
Українсько-Польські 

обміни молоддю



Пріоритети здійснення Українсько-Польських обмінів 

у 2022 році

 відкривання спільного минулого і культурної спадщини;

 підтримка активної громадянської позиції та підвищення рівня компетентності молоді для її

участі та інтеграції у суспільне життя, в тому числі шляхом популяризації підприємництва та

волонтерства;

 поглиблення співпраці та обмін досвідом між молодіжними працівниками, молодіжними

центрами та молодіжними організаціями у сфері технічної і галузевої освіти з урахуванням

впровадження цифрових технологій;

 зміцнення ініціатив молоді з територіальних громад України та сільських місцевостей і малих

міст Республіки Польща з урахуванням викликів сучасного світу;

 зміцнення міжкультурного діалогу шляхом створення умов для відкритості і взаємоповаги

серед молоді.

БЮДЖЕТ:
У 2022 році на реалізацію проектів у рамках Українсько-Польських обмінів молоддю 

із Державного бюджету України передбачено 7 млн грн.



Хто може подати заявку до Мінмолодьспорту у рамках конкурсу?

Інститути громадянського суспільства;

Заклади освіти;

Установи, що працюють з молоддю.

Головна умова – організація, що подається на конкурс, має бути неприбутковою.

Вікова група учасників: 14-35 років;

Вікова група керівників: 20-45 років.

Яка цільова аудиторія?

студенти;

учні старших класів ЗНЗ, професійно-технічних училищ;

викладачі;

молодіжні працівники;

члени громадських організацій;

молодіжні центри.



Де можна знайти партнерську організацію у Польщі?

Фондом розвитку системи освіти Республіки Польща створено базу 

даних установ, яка дозволяє швидко та зручно знайти іноземного 

партнера з Польщі чи України

https://wymianymlodziezy.frse.org.pl/organizations/

Також партнерську організацію можна знайти тут www.otlas.eu

https://wymianymlodziezy.frse.org.pl/organizations/
http://www.otlas.eu/


За підтримки партнерської організації «Фундації соціальних 

інновації «З Країни в України» створено сайт Українсько-

Польських обмінів молоддю (станом на 03.02.2022 тестова 

версія)



III декада травня – I декада листопада 2022 року

Реалізація проектів у рамках здійснення молодіжних обмінів

I декада травня 2022 року

Затвердження календарного плану реалізації проектів 

21.04-05.05.2022
Визначення переможців конкурсу 

01.03-20.04.2022

Оцінка заявок, поданих у рамках конкурсу

10.01-28.02.2022

Конкурс заявок у рамках здійснення Українсько-Польських 

обмінів молоддю



Адміністративний розподіл
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Адміністративний розподіл 

партнерських організацій реалізованих проектів у 2021 р.
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Місце реалізації проектів
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Загальна кількість – 355 оcіб
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Ірпінський центр позашкільної освіти Ірпінської міської ради

Київської області

Проект «Добросусідство та обмін досвідом»

Мета проекту:

розвиток міжнародної українсько-

польської співпраці, 

міжособистісний і міжкультурний 

діалог, розширення світогляду та 

обмін досвідом з польськими 

колегами, спрямований на 

покращення взаєморозуміння, 

доступу до кращих практик України 

і Польщі в галузі позашкільної  

освіти.



Термін реалізації: 

01-08.11.2021

Місце реалізації:

Республіка Польща, 

м. Лодзь

Проект «Добросусідство та обмін досвідом»

Кількість учасників:

38 осіб



Комунальний заклад «Костянтинівський медичний 
фаховий коледж»

Проект «З Україною в серці на шляху до Європи»

Мета проекту: 

заохочення молоді з України та Польщі 

до спільної діяльності, відкриття 

спільного коріння, подолання 

упереджень у сприйнятті спільнорї 

історії та сучасних відносин між 

сусідніми країнами.



Комунальний заклад 

«Костянтинівський медичний фаховий коледж»

Термін реалізації: 
04-10.11.2021

Місце реалізації: 

Польща, м. Ломжа

Кількість учасників: 

28 осіб

Проект «З Україною в серці на шляху до Європи»



Громадська організація «Джем ШМ»

Проект «Молодіжні українсько-польські каністерапевтичні зустрічі - рушій 

розвитку волонтерського руху для допомоги людям з використанням собак»

Мета проекту:

підвищення рівня компетентностей

для інтеграції у суспільне життя,

зокрема, шляхом популяризації

волонтерства та підтримки

молодих людей, які цікавляться

вивченням каністерапії (терапії за

допомогою собак).



