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Stowarzyszenie HEureka Generator
zostało założone we wrześniu 2016 roku przez
osoby od wielu lat angażujące się w działania
społeczne na Lubelszczyźnie. Nasi członkowie to
profesjonalni koordynatorz y projektów
lokalnych i międzynarodowych, trenerzy
edukacji pozaformalnej i młodzi ludzie, którzy
uczestniczyli w wielu lokalnych i międzynarodowych projektach młodzieżowych. To, co nas
łączy, to chęć aktywnego działania na rzecz
naszej lokalnej społeczności.
Od 2016 roku jesteśmy aktywnie zaangażowani
w projekty w ramach programu Erasmus+.
Organizujemy je w naszej społeczności lokalnej,
jak również aktywnie wspieramy naszych
partnerów z innych krajów europejskich.
Zdobytym przez nas doświadczeniem
projektowym staramy się dzielić z naszymi
partnerami. Rozwijamy też nasze umiejętności
dzięki poznawaniu dobrych praktyk organizacji,
z którymi współpracujemy. Dlatego tak cenne są
dla nas seminaria partnerskie.

WSTĘP
WSTĘP

Pro j e k t t o n i e t y l k o
tygodniowe spotkanie z rówieśnik ami, ale k ilkumiesięczna
przygoda, która jest skarbnicą
różnorodnych doświadczeń
związanych z przekształcaniem
młodzieżowych pomysłów
w realne działanie.
Często ma specyﬁczne,
problematyczne momenty
wynikające z całej idei wymiany
młodzieżowej. Poszukiwanie
rozwiązań może pochłonąć dużo
czasu i energii. W takich sytuacjach
brak narzędzi i pomocy powoduje
p o w a ż n e p r o b l e m y. M a m y
nadzieję, że ta publikacja, pomoże
Ci rozwiązać przynajmniej
niektóre z nich.
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Co to jest

Erasmus+
Erasmus+ – program Unii Europejskiej
w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży
i spor tu – to kontynuacja europejsk ich
programów edukacyjnych realizowanych od
1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów,
s t u d e n t ów, n a u c z yc i e l i , w y k ł a d owc ów
i wolontariusz y w prowadzeniu międz ynarodowych projektów służących podnoszeniu
kompetencji. Do udziału w programie są zatem
uprawnione także instytucje i organizacje
publiczne oraz prywatne wspierające edukację
formalną oraz uczenie się pozaformalne
i nieformalne osób w każdym wieku.
Europejski budżet programu na lata 2021–2027
wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową
perspektywą ﬁnansową poszerzono założenia
Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej
innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej
cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla
p l a n o w a n e g o d o 2 0 2 5 r. u t w o r z e n i a
Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu
Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić
wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji
i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić
osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się
między systemami edukacji w różnych krajach,
a także dać im możliwość znalezienia pracy
w całej Europie.
Narodową Agencją Programu
Erasmus+ i jego realizatorem
w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
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Z młodzieżą,
A NIE DLA młodzieży

jak samo spróbowanie wzięcia
odpowiedzialności i staranie się
w ykonania swojego zadania jak
najlepiej.
Decydując się na stworzenie projektu
młodzieżowego oddajmy decyzje dotyczącą
jego tematyki młodym osobom z naszej
organizacji. Pozwólmy młodym aktywnym
opisać swój pomysł i realizować go przez cały
okres trwania projektu. Wspierajmy ich swoim
doświadczeniem, udostępniajmy nasze zasoby,
ale nie sprowadzajmy zadań młodych osób do
poziomu pomocy przy już gotowym napisanym
przez dorosłych projekcie.

Częstym, popełnianym przez organizatorów projektów młodzieżowych błędem, jest
przekonanie o tym, że to dorosłe osoby powinny
tworzyć projekty dla młodzieży. Jako argumenty
pr zemawiające za tak im roz wiązaniem
podawane zazwyczaj są tutaj profesjonalne
kwaliﬁkacje dorosłego, jego doświadczenie,
czy odpowiedzialność prawna za działania.
By nie popełniać tego błędu, koniecznie
musimy wziąć pod uwagę specyﬁkę projektu
młodzieżowego, gdzie prior ytetem jest
przekazanie jak największej ilości obowiązków
młodym osobom, które dzięki temu otrzymają
szansę działania na wielu poziomach.

W dobrym projekcie młodzieżowym to młodzież działa, a dorośli
wspierają. Aktywność młodych i ich
chęci to najcenniejsze składowe
projektów młodzieżowych. Dlatego
też projekty twórzmy i realizujmy
Z MŁODZIEŻĄ, a nie DLA MŁODZIEŻY.

Podstawą wysokiej jakości projektu młodzieżowego nie będzie nigdy piękny plakat, którego
stworzenie zlecimy profesjonaliście. Nie będzie
to też profesjonalna strona internetowa, której
stworzenie zlecimy ﬁrmie zewnętrznej.

Wiele organizacji europejskich obawia
się reakcji grantodawców, którzy rzekomo mogą
nie być zadowoleni z efektów końcowych
projektu młodzieżowego. Jeśli ﬁnalnie nie
wyszedł nam - na przykład - happening
w centrum miasta, który przygotowany został
przez młodzież nie będzie to podstawą do
ucięcia funduszy. Po nieudanej akcji w projekcie,
siadamy z naszą grupą i omawiamy, co nam nie
wyszło tak, jak planowaliśmy. Omawiamy plusy
i minusy działań oraz dyskutujemy, co można
zrobić lepiej w przyszłości, by osiągnąć lepszy
rezultat. W raporcie z naszego projektu
opisujemy, jakie wnioski młodzież wyciągnęła
z tego konkretnego, nieudanego działania.
Takie wnioski, to jak najbardziej pozytywny efekt
projektu młodzieżowego. W znakomitej
większości dużo ważniejsze, niż sam happening.

