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1 września 2004 roku rozpoczęto realizację międzynarodowego projektu „Binacjonalna Chatka Młodego 
Konserwatora Stralsund/Szczecin” – Dobrowolny Rok Socjalny Przy Ochronie Zabytków. Jest to projekt 
Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków organizowany przez Międzynarodowe Służby Wspólnotowe 
Młodzieży, które zajmują się organizowaniem międzynarodowych Workcamps, seminariów oraz 
umożliwiają podjęcie przez młodych ludzi pracy na rzecz społeczeństwa. 
W Niemczech od roku 1997 powstało siedem „Chatek Młodego Konserwatora”, a projekt cieszy się 
dużym powodzeniem. 
Dobrowolny Rok przy ochronie zabytków rozpoczyna się 01.09 i kończy się 31.08 następnego roku. W 
każdym cyklu Binacjonalnej Chatki Młodego Konserwatora oferowanych jest 50% miejsc dla 
niemieckich oraz 50% miejsc dla polskich uczestników w wieku 18-26 lat. Warunkiem uczestnictwa w 
projekcie jest dobra znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego, a także wypełnienie 
podstawowego obowiązku szkolnego. Projekt daje młodym osobom możliwość zaangażowania się 
przez rok w dziedzinę opieki nad zabytkami, jak również poznania i obcowania z inną kulturą. 
Uczestnicy będą przez rok mieszkać na terenie Niemiec oraz pracować w tandemie (1 polski + 1 
niemiecki uczestnik). W tym czasie zostaną rozesłani po różnych stanowiskach pracy np.: muzeum, 
urząd, biura architektury, jak również do warsztatów rzemieślniczych i pracowni restauratorskich.
Podczas Dobrowolnego Roku Przy Ochronie Zabytków przeprowadzane jest siedem tygodniowych 
seminariów tematycznych na terenie Pomorza z zakresu np. starych technik rzemieślniczych, 
budowania przy użyciu materiałów naturalnych, style budowlane.
Wszyscy uczestnicy projektu otrzymują od Międzynarodowych Służb Wspólnotowych Młodzieży 
kieszonkowe, pieniądze na jedzenie oraz dofinansowanie do mieszkania. Uczestnicy są ubezpieczeni i 
przysługuje im 26 dni urlopu.
Kierownikiem projektu „Chatka młodego konserwatora Stralsund/Szczecin” jest Pani Babette 
Schumacher. Wszelkie informacje o projekcie można uzyskać pod adresem:

ijgd Stralsund
Jugendbauhutte Stralsund/Szczecin
Katharinenberg 34
18439 Stralsund
tel. (0 38 31) 28 02 06
fax: (0 38 31) 28 02 15
e-mail: fjd.hst@ijgd.de
www.ijgd.de

Spotkanie z przedstawicielami organizatora projektu odbyło się dnia 5 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim 
w Szczecinie.


