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PRZEDMOWA

W tej broszurze została zaprezentowana praca organizacji młodzieżowych 
działających na terenie Meklemburgii Pomorza Przedniego. Dowiecie się z 
niej, co to są organizacje młodzieżowe, a także poznacie przykłady działań 
takich organizacji. Broszura skierowana jest do dzieci, młodzieży i rodziców 
oraz wszystkich zainteresowanych. Z tego powodu jest ona dostępna w wie-
lu językach: niemieckim, angielskim, arabskim, rosyjskim, perskim, francu-
skim i polskim.
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CO OFERUJĄ MI ORGANIZACJE 
MŁODZIEŻOWE?

Co to jest organizacja młodzieżowa?
Organizacja młodzieżowa to połączenie młodych ludzi, którzy mają podobne 
zainteresowania. Młodzież spotyka się, aby:

• spędzać część wolnego czasu z osobami, które łączą wspólne pasje i 
wartości,

• dobrze się bawić,
• wymyślać nowe propozycje i możliwości spędzania wolnego czasu,
• reprezentować własne interesy – w tym o charakterze politycznym,
• realizować szkolenia i warsztaty, które odbywają się poza środowi-

skiem szkolnym i pracowniczym.

Kluczowe dla działania organizacji młodzieżowych są różnorodne zaintere-
sowania młodzieży. Istnieje wiele organizacji, które pozwalają realizować 
ich pasje. Decyzje w takich organizacjach podejmowane są przez samą mło-
dzież w sposób demokratyczny. Wszystko jest zorganizowane samodzielnie, 
czasami z niewielkim wsparciem dorosłych. Młodzież działa dobrowolnie. 
Zazwyczaj młodzi ludzie mają od 12 do 26 lat.

Także ty możesz działać i włączyć się!



5

Co robią organizacje młodzieżowe? 
Organizacje młodzieżowe organizacją różne działania. W niemal wszystkich 
organizacjach można uczestniczyć w:

• spotkaniach grup młodzieżowych,
• warsztatach, szkoleniach i wydarzeniach o charakterze naukowym
• wypoczynku wakacyjnym,
• wymianach młodzieżowych,
• wspólnych wycieczkach i podróżach, 
• gremiach (wybranych grupach, które podejmują określone decyzje, 

organizują pracę organizacji oraz reprezentują ją na zewnątrz).

Niektóre organizacje młodzieżowe prowadzą otwarte punkty spotkań. Do 
takich miejsc należą w szczególności kluby młodzieżowe. Zdarza się, że or-
ganizacje młodzieżowe demonstrują na ulicach, aby w ten sposób wyrazić 
swoje zdanie.

Kto działa w organizacjach 
młodzieżowych?
TDziałania dotyczące możliwości spędzania wolnego czasu oraz oferta 
szkoleniowa są przygotowywane i kreowane przez wolontariuszy, którzy 
angażują się społecznie. W organizacjach młodzieżowych wolontariuszami 
są zazwyczaj młodzi ludzie. Czasami także dorośli angażują się w ich pracę 
organizacji właśnie jako wolontariusze, a czasami jako pracownicy. Jako tacy 
dysponują oni odpowiednim wykształceniem umożlwiającym im na pracę z 
młodzieżą. Podczas niektórych wydarzeń są zatrudniani dodatkowi pracow-
nicy, którzy za swoją pracę otrzymują honorarium.

Zostań młodzieżowym liderem!
Wolontariusze w organizacjach młodzieżowych często decydują się na 
zrobienie kursu kwalifikacyjnego –  tzw. szkolenia „Juleica”. To szkolenie 
uprawnia ich do pracy z grupami młodzieżowymi i sprawowania opieki nad 
młodszymi członkami grupy w czasie wolnym. Także ty możesz ukończyć 
taki kurs! Obejmuje on ponad 35 godzin szkoleniowych, podczas których 
zdobędziesz wymaganą wiedzę pedagogiczną i prawną. Dodatkowo nie-
zbędnym elementem szkolenia jest kurs pierwszej pomocy przedmedycz-
nej. A jeśli dodatkowo zaangażujesz się w pracę organizacji młodzieżowej 
otrzymasz kartę lidera młodzieżowego („Juleica”).



6

Kto daje pieniądze organizacjom 
młodzieżowym? 
Organizacje młodzieżowe finansują swoją pracę głównie ze środków pu-
blicznych. Jednak, co ważne, sposób realizacji działań organizacji młodzie-
żowych jest niezależny od władz. Dodatkowe środki otrzymują one także od 
prywatnych fundacji, a także ze zbiórek. Wielu członków organizacji mło-
dzieżowych płaci także składki członkowskie. Przy większych wydarzeniach 
(organizacja wypoczynku wakacyjnego, podróży) często wymagany jest 
wkład własny uczestników. Jednak w razie potrzeby może on być obniżony.

Czym jest „Jugendring – Rada 
Młodzieży”? 
W radach młodzieży jednoczą się organizacje młodzieżowe i inne organi-
zacje, które pracują z młodzieżą. Tworzą one w ten sposób swojego rodzaju 
dobrowolną wspólnotę.

Rady Młodzieży znajdują się na różnych szczeblach struktury państwowej:
• na poziomie federalnym istnieje Federalna Rada Młodzieży,
• w 16 krajach związkowych istnieją Krajowe Rady Młodzieży, takich jak 

Rada Młodzieży kraju związkowego Mecklenburg-Vorpommern,
• w okręgach oraz większych miastach istnieją także okręgowe, miej-

skie i lokalne Rady Młodzieży.

