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 Przyjmując odpowiedzialną funkcję za 
wcześnie, możecie natrafić na problemy, które 
was przerosną. Wtedy wielka edukacyjna 
przygoda może przerodzić się po prostu 
w niemiłe doświadczenie pełne frustracji 
i zniechęcenia.

  Nasz projekt zatytułowa-
ny „Lideruj” rozpoczął się zanim 
słowo „pandemia” na stałe zagoś-

ciło w naszym życiu. Jego 
realizacja wiązała się dla  nas 
z wieloma niestandardowymi 

wyzwaniami, a w jego trakcie 
zdarzyło się dużo rzeczy, które 
trudno było wcześniej przewi-
dzieć. Niektóre z nich wymagały 
od nas wspięcia się na wyżyny 
naszej wiedzy i doświadczenia.

 Ostatecznie wspólnie z partnera-
mi poradziliśmy sobie z realizacją 
działań w COVID’owym świecie, 
a stało się tak dzięki właściwej 
selekcji osób, które odpowiedzial-
ne były za jego realizację po stro-
nie naszej i naszych partnerów. 

Ciężko nam sobie w yobrazić  jak 
wyglądałby przebieg tego projektu, gdyby 
zamiast tych doświadczonych osób, które 
wspólnie z nami go przygotowały, zaanga-
żowany był ktoś bez doświadczenia.

 Zawsze, gdy zastanawiacie się nad 
przyjęciem odpowiedzialnej funkcji w projekcie, 
przeanalizujcie, czy jesteście już gotowi, by 
podjąć się zadania, czy może należałoby 
wcześniej podjąć jeszcze jakieś kroki by lepiej się 
do niego przygotować. Przykład naszego 
projektu pokazał, że zawsze może się wydarzyć 
coś niespodziewanego, co wymagać będzie od 

osoby na tym „ważnym stanowisk” odpowie-
dzialnego działania, opartego o wcześniejsze 
doświadczenia.

 Jedną z najbardziej odpowiedzialnych 
f u n k c j i  w  m i ę d z y n a r o d o w e j  w y m i a n i e 
młodzieży jest bycie liderem grupy. Pełnienie tej 
funkcji wymaga odpowiedniego przygotowa-
nia i doświadczenia. Niestety, zdarza się, że 
w projektach spotykamy czasami osoby 
nieprzygotowane, które podjęły się tej funkcji, 
przez co dany projekt napotyka na przeróżne 
problemy w trakcie jego realizacji. Żeby tego 
uniknąć powstał kurs szkoleniowy  „Lideruj”.
W jego rezultacie, w przyszłych projektach 
europejskich, będziemy mieć grupę przeszkolo-
nych, gotowych na wyzwania liderów, którzy 
odpowiedzialnie będą wypełniać swoje 
obowiązki.

 Jakie kroki podjąć, żeby dobrze przygo-
tować się do pełnienia tej funkcji? By poznać 
odpowiedź zapraszamy do zapoznania się 
z naszą publikacją.
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 Obecnie startuje kolejny program 
w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży 
i sportu na lata 2021-2028, który również 
nazywa się Erasmus+. Są w nim nowe elementy, 
jednak całość bazuje na programie poprzednim.

 

 Erasmus+ to program Unii Europejskiej 
w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży 
i sportu na lata 2014-2020. Erasmus+ opiera się 
na osiągnięciach europejskich programów 
edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat.

 

 Do 34 krajów uczestniczących w pro-
gramie należy 27 państw członkowskich Unii 
Europejskiej  oraz następujące kraje nie należące 
do UE: Republika Macedonii Północnej, Islandia, 
Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia, Wielka 
Brytania, które dzięki statusowi kraju kandydują-
cego lub innej umowie z UE traktowane są 
w programie tak samo, jak kraje członkowskie.  
Z programu w ograniczony sposób mogą ko-
rzystać też kraje partnerskie UE.

Program stwarza wiele możliwości działania dla 
młodzieży, pracowników młodzieżowych, 
uczelni i innym instytucji zainteresowanych 
aktywną partycypacją w życiu Unii Europejskiej.

