
Der deutsch-polnische Oderland-Jugendrat –  

Jugend gestaltet den demographischen Wandel 

Polsko-niemiecka Nadodrzańska Rada Młodzieży – 

młodzież nadaje formę zmianom demograficznym 

41 



 

 
   

 

  81 / 110 

Modellvorhaben der Raumordnung 

Wettbewerb für modellhafte deutsch-polnische Kooperationsprojekte 
Modelowe przedsięwzięcia ładu przestrzennego 

Konkurs na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej 

 

 
 

Der deutsch-polnische Oderland-Jugendrat – Jugend gestaltet den demographischen 
Wandel 

Einreicher 

Schloß Trebnitz Bildungs- und Begegnungszentrum e.V. 

Kategorie 

A - Gewährleistung der Daseinsvorsorge ... 

Projektpartner 

Schloß Trebnitz Bildungs- und Begegnungszentrum e.V. 

Stadt Seelow 

Oderlandregion: Amt Neuhardenberg, Amt Golzow, Amt 

Lebus, Amt Seelow Land, Gemeinde Letschin, Stadt Seelow  

Kreis Kinder- und Jugendring Märkisch Oderland  

Miasto Kostrzyn, Liceum Kostrzyn 

Miasto Boleszkowice, Gimnazjum Boleszkowice 

Ort/Region 

Oderlandregion 

Projektlaufzeit 

September 2012 - September 2013 

Aktuelle Projektphase 

Realisierung 

EU-Förderung 

ja 

Anmerkungen 

Teil des MORO-Aktionsprogramms Regionale 

Daseinsvorsorge 

Kernbotschaft 

Bei den politischen Weichenstellungen für die Zukunft sollen die Wünsche und Anliegen der Jugendlichen dies- und 

jenseits der Oder berücksichtigt werden. Flächendeckend sollen Bildung, Mobilität, Gesundheitsfürsorge und 

Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche gesichert werden. 

Kurzbeschreibung 

Projektlaufzeit: September 2012 bis September 2013. Teilnehmende: 24 Jugendliche aus Deutschland und Polen. Beteiligt 

sind: die Gemeinde Letschin, die Ämter Golzow, Lebus, Neuhardenberg und Seelow-Land sowie die Stadt Seelow und auf 

polnischer Seite die Stadt Kostrzyn sowie die Gemeinde Boleszkowice. Der Oderland-Jugendrat ist beratendes Gremium 

im MORO-Projekt des Oderlands, einem bundesweiten Wettbewerb des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung zur regionalen Daseinsvorsorge. Es wird mit dem EU- Youthpass für alle Teilnehmenden eine offizielle 

Zertifizierung der Lernerfahrungen und erworbenen Kompetenzen gewährleistet. Offizielle Projektpartner sind das Schloß 

Trebnitz, Bildungs- und Begegnunszentrum e.V.; die Stadt Seelow; der „Kreis Kinder- und Jugendring Märkisch Oderland“ 

sowie die polnischen Gemeinden Kostrzyn und Boleszkowice. 

 

Immer weniger Menschen leben in der Oderregion und sie werden im Schnitt auch immer älter. So lässt sich in einem Satz 

die Lage zum demographischen Wandel in der Region beiderseits der Oder beschreiben.  Daran wird sich auch in den 

kommenden 20 Jahren wenig ändern. Vor allem wird die Zahl der hier lebenden Jugendlichen und Kinder drastisch 

abnehmen. Wie können trotzdem flächendeckend Bildung, Mobilität, Gesundheitsbetreuung und Freizeitmöglichkeiten für 

alle gesichert werden? Welche Interessen haben speziell die Jugendlichen und wie kann dafür gesorgt werden, dass ihre 

Wünsche und Anliegen mit bei den Weichenstellungen für die Zukunft  berücksichtigt werden? 

