna dieta (wegetarianizm,
nietolerancja wybranych składników) i alergie, leki, które
musi zażywać regularnie itp. Te i inne informacje zaczerpniecie z wizytówki dla rodziny goszczącej, do której wypełnienia PNWM zachęca gościa. Ustalcie kwestię odbioru
z dworca/lotniska i godzinę odjazdu do Niemiec. Mały
„komitet powitalny” na peronie będzie z pewnością przyjemniejszy dla Waszego gościa niż szukanie przystanku autobusowego i samotna jazda po obcym mieście.
Opowiedzcie też nieco o sobie, aby dać poczucie bezpieczeństwa rodzicom Waszego gościa, i o wstępnych
planach na czas pobytu.
Poruszcie temat finansowania wydatków. PNWM pokrywa koszty podróży gościa (do wysokości przejazdu koleją
2. klasy) oraz zapewnia mu kieszonkowe – do dyspozycji
własnej. Nocleg, wyżywienie i opiekę nad niepełnoletnim gościem zapewniacie mu bezpłatnie. Przejmiecie też
koszty wejściówek i biletów na przejazdy, czy Wasz gość
powinien się zaopatrzyć w więcej gotówki, poza kieszonkowym od PNWM? Lepiej, aby takie sprawy jasno i bez ogródek ustalić przed przyjazdem, aby zaoszczędzić przykrych
niespodzianek na miejscu.
Nie wszystko da się zaplanować i przewidzieć, dlatego
koniecznie wymieńcie się numerami telefonów, pod którymi na sto procent będzie można się do Was dodzwonić,
gdy zajdzie taka potrzeba.

A w programie –
przyjaźń i przygoda!
Pozwólcie zadecydować nastolatkom, co będą robić
podczas spotkania. Na pewno mają ciekawe propozycje,
z których można kilka zrealizować. Nie planujcie pobytu
od pierwszej do ostatniej minuty, zostawcie czas wolny do
własnej dyspozycji gościa, stwórzcie mu możliwości do
odpoczynku i choć krótkiego bycia sam na sam. Spytajcie
go o jego oczekiwania i preferencje. PNWM nie wnika w
przebieg takiego spotkania. Ważne jednak, by był to czas na
poznanie się, Waszej rodziny, polskich zwyczajów i kultury,
pogłębienie przyjaźni, wspólne doświadczenia i przygody!
I pamiętajcie: nie chodzi o perfekcjonizm i świetną organizację, którą ktoś będzie potem oceniał! Najważniejsze jest
stworzenie serdecznej atmosfery pobytu z dużą otwartością na to, jak młodzież chce spędzić wspólny czas.
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Sytuacje awaryjne
Skręcona kostka podczas wycieczki, reakcja alergiczna
na ugryzienie owada, bolący ząb… Wyjazd zagraniczny
nie chroni niestety przed nieprzyjemnymi niespodziankami. Jednym z Waszych obowiązków jest w takiej sytuacji
stanąć na wysokości zadania i zapewnić gościowi odpowiednią opiekę, jeśli zajdzie taka konieczność również
medyczną. Dopytajcie o kartę ubezpieczenia zdrowotnego
i koniecznie poinformujcie jego rodziców o zaistniałym
zdarzeniu. Rodzina gościa musi także zadbać o ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej (NNW i OC).

Nieco biurokracji
na koniec
PNWM stara się ograniczyć do minimum kwestie formalne
związane z pobytem gościa z Niemiec w Waszym domu.
Należą do nich złożenie wniosku, który zawiera kilka
podstawowych i szybkich do uzupełnienia informacji, a po
wizycie przesłanie sprawozdania ze spotkania – to wspólne zadania rodziny wysyłającej i goszczącej. Dotację do
kosztów podróży oraz kieszonkowe wypłacimy Waszemu
gościowi. Koniecznie zapoznajcie się z infografiką PNWM,
która ilustruje formalności związane z otrzymaniem
dotacji #2amongmillions.
W przypadku rewizyty w Niemczech, do której serdecznie
zachęcamy, role się odwrócą i to Wasze dziecko wesprzemy finansowo!
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Zawsze do usług:
kontakt z PNWM
W przypadku wszelkich pytań dotyczących programu
#2amongmillions zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z PNWM. Na Wasze pytania odpowiedzą (od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 9.00 do 15.00):

MAŁGORZATA SCHMIDT
MALGORZATA.SCHMIDT@DPJW.ORG
TEL. W POLSCE: +48 22 382 15 51
TEL. W NIEMCZECH: +49 331 284 79 38

DOMINIK MOSICZUK
DOMINIK.MOSICZUK@PNWM.ORG
TEL. W POLSCE: +48 22 518 89 35
TEL. W NIEMCZECH: +49 331 284 79 33

***
Spotkanie nigdy się nie kończy!
Nach der Begegnung ist vor der Begegnung! –
zwykliśmy mawiać w PNWM.
Trzymamy kciuki i życzymy, aby dla całej Waszej
rodziny ten czas był świetną przygodą i cennym
doświadczeniem. Viel Spaß!
Zespół Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Fot. Franz Josef Brück