Co to jest
Erasmus+
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KURS SZKOLENIOWY

MIĘDZYNARODOWA WYMIANA MŁODZIEŻY 
– to projekt oparty na pomyśle młodych ludzi, 
który sami starają się zrealizować korzystając ze 
wsparcia dorosłych. Ważne jest tutaj to, żeby 
młodzież jak najwięcej odpowiedzialności brała 
w swoje ręce. Tematem wymiany młodzieży 
może być praktycznie wszystko, co młode osoby 
interesuje. Należy pamiętać jednak, by przygo-
towane w taki sposób działanie przyniosło 
pożytek nie tylko samym zainteresowanym, ale 
też odbiorcom pośrednim. Może to być np. cała 
społeczność lokalna, z której wywodzi się 
młodzież tworząca projekt lub jedna z grup 
s p o ł e c z n y c h  z  m n i e j s z y m i  s z a n s a m i , 
np. młodzież ze wsi i małych miasteczek.

– to projekt, którego głównym działaniem jest 
spotkanie osób zainteresowanych nauczeniem 
się czegoś nowego, co będą mogły wykorzystać 
w swojej codziennej pracy w organizacji 
pozarządowej, grupie nieformalnej młodzieży 
lub innej instytucji użytecznej społecznie. Kurs 
szkoleniowy prowadzi trener lub zespół 
trenerski. Główny nacisk kładzie się tutaj na 
transfer wiedzy z teamu prowadzącego na 
uczestników.

SEMINARIUM
- to projekt, którego głównym działaniem jest 
spotkanie osób posiadających doświadczenie 
w zakresie tematu spotkania i wyrażających 
chęć podzielenia się tym doświadczeniem 
z  i n ny m i  u c ze s t n i k a m i  l u b  ws p ó l n e g o 
stworzenia nowej jakości. Seminarium prowadzi 
f a c y l i t a t o r  l u b  t e a m  f a c y l i t a t o r ó w , 
którego/których zadaniem jest czynny udział 
w udrażnianiu procesu komunikacji między 
uczestnikami, w celu osiągnięcia zakładanego, 
wspólnego celu. Główny nacisk kładzie się tutaj 
na transfer doświadczenia  między uczes-
tnikami.

 stowarzyszenie

Z czego
 korzysta

Generator 
W 

Erasmus+ 
Programie 

HEureka
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 W ramach tej akcji wspólnie z młodymi 
HEurekianami, członkami naszej organizacji oraz 
naszymi partnerami lokalnymi i zagranicznymi 
t w o r z y m y  m i ę d z y n a r o d o w e  w y m i a n y 
młodzieży, kursy szkoleniowe i seminaria.

 Tworzenie i realizacja wymian młodzieży 
jest dla współpracujących z nami młodych ludzi 
nieocenioną okazją do rozwoju kompetencji 
przydatnych w dalszym życiu. Współpracując 
z rówieśnikami z innych krajów młodzież może: 
poznać inne spojrzenia na interesujący 
wszystkich, zaangażowanych temat, szlifować 
praktycznie język angielski, rozwijać na wielu 
poziomach zdolności organizacyjne i liderskie.

 W trakcie kursów szkoleniowych uczymy 
naszych partnerów tego, w czym uważamy się za 
ekspertów.  Dzięki temu tworzone i rozwijane 
przez nas metody i zagadnienia trafiają na nowe 
grunty, mocniej oddziałują na nasze grupy 
docelowe i tworzą okazję do dalszych 
prac, nie tylko lokalnie, ale i między-
narodowo.

 Projekty realizowane przez Heurekę 
w ramach programu Erasmus+ są ważną częścią 
działań naszej organizacji. Korzystamy głównie 
z możliwości Akcji Kluczowej 1, która skupia się 
na mobilności edukacyjnej.

