
Organizatorzy: 

 

 

Projekt otrzymał dofinansowanie z 

Polsko-Litewskiego Fuduszu Wymiany 

Młodzieży z dotacji Ministerstwa 

Edukacji 

  

 

 

 

          



 

  

STRESZCZENIE 

 

Kraje uczestniczące: Polska, Litwa.  

Miejsce Wymiany Młodzieży: Dom Nasutów, 

Nasutów 98A, 21-025 Niemce  

www.nasutow.pl  

Czas trwania Wymiany: 25 Czerwiec – 1 Lipiec  

Dzień przylotu I odlotu  

Uczestnicy Wymiany w l iczbach:  18 uczestników (9 

kobiet i 9 mężczyzn w wieku 18-30lat) + 2 

liderów grup (20 osób łącznie), zrożnicowanie 

płciowe jest wymagane .   

Organizatorzy: Europejski Dom Spotkań–  

Fundacja Nowy Staw  

KRÓTKIE STRESZCZENIE PROJEKTU 

 

„Zjednoczeni przez historię!” to projekt, którego  

głównym celem są obchody 450. rocznicy Uni i   

Lubelskiej i  rozwijanie przyjaźni polsko-l i tewskiej.  

Jest to idealny czas dla 20 młodych ludzi z Polski  i   

Litwy aby uświadomić sobie, czym tak właściwie jest  

historia i  jak ważne jest dziedzictwo kul turowe i   

historyczne obu krajów. W ramach działań projektu  

Uczestnicy stworzą  monidło i  przygotują happening w  

centrum Lubl ina. Będą oni nosić stroje, które będą   

wzorowane na zdjęciach z czasów podpisywania Uni i   

Lubelskiej. W przededniu 450. rocznicy Uni i  Lubelskiej  

uczestnicy będą  zachęcać pieszych i  turystów  

do zabawy i  wspólnego świętowania. Ich zadaniem  

będzie również  namawianie wszystkich do robienia  

zdjęć  na tle przygotowanego monidła (ścianka z  

otworami na twarze). W ramach podziękowania za  

450 lat wspólnej histori i  monidło zostanie przekazane  

władzom miasta Lublin. W celu rozszerzenia zasi ęgu  

działań przygotowane zostaną  nawet relacje z tego  

wydarzenia i  rozesłane do mediów. Fi lm z  

podsumowaniem projektu zostanie przygotowany i   

rozpowszechniony wśród organizacji  młodzieżowych  

w Polsce i  na Litwie.  

  



 

  

FINANSOWANIE 

 

Koszty zakwaterowania, utrzymania i inne związane z wymianą: 100%  

finansowane przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży.  

funded by Polish-Lituanian Youth Exchange Fund. 

ZAKWATEROWANIE 

 

Miejscem zakwaterowania będzie Europejski Dom Spotkań Nasutów, 

Nasutów / POLSKA. Obiekt położony jest około 15 km od Lublina. Posiada 

bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu dla uczestników. 

 

Istnieje możliwość pójścia do lokalnego sklepu. W nagłych przypadkach 

zajmiemy się tobą i przewieziemy do najbliższego szpitala.  

 

Aby dowiedzieć się więcej o zakwaterowaniu i zobaczyć galerię zdjęć, kliknij 

poniższy link: www.nasutow.pl lub  

https://www.facebook.com/pages/Dom-

Nasut%C3%B3w/245074952180415?fref=ts 

http://www.nasutow.pl/
https://www.facebook.com/pages/Dom-Nasut%C3%B3w/245074952180415?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Dom-Nasut%C3%B3w/245074952180415?fref=ts


Polish currency is „złoty” 

1€  4 PLN 

A bear bot tle: 
in a shop –0,85€ 
in a pub 1– 2 €;  
A bar of chocolate 0,6 €;  
Cigarettes ~3,5 €. 

 

  

WYŻYWIENIE 

 [Wpisz zawar t ość  pa ska bocznego .  Pasek boczny j e s t  n i eza leżnym dodatk i em do 

dokumentu g łównego .  Jes t  czę s t o wyrównany do l ewe j  lub prawe j  częśc i  s t r ony a lbo  

umie szczony na górze lub na do le  s t r ony.  Użyj  kar ty Narzędzia do rysowania ,  aby 

zmi en ić  f ormatowan ie  po la  t eks t owego na  pasku bocznym.]  

W trakcie pobytu uczestnicy będą  mieć trzy g łówne posi łki (śniadanie,  

obiad i  kolacja) i  dwie przerwy na kawę / herbatę.  

Nasza kucharze przygotują  dania z różnych krajów świata i  odpowiedzą na 

specjalne potrzeby żywieniowe twojej grupy.  