W dobrym projekcie młodzieżowym
o jego wysokiej jakości zadecyduje danie przez
nas szansy stworzenia plakatu lub strony
internetowej16-latkowi, który bardzo chce taki
plakat stworzyć. Nie jest najważniejsze to, czy
nasz aktywny uczestnik ma wystarczające
doświadczenie, które zagwarantuje nam plakat
wysokiej jakości.
Najważniejsze jest to, że młoda,
aktywna osoba nabędzie cennego
doświadczenia w dziedzinie, która ją
interesuje. Być może w trakcie
realizacji popełni jakieś błędy,
nie jest to jednak tak ważne,
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GDY POJAWIA SIĘ
PROJEKTOWY
TURYSTA...

Wyobraźmy sobie grupkę młodych osób,
które mają pomysł, by wymienić się
doświadczeniami wolontariackimi z rówieśnikami z innych krajów. Chcą zorganizować
zabawę z ok azji dnia dzieck a w swojej
miejscowości i wymienić doświadczenia
z młodzieżą z innych krajów dotyczące takiej
akcji. Pomysł rozbudowują mając zapewnioną
pomoc doświadczonych osób ze swojej
organizacji. Znajdują organizacje partnerskie
z kilku innych krajów i zaczynają pisać projekt.
Wszystko wyszło dobrze, wniosek projektowy
jest gotowy i złożony. Projekt po 2 miesiącach
dostał doﬁnansowanie.
Niestety, jeden z partnerów ma problem
z młodymi osobami, które były zaangażowane
na etapie tworzenia projektu. Okazuje się, że
par tner po prostu podpisał dokumenty
partnerskie nie mając grupy, a zadania z okresu
pisania projektu były wypełniane przez
pracownik a organizacji. Po prostu,
kolejny projekt, kolejna pieczątka, kolejna
„standardowa” współpraca...
Nasz partner stara się rozwiązać problem
i ogłasza na swojej stronie internetowej oraz na
grupach tematycznych portali społecznościowych, że poszukiwane są osoby do udziału
w wymianie młodzieży. Ogłoszenie widzi dużo
młodych osób, które nie tworzyły tego projektu.
W oczy rzuca się atrakcyjny wyjazd do innego
k raju doﬁnansowany w 100%. Wymiana
młodzieży ma „jakiś” temat. Zgłaszają się
uczestnicy.
Mogą to być osoby, które naprawdę będą
zainteresowane wymianą doświadczeń
wolontariackich i płynnie dołączą do
działań. Niestety, często są to też osoby
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którym temat projektu nie jest bliski, nie są
z a i n t e re s o w a n e a k t y w ny m d z i a ł a n i e m
i zmienianiem rzeczywistości dookoła na lepszą.
Osoby te chcą się pobawić, zrobić sobie fajne
zdjęcie, a co najgorsze czasem ponarzekać na to,
że warunki nie były takie, jak w hotelu.
Jak w takiej sytuacji czuje się młody, aktywny
człowiek, który włożył wiele pracy w to, by ten
projekt powstał i zmienił coś w społeczności?

W końcu impreza dla dzieciaków została
przeprowadzona. Wiele osób cieszy się, że
zrobiliśmy coś fajnego. Między tymi osobami
czasem mamy jednego turystę, a czasem kilku.
Na zajęciach podsumowujących dają najniższe
oceny wszystkim działaniom, bo jedzenie nie
smakowało, bo za mało było zabawy, a do tego
organizatorzy i lider grupy upominali, że celem
tego projektu nie jest zaspakajanie prywatnych
potrzeb.

Cała praca włożona w to, by wymienić się
doświadczeniami z innymi, aktywnymi osobami
zaczyna powoli zmieniać się w rozmowy
z „Erasmusowym” turystą, któremu nie podoba
się, że na śniadanie były naleśniki, a nie jego
ulubiona sałatka.

Na koniec, projektowy turysta z radością
negatywnie podsumowuje wszystkich dookoła
w trakcie spotkania ewaluacyjnego na sali
konferencyjnej i sfrustrowany wyjeżdża do
domu.

Zaraz po tym problemie przychodzi następny:
nasz turysta nie przychodzi na przedpołudniowe
zajęcia bo dnia poprzedniego świetnie bawił się
do godziny 4 rano słuchając muzyki, śpiewając
i nie do końca przejmując się tym, że
następnego dnia przygotowujemy imprezę dla
dzieci z rodzin w trudnej sytuacji ekonomicznej.
Nasz turysta w końcu przychodzi do sali
konferencyjnej z grymasem na twarzy, który ma
dać wszystkim do zrozumienia, że to jest zły
projekt bo go zbudzono. To jest zły projekt bo nie
z a s p a k a j a j e g o i m p r e z o w y c h p o t r z e b.