 Tworzone przez nas seminaria wplecione 
są w długoterminowy plan pracy naszej 
organizacji. Dzięki nim mamy możliwość 
wymiany doświadczeń z naszymi partnerami 
z całej Europy. Pozwala nam to w świeży sposób 
patrzeć na zagadnienia wspólne dla naszych 
organizacji, sukcesywnie rozwijać się i działać 
coraz efektywniej.
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Działania w ramach międzynarodowej 
wymiany młodzieży powinny być w największej 
części wymyślone, przygotowane i przeprowa-
dzone przez młode osoby. Ci dorośli i doświad-
czeni służą radą i pomagają, ale pomysły 
i większość działań nie powinny wychodzić od 
nich.

 Dlaczego wymyślono taką strukturę? 
Dlaczego dorośli nie powinni wymyślać tutaj 
działań dla młodych i dlaczego doświadczone 
dorosłe osoby, które wiedzą jak przygotować 
dobry projekt, mają tutaj ustąpić miejsca tym, 
bez doświadczenia?

 A no dlatego, że wymiany młodzieży są 
po to, by młode osoby bez doświadczenia 
otrzymały szansę praktycznego działania 
w obszarze, który je interesuje. Błędy i pomyłki 
są nieuniknione, ale o jakości nie będzie tu 
decydować bezbłędne wykonanie, a chęć 
działania, gotowość do wyjścia poza własną 
strefę komfortu, danie z siebie, przez młodą 
osobę wszystkiego, co mogła dać, mimo małego 
doświadczenia.

 Poza tym pomysł, który wyszedł od 
młodych ludzi jest często tym, z czym młodzież 

będzie się bardziej identyfikować, bardziej 
angażować we wszystkie działania z nim 
związane.

Być może dla wielu z was odpowiedź na to 
pytanie jest prosta. Pamiętajmy jednak, że 
międzynarodowa wymiana młodzieży to projekt 
realizowany w środowisku międzykulturowym, 
a co za tym idzie, odpowiedź na to pytanie już 
taka prosta nie jest. Przy realizacji projektu 
w takim środowisku wielokrotnie spotkamy się 
z różnym rozumieniem granicy dawania 
swobody działania młodym uczestnikom, 
a działać przecież musimy wspólnie.

Ale, czy we wszystkich segmen-
tach planowania i przeprowadza-
nia międzynarodowej wymiany 
młodzieży możemy oddać pałecz-
kę młodym, z uwzględnieniem, że 
będą popełniać błędy i dalej 
będzie to ok?

 Można by podać tutaj pewnie jeszcze 
więcej powodów, ale te wystarczą nam żeby 
przejść do tematu, na którym zbudowaliśmy 
kurs szkoleniowy  „Make the lead”. 

 Jedni powiedzą, że jak najbardziej, 
młodzi powinni próbować ile sie da i gdzie się da 
w projekcie. Inni odpowiedzą, że nie jest to 
możliwe i na pewno w niektórych miejscach 
nadrzędne działanie dorosłych jest konieczne, 

Lider bez przygotowania?

Nie najlepszy
pomysł
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Czy liderem grupy w wymianie 
młodzieży może być osoba bez 
doświadczenia, która chce 
spróbować podjąć się tej funkcji, 
nawet jeśli będzie popełniać 
błędy?

Jednym z najważniejszych - naszym zdaniem - 
zagadnień związanych z realizacją międzynaro-
dowych wymian młodzieży jest odpowiedź na 
pytanie: 

W dalszej części postaramy się przedstawić 
i rozwinąć zagadnienia:

  Kto w takim razie powinien być liderem 
  grupy? 
  Co może zrobić młoda osoba bez doświad-

czenia, by stać się liderem? 

  Dlaczego nie jest to najlepszy pomysł?

 Żeby powstał jakiś kompromis, sporne 
zagadnienie powinno być omówione, a osta-
teczne rozwiązanie dobrze uargumentowane.

a oddanie sterów młodej osobie jest po prostu 
niemożliwe.

  Jakie mogą być konsekwencje przyklaśnięcia 
takiemu pomysłowi?