Громадська організація «Джем ШМ»

Термін реалізації:

18-22 листопада 2021 року

Місце реалізації:
м. Варшава, Польща.

Кількість учасників: 
30 осіб

Проект «Молодіжні українсько-польські каністерапевтичні зустрічі - рушій 

розвитку волонтерського руху для допомоги людям з використанням собак»



Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний 
технічний університет»

Проект «Україно-польський молодіжний обмін "Техно-міст"

Мета проекту: 

розбудова потенціалу молоді щодо 

співпраці у сфері технічної 

і галузевої освіти задля адаптування 

до світових викликів майбутнього 

робочих місць, обумовленого  

впровадженням цифрових 

технологій.



Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний 
технічний університет»

Термін реалізації:

18-24 листопада 2021 року

Місце реалізації:

м. Краків, Польща

Кількість учасників: 
39 осіб

Проект «Україно-польський молодіжний обмін "Техно-міст"



Кам'янець-Подiльський медичний фаховий коледж

Проект «На сторожі життя»

Мета проекту: 
оволодіння навичками надання першої

домедичної допомоги в умовах

різноманітних життєвих ситуацій,

шляхом обміну досвідом щодо вивчення

основ надання першої домедичної

допомоги здобувачами освіти медичних

коледжів України та Республіки Польща

під керівництвом модераторів з числа

педагогічних та медичних працівників

колективів закладів освіти.



Кам’янець-Подільський медичний фаховий коледж

Термін реалізації:
22-26 листопада 2021 р.

Місце реалізації:
м. Ломжа, Польща

Кількість учасників:
20 осіб 

Проект «На сторожі життя»



Луцький національний технічний університет

Проект «Відкриття спільної українсько-польської архітектурної спадщини 

періоду 1921-1939 рр. на території Волині»

Мета проекту: 

ознайомлення молоді Луцької 

міської територіальної громади 

та молоді Любуського воєводства 

Республіки Польща з архітектурним 

доробком молодих польських зодчих, 

котрі працювали на території 

Волинського воєводства в 

міжвоєнний період 1921-1939 рр. 



Луцький національний технічний університет

Термін реалізації:

18-24 жовтня 2021 р.

Місце реалізації:

м. Луцьк, 

Волинська область, Україна

Кількість учасників:

22 особи 

Проект «Відкриття спільної українсько-польської архітектурної 

спадщини періоду 1921-1939 рр. на території Волині»



Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Проект «Відкриваємо молодіжне підприємництво разом!»

Мета проекту: 

спільне навчання молоді основним 

принципам і навичкам підготовки та 

реалізації стартап-проектів, участь 

у формуванні сприятливого 

креативного середовища для 

створення бізнес-інновацій, а також 

організація спільних соціальних, 

культурних та  наукових заходів для 

підвищення рівня компетентності 

молоді  і підтримки молодіжного 

підприємництва.



Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Термін реалізації:

15-23 жовтня 2021 р.

Місце реалізації:

м. Гданськ, Польща

Кількість учасників:

22 особи 

Проект «Відкриваємо молодіжне підприємництво разом!»



Громадська організація "Центр суспільних перетворень"

Проект «Україно-польський «Інкубатор ідей» для розвитку молодіжного 

підприємництва»

Мета проекту: 

створення платформи для сприяння 

у реалізації бізнес ідей серед учнів, 

молодих науковців та майбутніх 

підприємців шляхом проведення 

практичних занять, інтерактивних 

ігор, розв’язання бізнес-кейсів під 

керівництвом менторів та 

експертів.



Громадська організація "Центр суспільних перетворень"

Термін реалізації:

02-06 листопада 2021 р.

