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Strategia umiędzynarodowienia działalności fundacji  
Internationaler Bund Polska 

 
 
WSTĘP 
 
Misją Fundacji jest kompleksowe udzielanie pomocy i wsparcia oraz aktywizacja zawodowa 
i społeczna osób wykluczonych w szczególności ze względu na wiek, pochodzenie, miejsce 
zamieszkania, wykształcenie czy status społeczny. 
 
Głównym celem Fundacji jest pomoc ludziom, aby mogli rozwijać się w pokoju, 
samodzielnie planować swoje życie, integrować się w środowisku, przejmować 
odpowiedzialność za siebie i czynnie uczestniczyć w rozwoju społeczeństwa. Fundacja 
pobudza do działania na rzecz jednostki i społeczeństwa oraz popiera i urzeczywistnia 
porozumienie i współpracę międzynarodową. 
 
 
Mając na względzie powyższe zapisy ze statutu, Zarząd fundacji Internationaler Bund Polska 
zatwierdza Strategię umiędzynarodowienia organizacji. 
 

I. Fundacja Internationaler Bund Polska (dalej Fundacja) prowadzi i zamierza 

kontynuować wieloletnią działalność o wymiarze międzynarodowym w szczególności 

w celu: 

• zwiększania mobilności zawodowej młodzieży oraz kadry nauczycielskiej;  

• poprawy efektywności i jakości kształcenia, w szczególności w szkołach 

zawodowych i dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

• włączania społecznego grup defaworyzowanych, w tym osób z 

niepełnosprawnościami i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez 

ułatwianie im  dostępu do działań o charakterze międzynarodowym; 

• rozwoju i promocji idei solidarności poprzez organizacje i promocję 

wolontariatu zagranicznego; 

• rozwijania idei międzynarodowej wymiany młodzieży, w tym, ze względu na 

szczególne znaczenie dla wzajemnych stosunków, polsko-niemieckiej wymiany 

młodzieży; 

• wspieranie różnorodności i przeciwdziałanie dyskryminacji; 

• wspierania i rozwoju metod edukacji formalnej i pozaformalnej; 

• niwelowania dostępu do wiedzy i edukacji dla osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym; 

• profesjonalizacji działań w zakresie organizacji i zarządzania; 

• transferu własnych, wypracowanych rozwiązań organizacyjnych i 

merytorycznych. 

 
Naszym obecnym priorytetem jest zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej w 

ramach Unii Europejskiej oraz z krajami partnerskimi UE i ogólnie pojętej współpracy 



międzynarodowej. Aktualnie chcemy głównie skupić się na zwiększeniu szans mobilności 
zawodowej uczniów z niepełnosprawnościami oraz kadry nauczycielskiej i poprawy 
efektywności i jakości kształcenia, w tym o charakterze edukacji nieformalnej w Polsce a 
także na poszerzeniu liczby instytucji partnerskich w ramach programu Erasmus+.  
 
 
II. O NAS 
 
Fundacja posiada dwa biura w Krakowie oraz w Tychach oraz w swojej strukturze dwa 
centra: Centrum Integracji Społecznej oraz Tyskie Centrum Wolontariatu. 
 

Wszystkim naszym beneficjentom, pracownikom, współpracownikom oraz partnerom 
chcemy zapewnić rozwój na poziomie osobistym i zawodowym oraz dać możliwość 
zdobywania wiedzy i doświadczenia w środowisku międzynarodowym, między innymi 
poprzez organizację mobilności zawodowych i programów wolontariackich, wymian 
zagranicznych, międzynarodowych projektów partnerskich i wizyt studyjnych oraz 
prowadzimy działania upowszechniające i promujące program Erasmus+ na forum lokalnym i 
międzynarodowym. 
 
Posiadamy bardzo dobrą infrastrukturę, doświadczone zaplecze kadrowe oraz ponad 15-
letni staż w realizacji działań na arenie międzynarodowej i wiele podpisanych umów 
partnerskich, o współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Stale dokonujemy 
analizy możliwych rezultatów współpracy bilateralnej, a także radzenia sobie z wynikającym 
z niej ryzykiem.  
 