11



 Nie możemy jednak dać młodzieży 
wolnej ręki we wszystkich segmentach projektu. 
Nawet jeśli całość zaprojektowana jest tak, by 
młodej osobie łatwiej było odnaleźć się 
w projektowej rzeczywistości, to nadzór doś-
wiadczonego pracownika młodzieżowego 
i dorosłego koordynatora jest niezbędny, by 
całość przebiegła bezpiecznie i  zgodnie 
z regułami ustalonymi przez grantodawcę.

 

 W  m i ę d z y n a r o d o w e j  w y m i a n i e 
młodzieży uczestniczą młodzi ludzie, którzy 
chcą aktywnie realizować swoje pasje i wzbo-
gacać życie swoich społeczności lokalnych. 
To świetny pomysł, ponieważ stwarza młodzieży 
l iczne szanse zdobycia  doświadczenia , 
nauczenia się czegoś nowego i spróbowania 
wzięcia na siebie odpowiedzialności za różne, 
często niełatwe zadania. 

DZIAŁAJMY,
ROZWIJAJMY SIĘ,
ale pod nadzorem
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UCZESTNIK  WYMIANY  MŁODZIEŻY
- Młoda osoba w wieku od 13 do 30 lat 
mieszkająca w kraju będącym siedzibą 
organizacji wysyłającej lub przyjmującej. 
Temat wymiany młodzieży jest dla niej 
interesujący i zadeklarowała, że chce aktywnie 
uczestniczyć w realizacji działań. Osoba ta nie 
musi mieć udokumentowanego doświad-
czenia związanego z tematem wymiany.

Jego zadaniem jest wspieranie uczestników 
(zbieranie feedbacku,  reprezentowanie ich na 
spotkaniach liderów, rozwiązywanie konflik-
tów w grupie). Lider zazwyczaj jest też osobą 
do bezpośredniego kontaktu z organizacją, 
która uczestniczy w wymianie młodzieży.

Zanim przejdziemy dalej wyjaśnijmy, bardzo 
ogólnie, znaczenie kilku kluczowych funkcji 
osobowych w międzynarodowej wymianie 
młodzieży:

– musi mieć co najmniej 18 lat. 

– jest osobą nadzorującą projekt pod 
względem merytorycznym i organizacyjnym, 
odpowiadającą za płynną realizację całości 
działań.

KOORDYNATOR  WYMIANY  MŁODZIEŻY

LIDER  GRUPY  W  WYMIANIE  MŁODZIEŻY

Kto jest kim
- funkcje

 w wymianie młodzieży
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 W przypadku lidera sprawa wygląda 
trochę inaczej. Przeczytajcie taki opis i zasta-
nówcie się przez chwilę, jak on brzmi:

W wymianie młodzieży uczestniczą 
zatem grupy młodzieży, które reprezentują 
organizacje ze swoich krajów. Każda z tych grup 
ma lidera. Jak wynika z powyższych opisów 
funkcja lidera grupy i funkcja uczestnika różnią 
się między sobą.

 Uczestnik wymiany młodzieży wyróżnia 
się przede wszystkim chęcią bycia aktywnym. 
Nic więcej nie jest tutaj potrzebne. Nieważne, czy 
dobrze mówi po angielsku, ważne że będzie się 
starał komunikować. Nieważne, czy prowadził 
wcześniej warsztat dla innych, ważne, że 
spróbuje i przeanalizuje potem jego przebieg.

 Jeśli nasz lider nie ma doświadczenia 
w rozwiązywaniu konfliktów w grupie, samo 
staranie się niewiele da. Nie jeden projekt został 
już zaprzepaszczony tylko dlatego, że konflikt 
w grupie nie został wygaszony, narastał 
i ostatecznie nie pozwalał osiągnąć dobrych 
rezultatów końcowych. Metod rozwiązywania 
konfliktów jest dużo, a przyszły lider musi je 
poznać.

Zatem: o ile w przypadku uczestników 
brak doświadczenia, ale duże chęci bycia 
aktywnym, to wystarczające kryterium, o tyle 
w przypadku liderów potrzebne jest jeszcze 
doświadczenie i odpowiednia wiedza. Tylko 
w ten sposób wybierając liderów, zapewnimy 
grupie bezpieczeństwo i dużą efektywność 
działań.

