36
Mobiler Deutsch- Polnischer Jugendclub
Mobilny niemiecko-polski klub młodzieży

Modellvorhaben der Raumordnung

Wettbewerb für modellhafte deutsch-polnische Kooperationsprojekte
Modelowe przedsięwzięcia ładu przestrzennego

Konkurs na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej

Mobiler Deutsch- Polnischer Jugendclub
Zusammenfassung
Umbau eines Wohnwagens zu einem Jugendclub als mobile Begegnungsstätte, nachfolgend Betrieb in Görlitz und
Zgorzelec
Einreicher
EU-Förderung
...
CaTeeDrale e.V.
Projektpartner
CaTeeDrale e.V.,
Stadtverwaltung Görlitz;
Kuźnia Zgorzelec,
miasto Zgorzelec
Realisierungszeitraum
2012

Ort/Region
Görlitz;
Zgorzelec

Aktuelle Projektphase
Vorbereitung

Kernbotschaft
Jugendliche aus Görlitz & Zgorzelec bauen nach eigenen Vorstellungen einen 7m langen Wohnwagen zu einem mobilen
Jugendclub um, der als Treffpunkt genutzt werden kann, von dem aus gemeinsame Aktionen geplant werden können
(Konzerte, Workshops, Freizeiten etc.)

Mobilny niemecko-polski klub młodzieży
Streszczenie
Przebudowa przyczepy kempingowej na klub młodzieżowy jako mobilne miejsce spotkań, następnie eksploatacja w Görlitz i
Zgorzelcu
Zgłaszający
Współfinansowanie ze środków unijnych
...
CaTeeDrale e.V.
Partnerzy projektu
CaTeeDrale e.V.,
Stadtverwaltung Görlitz;
Kuźnia Zgorzelec,
miasto Zgorzelec
Okres realizacji
2012

Miejsce/Region
Görlitz;
Zgorzelec

Aktualny etap rozwoju projektu
przygotowanie

Główne przesłanie
Celem projektu jest zbudowanie przez młodzież ze Zgorzelca i Gorlitz, na podstawie własnych pomysłów, 7-metrowej
przyczepy kempingowej dla mobilnego klubu młodzieżowego. Będzie ona wykorzystywana jako miejsce spotkań, podczas
których mogą wyniknąć wspólne aktywności (koncerty, workshopy, kolonie itp.)
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Beschreibung des Projekts
Anlass und Ergebnis:
Trotz der Städtepartnerschaft und der einzigartigen Lage beider Städte, gibt es keinen
Begegnungsort von deutschen und polnischen Jugendlichen. Um einen ersten Ort für
gemeinsame Begegnungen zu schaffen, soll ein Wohnwagen (der im Gegensatz zu Bauwagen
mit einem PKW/Kleintransporter T4 per Anhängerkupplung bewegt werden kann) mit einer
Mindestgrundfläche von 12 m² angeschafft werden. Dieser soll nach Vorstellungen von
deutschen und polnischen Jugendlichen als Aktions- und Begegnungsraum = mobiler
Jugendclub umgebaut werden.
Zielgruppe:
Die Teilnehmer werden vorrangig aus den Einrichtungen der Kooperationspartner akquiriert.
Weiterhin werden über Berufsbildungseinrichtungen Praktika angeboten.
Die Altersstruktur der Teilnehmer wird zwischen 16 und 24 Jahren sein.
Kooperation:
Die Beantragung und Abrechnung der Fördermittel erfolgt durch den deutschen Partner. Die
Umsetzung erfolgt durch den Transport des Handlungsmediums Wohnwagen abwechselnd auf
deutscher und polnischer Seite. Die anschließende allgemeine Nutzung für deutsch- polnische
Treffen erfolgt durch eine gemeinsame Koordination.
Opis projektu
Powód i wynik:
Pomimo patnerstwa miast i ich znakomitego położenia nie ma miejsca spotkań młodzieży
polskiej i niemieckiej. Aby stworzyć tą możliwość należałoby zakupić przyczepę kempingową o
wielkości conajmniej 12 m² oraz przebudować ją według wyobrażeń młodych ludzi.
Grupa docelowa:
Uczestnicy będą mieli piewszeństwo korzystania z urządzeń. Ponadto propozycją jest
zorganizowanie placówki wykształcenia zawodowego oraz miejsca praktyk. Przedział wiekowy
grupy docelowej to 16-24 lata.
Współpraca:
Wniosek i rozliczenie funduszy będą dokonane prze niemieckiego partnera. Realizacja projektu
będzie polegała na korzystaniu z przyczepy po obu stronach Nysy. Wzajemne korzystanie oraz
spotkania będą ustalane poprzez wspólną koordynację.
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Kontakt
ENNO DEEGE
CaTeeDrale e.V.
Chr.-Lüders-Straße 47
02826 Görlitz
Deutschland
tel +49 3581 315948
fax +49 3581 319533
cateedrale@arcor.de
WWW
www.goerlitz.de
www.zgorzelec.eu