Poszczególne Rady Młodzieży zwykle ściśle ze sobą współpracują.
Dla organizacji członkowskich Rady Młodzieży oferują różnego rodzaju 
wsparcie. Udostępniają ekspertyzy oraz inspirują do działania. Ponadto 
Rady Młodzieży skupiają interesy organizacji członkowskich i reprezentują 
je na zewnątrz. W tym przypadku są one organizacjami, które mają na celu 
lobbing polityczny ukierunkowany na dobro dzieci i młodzieży.

Rady Młodzieży są ponadto partnerem dla zainteresowanej młodzieży. Wię-
cej o tym na końcu broszury.
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„INTERESUJĘ SIĘ…“

Prezentacja organizacji członkowskich 
Rady Młodzieży MV
Na kolejnych stronach przedstawiać się będą organizacje młodzieżowe, 
które są członkami Rady Młodzieży MV. Są one uporządkowane pod kątem 
zainteresowań i tematów. Jedna organizacja może zajmować się wieloma, 
różnymi tematami, dlatego zaprezentowany podział ma służyć jedynie 
wstępnej orientacji.

Z każdego obszaru zainteresowań została zaprezentowana bogata oferta 
działań.

Na końcu tekstu znajdziecie dane kontaktowe do każdej organizacji (stro-
na internetowa, adres email i numer telefonu). Większość organizacji i Rad 
Młodzieży korzysta z mediów społecznościowych – na przykład Facebook. 
Wskazówki co do możliwości kontaktu taką drogą znajdziecie zazwyczaj na 
ich stronach internetowych.
 

„…GRY, SPORT I CZAS WOLNY”

Wiejskie Stowarzyszenie Młodzieży  MV
Wiejskie Stowarzyszenie młodzieży, to my i ty. Obszar wiejski jest naszym 

domem  -  miejscem do życia. 
Chcemy, żeby tak pozostało. Dla-
tego jesteśmy zaangażowani w 
życie wsi i możliwości pozostania 
młodych ludzi na obszarach wiej-
skich. Naszym celem jest aktywne 
kształtowanie życia lokalnego i 

wpływanie na politykę lokalną. Chcemy także dowiedzieć się czegoś o rol-
nictwie. Jako stowarzyszenie wspieramy młodych ludzi w realizacji ich po-
trzeb i pomysłów. Czekamy na Ciebie z ekscytującym programem wydarzeń, 
który obejmuje zajęcia rekreacyjne oraz wydarzenia związane z rolnictwem. 

Dodatkowe informacje i kontakt:
www.laju-mv.de, laju-mv@gmx.de, +49 395 45136-07 /-08
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Pracownicy-Samarytanie-Młodzież MV 
(ASJ MV)
Kiedy się spotykamy, zawsze coś się dzieje. Możesz po prostu dołączyć, 

podejmować decyzje i planować 
własne projekty. Z nami przeżyjesz 
ekscytujące wyprawy, kreatyw-
ne warsztaty, szkolenia liderskie, 
szkolenia z  pierwszej pomocy 
przedmedycznej, konkursy i mnó-
stwo zabawy. ASJ MV ma strukturę 

demokratyczną, nie należy do żadnego kościoła i jest niezwiązany politycz-
nie. Nasza praca jest wykonywana prawie wyłącznie przez wolontariuszy. 
Naszym priorytetem jest wzajemna pomoc .

Dodatkowe informacje i kontakt:
www.asj-mv.de, info@asj-mv.de, +49 0381 67071-33

Krajowa współpraca młodzieży  AWO 
MV e. V.
Krajowa współpraca młodzieży AWO MV e. V. to stowarzyszenie dzieci i mło-

dzieży z Meklemburgii Pomorza 
Przedniego. Jesteśmy stowarzysze-
niem dzieci, młodzieży i młodych 
dorosłych w wieku od 6 do 30 lat. 
Opowiadamy się za demokratycz-
nym, solidarnym i sprawiedliwym 

społeczeństwem. Jesteśmy oddani wartościom wolności i równości. Nasze 
zadania koncentrują się na pracy grupowej z młodymi ludźmi. Nasze pro-
pozycje są otwarte dla wszystkich dzieci i młodzieży. Tradycyjnie jednak są 
one skierowane przede wszystkim do młodych ludzi, którzy doświadczają 
niekorzystnej sytuacji społecznej i ubóstwa.

Dodatkowe informacje i kontakt:
www.jugendwerk-mv.de, ljw.MV@t-online.de,  
+49 381 3777-871

LANDES JUGENDWERK 
                  DER AWO MECKLENBURG-
         VORPOMMERN
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Organizacja sportowa dla młodzieży MV
Organizacja jest związkiem młodzieży działającym w ramach Krajowego 

Związku Sportu (LSB). Do LSB należy oko-
ło 1900 klubów sportowych w ramach 
których około 100 000 młodych ludzi w 
wieku od 0 do 27 lat korzysta z ćwiczeń, 
zabawy i sportu.

Nasze zadania obejmują przede 
wszystkim:

• podnoszenie kwalifikacji trenerów,
• finansowanie i własną realizację obozów wakacyjnych i wydarzeń 

sportowych,
• rozszerzenie oferty zajęć sportowych w szkołach i przedszkolach,
• organizację wymian międzynarodowych.