 Jeśli nasz lider nie zbierze np. wszystkich 
dokumentów podróży swojej grupy, zgodnie 
z zasadami przyjętymi w projekcie, może dojść 
do sytuacji, że zwrot kosztów podróży nie będzie 
możliwy. Błąd popełniony w tym wypadku może 
mieć poważne konsekwencje.

Nieważne czy lider dobrze mówi 
po angielsku. Ważne, że będzie się 
starał komunikować z uczestni-
kami. Nieważne, czy lider umie 
rozwiązywać konflikty w grupie. 
Ważne, że się postara to zrobić. 
Nieważne, czy lider wcześniej 
zajmował się zebraniem ważnych 
dokumentów w projekcie. Ważne, 
że się postara je pozbierać.

 Jeśli nasz lider nie będzie dobrze mówił 
po angielsku, to jak zbierze informacje od grupy 
o jej odczuciach, problemach, czy mocnych 
punktach spotkania? Bez dobrej znajomości 
języka łatwo coś pomylić lub źle zrozumieć, 
a wtedy zgłoszony przez grupę problem nie 
zostanie rozwiązany i może dalej narastać. 

 Mogą też nie zostać w pełni wykorzys-
tane mocne punkty naszego spotkania.

a LIDER
Uczestnik
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To zdanie osób, które wielokrotnie uczestniczyły 
w wymianach młodzież y i  miały ok azję 
porównać jak wygląda projekt z doświad-
czonymi liderami, a jak wygląda projekt 
w którym ktoś przyjął tę funkcję nie mając 
przygotowania.

Tak, jest możliwa. Przecież zawsze 
w naturalny sposób wszystko może wyjść 
bezproblemowo. Nie zawsze na projektach 
pojawiają się poważne konflikty, nie zawsze jest 
potrzeba rozwiązywania problemów. 

 Pamiętajmy jednak, że dobre zarzą-
dzanie projektem nie polega na tym, by liczyć na 
szczęście, ale by być przygotowanym, gdy tego 
szczęścia zabraknie. Mając chęci, mamy dużo, ale 
mając chęci i odpowiednie przygotowanie 
mamy nieporównywalnie więcej. 

wymianawymiana
  młodzieży  młodzieży
wymiana
  młodzieży

odpowiednioodpowiednio
przygotowanychprzygotowanych
odpowiednio
przygotowanych

Czy dobra Czy dobra Czy dobra 
jestjest

możliwa możliwa 
jest

możliwa B
EZ

B
EZ

B
EZ

  liderów?   liderów?   liderów? 
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4
W jego trakcie liderzy grup mogą się 

lepiej poznać, dokonać ostatecznego podziału 
obowiązków, doprecyzować, jak wspólnie team 
liderski będzie dbał o uczestników i sprawny 
przebieg wymiany, a także zwizytować ośrodek, 
w którym później odbędzie się wymiana. 

– weź udział w kursie szkoleniowym

W trakcie kursów szkoleniowych można 
poznać wiele metod, którymi posługują się 
liderzy w różnych momentach wymian. Można 
wziąć udział  w studium prz ypadku lub 
symulacjach, podczas których w bezpiecznych 
warunkach omawiane są trudne, konfliktowe 
sytuacje z przeszłych wymian młodzieży. 
No i oczywiście poznać inne osoby z całej 
Europy, które również chcą zostać liderami.

KROK CZWARTY

 W spotkaniu udział biorą liderzy, ale 
istnieje też możliwość, by każdy z nich zabrał ze 
sobą na takie spotkanie jedną osobę ze swojej 
grupy, czyli właśnie naszego ‘młodszego lidera’. 
Będzie to dla naszego kandydata na lidera 
bardzo cenne doświadczenie. Zobaczy on ile 
pracy trzeba włożyć w przygotowanie wymiany, 
zobaczy, jak podejmowany jest szereg ważnych 
dla przebiegu wymiany decyzji, a także będzie 
brać udział w procesie decyzyjnym. 