Місце реалізації:

м. Гнєв, Польща

Кількість учасників:

28 осіб

Проект  «Україно-польський «Інкубатор ідей» для розвитку молодіжного 

підприємництва»



Опорний заклад освіти Білокриницька загальноосвітня школа 

I-III ступенів Кременецької міської ради Тернопільської області

Проект «Волинь-Сілезія без кордонів. У пошуках спільних коренів задля нових 

здобутків і звершень»

Мета проекту: 

знайомство з культурою, 

традиціями і побутом українців та 

поляків задля пошуку спільних 

коренів і взаємопізнання й 

подальшого формування свідомих 

громадян, проживаючих в Україні та 

Польщі.



Опорний заклад освіти Білокриницька загальноосвітня школа I-III 

ступенів Кременецької міської ради Тернопільської області

Термін реалізації:

15-21 листопада 2021 р.

Місце реалізації:

с. Білокриниця 

Кременецького району 

Тернопільської області

Кількість учасників:

20 осіб

Проект «Волинь-Сілезія без кордонів. У пошуках спільних коренів задля 

нових здобутків і звершень»



Асоціація «Полтавська обласна асоціація органів місцевого 

самоврядування»

Проект «Відродження та популяризація Опішнянських та Решитилівських 

традиційних промислів на Полтавщині серед молоді 

з Україн та Польщі»

Мета проекту: 

популяризація серед молоді з України 

та Польщі відновлення ролі місцевих 

промислів і народних умільців, як 

важливої частини культурного і 

економічного життя Полтавщини.



Асоціація «Полтавська обласна асоціація органів місцевого 

самоврядування»

Термін реалізації:

21-27 листопада 2021 р.

Місце реалізації:

Полтавська область, 

м. Полтава, м. Решетилівка,                     

смт Опішня.

Кількість учасників:

26 осіб

Проект «Відродження та популяризація Опішнянських та 

Решитилівських традиційних промислів на Полтавщині серед молоді з 

України та Польщі»



Громадська організація "Подільська освітня платформа"

Проект «Розбудова потенціалу соціальної активності серед молоді, 

включаючи розвиток потенціалу молодіжного соціального підприємства: 

«проект ABCD (розвиток спільноти на основі активізму)»

Мета проекту: 

підвищення рівня взаєморозуміння 

та побудова міжкультурного діалогу 

серед молоді України і Польщі через 

вивчення соціальних прав людини, 

необхідності прийняття рішень та 

відповідальності за них, а також 

розбудова потенціалу молоді в галузі 

соціального підприємництва регіонів 

та країн в цілому як основи 

для бізнес-співробітництва 

між Україною та Польщею.



Громадська організація "Подільська освітня платформа"

Термін реалізації:

30 жовтня – 04 листопада 

2021 р.

Місце реалізації:

м. Жешув, Польща

Кількість учасників:

34 особи

Проект «Розбудова потенціалу соціальної активності серед молоді, 

включаючи розвиток потенціалу молодіжного соціального 

підприємства: «проект ABCD (розвиток спільноти 

на основі активізму)»



Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний 

педагогічний університет"

Проект «Цифровий освітній простір»

Мета проекту: 

обмін досвідом щодо використання цифрових технологій у навчальному процесі, 

зокрема під час роботи із молоддю з обмеженими можливостями. 

Місце реалізації:

проект реалізовано у форматі 

онлайн у м. Слов’янську та 

м. Жешуві

Кількість учасників:

10 осіб

Термін реалізації:

18-22 жовтня 2021 року 



Громадська організація «Молодіжна громадська організація 

«Студентський клуб»

Проект «АРТ-МАНІФЕСТО»

Мета проекту:

відкриття нових просторів для 

культурно-мистецького і суспільного 

самовираження креативної молоді 

шляхом проведення нетрадиційних 

культурних і мистецьких заходів; 

пізнання нового творчого шляху, 

міжнародний обмін ідеями і досвідом, 

зміцнення дружніх зв’язків дітей і 

молоді; розвиток міжнародної співпраці 

і солідарності, нові творчі зв’язки.



Громадська організація «Молодіжна громадська організація 

«Студентський клуб»

Термін реалізації:

24-28 жовтня 2021 р.

Місце реалізації:

у гібридному форматі 

(українські учасники 

офлайн, польські учасники 

– онлайн), у м. Житомирі та 

м. Голенюві 

Кількість учасників:

34 особи

Проект «АРТ-МАНІФЕСТО»



Дякуємо за увагу!!!