Ponadto młodzi i starsi mogą działać u nas jako wolontariusze w obszarze 
sportu.

Dodatkowe informacje i kontakt:
www.sportjugend-mv.de, h.stoeckmann@lsb-mv.de,  
+49 385 76176-40

DJH – Związek Krajowy MV (Niemiecka 
Współpraca Schronisk Młodzieżowych)
Zostań liderem młodzieżowym /liderką młodzieżową podczas obozów wa-

kacyjnych! Nasze sto-
warzyszenie zarządza 
16 schroniskami mło-

dzieżowymi w całym kraju związkowym MV. Podczas naszych obozów wa-
kacyjnych oferujemy dzieciom ekscytujące zajęcia, takie jak lekcje surfingu 
lub obozy jeździeckie. Opiekę nad nimi sprawują członkowie naszego zespo-
łu. Jeśli lubisz pracować z dziećmi, możesz zostać naszym liderm/liderką! 
Musisz mieć co najmniej 18 lat. Najpierw Cię przeszkolimy: weźmiesz udział 
w naszym pięciodniowym treningu JuleiCa. JuleiCa (Karta Lidera Młodzie-
żowego/ Liderki Młodzieżowej) umożliwi Ci  prowadzenie grup młodzieżo-
wych w całych Niemczech.

Dodatkowe informacje i kontakt:
www.jugendherbergen-mv.de/teamer,
service-mv@jugendherberge.de, +49 381 7766733

Sportjugend M-V
im Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern e.V.
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Przykładowa oferta

Boksować w miejscowości Schwerin
W klubie sportowym „Boxclub Traktor Schwerin e.V.” młodzi ludzie w wieku 
od 6 do 15 lat mogą nauczyć się boksu w ramach projektu „Boks zamiast 
przemocy”. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież. Pochodzenie 
społeczne, etniczne czy wyznanie nie mają znaczenia. Szkolenie jest prowa-
dzone przez doświadczonych instruktorów, w tym byłego mistrza Europy 
Dietera Berga i mistrza olimpijskiego Andreasa Tewsa. W trakcie i po trenin-
gu przekazują oni  także młodym ludziom ważne wartości, takie jak: uprzej-
mość, uważność  i uczciwość. Zainteresowane dzieci i młodzież zapraszamy 
na trening próbny. Osobą kontaktową w stowarzyszeniu jest Dieter Berg  
(berg@traktorboxen.de). 

„…TANIEC, TRADYCJA I MUZYKA“

Młodzież grająca na instrumentach  
dętych MV
Organizacja Młodzieży jest częścią większego Związku Osób Grających na 

Instrumentach Dętych w Meklembur-
gii Pomorza Przedniego.   Dbamy  o 
wymianę i dalszą edukację wszystkich 
młodych muzyków grających na instru-
mentach dętych w MV. Dodatkowo kil-
ka razy w roku organizujemy warsztaty 

muzyczne i rekreacyjne.  Zabawa we wspólne muzykowanie i  tworzenie 
muzyki  jest naszym priorytetem. Dorocznym punktem kulminacyjnym  jest 
spotkanie krajowej orkiestry młodzieży grającej na instrumentach dętych 
MV. Przez cały tydzień najlepsi młodzi muzycy wspólnie ćwiczą. Ukorono-
waniem  prób jest wspólny, uroczysty koncert.

Dodatkowe informacje i kontakt:
www.blaeserverband-mv.de/index.php/blaeserjugend-mv,
jugend@blaeserverband-mv.de, +49 38326 407533

Bläserjugend
Mecklenburg-Vorpommern
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djo – Niemiecka Młodzież w Europie 
Stowarzyszenie Krajowe MV
Praca młodzieży w naszej organizacji ma wiele twarzy. Łączymy działania 

w zakresie edukacji obywatelskiej 
młodzieży z działaniami na rzecz 
migrantów i uchodźców, także w 
kontekście międzynarodowym. 
Jednym z naszych priorytetów jest 
zaangażowanie w kulturę regional-

ną i promowanie uczenia się międzykulturowego. Formy kulturowej pracy 
z młodzieżą są różnorodne, ale cele są zawsze takie same: specyficzne dla 
wieku, indywidualne, zorientowane na doświadczenie, zróżnicowane, zo-
rientowane na problem, zorientowane na wartość i demokratyczne.

Dodatkowe informacje i kontakt:
www.djo-mv.de, kontakt@djo-mv.de, +49 3821 4502

Przykładowa oferta

Grand Prix folkloru stowarzyszenia djo MV
„Grand Prix Folkloru - Międzynarodowy Festiwal Folkloru dla Meklembur-
gii-Pomorza Zachodniego” to przykładowy projekt naszego stowarzyszenia 
na rzecz wymiany międzykulturowej, który prowadzimy od 30 lat. Folklory-
styczne grupy taneczne z całego świata opowiadają tańcem zwyczaje i tra-
dycje swoich regionów. Nasze główne cele to:
• ochrona dziedzictwa kulturowego,
• przekazanie wiedzy i umiejętności  oraz rozwój obecnych i przyszłych 

pokoleń,
• spotkanie z kulturą niemiecką w ówczesnym obszarze 

niemieckojęzycznym,
• nawiązanie i transfer  do teraźniejszości,
• zmniejszenie  lęku  przed kontaktem z innymi kulturami,
• zachowanie różnorodności kulturowej w Europie regionów.