Z wyprzedzeniem ustalamy szczególne potrzeby żywieniowe (l iczbę  

wegetarian, alergików i  odmienną  dietę). 

CO ZE SOBĄ ZABRAĆ? 

 

❖ środki higieny osobistej (szampon, mydło, szczoteczka do zębów itp.); 

❖ leki, których możesz potrzebować w czasie pobytu; 

❖ wygodne ubrania; 

❖ laptopa oraz aparat, jeśli będziesz chciał z niego korzystać; 

❖ prezentację o swoim kraju, historii, dziedzictwie kulturowym oraz organizacji w 

której pracujesz. Informacje o głównym temacie działań, twojej organizacji 

pozarządowej oraz twojego kraju; 

❖ nie zapomnij o zabraniu tradycyjnej muzyki twojego kraju oraz przygotowaniu 

pytań do quizu podczas wieczorów integracyjnych! Każdy kraj ma oddzielny 

wieczór do prezentacji swojej kultury, więc przygotuj kreatywną prezentację o 

swoim kraju (postaraj się unikać PowerPoint oraz filmów promocyjnych z agencji 

turystycznych).  

 

Mamy nadzieję, że kultura znaczy dla Ciebie coś więcej niż tradycyjna kuchnia. 



 

  Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia dla  

uczestników! Jednakże, zachęcamy, aby każdy uczestnik  

uzyskał ubezpieczenie na czas podróży we własnym zakresie 

na okres całej wymiany. Prosimy także o posiadaniu ważnej  

karty ubezpieczenia zdrowotnego UE. 

 

Każdy z uczestników powinien: 

- posiadać wszelkie dokumenty potrzebne do podróży 

wymienione powyżej; 

- zapoznanać się z harmonogramem zajęć. Planujemy  

dużo warsztatów oraz dyskusji o historii Litwy oraz  

Polski, a także stworzenie monidła upamiętniającego 

450-lecie Unii Lubelskiej. 

- przygotować prezentację o Twoim kraju,  

podstawowych informacji, ciekawostkach, muzyce  

oraz kuchni. Pamiętaj o pytaniach na quiz. Możesz  

użyć każdej formy prezentacji, im bardziej 

kreatywna będzie prezentacja tym bardziej  

interesujący wieczór będziemy mieli ;)  

 

PRZYGOTOWANIE 

 



 

  

ORGANIZATORZY 

Europejski Dom Spotkań  –  Fundacja Nowy Staw powstała w 1993  

roku. Fundacja popiera wszelkie inicjatywy społeczne mające na  

celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego, współpracy i   

sol idarności  między narodami. Wspiera procesy demokratycznych  

przemian na Białorusi i  Ukrainie oraz proces integracji  Polski  z  

Unią Europejską. Promuje Lubl in i  Lubelszczyznę jako miejsce  

spotkania różnych kultur i  narodów. 

W swoich działaniach Fundacja kieruje się wartościami  

chrześci jańskimi. Poprzez edukację wszystkich pokoleń  wzmacnia  

idee demokracji ,  samorządności, społecznej gospodarki rynkowej, 

sol idarności  między narodami oraz porozumienia kultur ponad  

wszelkimi granicami. Cele Fundacji:  

•  promocja postaw obywatelskich 

•  wspieranie państw Europy Wschodniej w ich wysi łkach ku  

demokracji  i  budowy społeczeństwa obywatelskiego 

•  mobil izowanie obywatel i , szczególnie młodego pokolenia do 

aktywności  społecznej, do odpowiedzialności  za własne wspólnoty 

•  merytoryczne i  organizacyjne wsparcie instytucji  działaj ących  

na rzecz lokalnego rynku pracy, aktywizacja bezrobotnych, 

szczególnie z terenów wiejskich 

•  promocja idei społeczeństwa opartego na wiedzy,  

wykorzystującego nowoczesne narzędzia i  techniki  mul timedialne 

•  praca na rzecz świadomego i  efektywnego członkostwa Polski  

w Uni i  Europejskiej 

 

Jeśli chcecie wiedzieć więcej o naszej aktywności, odwiedźcie nas na : 

Facebooku: https://www.facebook.com/nowystaw?fref=ts 

Stronie internetowej: http://www.eds-fundacja.pl/index-en.php 

 

 

https://www.facebook.com/nowystaw?fref=ts
http://www.eds-fundacja.pl/index-en.php


 

 

OSOBA DO KONTAKTU  

 

Jarosław Krzciuk 
Email: j.krzciuk@eds-fundacja.pl 
Numer telefonu: +48 605 213 855 
Facebook:  https://www.facebook.com/jarek.krzciuk.5 

Czekamy właśnie na Ciebie w 

Nasutowie. 

Do zobaczenia niedługo!!! :) 

 