Na takim przykładzie przedstawiliśmy wam
zjawisko, które niestety, czasami występuje
w projektach młodzieżowych w całej Europie.
Turystyka projektowa to negaty wne zjawisko polegające na
niewłaściwym wykorzystaniu przez
młodzież i osoby dorosłe możliwości
edukacyjnych, jakie są stwarzane
w ramach różnych projektów edukacyjnych. Zwykle jest to postawa
roszczeniowa względem organizatorów i przedkładanie prywatnych
potrzeb rekreacyjnych nad główny cel
projektu.

Wiele energii organizatorów i pozostałych
aktywnych osób na projekcie zostaje włożonych
w to, by poradzić sobie z problemem „Erasmusowego turysty”. Energia ta powinna być przecież
wykorzystana w 100% w organizację eventu dla
dzieciaków. Niestety, nie została, bo ktoś chciał
się pobawić.

W dalszej części naszej publikacji zajmiemy się
tym, co zrobić, by to zjawisko nie wystąpiło
w naszym projekcie, a jeśli już wystąpi – jak sobie
z nim radzić.
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Znaczenie

Nieprawidłowo zawiązane
partnerstwo już na samym początku
może nam stworzyć ogromną ilość
p r o b l e m ó w n a k i l k a m i e s i ę c y.
Projekty naprawdę nie spadają
z nieba, a o dobrym partnerstwie nie
decyduje kilkuminutowa rozmowa na
czacie i przesłanie skanu podpisanego dokumentu partnerskiego.

PIERWSZYCH
decyzji
G d y w o rg a n i z a c j i p oz a r z ą d owe j
powstaje pomysł na projekt, jednym
z najważniejszych kroków jest znalezienie
partnerów, którzy wspólnie z nami zmienią
pomysł w realne działanie. Dokładnie w tej chwili
jedna decyzja może zaważyć na tym, że
w późniejszym etapie prac w naszym projekcie
pojawią się projektowi turyści i osoby nie czujące
odpowiedzialności za końcowe powodzenie
działań.

Jak zatem stworzyć odpowiedzialne
par tnerstwo, które zniweluje r yz yko
późniejszych nieodpowiedzialnych zachowań?
Oto kilka sposobów:
SEMINARIUM KONTAKTOWE

Wiele mniej doświadczonych organizacji tworzy
partnerstwo projektowe wchodząc na portal
społecznościowy i umieszczając ogłoszenie
„szukamy partnera”. Na takie ogłoszenie może
odpowiedzieć każdy. Jeśli będziemy mieć
szczęście, odezwie sie do nas dobra i odpowiedzialna organizacja. Jeśli będziemy mieć
mniej szczęścia, może się do nas odezwać ktoś,
kto po prostu chce podróżować za darmo, lub
ktoś, kto nie jest zainteresowany współpracą z
nami przez kilka miesięcy trwania działań
projektow ych, a jedynie rozr y wkow ym,
tygodniowym spotkaniem w trakcie projektu.

Europejskie organizacje spotykają się
w jednym miejscu, prezentują swoje działania,
opowiadają o swoich misjach, o tym, co jest dla
nich ważne. Przedstawiają pomysły swojej
młodzieży i starają się znaleźć inne organizacje,
które są zainteresowane tym samym pomysłem.
Spotkanie na żywo pozwala nam poznać się,
zbudować zaufanie oraz sprawdzić na głębokim
poziomie, czy potencjalny partner naprawdę
pasuje do naszego projektu.

Za każdym razem, kiedy jesteśmy źli na
nieodpowiedzialnego uczestnika projektu,
który nie angażuje się w warsztaty, nie pomaga
nam reklamować projektu lub prezentuje
postawę roszczeniową, pomyślmy, czy to nie my
jesteśmy współodpowiedzialni za zaistniałą
sytuację, z powodu błędów we wcześniejszych
etapach przygotowań.

Jeśli uczestniczymy w innym projekcie,
którego głównym działaniem jest spotkanie
młodzieży, stwórzmy młodzieży przestrzeń by
wymyśliła co jeszcze chce wspólnie zrobić
w niedalekiej przyszłości. 2-3 godzinne
zajęcia, w trakcie których młodzież z
kilku organizacji wymyśli nowy projekt

TWORZENIE POMYSŁÓW W TRAKCIE INNEGO
PROJEKTU
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zaangażowane będą osoby, które nawet nie
pamiętają kto prz ysłał je na projekt, to
odpowiedzialność za działania z ich strony raczej
nie będzie wysoka... Jeśli widzicie na stronie
www partnera, że w organizacji działają
wolontariusze lub organizacja współdziała
z lokalnymi instytucjami młodzieżowymi, może
to być znak, że grupa skompletowana na nasz
projekt jest związana ze społecznością lokalną,
w której działa nasz partner no i z samą
organizacją, a co za tym idzie odpowiedzialność i
chęci młodzieży mogą być tutaj odpowiednie.

odpowiadający na ich potrzeby to dobry
początek. Nowy projekt będzie wykorzystywać
doświadczenia z tego, który się kończy. Do tego,
ponownie jest to pomysł rozbudowywany
w trakcie spotkania na żywo.
KORZYSTAJMY Z DOŚWIADCZENIA
NASZYCH JUŻ ISTNIEJĄCYCH PARTNERSTW
Zamiast losowo dobierać nowego
partnera z Internetu, zapytajmy jednego
z naszych już sprawdzonych partnerów, czy
mógłby nam polecić organizację, z którą
pracował, a ich wspólne działania były dobrej
jakości. Rekomendowany partner to dużo lepszy
początek, niż internetowa loteria.