Dodatkowe informacje i kontakt:
www.folklore-ribnitz.de
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„…POMOC I TECHNIKA“

THV – Młodzież MV e. V.  
(Agencja Pomocy Technicznej)
Jesteśmy związkiem 18 lokalnych grup młodzieżowych Agencji Pomocy 

Technicznej (THW) w Meklemburgii-
-Pomorzu Przednim. Członkostwo w 
grupach jest możliwe od 10 lub w wy-
jątkowych przypadkach od 6 lat. Mło-
dzi ludzie uczą się, jak korzystać z no-
woczesnych technologii, aby pomagać 
innym, a jednocześnie uczą się tego, jak 
pracować w zespole. Po osiągnięciu 18 

lat młodzież przechodzi do zespołu osób dorosłych. Cele obu grup są takie 
same: nauka wykorzystywania technologii do pomocy innym oraz wzmac-
nianie umiejętności pracy w zespole.

Dodatkowe informacje i kontakt:
www.thw-jugend-mv.de, m.quaas@thw-jugend-mv.de,  
+49 3831 280178

DLRG – Młodzież MV
Niemieckie Towarzystwo Ratownictwa Życiowego (DLRG) Meklemburgia-
-Pomorze Przednie składa się z 28 grup lokalnych. Do zespołu młodzieżowe-

go DLRG należą osoby do 26 roku 
życia włącznie. DLRG Młodzież re-
prezentuje ich interesy wewnątrz 
i na zewnątrz całej organizacji. 
Motto DLRG brzmi „Ludzkość i 
sport”. Motto nadaje kierunek re-
alizowanym w ramach organizacji 

działaniom edukacyjnym oraz wydarzeniom. Młodzież inspiruje i włącza się 
w działania w obszarze sportu, społeczeństwa, kultury i polityki. Naszym 
priorytetem są potrzeby członków i innych zainteresowanych stron.

Dodatkowe informacje i kontakt:
www.mv.dlrg-jugend.de, dlrg-jugend.mv@web.de,  
+49 3841 703143
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Młodzieżowy Czerwony Krzyż  MV
Uczymy dzieci i młodzież, w jaki sposób mogą udzielać pierwszej pomocy 

przedmedycznej. Nikt nie jest za 
mały, żeby pomóc. Dodatkowo 
uczymy młodzież wartości Czer-
wonego Krzyża: pomagamy – bez 
wyjątku - każdej potrzebującej 
osobie. Podejmujemy także tema-
ty związane ze zdrowiem, demo-
kracją, środowiskiem, rozstrzyga-
niem sporów oraz rozumieniem w 
kontekście międzyludzkim i mię-
dzykulturowym. W wielu szkołach 

nasza młodzież pełni służbę „młodych ratowników medycznych”. W ten spo-
sób pokazujemy dzieciom i młodzieży, w jaki sposób mogą się bezpośrednio 
angażować. Organizujemy obozy letnie, dni projektowe, lekcje pływania i 
wycieczki.

Dodatkowe informacje i kontakt:
www.jrk-mv.de, m.poetzsch@drk-mv.de, +49 385 59147-14

Państwowa Młodzieżowa  
Straż Pożarna MV
Młodzieżowa Straż Pożarna  jest wydziałem Ochotniczej Straży Pożarnej. W 

ponad 649 z 753 gmin 
Meklemburgii-Pomo-
rza Przedniego istnieje 
wyodrębniona straż 
pożarna dla młodzieży. 

Oczywiście jednym z naszych celów jest zrekrutowanie nowych strażaków. 
Z drugiej jednak strony w ramach naszej organizacji pracujemy z młodzie-
żą. Młodzi ludzie zdobywają specjalistyczną  wiedzę i umiejętności, a tak-
że nabywają kompetencje społeczne. Nauczamy i doświadczamy  poczucia 
wspólnoty i przyjaźni, po to, by osiągnąć wspólne cele. Regularne szkolenia, 
zajęcia rekreacyjne, zawody, obozy, wyjazdy wakacyjne - wszystko to i wiele 
więcej czeka na członków Młodzieżowej Straży Pożarnej w wieku od 6 do 
18 lat.

Dodatkowe informacje i kontakt:
www.ljf-mv.de, info@ljf-mv.de, +49 385 3031800
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Przykładowa oferta

„Pomocne dłonie nie biją” – projekt Młodzieżowego 
Czerwonego Krzyża
Oferta ta łączy wiele typowych działań Młodzieżowego Czerwonego Krzyża: 
cotygodniowe wieczorne spotkania grupowe, wycieczki do innych organi-
zacji pomocowych, szkolenia dotyczące  pierwszej pomocy przedmedycznej  
i wspólne ćwiczenia praktyczne. Dzięki naszym działaniom przekazujemy 
młodym ludziom wartości społeczne oraz ideę wolontariatu. W 2018 r. w 
naszych działaniach uczestniczyły dzieci  i młodzież w wieku od 9 do 27 lat. 
Zależy nam na różnorodności dlatego w nasze działania włączamy wszyst-
kich zainteresowanych bez względu na kraj pochodzenia.  Działania odbędą 
się ponownie w 2019 roku.

Osoba do kontaktu  to   
Torsten Krüger w Neustrelitz:  
t.krueger@drk-msp.de, +49 3981 287125.