Der Jugendrat bringt als beratendes Gremium im laufenden MORO-Projekt die Interessen und Sichtweisen der 

Jugendlichen vor Ort mit ein. Dazu finden insgesamt 5 dreitägige Treffen im Schloß Trebnitz statt. Die Jugendlichen 

erkunden die Region, befassen sich mit den Problemen des demographischen Wandels, erstellen Zukunftsszenarien, 

erörtern Lösungsmöglichkeiten und diskutieren mit den lokalen Entscheidungsträgern, um sich konstruktiv in aktuelle 

Entwicklungsprozesse ihrer Region einzubringen. Zudem werden Exkursionen zu Grenzregionen mit ähnlichen 

Problemstellungen organisiert. Die Schüler erstellen auch eine Video-Reportage sowie eine Ausstellung und erfahren so 

wichtige Funktionsweisen einer wirksamen Öffentlichkeitsarbeit in all ihren Facetten – vom Making-of bis hin zur 

Präsentation und dem Austausch mit einer breiteren Öffentlichkeit. Sprachanimation und Methoden des Interkulturellen 

Lernens begreifen die sprachlichen Unterschiede nicht als Problem, sondern als kreative Herausforderung, anhand derer 

die Jugendlichen spielerisch Interesse an der anderen Sprache bekommen und erste Schritte in ihrer alltäglichen 

Umsetzung gehen können. Das Projekt bietet einen breiten Methoden-Mix, bei dem sich jeder interessierte Jugendliche mit 

seinen Stärken einbringen kann.  

Jugendliche sollen mitmischen und sich nicht nur als Objekt sondern als Subjekt politischer Entscheidungsprozesse 

begreifen. Ohne kulturelle oder regionale Unterschiede zu nivellieren, soll bei den deutschen und polnischen Jugendlichen 

das Verständnis wachsen, dass sie beiderseits der Oder ähnliche Bedürfnisse haben.  Nachhaltige Lösungsstrategien für 

die Region funktionieren nur, wenn sowohl die östliche als auch die westliche Oderregion einbezogen wird. Die Perspektive 

der Jugend soll ein entscheidender Faktor für politische Entscheidungen werden, die bereits heute ihren Alltag bestimmen 

und zudem wichtige Weichen für ihre Zukunft stellen. 

www.oderjugendrat.eu  

4411  

http://www.oderjugendrat.eu/
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Polsko-niemiecka Nadodrzańska Rada Młodzieży – młodzież nadaje formę zmianom 
demograficznym 

Zgłaszający 

Schloß Trebnitz Bildungs- und Begegnungszentrum e.V. 

Kategoria 

A - Zapewnienie warunków bytowych ... 

Partnerzy projektu 

Schloß Trebnitz Bildungs- und Begegnungszentrum e.V. 

Stadt Seelow 

Oderlandregion: Amt Neuhardenberg, Amt Golzow, Amt 

Lebus, Amt Seelow Land, Gemeinde Letschin, Stadt Seelow  

Kreis Kinder- und Jugendring Märkisch Oderland  

Miasto Kostrzyn, Liceum Kostrzyn 

Miasto Boleszkowice, Gimnazjum Boleszkowice 

Miejsce/Region 

Region Nadodrzański 

Okres realizacji projektu projektu 

wrzesień 2012 r. - wrzesień 2013 r. 

Aktualny etap rozwoju projektu 

realizacja 

Współfinansowanie ze środków unijnych 

tak 

Uwagi 

Część programu akcyjnego MORO „regionalne zapewnienie 

warunków bytowych” 

Główne przesłanie 

Potrzeby oraz życzenia młodzieży powinny zostać uwzględniane przy decyzjach politycznych dotyczących przyszłości. 

Edukacja, mobilność, opieka zdrowotna oraz możliwości rekreacji dla młodzieży powinny zostać zagwarantowane na 

szeroką skalę. 

Krótki opis 

Czas trwania projektu: wrzesień 2012r. do września 2013 r. 

Uczestnicy: 24 młodych ludzi z Niemiec i z Polski.  

