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Die Kreisau-Initiative e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der die Begegnungsstätte in Kreisau/Krzyżowa 
(Polen) seit 1989 ideell und finanziell unterstützt.  

Vorstand: Ole Jantschek (Vorsitzender), Annemarie Cordes, Kathrin Hattenhauer, Paulina Jonczynski 
Dr. Klaus Pumberger 
 
Geschäftsführer: Nina Lüders 

Vereinsregister: Amtsgericht Charlottenburg 

 

 
Geschäftskonto 

GLS Bank BLZ 430 609 67 Kto.-Nr. 1163951200 

BIC: GENODEM1GLS IBAN: DE19430609671163951200 

Wir freuen uns über Spenden auf unser Konto. 

Spenden sind steuerlich abzugsfähig. 

 

 

CALL FOR APPLICATION 

W skrócie: 

 Termin i miejsce:  26.02. – 04.03.2016 w Krzyżowej, Polska 

 Grupa docelowa: 30 pracowników i pracowniczek młodzieżowych oraz   

   innych multiplikatorów i multiplikatorek 

 Obszary tematyczne: zrównoważony rozwój, partycypacja, społeczeństwo  

   obywatelskie 

 Kraje partnerskie: Armenia, Bułgaria, Mołdawia, Niemcy, Polska i Ukraina 

O czym jest projekt Local in Global? 

Local in Global jest międzynarodowym szkoleniem dotyczącym tematu zrównoważonego 

rozwoju. Kluczowym punktem programu jest gra symulacyjna „Krapowa”, której celem jest 

uwidocznienie sytuacji w małym postindustrialnym mieście. Początkowo uczestnicy 

i uczestniczki zostaną wprowadzeni/one w tematykę zrównoważonego rozwoju, by następnie 

wziąć aktywny udział w grze i stać się częścią jej scenariusza. Wcielą się przy tym w różnorakie 

role społeczne i stworzą własne strategie walki z takimi wyzwaniami jak zanieczyszczenie 

środowiska, emigracja, starzenie się społeczeństwa. Ostatnim etapem szkolenia będzie 

podsumowanie doświadczeń i refleksji zdobytych w trakcie gry i porównanie ich 

z rzeczywistymi uwarunkowaniami właściwymi dla uczestników i uczestniczek treningu, 

a także rozwinięcie własnych pomysłów na realizację projektów o podobnej tematyce. 

Jakie są cele projektu? 

Celem projektu Local in Global jest wyposażenie uczestników i uczestniczek projektu w wiedzę 

i kompetencje niezbędne do kształtowania swojej przestrzeni życiowej zgodnie z koncepcją 

zrównoważonego rozwoju. Projekt zmierza do realizacji następujących celów: 

 głębokiego zrozumienia tematu zrównoważonego rozwoju 

Berlin, 13.01.16 

Kreisau-Initiative e.V. 

c/o Allianz AG 

An den Treptowers 3 

12435 Berlin 

Tel. +49 (30) 53 83 63 63 

Fax +49 (30) 53 02 79 23 

www.kreisau.de 

 

Patryk Grudziński 

Koordynator projektów 

 

grudzinski@kreisau.de 

LOCAL IN GLOBAL 

Międzynarodowa gra symulacyjna dotycząca 

zrównoważonego rozwoju i partycypacji 

26.02. – 04.03.2016 w Krzyżowej, Polska 

 

http://www.kreisau.de/
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 stworzenia projektów o podobnej tematyce w bezpiecznej sytuacji szkoleniowej 

 nawiązanie partnerstw i stworzenie sieci współpracy z sześcioma europejskimi 

krajami  

Jaka jest grupa docelowa?? 

Grupą docelową są zaangażowani młodzi ludzie, pracownicy i pracowniczki młodzieżowe, 

nauczyciele i nauczycielki, pracownicy i pracowniczki organizacji pozarządowych i inne 

zainteresowane osoby, które są gotowe, by po szkoleniu dzielić się swoją wiedzą z innymi. 

Warunkami uczestnictwa są: 

 Wiek 18+ 

 Miejsce zamieszkania w Polsce1 

 Zainteresowania w obszarach zrównoważonego rozwoju, partycypacji, społeczeństwa 

obywatelskiego 

 Gotowość do działania w charakterze multiplikatora / multiplikatorki po odbytym 

treningu 

 Bardzo dobra znajomość języka angielskiego 

Jakie są koszty? 

 Opłata za uczestnictwo: 80€ (program, zakwaterowanie i pełne wyżywienie) 

 Koszty podróży:  zostaną pokryte do max. 180 euro za osobę 

Termin i forma zgłoszeń 

Termin zgłoszeń upływa 31 stycznia 2016 roku. 

Zgłoszenia można dokonać poprzez stronę internetową www.kreisau.de, wypełniając 

formularz zgłoszeniowy. 

 

W razie pytań prosimy pisać do koordynatora projektu na adres:  

Patryk Grudziński, email: grudzinski@kreisau.de 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Narodowość uczesników i uczestniczek nie gra roli! Decydujące jest miejsce zamieszkania w jednym z krajów 
partnerskich. 

http://www.kreisau.de/
http://www.kreisau.de/de/projekte/nachhaltigkeit-generationendialog/local-in-global/lig-registration/
mailto:grudzinski@kreisau.de
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Local in Global, 26.02. – 03.04.2016, Krzyżowa, Polska 

 Wstępny program  

Friday, 26 February: Welcome! 

Afternoon Arrival of participants 

Evening Getting to know each other / program / organizational issues etc. 

Saturday, 27 February: Preparation I 

Morning Teambuilding / expectations / guided tour of  Krzyżowa 

Afternoon Workshop: introduction to sustainable development 

Evening Bonfire (depending on weather) 

Sunday, 28 February: Preparation II 

Morning Workshop: introduction to sustainable development (continued) 

Afternoon Workshop: project management tools 

Evening Movie (incl. discussion) 

Monday, 29 February: Wroclaw City Tour 

Morning Excursion to Wroclaw: guided city tour (or: sustainable project visit) 

Afternoon Free time in Wroclaw 

Evening Simulation: rules and procedures 

Tuesday, 01 March: Simulation I 

Morning Simulation game: opening session, presentation of roles 

Afternoon Simulation game: part I 

Evening Krapowa Talent Show 

Wednesday, 02 March: Simulation II 

Morning Simulation game: part II 

Afternoon Simulation game: part III / closing session 

Evening Free time 

Thursday, 03 March: Simulation III + Wrap Up 

Morning Evaluation of the simulation / reflection: what did I learn about my society? 

Afternoon Open Space 

Evening Farewell Party 

Friday, 04 March: Evaluation and Goodbye! 

Morning Seminar evaluation & feedback / group picture / farewell 

After lunch Departure of participants 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+. 

 