 Udział w takim spotkaniu znacznie 
poszerza perspektywę, jak dużym przedsię-
wzięciem jest wymiana młodzieży oraz znacznie 
wzmacnia odpowiedzialność za wspólny sukces. 

Kolejnym dobrym krokiem dla kandy-
data na lidera jest udział w kursie szkoleniowym, 
którego głównym tematem jest liderstwo. Może 
to być kurs lokalny przygotowany przez jego 
organizację, a prowadzony przez osobę, która 
była  już  l iderem grupy w popr zednich 
projektach. Może to być też międzynarodowy 
kurs szkoleniowy, taki jak nasz. 

 Pamiętajmy,  że  udział  w „wiz ycie 
przygotowawczej” młodego uczestnika razem 
z liderem musi zostać zadeklarowany we 
wniosku projektowym i uzasadniony. Powyższy 
tekst jest jak najbardziej dobrym uzasad-
nieniem.
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KROK PIERWSZY
– zostań uczestnikiem wymiany młodzieży

Z a n i m  z d e c y d u j e m y  s i ę  z d o b y ć 
specyficzne umiejętności, które pozwolą nam 
zostać liderem grupy w międzynarodowej 
wymianie młodzieży, dobrze jest najpierw wziąć 
udział w wymianie, po prostu jako uczestnik. 

Oczywiście, jest to możliwe, ale wymaga 
trochę pracy i cierpliwości. Jeśli zależy nam na 
zostaniu liderem, nie podejmujmy się tej roli bez 
przygotowania, bo rzeczywistość szybko 
zweryfikuje nasze starania. Nie chodzi przecież 
o to, żeby się szybko zniechęcić, ale by rozwinąć 
siebie, rozwinąć innych i wzmocnić naszą 
wymianę młodzieży.

 Dzięki temu w przyszłości, będąc liderem 
będzie nam łatwiej postawić się w sytuacji 
uczestników, których przecież będziemy musieli 
wspierać. Ich odczucia będą nam bliskie ze 
względu na to, że sami wcześniej byliśmy 
w podobnej sytuacji.

KROK DRUGI

Świetnym posunięciem może być 
przyjęcie roli „młodszego lidera”. W praktyce 
oznacza to, że w grupie, która składa się 
z przygotowanego lidera i uczestników, jeden 
z uczestników pomaga liderowi i jest zaanga-
żowany w działania liderskie w trakcie trwania 
wymiany młodzieży. Przy takim układzie mamy 
zapewnione bezpieczeństwo i efektywność, bo 
grupa ma przygotowanego lidera. Uczestnikowi, 
który ma liderskie aspiracje zapewniamy zaś 
nabycie praktycznego doświadczenia. 

„Młodszy lider” otrzymuje tutaj wiele odpowie-
dzialnych zadań. Może zebrać opinie od 
uczestników, może moderować dyskusję grupy, 
może też zbierać dokumenty projektowe. 
W razie popełnienia błędu lub nieporadzeniu 
sobie z jakimś zadaniem, zawsze jest przy nim 
doświadczony lider, który przejmie pałeczkę, 
a następnie omówi z młodym adeptem, co było 
dobrze, a co można poprawić. 

– zostań młodszym liderem

– pojedź na wizytę przygotowawczą

Bardzo wartościową opcją w strukturze 
projektu, jakim jest wymiana młodzieży, będzie 
działanie zwane „wizytą przygotowawczą”. 
Jest to krótkie spotkanie robocze liderów grup 
z organizacji zaangażowanych w wymianę 
młodzieży, które odbywa się przed wymianą 
w kraju organizacji przyjmującej. 

KROK TRZECI

chciałaby 

A co jeśli 
młoda osoba bez

doświadczenia
zostać

 liderem?
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Nie traktujcie tego przygotowania jako żmudnej 
pracy, bo jest ono tak samo ciekawe i ekscy-
tujące jak późniejsze liderowanie.

Po tych krokach śmiało możemy już 
zgłaszać chęć uczestnictwa w wymianie 
młodzieży, jako lider grupy i z podekscy-
towaniem szykować się na rozwijającą przygodę 
liderską, która na pewno nie zniechęci nas do 
dalszego rozwijania się na tym polu, wzbudzi 
wdzięczność uczestników i sprawi, że nasz 
projekt będzie miał bardzo dobre rezultaty.