PODZIELCIE SIĘ Z POTENCJALNYM
PARTNEREM ZADANIAMI JESZCZE PRZED
PODJĘCIEM OSTATECZNEJ DECYZJI
O PARTNERSTWIE W PROJEKCIE

SPRAWDŹCIE JAK WASZ POTENCJALNY
PARTNER PREZENTUJE SWOJE PRZESZŁE,
ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Poproście o przesłanie informacji na
temat możliwości zaangażowania się partnera
w nasz wspólny projekt w kolejnych tygodniach
(przesyłanie pomysłów rozbudowujących
wspólne działanie, udostępnianie swoich
zasobów...). Jeśli wystąpią tutaj problemy
komunikacyjne i organizacyjne, może to być dla
nas znak, że nie jest to dobry pomysł, żeby w tym
momencie partnerstwo zawiązać. Nie odpowiadanie na tym etapie na maile, to znak, że
w trakcie projektu mogą powtórz yć się
podobne problemy.

Odwiedzenie strony internetowej
organizacji, fan page’a Facebook, Instagrama,
kanału YouTube może okazać się bardzo
pomocne, by zrozumieć, jakie są codzienne
działania partnera i czy rzeczywiście wasze misje
są podobne i pasujące do tego, by wspólnie
zadziałać.
ZAPYTAJCIE POTENCJALNEGO PARTNERA
W JAKI SPOSÓB ZNAJDUJE MŁODZIEŻ
DO SWOICH DZIAŁAŃ

Pamiętajmy - najważniejsze jest
to, by partnerstw nie zawiązywać
w ciemno. Brak pracy włożonej
w prawidłowe zawiązanie par tnerstwa zwiększa ryzyko tego, że
w trakcie realizacji projektu
odwiedzi nas projektowy turysta,
uczestnicy nie będą aktywni,
a końcowy efekt mizerny.

Jeśli widzicie, że organizacja
pozarządowa nie pracuje na co dzień
z młodzieżą, a jej główną aktywnością jest
t wor zenie grup na projekt y z osób nie
związanych z tą organizacją, to niekoniecznie musi to być dobry dla Was
p a r t n e r. J e ś l i w n a s z e d z i a ł a n i a
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A co jeśli

już mamy

problem?

A co jeśli już problem mamy? Wiemy, że
następnym razem go nie popełnimy, ale
z obecną sytuacją trzeba sobie poradzić.
W k ażdym projekcie mamy par tnerów,
a najważniejszą zasadą jest wspólne działanie.
Gdy pojawia się problem, zawsze pamiętajmy, że
z jego rozwiązaniem nie musimy zostać sami.
Tylko od nas zależy, czy poprosimy o pomoc i jak
podzielimy obowiązki związane z rozwiązywaniem problemu.
WSPÓŁPRACA LIDERÓW
W nasz ym projekcie, każda grupa
młodzieży ma lidera. Gdy pojawia się problem,
nie starajmy się go rozwiązać sami. Zadaniem
liderów jest wspólne działanie, wspieranie się
nawzajem, a co najważniejsze, zajmowanie się
całą naszą grupą, a nie tylko uczestnikami ze
swojej organizacji. Od samego początku działań
projektowych połóżmy nacisk na ustalenie tego
z partnerami. Brak zrozumienia w tym temacie
może doprowadzić do tego, że organizacja
koordynująca zostanie sama z wieloma
problemami, a pozostali liderzy zajmą się tylko
pomocą swoim uczestnikom lub też po prostu
staną się liderami tylko z nazwy.
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kontaktować się z opiekunem projektu
w sprawach błahych, a tylko w tych naprawdę
wymagających.

WSPÓŁPRACUJMY Z NASZĄ GRUPĄ
Chcemy, by młodzież brała sprawy
w swoje ręce. Na projekcie zatem będziemy
przydzielać jej wiele odpowiedzialnych zadań.
Nie ma żadnych przeciwwskazań, by młodzi
uczestnicy byli odpowiedzialni również za
rozwiązanie konﬂiktu w grupie. Siądźmy w kole,
poprośmy wszystkich po kolei o opinie i pomysły
na rozwiązanie problemu. W taki sposób, w myśl
zasady „co dwie głowy to nie jedna” możemy
znaleźć wiele rozwiązań problemu, o których
sami byśmy nie pomyśleli. Dodatkowo, dzięki
temu możemy bardzo pozytywnie pogłębić
relacje w naszej grupie i wzmocnić wspólną
odpowiedzialność za działanie.

KORZYSTAJMY Z PUBLIKACJI
SPECJALISTYCZNYCH
Warto zawsze mieć przy sobie publikację,
która zawiera porady, jak rozwiązywać sytuacje
trudne w naszej pracy projektowej. Większość
stron internetowych grantodawców zawiera
zakładkę „Publikacje”, w której znajdziemy wiele
pozycji z pomocnymi narzędziami. Zatem dużo
czytajmy i korzystajmy z doświadczenia innych.
Wiele problemów projektowych jest do siebie
podobnych i zdarza się dość często w różnych
zakątkach Europy. Często wydaje się nam, że to
co wydarzyło się na naszym projekcie, nigdy
wcześniej nie miało miejsca. Tymczasem,
z podobnymi problemami mierzyło się przed
nami wiele osób, a do tego osoby te, dzielą się
swoim doświadczeniem w łatwo dostępnych
publikacjach.

