WSKAZÓWKI
DRODZY RODZICE,
DROGIE OPIEKUNKI,
DRODZY OPIEKUNOWIE,
bardzo się cieszymy, że zdecydowaliście się
wysłać dziecko na spotkanie z koleżanką/
kolegą z Niemiec w ramach programu PNWM
#2amongmillions. Taki wyjazd łączy się z różnymi emocjami: od radosnego podekscytowania
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po wątpliwości i obawy, czy wszystko się uda.
Poniżej znajdziecie kilka praktycznych wskazówek, które pomogą Wam dobrze przygotować
wyjazd Waszego dziecka i uniknąć niepotrzebnych niespodzianek.

Fot. David Aussenhofer
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Komunikacja
z rodziną goszczącą
Jeszcze przed wyjazdem warto ustalić między sobą
kilka spraw, chociażby po to, aby wypełnić wniosek
o dotację PNWM. Jeśli obie rodziny komunikują w tym
samym języku, to… możecie przejść do kolejnego akapitu. Jeśli myślicie, że Wasz poziom języka jest zbyt niski,
by się porozumieć na przykład przez wideokonferencję, 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.
Poinformujcie rodzinę goszczącą o tym, co istotne dla
Waszego dziecka: o specjalnych dietach i alergiach,
o lekarstwach, które musi zażywać regularnie itp. Warto
poruszyć też temat zasad panujących w obu rodzinach
(np. kwestia spożywania alkoholu, różnie uregulowana
w Polsce i w Niemczech). Tutaj możecie otwarcie powiedzieć, na co się zgadzacie, a czego sobie nie życzycie.
Ustalcie kwestię przyjazdu (odbioru z dworca/lotniska)
i wyjazdu. Opowiedzcie też o sobie i spróbujcie już na tym
etapie poznać drugą rodzinę. Często zobaczenie rodziny
goszczącej (a może nawet wirtualny spacer po jej domu)
daje rodzicom poczucie bezpieczeństwa i oddania dziecka w dobre ręce. Zachęćcie córkę/syna do wypełnienia
wizytówki dla rodziny goszczącej, przygotowanej przez
PNWM.
Macie już rozmówki „Spróbuj po niemiecku!” z fonetycznym zapisem haseł? Jeśli nie, to dobry moment, aby
(bezpłatnie) zamówić je w PNWM lub zainstalować na
smartfonie aplikację o tym samym tytule.

Porozmawiajmy
o pieniądzach!
Każdy wyjazd zagraniczny wiąże się z kosztami.
Plusem wyjazdu w ramach programu #2amongmillions
jest to, że PNWM pokrywa koszty podróży (do wysokości przejazdu koleją 2. klasy, także w przypadku lotu
samolotem, podróży autobusem lub samochodem)
i przyznaje kieszonkowe dla gościa na czas pobytu
w Niemczech (60 zł/dzień). Rodzina goszcząca zapewnia Waszemu dziecku nieodpłatnie nocleg i wyżywienie oraz stosowną opiekę podczas pobytu. Czy pokryje
również koszty przejazdów na miejscu i biletów wstępu
– to zależy już od niej. Warto przed wyjazdem i ten temat

N�

�ĄC�

�

poruszyć w korespondencji z rodziną goszczącą, aby
zapewnić odpowiedni bufor finansowy wyjeżdżającemu
dziecku. Do Waszych wydatków dojdzie jeszcze ważne
za granicą ubezpieczenie NNW i OC na czas wyjazdu oraz – ewentualnie – legitymacja ISIC (www.isic.pl),
potwierdzająca status ucznia i uprawniająca przez
16 miesięcy do wielu zniżek za granicą (dostępna także
z pakietem ubezpieczeniowym).

Ach, ta biurokracja?
Jak zabrać się za wypełnienie wniosku do PNWM?
Wiele ustaleń mogą poczynić samodzielnie Wasze dzieci, korzystając z Waszego organizacyjnego wsparcia
i realistycznego spojrzenia.
Kiedy możliwe jest spotkanie nastolatków i na jak długo?
W ferie, które wypadają w obu krajach w tym samym
czasie? W przedłużony weekend (np. majówka)? Co chciałyby robić, gdzie pójść, co zobaczyć? Opisanie takich
oczekiwań wystarczy do złożenia wniosku, szczegółowy
harmonogram nie jest wymagany. Te informacje wraz z
danymi osobowymi i numerem konta rodziny wysyłającej,
na które zostanie wypłacona dotacja, należy wpisać do
formularza. A po spotkaniu wypełniacie wspólne sprawozdanie ze spotkania i gotowe!
Koniecznie zapoznajcie się z infografiką PNWM, która
ilustruje formalności związane z otrzymaniem dotacji
#2amongmillions.