Pamiętajcie, że jeśli potrzebna jest wam 
dodatkowa pomoc związana z rozwojem 
umiejętności liderskich, możecie skontaktować 
się z jedną z organizacji, które brały udział 
w „Make the lead”! Dane kontaktowe znajdują 
się na końcu naszej publikacji.

...i już!
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 Gdy liderem grupy zostaje wybrana osoba 
bez przygotowania, możemy w kolejnych fazach 
działania napotkać na poważne problemy. 
Dlatego uważamy, że temat naszego kursu 
szkoleniowego jest ważny. Cieszymy się też, że 
zwiększyliśmy liczbę odpowiedzialnych i dobrze 
przygotowanych liderów w Europie.

ANDRZEJ SMYK – HEureka Generator
 Liderem grupy na międzynarodowej 
wymianie młodzieży musi być osoba odpowied-
nio przygotowana. Młodzi uczestnicy często 
potrzebują wsparcia, dobrej rady i po prostu 
świadomości, że jest z nimi ktoś, kto w razie 
potrzeby pomoże i odpowie na pytania.

 W grupie potrzebujemy też kogoś, kto 
będzie potrafił stłumić w zarodku powstające 
nieporozumienia i konflikty. Tą osobą jest właśnie 
odpowiednio przygotowany lider.

RAZVAN ROTARIU – Evolution
 Pierwszego dnia naszego kursu szkolenio-
wego mieliśmy możliwość refleksji nad wartościa-
mi, za którymi podążamy jako liderzy. Aktywność 
nazywała się „Ja jako lider”' i miała dwie części. 
Część pierwsza pozwoliła nam zastanowić się nad 
naszym działaniem w odniesieniu do dziesięciu 
opisów takich jak: empatia, autentyczność, czy 
otwartość, które są ważne kiedy jesteś liderem. 

 W drugiej rundzie wzięliśmy te opisy 
i stworzyliśmy system oceny, by odpowiedzieć na 
pytanie, które są najważniejsze, a które są mniej 
ważne dla lidera. 

 Ta akt y wność była roz wijająca,  bo 
pozwoliła nam odpowiedzieć na pytanie, gdzie 
teraz jesteśmy jako liderzy. Uważam, że każdy lider 
powinien wziąć udział w czymś takim, od czasu do 
czasu, w ramach ewaluacji swoich działań,  żeby 
się rozwijać.

21



 Bardzo podobała mi  s ię  akt y wność „gra 
teatralna”. To było moje pierwsze doświadczenie z tą 
metodą, a cały proces był bardzo interesujący. Postać, 
którą odgrywałam musiała poznać wiele innych postaci 
oraz zrozumieć dynamikę grupy. Miałam do osiągnięcia 
niełatwy cel i było to dla mnie wyzwaniem. Dzięki całości 
wiele się nauczyłam z zakresu bycia liderem określonej 
grupy. 

PAWEŁ SKOCZEK – Fundacja Żółta Owca

 Aktywnością, która mi się najbardziej podobała 
była debata oksfordzka. Nawet jeśli nie jestem dobry 
w publicznych wystąpieniach, przezwyciężyłem obawy 
i jestem z tego dumny. 

AFRODITE THEOCHARE – Youthfully Yours Gr

LAURA BUKSNYTE – TAVO Europa
 Mieliśmy świetne warsztaty, w trakcie których 
skupialiśmy się na znalezieniu rozwiązań różnych 
typowych problemów, z którymi mierzą się liderzy.
Bardzo doceniłam możliwość uczestniczenia w warszta-
tach teatralnych, ponieważ mogliśmy skorzystać z nich 
w przerwie od tych bardziej męczących intelektualnie 
zajęć, skupić się na naszych ciałach i rozumieniu się 
nawzajem. To była świetna okazja dla nas, by zrozumieć 
jak przewodzić grupie bez wypowiedzenia nawet jednego 
słowa.