KONTAKT Z OPIEKUNEM PROJEKTU
Grantodawca akceptując naszą
propozycję projektową wyznacza ze swojej
strony osobę, która odpowiedzialna jest za
kontakt z nami i pomoc w sytuacjach trudnych.
Wielu koordynatorów boi się kontaktu z
grantodawcą w sytuacji problemowej, będąc
przeświadczonymi o tym, że popełniane błędy
będą zawsze skutkowały repr ymendą,
negat y wną oceną projektu i na koniec
obcięciem przyznanych środków ﬁnansowych.
Niewiele ma to wspólnego z rzeczywistością.
Ponownie wracamy tutaj do specyﬁki tego, czym
jest projekt młodzieżowy. Dawanie szansy
działania młodym osobom będzie zawsze
wiązać się z ryzykiem popełnienia błędów,
a grantodawca o tym wie. Prośba o pomoc
opiekuna projektu jest jak najbardziej zasadnym
działaniem z naszej strony, a dla opiekuna
projektu jest to część jego pracy.
Pamiętajmy tutaj jednak o tym, żeby nie
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Prywatna

motywacja
a cel

projektu

Na projektach w różnych częściach
Europy spotykamy czasami uczestników, którzy
głównie narzekają, a niewiele dają od siebie.
W ich mniemaniu wymiana młodzieży to
spotkanie, w trakcie którego organizatorzy mają
jednostronnie zaspakajać ich potrzeby. Są to
często potrzeby bardziej charakterystyczne dla
podróżowania turystycznego, niż dla międzynarodowej wymiany młodzieży. Omówmy kilka
przykładów:
CHCĘ BYĆ W POKOJU Z MOIM KOLEGĄ
Na wymianę przyjeżdża para bardzo
dobrych znajomych i prosi organizatora o
oddzielny pokój dla siebie. Przeczy to istocie
zajęć integracyjnych na wymianie, gdzie zawsze
staramy się, by młodzież jak najszybciej
nawiązała kontakt z uczestnikami, których do tej
pory nie znała. Dzięki temu mamy szansę
nauczyć się dużo nowego oraz na pewno
będziemy pracować efektywniej w zintegrowanej grupie.
Prośba uczestnika o zakwaterowanie
w jednym pokoju z osobą, którą już zna
to przede wszystkim zmniejszenie szans
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zobowiązany to zapewnienie świeżego,
urozmaiconego menu w odpowiedniej ilości.

edukacyjnych dla tego uczestnika. Zamyka się
on w swojej streﬁe komfortu i pozbawia szansy
poznania nowej osoby. Z pewnością będzie on
miał jeszcze wiele okazji, żeby porozmawiać ze
swoim znajomym, tymczasem szansa wymiany
doświadczeń z rówieśnikiem z innego kraju
zdarza się zdecydowanie rzadziej.

Gdy partnerowi projektowemu przesyłamy do
wypełnienia dokument dotyczący opisu proﬁlu
uczestników reprezentujących jego organizację,
umieśćmy tam pytanie o preferencje
żywieniowe danego uczestnika. W ten sposób
zyskamy już na samym początku informacje, czy
w naszej grupie są wegetarianie, weganie, czy na
przykład osoby z alergiami pokarmowymi.
Mając te informacje odpowiednio wcześnie,
zaoszczędzimy sobie późniejszych
wielokrotnych, skomplikowanych rozmów
z kuchnią w ośrodku, a sam ośrodek będzie pod
tym względem dobrze przygotowany już od
pierwszego dnia wymiany.

Pamiętajmy tutaj jednak, że są odstępstwa od
każdej reguły. Jeśli mamy podane ważne
powody, dla których dwie znające się osoby
muszą być zakwaterowane razem w tym samym
pokoju, musimy rozważyć takie rozwiązanie.
Przykładem może być tutaj choroba uczestnika,
wymagająca wsparcia osoby, która dobrze wie
jak powinna wyglądać pomoc w takiej sytuacji.
NIE LUBIĘ SAŁATKI

Jeśli jednak w proﬁlu uczestnika otrzymamy opis
„nie lubię ziemniaków”, to tutaj już pojawia się
pytanie, czy naszym zadaniem jest zapewnienie
uczestnikom jedzenia, które lubią. Odpowiedź
jest dość prosta i brzmi„NIE”.

Wieczorem grupy uczestników spotykają
się ze swoimi liderami, by omówić plusy
i minusy kończącego się dnia. Podstawą takiego
spotkania powinno być omówienie procesu
edukacyjnego oraz zebranie dodatkowych
uwag dotyczących praktycznych aspektów
spotkania. Często jednak takie spotkania
zmieniają się w niekończące omawianie tego,
czy jedzenie było wystarczająco smaczne lub
dlaczego w budynku nie mamy sali do bilarda.
Jeśli w naszej grupie mamy ponad trzydziestu
uczestników z k ilku k rajów, mało
prawdopodobne jest kulinarne dogodzenie
wszystkim. Na co zatem organizatorzy powinni
zwrócić uwagę, a które uwagi uczestników są
niestosowne?

Gdybyśmy chcieli wcielić w życie taki system,
musielibyśmy zapewne prz ygotować
kilkanaście oddzielnych jadłospisów dla naszej
grupy. Nie jest to możliwe. Jak w wielu innych
sytuacjach projektowych, ważne jest tutaj
odpowiednie przygotowanie grupy przed
przyjazdem na wymianę i położenie nacisku na
omówienie sposobu funkcjonowania grupy na
wymianie młodzieży. Po tym, jak otrzymamy
proﬁl uczestnika z informacją „nie lubię
ziemniaków” powinniśmy naszemu partnerowi
wysłać informację zwrotną z prośbą o odbycie
rozmowy z owym uczestnikiem i wytłumaczenie
mu w jakich sytuacjach dostosowujemy menu
do indywidualnych potrzeb, a w jakich takiego
obowiązku nie mamy.