„Stoi na stacji
lokomotywa…”
– kilka słów
o planowaniu podróży
Prawdopodobnie to właśnie podróż będzie dla Was najbardziej newralgicznym etapem wyjazdu Waszego dziecka, dlatego zebraliśmy tu kilka przemyśleń na ten temat.
PNWM nie narzuca wyboru środka transportu. Autobus,
pociąg, samolot – możliwości jest wiele. Niekiedy decyduje czas trwania podróży, a innym razem poczucie
odpowiedzialności za środowisko. Możliwa jest również
podróż samochodem pod opieką osoby dorosłej. Jaki by
nie zapadł wybór, PNWM zwróci Wam koszty za podróż
dziecka maksymalnie do ceny biletu kolejowego 2. klasy
na danej trasie w obie strony. Ostateczna dotacja ustalana
jest na podstawie informacji pobieranych ze stron internetowych PKP i niemieckiej kolei Deutsche Bahn, więc na
nich możecie się opierać, planując podróż.
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Nastolatki od 15. roku życia mogą podróżować samodzielnie bez opieki osób dorosłych. Do przekroczenia granicy
wymagany jest aktualny paszport lub dowód osobisty. Dla
bezpieczeństwa przyda się także Wasza pisemna zgoda
na wyjazd dziecka za granicę w obu językach (polskim
i niemieckim). W przypadku podróży samolotem warto
sprawdzić indywidualne wymogi odpowiednich linii lotniczych.
A może uznacie, że „we dwoje raźniej!” i zachęcicie do
wspólnego wyjazdu kolegę lub koleżankę, którzy też brali
udział w wymianie? W ten sposób nastolatki z pewnością
poczują się pewniej w czasie podróży, a na miejscu otworzą się przed nimi nowe możliwości.
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Zawsze do usług:
kontakt z PNWM
Nie wiecie, jak zarejestrować się w portalu wnioskodawcy OASE, aby złożyć wniosek? Jest tak fajnie, że
nastolatki chcą przedłużyć spotkanie? Wasze dziecko
tęskni i decydujecie, że trzeba je wcześniej odebrać, co
wpłynie na liczbę dofinansowanych dni? W przypadku
wszelkich pytań dotyczących dotacji w ramach programu
#2amongmillions zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z PNWM. Na Wasze pytania odpowiedzą (od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 9.00 do 15.00):

Konieczne w walizce
Jeśli Wasze dziecko zapomni skarpetek albo pasty do
zębów, to z pewnością uda się je bezproblemowo zorganizować na miejscu. W walizce powinien się jednak
znaleźć ekwipunek obowiązkowy, którym są głównie
dokumenty. Pamiętajcie o spakowaniu: podpisanej zgody
na wyjazd dziecka za granicę, paszportu lub dowodu
osobistego, karty EKUZ1 (Europejska Karta Ubezpieczenia
Zdrowotnego), potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia od
następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej (NNW i OC) na czas podróży i pobytu, legitymacji szkolnej (która jednak nie wszędzie jest honorowana
jako podstawa zniżek, więc polecamy wykupienie legitymacji ISIC), a także numerów kontaktowych do Was i do
rodziny goszczącej. Te dokumenty Wasze dziecko powinno
nosić przy sobie w czasie całego pobytu. Koniecznie zapoznajcie się z aktualnymi regionalnymi rozporządzaniami
związanymi z epidemią koronawirusa i – jeśli Wasze dziecko jest zaszczepione – zapakujcie paszport covidowy.

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!

Sytuacje awaryjne
Skręcona kostka podczas wycieczki, reakcja alergiczna na ugryzienie owada, bolący ząb… Także w czasie
wyjazdu zagranicznego mogą Wasze dziecko spotkać
nieprzyjemne niespodzianki. W tej sytuacji musicie zaufać
rodzinie goszczącej, że należycie zatroszczy się o nie
i poinformuje Was, jeśli zajdzie taka konieczność. Tym
ważniejsze jest wyposażenie podróżującego nastolatka
w odpowiednie ubezpieczenie i kartę EKUZ.

1

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

 arta EKUZ zapewnia refundację niezbędnej opieki medycznej lub niezbędnego leczenia, które nie mogą być odroczone do czasu powrotu z innego
K
państwa członkowskiego UE. Nie obejmuje kosztów akcji ratunkowych ani kosztów powrotu do kraju. Kto chce mieć zagwarantowane te świadczenia,
powinien wykupić osobną polisę.