„…PRZYRODA I ŚRODOWISKO“

Związek Harcerstwa MV
Związek Harcerstwa  MV jest stowarzyszeniem dla dzieci i młodzieży w wie-
ku od  10 lat, którzy lubią spędzać czas poza domem. Drużyny są prowa-

dzone przez samą młodzież i spotykają 
się co tydzień, aby gotować, tworzyć i 
bawić się. W weekendy i święta druży-
ny  organizują wędrówki przyrodnicze  i 
nocują  w namiotach. Wieczorami pie-
ką nad ogniskiem i wspólnie śpiewają. 
Podczas wakacji odbywa się wielka 
podróż do kraju europejskiego. Harcer-
stwo oznacza: wędrówki, śpiewanie, 

bycie kreatywnym, branie odpowiedzialności, poznawanie nowych krajów 
i zabawę.

Dodatkowe informacje i kontakt:
www.pbmv.de, info@pbmv.de, +49 3834 77210-72
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Federacja Młodzieży MV  
(Federacja dla Środowiska i Ochrony 
Przyrody w Niemczech)
Federacja Młodzieży MV jest młodzieżową częścią Federacji dla Środowiska i 

Ochrony Przyrody w Niemczech. Kształ-
tujemy  nasz świat, tak by był bardziej 
ekologiczny i społecznie sprawiedliwy! 
Rolnictwo ekologiczne, ochrona mo-
rza, D.I.Y. (Zrób to sam), antyrasizm i 
wiele więcej! Jesteśmy zorganizowani 
demokratycznie i angażujemy się  na 
rzecz wartościowej i zdrowej  przyszło-
ści dla wszystkich. W naszej organiza-
cji aktywnie działają dzieci, młodzież 

i młodzi dorośli. Można u nas odbyć Dobrowolny Rok Ekologiczny (FÖJ). 
Nasze motto to: „Dla zrównoważonego życia, nowych sposobów myślenia i 
świadomego działania!” Decyzje podejmowane są wspólnie. Zapraszamy do 
udziału w naszych grupach, zajęciach rekreacyjnych, szkoleniach pokazach 
i akcjach! 

Dodatkowe informacje i kontakt:
www.bundjugend-mv.de, info@bundjugend-mv.de,  
+49 385 521339-16

Przykładowa oferta

Wielka podróż Związku Harcerstwa MV
Podróż jest dla naszych drużyn harcerskich punktem kulminacyjnym każde-
go roku. W czasie wakacji harcerze  podróżują do różnych krajów europej-
skich na czas od trzech do czterech tygodni. Grupa sama decyduje, dokąd 
chce się udać. Rozstawiamy namiot co noc w innym miejscu. Jako ekwipu-
nek mamy tylko plecak i nasz namiot (Kohte). Przypomina on tipi i oferu-
je możliwość zapalenia ognia w środku. W ten sposób wspólnie gotujemy. 
W czasie swojej podróży harcerze poznają różne kraje, kultury, krajobrazy 
i ludzi.  Wędrówki po Szwecji, spływy kajakowe w Polsce, wspinaczki  w 
rumuńskich jaskiniach, jazda na nartach w norweskich górach, taniec w 
greckiej wiosce... wszystko to i wiele więcej doświadczysz będąc w drużynie 
harcerskiej!
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„… WIARA I RELIGIA“

Wspólnotowa współpraca młodzieży MV
Nasza organizacja opowiada się za skupioną na Chrystusie, zorientowaną na 

ludzi i działanie pracą z dziećmi i młodzie-
żą. Z nami doświadczysz  osobistej relacji z 
Bogiem, która może nadać sens Twojemu 
życiu. Przekazujemy wartości chrześcijań-
skie. Dlatego działania, które oferujemy 
charakteryzują się szacunkiem, demokra-
cją, respektem, miłością i tolerancją. Nasza 
oferta jest dostosowana do potrzeb mło-

dych ludzi. Dostrzegamy Was i Wasze środowisko. Z nami nauczycie się brać 
odpowiedzialność za swoje życie i świat.

Dodatkowe informacje i kontakt:
www.gjw-mv.de, buero@gjw-mv.de, +49 3981 239570

BDKJ Biuro regionalne Pomorza Przed-
niego (Związek Niemieckiej Młodzieży 
Katolickiej)
BDKJ jest organizacją parasolową dla różnych stowarzyszeń młodzieży ka-
tolickiej, w których angażują się dzieci i młodzież w wieku od 6 do 26 lat.

Jesteśmy organizacją, która:
• tworzy przestrzeń dla wolności: z nami możecie sami o sobie decy-

dować i rozwijać się, tak jak tego chcecie. Będziemy was przy tym 
wzmacniać i wam towarzyszyć,

• wprowadza w życie zasady uczestnictwa: dostrzegamy i bierzemy po-
ważnie wasze potrzeby, pomagając przy ich realizacji. W ten sposób 
kształtujemy wspólnie kościół, politykę i społeczeństwo,

• jest aktywna na Pomorzu Przednim – wspólnie  z naszymi stowarzy-
szeniami młodzieżowymi tj. Katolickimi Dziećmi Wybrzeża  oraz szcze-
pem harcerstwa Boddenkieker w Greifswaldzie organizujemy wieczo-
ry młodzieżowe, wycieczki, obozy letnie i spotkania międzynarodowe.