Udział biorą: gmina Letschin, posady Golzow, Lebus, Neu-Hardenberg, Seelow-Land oraz miasto Seelow a po stronie 

polskiej miasto Kostrzyn oraz gmina Boleszkowice. Nadodrzańska Rada Młodzieży jest gremium pełniące rolę doradczą 

przy projekcie MORO w rejonie nadodrzańskim, w ramach ogólnokrajowego konkursu regionalnej troski o warunki życiowe 

rozpisanego przez ministerstwo ruchu drogowego. Po zakończeniu projektu uczestnicy otrzymują oficjalny certyfikat „EU-

Youthpass“, który zaświadcza zdobyte kompentencje w czasie trwania projektu. Oficjalnymi partnerami projektu są Zamek 

Trebnitz, Centrum Edukacji i Spotkań; miasto Seelow; regionalny związek pracy z mlodzieżą „Kreis-Kinder- und Jugendring 

Märkisch-Oderland“ oraz po polskiej stronie miasto Kostrzyn i gmina Boleszkowice. 

Coraz mniej ludzi mieszka w rejonie nadodrzańskim a ci którzy tu mieszkają są przeciętnie coraz starsi. Pod tym względem 

niewiele się zmieni przez następne 20 lat. Przede wszystkim liczba tu żyjących młodych ludzi i dzieci się drastycznie 

zmniejszy. W jaki sposób uda się zagwarantować edukację, mobilność, opiekę lekarską oraz możliwości rekreacji dla 

wzsystkich – pomimo tych drastycznych zmian demograficznych? Jakie specyficzne zainteresowania ma młodzież i w jaki 

sposób uda się uwzględnić zapotrzebowania ludzi młodych przy decyzjach, które dotyczą naszej przyszłości? 

Jako gremium doradcze w ramach projektu MORO Nadodrzańska Rada Młodzieży włącza się do dyskusji i przedstawia 

swoje zainteresowania oraz poglądy. W tym celu młodzież spotyka się pięciokrotnie na trzydniowe seminaria w Zamku 

Trebnitz. Młodzież zapoznaje się z rejonem, zajmuje się problemami związanymi ze zmianami demograficznymi, 

opracowuje możliwe scenariusze przyszłości oraz możliwe rozwiązania aktualnych problemów i dyskutuje z regionalnymi 

politykami aby móc się włączyć w rozwój rejonu w sposób konstruktywny. Oprócz tego są organizowane wyprawy do 

innych regionów przygranicznych, które wzmagają się z podobnymi problemami. Uczniowie również tworzą własny reportaż 

filmowy oraz wystawę. W ten sposób doświadczają ważnych aspektów udanej pracy PR we wszystkich fasetach – od 

procesu „making of“ po prezentację aż do aktywnej wymiany z szerszą publicznością. Poprzez animację językową oraz 

inne metody międzykulturowego nauczania młodzież nie odzcuwa różnic językowych jako problematyczne lecz jako 

kreatywne wzmaganie. Poprzez animację językową młodzież stawia pierwsze kroki w posługiwaniu się językiem obcym w 

życiu codziennym. Projekt oferuje szeroki wybór metod i pozwala każdemu wziąść udział i wnieść swoje  własne 

zainteresowania oraz mocne strony. 

Młodzież ma udzielać się politycznie, poczuć się jako podmiot a nie tylko jako przedmiot decyzji politycznych. Zarówno u 

młodzieży niemieckej jak i u młodzieży polskiej ma wykszałcić się zrozumienie, że po obu stronach Odry mają podobne 

potrzeby – oczywiście nie niwelując regionalne lub kulturalne różnice. Dlugotrwałe rozwiązania w rejonie przygranicznym 

mogą funktionować tylko jeżeli uwzględni się zarówno wschodnią jak I zachodnią stronę Odry. Perspektywa młodzieży ma 

być decydującym faktorem przy decyzjach politycznych, które już dziś wpływają na ich życie codzienne i wytyczają przyszły 

kierunek działań. 

www.oderjugendrat.eu  

4411  

http://www.oderjugendrat.eu/