W trakcie wymiany młodzieży, organizator
powinien zapewnić 3 atestowane
posiłki. Jedyne do czego jest on
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MACIE MI ZAPEWNIĆ TRANSPORT
NA LOTNISKO

DLACZEGO JA MAM PROWADZIĆ JAKIEŚ
ZAJĘCIA?

Wiele wymian młodzieży odbywa się
w dużych miastach, które są dobrze
skomunikowane z dworcami i lotniskami.
W takich przypadkach organizator może skupić
się na innych aspektach logistycznych. Sytuacja
wygląda inaczej, gdy wymiana młodzieży
odbywa się w małej wiosce lub miasteczku. Tutaj
razem z naszymi partnerami musimy dobrze
zaplanować transport. Trzeba obliczyć czas
potrzebny na przyjazd, sprawdzić, czy po
wylądowaniu samolotu znajdziemy transport
publiczny do miejsca, gdzie odbywa się
wymiana, podjąć decyzję, czy będzie trzeba
wynająć autobus by dowieźć uczestników do
ośrodka.

Na wymianie młodzież y zajęć nie
prowadzą trenerzy. Nie ma tutaj też nauczycieli,
ani osób prowadzących proces edukacyjny tak,
jak w szkole. Tutaj uczymy się wszyscy od siebie
nawzajem. Organizatorzy nie są w stanie
zapewnić dobrej jakości wymiany młodzieży,
nawet jeśli zapewniono świetne warunki.
O jakości zawsze decyduje to, czy uczestnicy są
aktywni. Jeśli każdy uczestnik wymiany chce coś
dać od siebie, to też wszyscy otrzymają wiele
w zamian. Jeśli w grupie pojawią się osoby, które
tylko wymagają od innych, a same nic nie chcą
od siebie dać, to w logiczny sposób ostatecznie
cała grupa zyska mniej, niż w sytuacji gdy
wszyscy coś od siebie dają. Przygotowując
grupę do wymiany, wyjaśnijmy uczestnikom tę
fundamentalną regułę. Jak wspominaliśmy na
początku tej publikacji, to młodzież tworzy
wymianę.

Pamiętajmy tutaj jednak o tym, że nie tylko my
jesteśmy odpowiedzialni za przygotowanie
logistyki. Nasi uczestnicy powinni sami
sprawdzić możliwości podróży, zobaczyć, jakie
środki ﬁnansowe potrzebne są na podróż
i poinformować o tym organizatora.

JA CHCĘ NA WYCIECZKĘ
Wycieczka podczas wymiany młodzieży
jest świetnym uzupełnieniem działań. W jej
trakcie możemy przeprowadzić zajęcia team
buildingowe połączone z poznawaniem okolicy.
Możemy też nawiązać liczne interakcje
z mieszkańcami miasta lub wsi, którzy dzięki
nam dowiedzą się o wymianach młodzieży
i dostaną szansę porozmawiania z mieszkańcami innych zakątków Europy. Nie jest to jednak
wycieczka turystyczna. Nie może ona wyglądać
w ten sposób, że wysiadamy z autobusu
w centrum miasta o godzinie 11, ustalamy
godzinę powrotu na godzinę 17 i każdy sam
decyduje, co będzie robił.

Organizator służy tutaj pomocą, ale nie istnieje
reguła, że jest jego obowiązkiem zapewnić plan
podróży i dostarczyć go każdemu uczestnikowi.
Planowanie podróży jest ważną częścią procesu
edukacyjnego, gdzie można się wiele nauczyć.
Nie możemy akceptować sytuacji, gdzie
uczestnik bez uzasadnienia prezentuje postawę
roszczeniową, oczekując od nas gotowych
dokumentów podróży i zapewnienia mu
wynajętego transportu z punktu A do punktu B.

18

w wymianie, ponieważ interesuje je główny
temat projektu. Dla uczestników nie powinno
mieć decydującego znaczenia położenie
geograﬁczne spotkania, a to, co dobrego
wspólnym działaniem możemy zrobić dla danej
społeczności lokalnej.

Na wymianie młodzieży zwiedzanie regionu ma
być kolejną szansą wzbogacenia naszego
projektu o rzeczy, które pomogą wzmacniać
otwartość, tolerancje i kompetencje
uczestników oraz mieszkańców społeczności
lokalnej. Warto w trakcie przygotowań uprzedzić
o tym naszą grupę i partnerów.

Być może wymiana odbędzie się w małej wiosce,
w której nie ma pięknych krajobrazów. Za to
wspólne działanie młodzieży może okazać się
jednym z najważniejszych wydarzeń społecznoedukacyjnych w skali roku, jakie się w tej wiosce
odbędzie.