Dodatkowe informacje i kontakt:
www.bdkj-berlin.de, josefine.schulz@bdkj-berlin.de,
03831 299527 oder 0171 2863548
Boddenkieker: leiterrunde@dpsg-boddenkieker.de
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Młodzież Katolicka Mecklenburg
Młodzież katolicka Mecklenburg (KJM) to samoorganizująca się młodzie-

żowa reprezentacja wszystkich katolickich 
dzieci i młodzieży w kraju związkowym 
Meklemburgii Pomorza Przedniego. Jed-
nym z naszych podstawowych zadań jest 
życie według chrześcijańskich wartości. Z 
nami każdy/a ma możliwość realizacji wła-
snych potrzeb i pomysłów. Dysponujemy 
szeroką ofertą kursów, takich jak TeteRock 

Festival (festiwal muzyczny), lekcje tańca i szkolenia z przywództwa grupo-
wego. Chcemy zapewnić młodym ludziom bezpieczną przestrzeń, w której 
każdy może czuć się komfortowo. Tutaj możesz być taki, jaki/a jesteś.

Dodatkowe informacje i kontakt:
www.kjm-mecklenburg.de, info@kjm-mecklenburg.de,  
+49 3996 153716 

Grupa robocza młodzieży protestanc-
kiej MV (AEJ)
Dziewięć różnych stowarzyszeń młodzieżowych należy do tej grupy. W każ-

dym stowarzyszeniu dzieci 
i młodzież spotykają się 
w różnych grupach. Nasze 
stowarzyszenia zaprasza-

ją na wydarzenia, wyjazdy wakacyjne, obozy oraz do udziału w regularnie 
spotykających się grupach. Wszędzie tam doświadczysz radosnej wspólno-
ty, która szanuje każdą i każdego jako dziecko Boże. Stowarzyszenia działa-
jące w ramach AEJ charakteryzują się tolerancją i otwartością. Jesteś brany 
takim/taką jakim/jaką jesteś. Z nami nauczysz się brać odpowiedzialność za 
siebie, za innych i za społeczeństwo.

Dodatkowe informacje i kontakt:
www.aej-mv.de, sabine.ohse@aej-mv.de, +49 381 377987-421
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Przykładowa oferta

“Imagine all the people … living life in peace”

Spotkania młodzieży AEJ w Sassen koło Greifswaldu
Co jest dla ciebie ważne? Co decyduje o Twoim działaniu? Takie pytania to-
warzyszyły konferencji młodzieżowej, która odbyła się w dniach od 24 do 26 
sierpnia 2018. Młodzi ludzie z Etiopii, Niemiec, Rosji, Syrii, Somalii i Turcji 
razem zastanawiali się, w jaki sposób można doprowadzić do pokojowego 
współistnienia. Wspólnie rozmawialiśmy, gotowaliśmy, śpiewaliśmy, foto-
grafowaliśmy, malowaliśmy i budowaliśmy. W zróżnicowanej społeczności, 
jaką stworzyliśmy - rozwinęły się przyjaźnie. Następne spotkanie młodzieży 
odbędzie się w dniach od 15 do 17  kwietnia 2019. Tematem przewodnim 
będzie „rodzina”. Konferencja młodzieżowa jest organizowana przez Aka-
demię Ewangelicką Kościoła Północnego we współpracy z Młodzieżowymi 
Służbami Ewangelicko-Młodzieżowymi.

Działanie było częścią projektu „Empowered by Democracy” Federalnej Ko-
misji Edukacji Politycznej (bap e.V.). „Empowered by Democracy” jest finan-
sowany przez BMFSFJ w ramach federalnego programu „Democracy Live!”.

Dodatkowe informacje i kontakt:
www.akademie-nordkirche.de/veranstaltungen/aktuelles/611,
Ina.Boesefeldt@jupfa.nordkirche.de,  
Claudia.Carla@akademie.nordkirche.de
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„…SPOŁECZEŃSTWO I POLITYKA“

Młodzieżowe Stowarzyszenie Mediów MV
Młodzieżowe Stowarzyszenie Mediów Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

(JMMV) wspiera młodych 
ludzi, którzy tworzą media. 
Organizujemy różnorodne 
warsztaty. Nasi uczestni-
cy mogą się dowiedzieć 

o mediach i wypróbować narzędzia, które są potrzebne do ich tworzenia. 
Do ulubionych tematów należą: fotografia, dziennikarstwo lub tworzenie 
struktury wypowiedzi. Organizujemy  ß-kongres oraz konkurs na gazetę 
uczniowską. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy młodzi twórcy mediów z 
MV. Uczymy młodych ludzi pewnej siebie i krytycznej obsługi mediów oraz 
kształcimy umiejętności z ich obsługi. Do naszego stowarzyszenia mogą do-
łączyć wszyscy, którzy entuzjastycznie tworzą media.

Dodatkowe informacje i kontakt:
www.jmmv.de, info@jmmv.de, +49 381 4923254

Socjalistyczna młodzież Niemiec– 
Sokoły MV
Sokoły są młodzieżowym stowarzyszeniem tradycyjnego ruchu robotnicze-

go. Przez długi czas byliśmy związani z 
SPD, ale teraz jesteśmy niezależni od 
partii. Dla sokołów liczą się solidarność 
i sprawiedliwość społeczna. Kapitalizm 
tworzy podział i niesprawiedliwość. 
Stoimy po stronie wyzyskiwanych i 
marginalizowanych. Razem chcemy do-
wiedzieć się, jak może wyglądać dobre 
życie dla wszystkich ludzi. W tym celu 

spotykamy się podczas wyjazdów wakacyjnych oraz organizujemy wspól-
ne imprezy. Chcemy również udostępnić wszystkie oferty młodym ludziom, 
którzy nie posiadają pieniędzy.

