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Grüne Jugendherbergen 

Zusammenfassung 

Gemeinsame Vermarktung der Jugendherbergen der Region, Steigerung der Attraktivität der Herbergen und ihrer 

Umgebung, insbesondere unter ökologischen Aspekten bzw. hinsichtlich der Umweltbildung 

Einreicher 

Miasto Szczecin 

EU-Förderung 

... 

Projektpartner 

Deutscher Jugendherbergsverband Mecklenburg-Vorpommern und 

Berlin-Brandenburg; 

Oddział Zachodniopomorski Polskiego Towarzystwa Schronisk 

Młodzieżowych, 

Zachodniopomorska Sieć Ośrodków Edukacji Ekologicznej i 

Przyrodniczej 

Ort/Region 

Euroregion Pomerania 

Realisierungszeitraum 

? 

Aktuelle Projektphase 

Realisierung 

Kernbotschaft 

Das Leben in einer besseren und sichereren Umwelt. 

Förderung des Umweltbewusstseins bei Kindern und Jugendlichen. 

Gegenseitige Toleranz gegenüber anderen Kulturen und Erziehungsmodellen. 

 

Zielone Schroniska 

Streszczenie 

Wspólny marketing schronisk młodzieżowych regionu, zwiększenie atrakcyjności schronisk i ich otoczenia, przede 

wszystkim pod względem ekologii i edukacji ekologiczno-przyrodniczej 

Zgłaszający 

Miasto Szczecin 

Współfinansowanie ze środków unijnych 

... 

Partnerzy projektu 

Deutscher Jugendherbergsverband Mecklenburg-Vorpommern und 

Berlin-Brandenburg; 

Oddział Zachodniopomorski Polskiego Towarzystwa Schronisk 

Młodzieżowych, 

Zachodniopomorska Sieć Ośrodków Edukacji Ekologicznej i 

Przyrodniczej 

Miejsce/Region 

Euroregion Pomerania 

Okres realizacji 

? 

Aktualny etap rozwoju projektu 

realizacja 

Główne przesłanie 

Życie w lepszym i bezpieczniejszym środowisku naturalnym. 

Podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. 

Wzajemna tolerancja wobec różnego wychowania i kultur. 
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Beschreibung des Projekts 
 
Die Förderung und Popularisierung von Jugendherbergen unter Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen aus Stettin und Umgebung wie auch aus den Grenzgebieten Mecklenburg-
Vorpommern und Brandenburg. Die Ausrichtung der  Jugendherberge-Aktivitäten auf die aktive 
Durchführung der deutsch-polnischen Treffen im Bereich der Ökologie. Die Erweiterung des 
Unterkunftangebotes und Bereicherung der Umgebung der Jugendherbergen um eine 
Infrastruktur, die den Naturtourismus popularisieren wird und die die Information zu den 
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung und zum Naturpotential auf beiden Seiten der Grenze 
enthalten wird.    
Das Projekt wird an eine breite Adressatengruppe gerichtet, die sich der Wichtigkeit und der 
Komplexität der Probleme im Zusammenhang mit der ökologischen und Naturbildung bewusst 
sind, wie auch an diejenigen, die das aktive Wirken für die Umweltschutz noch nicht als 
erfordrlich betrachten oder dazu nicht imstande sind.  
Projektpartner sind: Westpommersche Abteilung des Polnischen Jugendherbergswerkes, die 
zugleich eine Zentrale Einheit des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes ist, wie auch das 
Deutsche Jugendherbergswerk Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. 
Die gemeinsamen Aktivitäteten mit den Partnern werden seit ein paar Jahren realisiert und mit 
jedem Jahr besser gestaltet, bezüglich der Bedürfnisse, die aus den gemachten Umfragen 
ergeben. 
 
 
Opis projektu 
 
Promocja i popularyzacja bazy schronisk młodzieżowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze 
Szczecina i okolic oraz terenów przygranicznych Meklemburgii Pomorza Przedniego i 
Brandenburgii. Ukierunkowanie pracy schronisk młodzieżowych do aktywnej realizacji polsko-
niemieckich spotkań ekologicznych. Wzbogacanie bazy noclegowej i otoczenia schronisk 
młodzieżowych w infrastrukturę popularyzującą turystykę przyrodniczą oraz zawierającą 
informacje o różnych możliwościach spędzania czasu wolnego i potencjale przyrodniczym po 
obu stronach granicy. 
Projekt adresowany jest do szerokiej grupy odbiorców, którzy świadomi są rangi i złożoności 
problemów związanych z edukacją ekologiczno-przyrodniczą jak również do  tych, którzy 
jeszcze nie potrafią i nie widzą konieczności  aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego. 
Partnerami projektu są: Oddział Zachodniopomorski Polskiego Towarzystwa Schronisk 
Młodzieżowych będący jednocześnie Jednostką Centralną Polsko-Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży oraz Niemieckie  Stowarzyszenie Schronisk Młodzieżowych Meklemburgii Pomorze 
Przednie i Brandenburgii.   
Wspólne działania z partnerami są realizowane od kilku alt corocznie doskonalone w zależności 
od potrzeb wynikających z przeprowadzanych ewaluacji. 
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Kontakt 
 
JACEK KOWALSKI 
Urząd Miasta Szczecin 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
pl. Armii Krajowej 1 
70-456 Szczecin 
Polska 
 
tel +48 91 42-45-625 
fax +48 91 42-45-627 
 
jkowals@um.szczecin.pl  
 
 
WWW 
 
www.um.szczecin.pl  
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