JESTEM NA TEJ WYMIANIE BO ODBYWA SIĘ
ONA W CIEPŁYM KRAJU, A PLAŻA JEST
BLISKO
Jest to dobre uzasadnienie fajnego,
prywatnego wakacyjnego wyjazdu
turystycznego. Wymiana młodzieży nie jest
jednak wyjazdem turystycznym, a aktywnością
społeczno- eduk ac yjną. W naszej grupie
powinniśmy mieć osoby, które uczestniczą

Jej mieszkańcy mają mniejsze szanse obcowania
z przedstawicielami innych narodowości niż
n a d m o r s k i k u ro r t . G d y by at ra k c y j n o ś ć
turystyczna miejsca, w którym odbywa się
wymiana miała decydować o udziale, nikt nigdy
nie zawitałby do tej wioski z wymianą, a jej
mieszkańcy nie zyskaliby szans podobnych do
osób mieszkających w dużych miastach, gdzie
atrakcje turystyczne są większe.
Oczywiście wymiany młodzieży odbywają się
i w małych miejscowościach i również w tych
większ ych. W atrakc yjnych tur ystycznie
lokalizacjach i mniej atrakcyjnych. Pamiętajmy
jednak, by piękna i pozytywnych wrażeń
w trakcie wymiany młodzieży szukać przede
wszystkim w innych ludziach, wyrównywaniu
szans oraz we wspólnym działaniu, a nie
w widokach i plażach.
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Wywiady
Wywiady

Czy trudno jest zaangażować uczestników w
proces rozpowszechniania rezultatów po
wymianie?

Leszek Kluch

Nauczyciel języka angielskiego
II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie
Uczestnik seminarium

Przed wyjazdem na wymianę informuję, że nie
tylko w wymianie będą uczestniczyć. Są rzeczy,
które trzeba przygotować przed i po niej, więc
zawsze mają tego pełną świadomość. Zwykle są
tak podekscytowani wymianą, że chętnie dzielą się
swoim doświadczeniem. Jako ich lider muszę
zapewnić im wszelką związaną z tym pomoc.

Jak selekcjonujesz uczniów na wymianę
młodzieży?
Gdy organizacja, z którą współpracuje moja
szkoła, poinformuje nas o projekcie, zastanawiam
się, jak go zareklamować, aby znaleźć jak
najwięcej uczniów, którzy chcieliby aktywnie
uczestniczyć w jego realizacji. Może to być plakat,
który umieściłem na tablicy ogłoszeń lub rozmowa
z członkami samorządu uczniowskiego, którzy
pomagają mi w rozpowszechnianiu informacji.
Następnie, jeżeli liczba zgłoszeń jest większa niż
wymagana, proszę ich o napisanie krótkiego
akapitu o tym, dlaczego uważają, że mogą
przyczynić się do sukcesu projektu.

Dominika Jóźwiakowska
Projektantka loga seminarium
HEureka Generator

Czym zajmujesz się w stowarzyszeniu HEureka
Generator?
Jestem wolontariuszką stowarzyszenia HEureka
Generator od 5 miesięcy. W stowarzyszeniu
poznałam wspaniałych ludzi. Od tego czasu
brałam udział w 3 projektach, z których jeden był
w Rumunii, a pozostałe dwa w Polsce.

Zwykle mamy kilka spotkań, podczas których
rozmawiamy o tematyce projektu, wymaganiach,
niezbędnych dokumentach i przygotowaniach do
podróży. To oczywiste, że mają mnóstwo pytań,
zwłaszcza ci, którzy biorą udział po raz pierwszy,
a moim zadaniem jest wyjaśnienie wszystkiego,
co chcą wiedzieć. Czasami oznacza to, że muszę
skontaktować się z organizacją wysyłającą.
Najważniejsze aby żadne pytanie nie pozostało
bez odpowiedzi.

Czy trudno było Ci zrobić logo na seminarium
„Projekty nie spadają z nieba”?
Kiedy dostałam propozycję od Andrzeja - prezesa
stowarzyszenia HEureka Generator, wzięłam notes
i zaczęłam rysować pierwsze szkice, jakie przyszły
mi do głowy. Miałam dużo pomysłów i projekto-
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wałam szybko, jednak kolorystyka logo była dla
mnie trudniejsza. Ciężej było wybrać odpowiednią
kolorystykę do tematyki projektu. Musiałam
włożyć dużo wysiłku i czasu oraz kreatywnie
pomyśleć nad projektem logo, ale bardzo mnie to
satysfakcjonowało. Dzięki temu mogłam czegoś
się nauczyć, więcej doświadczyć.

Kiedy dostałam zadanie zaprojektowania logo,
próbowałam to zrobić w Paint 3D i jakoś mi się
udało. Ostrzegam, to dopiero początek mojej
pracy graﬁcznej. Będę kontynuować naukę w tym
kierunku.
Chciałabyś w przyszłości zajmować się tym
profesjonalnie?

Jak to się stało, że zainteresowałaś się
graﬁką?

Kiedy grałam w The Sims 3 i The Sims 4,
projektowanie wnętrz i ogrodów przyciągało mnie
bardziej i stało się moją pasją. Gra jako projektant
wnętrz czy ogrodów dała mi dużo satysfakcji i nie
nudziłam się. Na początku nigdy nie myślałam
o zostaniu profesjonalistką w tym zakresie.
Obecnie studiuję sztukę ogrodniczą i aranżacje
roślin na uniwersytecie i wydaje mi się, że
znalazłam drogę, która prowadzi mnie do
projektowania.

Mam kuzyna, który zajmuje się projektowaniem
graﬁcznym. Byłam ciekawa jego pracy, więc
postanowiłam go o to zapytać. I zaczęło się...
Wyjaśnił i pokazał mi, jak wygląda praca przy
projektowaniu graﬁcznym. Nigdy nie próbowałam
tworzyć logo, dopóki nie nadarzyła się okazja
zaprojektowania na międzynarodową wymianę
młodzieży „2 ART or Not 2 ART”, która obecnie czeka
na akceptację.