 W trakcie kursu szkoleniowego omawialiśmy 
tematy związane z byciem liderem w trakcie między-
narodowej wymiany młodzieży. Umiejętności jakie 
nabyłem są bardzo użyteczne. Myślę, że pomogą mi być 
lepszym liderem młodzieżowym, rozumieć lepiej obawy, 
oczekiwania i potrzeby uczestników.

22
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ZUZANNA ZASADA – Fundacja Żółta Owca

Byłem wielokrotnie liderem grup w trakcie wymian 
młodzieży, dlatego wiem, jak ważne jest dobre przygoto-
wanie się do pełnienia tej funkcji. Widywałem też sytuacje, 
kiedy liderzy nie współpracowali ze sobą w prawidłowy 
sposób, a to powodowało problemy. Cieszę się, że mogłem się 
podzielić swoim doświadczeniem z młodymi kandydatami 
na liderów.

JELENA FJODOROVA – Kunda Soial and Health Center
Dla mnie bycie liderką to przede wszystkim podejmowanie 
odpowiedzialnych decyzji. Lider musi być charyzmatyczny 
i umieć zarządzać. Rola lidera nie jest taka sama, gdy 
wszystko się układa, w porównaniu do sytuacji ekstremal-
nych. Gdy sytuacja staje się nieprzewidywalna, rola lidera 
staje się decydująca.

MARTIN KAREN – For YOUth

To było moje drugie doświadczenie z programem Erasmus+, 
ale pierwsze z kursem szkoleniowym. Byłam najmłodszą 
uczestniczką, przez co byłam zestresowana, że nie dam rady 
komunikować się z innymi, ale przełamałam barierę 
językową i było ok. Jestem pewna, że nabytą wiedzę będę 
mogła wykorzystać nie tylko w kolejnym projekcie, ale też 
w swoim życiu codziennym.

Mięliśmy m.in. debatę oksfordzką, która pomogła nam 
rozwinąć umiejętności związane z publicznym przema-
wianiem. Były też zajęcia, dzięki którym zobaczyliśmy, jaka 
jest różnica między liderem i uczestnikiem, co lider może, 
a czego nie powinien robić. Wszystkie aktywności miały 
jeden główny, bardzo ważny cel: zrozumieć, kim jest lider.

 ALEXANDRA BOBOC - Evolution

23
UCZESTNICY I ORGANIZATORZY



24



25



O
R

G
A

N
IZ

AT
O

R
P

R
O

JE
K

TU
Stowarzyszenie HEureka Generator

Ul. Poprzeczna 17/78
22-400 Zamość

Polska

+48  664  702  404

heurekagenerator@gmail.com

heurekagenerator.pl

heurekagenerator.com

HEurekaGenerator

heurekagenerator
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Stowarzyszenie Evolution
      George Enescu Str. No. 5, Resita, Caras-Severin County, Rumunia
      evolutionresita@yahoo.com
      www.evolutionresita.info
      @associationevolution

Stowarzyszenie TAVO Europa
      Mozuriskiu g. 17-8, 06298 Wilno, Litwa
      verseckas89@gmail.com
      @TavoEuropa

Kunda Social And Health Center
      Ehitajate 8, Lääne-Virumaa 44107 Kunda, Estonia
      jelenaodorova78@gmail.com
      @KundaSotsiaalJaTervisekeskus

Do great things
      Stabu 93-9, LV-1009 Riga, Łotwa
      dgt.latvia@gmail.com
      @dgtlatvia

Fundacja Żółta Owca
      Jędrzejowska 74/6, 29-100 Włoszczowa, Polska
      yellowsheep.foundation@gmail.com
      @yellowsheepfoundation

For YOUth
      luptakova.l@centrum.sk
      @ForYOUthSlovakia

Youthfully Yours Gr.
      Kanari 1, 54644 Thessaloniki, Grecja
      youthfullyyoursgr@gmail.com
      Youthfully Yours GR
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Grant: Polska Agencja Narodowa programu Erasmus+
e-mail: kontakt@erasmusplus.org.pl

www: erasmusplus.org.pl
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