 
III. WYBÓR PARTNERÓW 
 
Wyboru partnerów dokonujemy zawsze poprzez analizę ich wiedzy i doświadczenia oraz 
zasobów kadrowych i ich dostępności i otwartości na realizację programów 
międzynarodowych, wcześniejszych wspólnych działań i potrzeb każdej ze stron oraz ze 
względu na lokalizację geograficzną, która zapewni zróżnicowanie pod względem 
kulturowym, językowym i ofertowym. Chcemy aby poprzez każde partnerstwo następowała 
wymiana wiedzy, dobrych praktyk oraz rozszerzenie mobilności oraz podnoszenie jakości 
kształcenia i poprawa jego efektywności.  
Współpracujemy z podmiotami, instytucjami, które mogą podzielić się swoim bogatym 
doświadczeniem wynikającym z ich tradycji i historii oraz czerpać wiedzę i doświadczenie z 
tradycji i metod pracy naszej Fundacji.  
Nasi partnerzy zagraniczni pochodzą głównie z Europy oraz krajów partnerskich UE dzięki 
czemu poprzez realizowane działania dodatkowo mamy do czynienia z wymianą tradycji i 
promocją różnorodności. Jest to niezwykle ważne w poznawaniu nowych metod i technik w 
edukacji oraz kształceniu zawodowym. Dzięki temu każda ze stron współpracy ma jeszcze 
lepiej wyspecjalizowaną kadrę, aktualne programy kształcenia i praktyk, zdobywanych 
umiejętności, kwalifikacji zawodowych a także zdobywa nowe np. w postaci umiejętności 
posługiwania się językami obcymi. 
 
Zależy nam na tym aby nadal współpracować z sieciami organizacji, których celem jest 
międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z 
mniejszymi szansami (YES FORUM -Youth European Social Work Forum ) i poprawy jakości 
kształcenia i szkolenia zawodowego w krajach europejskich oraz zwiększenia wysiłków 
podejmowanych w dziedzinie edukacji na poziomie europejskim (EVBB - The European 
Association of Institutes for Vocational Training). 
 

Podsumowując przede wszystkim chcemy kontynuować nawiązane już partnerstwa z 
dotychczasowymi podmiotami i jednostkami, ze względu na wypracowane metody pracy i 



wspólne cele ale także szukać nowych ciekawych Partnerów, którzy pozwolą nam rozwinąć 
nasz program i cele statutowe organizacji. 

 
 
IV. NASZE CELE 
 
Poprzez udział w programie Erasmus+ Fundacja: 

• nadaje nowe znaczenie i rozwija swoją współpracę międzynarodową;   

• poznaje i wdraża narzędzia do rozwoju i doskonalenia jakości kształcenia, oraz 
mobilności zawodowych;  

• poszerza swoją ofertę w zakresie międzynarodowych praktyk zawodowych, edukacji 
oraz promocji i organizacji wolontariatu;   

• podnosi jakość usług w zakresie praktyk zawodowych edukacji oraz promocji i 
organizacji wolontariatu; 

• podnosi umiejętności oraz kwalifikację językowe swoich pracowników, partnerów oraz 
uczestników działań; 

• uczy szacunku, tolerancji i otwartości oraz poszerza horyzonty; 

• zwiększa swoją atrakcyjność jako organizacji oraz potencjalnego partnera w 
międzynarodowych i krajowych działaniach; 

• pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów organizacji i instytucji krajowych z 
podmiotami zagranicznymi. 

 
 
PODSUMOWANIE 

 
 

Deklarujemy, iż Fundacja dalej będzie kontynuować następujące działania: 

• promocja i organizacja mobilności zawodowych dla młodzieży i kadry nauczycielskiej 
w tym w szczególności w działaniach programu ERSMUS+; 

• promocja i organizacja działań edukacyjnych, w tym z zakresu edukacji formalnej i 
nieformalnej w szczególności w działaniach programu ERSMUS+; 

• promocja i organizacja wolontariatu zagranicznego w szczególności w działaniach 
programu ERSMUS+; 

• dążenie do umiędzynarodowienia większej ilości działań Fundacji; 

• rozwój działalności Fundacji w oparciu o zwiększoną i stałą współpracę z podmiotami, 
instytucjami partnerskimi; 

• zapewnianie równych szans dla pracowników, współpracowników i beneficjentów, 

uczestników naszych działań, bez względu na ich wiek, płeć, rasę, religie, 

niepełnosprawność oraz sytuacje społeczno– bytową; 

rozpowszechnianie informacji dotyczącej oferty programu Erasmus+ wśród 

uczestników i beneficjentów naszych działań oraz pracowników i współpracowników 

Fundacji. 

 

 

Kraków, Berlin, 28.08.2020 r. 