Ewa Kostrubiec
Czy uczestniczyłaś w jakiś kursach związanych z graﬁką i projektowaniem?

Wiceprezes HEureka Generator
Nauczycielka w ZSP nr 4 im. Dzieci
Zamojszczyzny w Zamościu

Nigdy nie ukończyłam żadnych konkretnych
kursów, ale za radą kuzyna szukałam pomysłów
w Internecie. Szukałam motywów na produktach
takich jak czekolada, czy nawet kosmetyki.
Czasami mój brat mówił mi, co mogę zmienić lub
dodać w projekcie logo.

Międzynarodowa wymiana młodzieży to nie
tylko tygodniowe spotkanie młodzieży w
jednym miejscu. Cały projekt trwa zazwyczaj
kilka miesięcy. Czy młodzież może angażować się przed i po wymianie, a nie tylko
w jej trakcie?

A jak poznałaś programy graﬁczne?

Tak, oczywiście. Młodzi ludzie mają możliwość
angażowania się na każdym etapie projektu, nie
tylko w działaniu głównym. Naszym zadaniem
jako organizacji partnerskich jest
przygotowanie projektu w taki sposób, by
młodzież o tym wiedziała i była aktywna
od początku do końca jego trwania.

Dowiedziałam się, że projektowanie graﬁczne
można wykonać w programie GIMP jeszcze
w liceum informatycznym. Próbowałam użyć tego
programu. Obejrzałam wiele tutoriali na Youtube
o projektowaniu graﬁcznym w GIMP-ie. Niestety
dalej czasami mam problem z tym programem.
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Jak uczestnicy mogą się angażować przed
d z i a ł a n i e m g ł ów ny m , c z y l i w y m i a n ą
młodzieży?
Powinniśmy wytworzyć sytuację, w której to oni
stworzą pomysł na wymianę, a my dorośli,
pomożemy im ten pomysł rozwinąć. Nie jest to
proste, ale do tego wzoru zawsze powinniśmy
dążyć. Jeśli chcemy by młodzież zdobyła dużo
nowych umiejętności to dajmy jej możliwość
wymyślić projekt i przejść przez jego wszystkie
składowe. Taka podróż jest cz ymś bardzo
wartościowym edukacyjnie i daje dużo więcej niż
sam aktywny udział w działaniu głównym. Jeśli
młodzież wymyśli projekt to przed samą wymianą
będzie pod naszym nadzorem odpowiedzialna za
przygotowanie logistyki, wymyślonych przez
siebie warsztatów, stworzenie odpowiedniej
komunikacji z rówieśnikami z pozostałych,
zaangażowanych organizacji i wiele innych rzeczy.
To w s z y s t ko m oż e z a owo cowa ć d o b r y m
przygotowaniem do wyzwań w ich późniejszym
dorosłym życiu.
A co uczestnicy mogą zrobić po samej
wymianie?
Sama wymiana to zbieranie doświadczenia, ale to
nie koniec. Przecież można to doświadczenie
przekazać innym. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr. 4 w Zamościu po udziale swoich uczniów
w w ymianie młodzież y zawsze zapewnia
prezentację projektu w szkole. Młodzież, która
uczestnicz yła w w ymianie młodzież y ma
możliwość zaprezentowania na lekcji, gdzie była
i czego się nauczyła. Dzięki temu kolejne młode
osoby dowiadują się, że jest coś takiego jak
wymiany młodzieży i mogą włączyć się
w kolejne projekty.
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PARTNERZY
PARTNERZY
PROJEKTU
PROJEKTU

Stowarzyszenie Evolution
ul. George Enescu No. 5, Resita, Caras-Severin County, Rumunia
evolutionresita@yahoo.com
www.evolutionresita.info
@associationevolution
Stowarzyszenie TAVO Europa
Mozuriskiu g. 17-8, 06298 Wilno, Litwa
verseckas89@gmail.com
@TavoEuropa
Kunda Social And Health Center
Ehitajate 8, Lääne-Virumaa 44107 Kunda, Estonia
jelenaodorova78@gmail.com
@KundaSotsiaalJaTervisekeskus
OSAET
ul. Ogrodowa 31, 11-130, Orneta, Polska
osaetinst@gmail.com
@osaenglishteaching
For YOUth
Słowacja
luptakova.l@centrum.sk
@ForYOUthSlovakia
Marchewkowe Pole
ul. Ogrodowa 23, 64-980 Trzcianka, Polska
fundacjamarchewkowepole@gmail.com
fundacjamarchewkowepole
Razvojna udruga Ludbreg
Ljudevita Gaja 38, 42230 Ludbreg, Chorwacja
info@rul.com.hr
RULudbreg
SmartUP
Salih Asim 11, 1000, Skopje, Północna Macedonia
info@innovationlab.mk
ngosmartup
See Why
7 Kosti Palama Lakatamia 2313, Nicosia, Cypr
see.why@europe.com
See-Why
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ORGANIZATORZY
ORGANIZATOR
PROJEKTU
PROJEKTU

HEureka Generator
ul. Poprzeczna 17/78
22-400 Zamość
Polska

+48 664 702 404
heurekagenerator@gmail.com
heurekagenerator.pl
heurekagenerator.com
HEurekaGenerator
heurekagenerator

29

30