Dodatkowe informacje i kontakt:
www.falken-mv.de, info@falken-mv.de, +49 381 6663536-5
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Związek niemieckich harcerzy i harce-
rek kraju związkowego MV
W twoim mieście nic się nie dzieje i chcecie coś zmienić? Naziści was de-

nerwują, a nuda jest wszech-
ogarniająca? Chcecie sami zde-
cydować na co macie ochotę? 
Przyjdź do BDP! BDP – Związek 
niemieckich harcerzy i harcerek 

jest niezależną, otwartą i demokratyczną organizacją młodzieżową. 

Jesteśmy przeciwni wrogim postawom i prawicowym przekonaniom. Zależy 
nam na kształtowaniu  wolnego społeczeństwa. Wspieramy Was w realizacji 
i organizacji Waszych projektów. Dzieci i młodzież potrzebują wolnej prze-
strzeni do samodzielnego działania i nauki. Sprawiamy, że to możliwe!

Dodatkowe informacje i kontakt:
www.bdpmv.de, lv.mv@bdp.org, +49 151 28047482

LSVD – Krajowy Związek lesbijek  
i gejów MV “Gaymeinsam”
Celem krajowego stowarzyszenia Gaymeinsam e.V. jest stworzenie ogól-

nokrajowej oferty dla lesbijek, gejów, 
osób biseksualnych, osób trans i inter-
seksualnych (LGBTI *). Gaymeinsam 
e.V. stwarza młodym ludziom możli-
wości, które wspierają  ich rozwój. 

Obejmują one między innymi: 

• reprezentowanie społecznych i politycznych interesów młodych osób 
LGBTI *,

• promocja kształcenia ustawicznego i pozaszkolnej edukacji młodzieży 
na tematy LGBTI *,

• wspieranie edukacji lesbijskich, gejowskich, biseksualnych, trans* 
i queerowych grup młodzieżowych oraz realizacji projektów 
młodzieżowych,

• regionalną i krajową wymianę młodzieży.

Dodatkowe informacje i kontakt:
www.gaymeinsam-mv.de, info@gaymeinsam-mv.de,  
+49 385 557554
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Ver.di Młodzież Północ
Młodzież ver.di to organizacja młodzieżowa związku ver.di. Nasze tematy 

to w szczególności warunki kształ-
cenia, pracy i życia praktykantów, 
studentów i osób do 30 roku życia. 
Te tematy są przedmiotem rozmów 
i działań członków i członkiń grupy. 
Jako młodzież ver.di reprezentuje-

my różnorodność i otwartość. Walczymy o nowoczesne, oświecone i wolne 
społeczeństwo dla wszystkich. Ponadto wspieramy młodych ludzi mających 
problemy z edukacją i pracą. Razem walczymy o lepsze rozwiązania w pra-
wie pracy oraz warunki pracy.

Dodatkowe informacje i kontakt:
www.jugend-nord.verdi.de, jugendbildung.nord@verdi.de,  
+49 385 5919020

DGB- Młodzież Północ (Niemiecka  
Konfederacja Związków Zawodowych)
Dążymy do poprawy warunków pracy i życia w przedsiębiorstwach bran-

ży hotelowej i gastronomicznej, 
w przemyśle i innych branżach. 
Tradycyjne zagadnienia związków 
zawodowych obejmują w naszej 
organizacji odpowiednie dodatki 
szkoleniowe lub wysokiej jakości 
szkolenia zawodowe. Troszczymy 
się także o sprawy studentów i 
kwestie o znaczeniu społecznym. 

Jesteśmy solidarni z uchodźcami oraz otwarcie protestujemy przeciwko na-
zistom. Wspólnie ze studentami walczymy o finansowanie uniwersytetów i 
szkół wyższych.

Dodatkowe informacje i kontakt:
www.dgb-jugend-mv.de, friedrich.gottschewski@dgb.de,  
+49 381 4977925
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Przykładowa oferta

Grupa młodzieżowa Klubu „Einblick (Wgląd w  
Siebie)” e. V. Schwerin
Zastanawiasz się, czy jesteś jedyny/jedyna? Szukasz ludzi, którzy czują to 
samo co ty? Z którymi mógłbyś/mogłabyś swobodnie porozmawiać  i miło 
spędzić czas? Chcesz poznać inne lesbijki, gejów, biseksualistów, osoby 
trans- i  interseksualne i wspólnie coś przedsięwziąć?

Co tydzień inicjujemy spotykania nastolatków i młodych dorosłych w wieku 
od 16 do 27 lat, którzy czują się jak Ty! Nie mówimy tylko o tematach takich 
jak coming out czy relacja z rodzicami. Rozmawiamy o ty, co aktualnie jest 
dla Was ważne. Ale też świetnie się bawimy – przy wspólnym grillowaniu, 
muzyce, wieczorach filmowych, CSD, graniu w siatkówkę itd. Grupa mło-
dzieżowa spotyka się w każdy piątek o 17:00 w klubie Einblickt. Lübecker 
Straße 43, 19053 Schwerin

Masz jakieś pytania? Więc napisz do nas!   
info@klub-einblick.de
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DODATKOWE INFORMACJE I WSPAR-
CIE, ABY STAĆ SIĘ AKTYWNYM

Szukasz informacji na wybrane tematy? A może sam chcesz podjąć inicjaty-
wę? Na kolejnych stronach znajdziesz wskazówki i dane do kontaktu.

