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W społeczeństwie wzrasta świadomość nierówności 
i coraz wyraźniej wybrzmiewa postulat zapewnienia 
wszystkim równych praw i równości szans. Dotyczy 
on równouprawnia kobiet i mężczyzn, praw osób 
niebinarnych i interseksualnych, świadomości własnej 
tożsamości płciowej oraz roli stereotypów związanych 
z płcią, a więc tematów, które przenikając do sfery 
publicznej stają się przedmiotem dyskusji 
na forum politycznym i w społeczeństwie 
obywatelskim.

Czasami nie jest łatwo uwzględnić potrzeby wszystkich osób 
i z wyczuciem podchodzić do problematyki różnorodności. W gąszczu 
terminów – od „A” jak aseksualność, poprzez „E” jak empowerment 
i „K” jak ksenofobia aż po „Z” jak zrozumienie – łatwo stracić 
orientację. Jaka jest różnica między pojęciami gender i płeć? Dlaczego 
mężczyźni powinni interesować się feminizmem albo z jakiego powodu 
empowerment osób LGBTQIA+ jest ważny dla wszystkich? Jaką moc ma 

język i w jaki sposób mówić by nie 
wykluczać?

Chcemy wymienić się 
doświadczeniami, dowiedzieć 
się, jakie są różnice w dyskursie 
o tematyce genderowej w Polsce 
i Niemczech i poszerzyć swoją 
wiedzę. Co feminizm ma wspólnego 
z planowaniem przestrzennym 
i rozwojem transportu publicznego? 
Jakie są doświadczenia osób queer 
w Polsce i w Niemczech? I jakie 
stanowisko sami chcemy zająć 
w kwestii równouprawnienia płci?

Interesuje Cię ta tematyka, masz od 
18 do 26 lat i mieszkasz w Niemczech 
lub Polsce? Chcesz zaangażować się 
w międzynarodową wymianę młodzieży, 
a może masz już doświadczenie w mię-
dzynarodowej pracy z młodzieżą? Jeśli 
tak, to dołącz do Forum Młodzieży i na-
wiąż kontakty z innymi zaangażowanymi 
młodymi ludźmi.



zarejestruj się

☞  tutaj  ☜
jeśli masz jakieś pytania, 
napisz do nas na adres:

maja.kiedrowska@dpjw.org 
(po polsku)

maren.bassier@pnwm.org 
(po niemiecku)

W dniach od 16 do 22 maja 2022 r. w przyjaznej atmosfe-
rze możesz wziąć udział w warsztatach i interaktywnych 
wykładach na temat równouprawnienia płci i równe-
go traktowania oraz nawiązać kontakty z rówieśnikami 
z Polski i Niemiec. Nie tylko poszerzysz swoją podsta-
wową wiedzę, ale także poznasz nowe metody eduka-
cji genderowej. Przedstaw swoje pomysły i weź udział 
w forum: „Equality, Equity and Justice - młodzież z Polski 
i Niemiec w dyskusji na temat równouprawnienia płci”.

 →  zakwaterowania w pokojach dwu- 
i trzyosobowych i pełnego wyżywienia 
w Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej 

 →  programu obejmującego warsztaty 
o tematyce gender, interaktywną grę miejską 
i czas na wymianę doświadczeń 

 →  w projekcie może wziąć udział 30 młodych 
osób z Polski i Niemiec 

 →  zachęcamy do udziału osoby queer  
i osoby niebinarne 

 →  podczas spotkania będzie zapewnione 
tłumaczenie, a to znaczy, że nie musisz znać 
obu języków: polskiego i niemieckiego, jednak 
podstawowa znajomość języka angielskiego 
z pewnością ułatwi komunikację podczas 
pracy w grupach i zajęć w czasie wolnym 

 →  koszt uczestnictwa wynosi 75 €, jeśli 
mieszkasz w Niemczech i 225 PLN, jeśli 
mieszkasz w Polsce (jeśli to dla Ciebie za dużo, 
skontaktuj się z nami - pieniądze nie powinny 
stanowić przeszkody w udziale w projekcie!) 

 →  PNWM zwróci Ci koszty podróży

Czego możesz się spodziewać:

Czekamy na Twoją 

rejestrację!

Seminarium jest organizowane przez 
Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

16
–2

2 
m

aj
a 

20
22

Krzyżowa

https://wiki.dpjw.org/webform7/pl/node/342
mailto:maja.kiedrowska%40dpjw.org?subject=
mailto:maren.bassier%40pnwm.org?subject=

