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Ważne:Sprawozdania z nieudanych lub pozornie nieudanych spotkań nie stanowią podstawy do obniżenia przyznanego przez PNWM dofinansowania. Mogą one natomiast okazać się pomocne zarówno Państwu, jak i nam oraz innym podmiotom, pozwalając uniknąć podobnych błędów w przyszłości. PNWM dziękuje wszystkim, którzy zechcą przekazać nam sprawozdania poszczególnych uczestników oraz dokumentację (zdjęcia, filmy, wycinki prasowe itp.)
Wichtig:Berichte von (scheinbar) misslungenen Begegnungen führen nicht zu einer Kürzung der DPJW-Bewilligung, sondern sollen Ihnen, uns und anderen Trägern bei der Vermeidung von Fehlern helfen. Das DPJW würde sich freuen, wenn Sie uns auch Berichte von einzelnen Teilnehmern, aus den Medien, Foto-, Video- oder Audiodokumentationen überlassen könnten.
Odpowiedzi na te pytania mogą Państwo udzielić wspólnie lub pojedynczo.
Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe, prosimy jednak o redagowanie sprawozdań w oparciu o zamieszczone poniżej pytania.
Diese Fragen können Sie gemeinsam oder einzeln beantworten.
Sie müssen für den Sachbericht nicht unbedingt dieses Formular verwenden, sollten sich aber an den darin gestellten Fragen orientieren.
1. 
Dane dotyczące przeprowadzonego projektu:
Angaben zum durchgeführten Projekt:
1.1 
Numer wniosku
Antragsnummer
1.2 
Termin i miejsce projektu
Termin und Ort des Projektes
od 
von
do
bis
2. 
Sprawozdanie wypełnia 
Diesen Sachbericht erstellt 
polska grupa
die polnische Gruppe
niemiecka grupa
die deutsche Gruppe
grupa polsko-niemiecka 
die deutsch-polnische Gruppe 
polska kadra
das polnische Leitungsteam
niemiecka kadra
das deutsche Leitungsteam
kadra polsko-niemiecka 
das deutsch-polnische Leitungsteam
3. 
Uczestnicy porozumiewali się:
Die sprachliche Verständigung erfolgte:
po polsku
auf Polnisch
po niemiecku
auf Deutsch
w innym języku:
in einer andereren Sprache:
4. 
Komunikacja językowa przebiegała:
Die sprachliche Verständigung war:
bardzo dobrze
sehr gut
dobrze
gut
zadowalająco
zufriedenstellend
Projektort
Miejsce projektu
PLZ
Kod pocztowy
schlecht
źle
5.   W jaki sposób zespół prowadzący przygotowywał się do spotkania?      Wie hat sich das Leitungsteam auf die Begegnung vorbereitet?
6.   W jaki sposób grupa przygotowywała się do spotkania?      Wie hat sich die Gruppe auf die Begegnung vorbereitet?
7.   W jaki sposób młodzież polska i niemiecka mogła poznać się jako grupa i osoby indywidualne?
Wodurch wurde der Begegnungscharakter verwirklicht? (Kennenlernen, gemeinsames Erleben, gemeinsame Erfahrungen)
8.   Jakie zamierzenia i oczekiwania wiązali Państwo ze spotkaniem?      Was haben Sie mit dieser Begegnung beabsichtigt, was haben Sie erwartet?
9.   Co udało się zrealizować i które z oczekiwań się spełniły?      Was ist Ihnen gelungen und welche Erwartungen haben sich erfüllt?
10. Jakimi metodami (udział młodzieży w przygotowaniu i realizacji programu, zaangażowanie referentów, wykorzystanie mediów, szczególne punkty programu i formy pracy) posługiwali się Państwo w poszczególnych fazach projektu:
a) podczas przygotowania
b) podczas spotkania
c) podczas podsumowania?
Welche Methoden (Beteiligung der Jugendlichen an der Vorbereitung und Durchführung, Einsatz von Referenten oder Medien, besondere Programmpunkte und  -formen) haben Sie bei folgenden Phasen des Projektes eingesetzt:
a) bei der Vorbereitung
b) während der Begegnung
c) bei der Nachbereitung?
11. Które z powyższych metod przyniosły pożądany efekt, a które nie i dlaczego?      Welche der oben genannten Methoden haben sich bewährt, welche nicht und warum?
12. Co szczególnie podobało się kadrze lub / oraz młodzieży, a co zasłużyło na gorszą ocenę?Was hat dem Leitungsteam und / oder den Jugendlichen besonders gut gefallen?
Was war weniger gut?  
13. Jaki wpływ wywarło spotkanie na grupę lub Państwa pracę?      Welche Auswirkung hatte diese Begegnung auf die Gruppe oder Ihre Arbeit?
14. W jaki sposób przeprowadzono podsumowanie i ocenę spotkania?      Mit welchen Mitteln / Methoden  wurde die Begegnung ausgewertet? 
15. Kto wspierał Państwa merytorycznie, organizacyjnie lub finansowo?      Wer hat Sie inhaltlich, organisatorisch oder finanziell unterstützt?
16. Jakimi sugestiami i propozycjami chcieliby się Państwo podzielić z PNWM lub jedn. centralną?      Welche Anregungen und Impulse haben Sie für das DPJW oder die Zentralstelle?
17. Czy był podawany do powszechnej wiadomości fakt, że spotkanie dofinansowane jest ze środków PNWM? Jeśli tak, to w jakiej formie?
      Wurde auf die Förderung durch das DPJW hingewiesen? Wenn ja, in welcher Form?
Poświadczenie informacji zawartych w sprawozdaniu
Bestätigung der Angaben
Imię i nazwisko oraz podpis
Vor- und Nachname, Unterschrift
Data
Datum
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