Obozy wakacyjne i międzynarodowe 
spotkania młodzieży
Jesteś szczególnie zainteresowana/y aktywnościami rekreacyjnymi, oboza-
mi wakacyjnymi, podróżami młodzieżowymi i międzynarodowymi spotka-
niami młodzieży? Mamy dla Ciebie specjalny kalendarz! Znajdziesz tu oferty 
wakacyjne dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 27 lat.
Kalendarz i dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.ferien.
ljrmv.de. Dostępne są także wydrukowane egzemplarze. Broszurę można 
zamówić w Landesjugendring MV.

Jeśli nie możesz zapłacić pełnej opłaty za uczestnictwo, możemy pomóc. 
Krajowa Rada Młodzieży MV (Landesjugendring ) prowadzi program dota-
cyjny. Możesz zwrócić się także o pomoc do naszego funduszu wakacyjnego 
„Dzieci potrzebują wakacji”. 

Więcej informacji: 
www.kinderbrauchenferien.ljrmv.de

Internetowa mapa uczestnictwa 
młodzieży
Od 2019 r. dostępna jest internetowa mapa uczestnictwa młodzieży MV.  
Tutaj znajdziesz przegląd stowarzyszeń, klubów i organizacji  młodzieżo-
wych w Meklemburgii Pomorzu Przednim. Wymienione są w niej również 
wydarzenia dla młodych ludzi. Znajdziesz tu także więcej wskazówek w jaki 
sposób stać się aktywnym.

Mapa jest dostępna pod adresem: 
www.beteiligungslandkarte-mv.de
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Animatorki i animatorzy młodzieżowi
W Meklemburgii Pomorzu Przednim działają regionalni animatorzy uczest-
nictwa młodzieży. Wspierają oni dzieci i młodzież w:
• planowaniu  i przeprowadzaniu własnych wydarzeń i projektów,
• rozwijaniu pomysłów i ich konstruktywnej ocenie, 
• rozwijaniu postawy bycia aktywnym.

Animatorzy połączyli siły w MV, aby stworzyć sieć współpracy dla dzieci i 
młodzieży. Aktualne informacje i kontakty można znaleźć pod adresem: 
www.jugendbeteiligung-mv.de

oraz za pośrednictwem Landesjugendring MV:  
beteiligungswerkstatt@ljrmv.de, +49 385 76076-14

Rady Młodzieży w MV
Rady Młodzieży są również odpowiednim miejscem do kontaktu dla zain-
teresowanych młodych ludzi, którzy chcą się zaangażować. Rady doradzają 
i pośredniczą w działaniach stowarzyszeń, instytucji i inicjatyw młodzieżo-
wych w regionie.

Nowe grupy młodzieżowe 
Zakładacie właśnie nową grupę młodzieżową? Szukacie wsparcia lub kon-
taktu  ze stowarzyszeniem młodzieżowym? Tutaj również mogą pomóc ani-
matorzy uczestnictwa młodzieży lub Rady Młodzieży działające w regionie 
MV. 
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Dane kontaktowe do Rad Młodzieży w MV

Landesjugendring Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Goethestr. 73, 19053 Schwerin
www.ljrmv.de, info@ljrmv.de, + 49 385 76076-0

Kreisjugendring Ludwigslust-Parchim e. V.
Dragonerstraße 1, 19370 Parchim
www.kjr-lup.de, info@kjr-lup.de, +49 3871 212091,  
+49 176 30126641

Kreisjugendring Nordwestmecklenburg
Friedrich-Techen-Straße 20, 23966 Wismar
www.jugend-von-hier.de, post.jugendringe@mailbox.org, +49 3841 
2242807

Ortsjugendring Plau
Steinstraße 96, 19395 Plau am See
www.kjz-plau.de, kijuz@amtplau.de, +49 38735 46555

Schweriner Jugendring
Dr.-Külz-Str. 3, 19053 Schwerin
www.schweriner-jugendring.de,  
info@schwerinerjugendring.de, +49 385 5509985

Stadtjugendring Wismar e. V.
Friedrich-Techen-Straße 20, 23966 Wismar
www.jugend-von-hier.de, Post.jugendringe@mailbox.org, +49 3841 
734894
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Jugendring Rügen
Hermann-Matern-Str. 34, 18528 Bergen
www.jugendring-ruegen.de, kjr-ruegen@gmx.de, 
+49 3838 828610

Kreisjugendring Mecklenburgische Seenplatte
Neuer Markt 21, 17192 Waren
www.kjr-mse.de, info@kjr-mse.de, +49 1573 4741438

Kreisjugendring Vorpommern-Greifswald e. V.
Haußmannstraße 12, 17309 Pasewalk
www.kjr-vg.de, kjruer@t-online.de, +49 3973 210141

Rostocker Stadtjugendring
Kuphalstraße 77, 18069 Rostock 
www.rsjr.de, info@rsjr.de, +49 381 8099496

Stadtjugendring Greifswald
Lange Str. 14, 17489 Greifswald
www.sjr-greifswald.de, kontakt@sjr-greifswald.de,  
+49 3834 898330



Niniejsza broszura zawiera krótki opis 
stowarzyszeń młodzieżowych w Meklemburgii-Po-
morzu Przednim w ich własnych słowach. Więcej 
informacji można znaleźć pod poniższym adresem.

Niniejsza broszura jest dostępna również w innych 
językach, takich jak angielski, francuski i polski.


