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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GFPS

… od 1994 roku finansuje polsko-niemiecki program

stypendialny GFPS. Została założona w 1991 roku

przez rządy obu krajów.

…finansuje wakacyjny Tandemowy Kurs Językowy

GFPS oraz seminaria „Dni Miast“ i inne projekty dwu-

i trójnarodowe. Została założona w 1991 roku przez

rządy obu krajów.

…finansuje seminarium stypendystów „Quadrat“.

Celem i zadaniem Fundacji jest promocja polsko-nie-

mieckiej współpracy między studentami, naukowcami

i badaczami obu krajów. 

…przez wiele lat finansowała kursy językowe, 

projekty, szkolenia, a także działalność wydawniczą 

i naukowo-kulturalną GFPS. 

... działa na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa

obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych

swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy

swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społe-

czności międzynarodowej.

FUNDACJA

WSPÓŁPRACY

POLSKO-

NIEMIECKIEJ

POLSKO-

NIEMIECKA

WSPÓŁPRACA

MŁODZIEŻY

POLSKO-

NIEMIECKA 

FUNDACJA NA

RZECZ NAUKI

FUNDACJA IM.

ROBERTA 

BOSCHA

FUNDACJA IM.

STEFANA BA-

TOREgO 

A TY...? 

W TAKIM

RAZIE...

ADRES 

KORESPON-

DENCYJNY:

KONTO

Masz ochotę włączyć się w działalność GFPS, poznać

młodych ludzi z Niemiec, Czech, Białorusi i Polski?

Chciałbyś współorganizować seminarium naukowo-

kulturalne lub zrealizować własny projekt?

Zgłoś się do nas! Nasze programy i projekty mogą

rozwijać się właśnie dzięki zaangażowaniu i pomysłom

nowych członków. Kontakt do Grupy Lokalnej w Twoim

mieście znajdziesz na naszej stronie internetowej:

http://www.gfps.pl

info@gfps.pl

GFPS-POLSKA
Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne 
w Europie Środkowej i Wschodniej

ul. Krowoderska 8

31-142 Kraków

Składki członkowskie, dotacje i darowizny prosimy

wpłacać na konto:

Bank PeKaO S.A.

V Oddział w Warszawie

63 1240 1066 1111 0000 0006 6136

IBAN: PL 63 1240 1066 1111 0000 0006 6136

SWIFT/BIC: PKOPPLPW
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GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne 

w Europie Środkowej i Wschodniej jest organizacją non-

profit, tworzoną przez studentów i dla studentów,

mającą za cel rozwijanie bezpośrednich i osobistych

kontaktów pomiędzy młodymi ludźmi z Polski, Niemiec

i innych krajów. Honorowym Patronem GFPS w Polsce

jest Władysław Bartoszewski, a w Niemczech Gesine

Schwan.

Litery „GFPS” to skrót od nazwy, którą posługiwało się

niemieckie GFPS e.V. (Gemeinschaft zur Förderung

von Studienaufenthalten polnischer Studenten in der

Bundesrepublik Deutschland) założone w 1984 roku 

z inicjatywy niemieckich studentów, którzy chcieli

umożliwić polskim rówieśnikom studia po zachodniej

stronie żelaznej kurtyny.W 1994 roku powstało GFPS-

Polska i od tamtej pory wymiana studencka działa 

w obu kierunkach. 

GFPS to dziś międzynarodowa „rodzina” - stypendyści,

grupy lokalne, członkowie i sympatycy uczący się naw-

zajem języków, organizujący projekty i seminaria.

GFPS to przede wszystkim przyjaźnie, które trwają!

Główną osią GFPS są 5-miesięczne stypendia naukowe

dla studentów i doktorantów, podczas których za-

pewniamy opiekę Grup Lokalnych w miejscu pobytu

stypendysty. Współpracujemy z większością ośrodków

akademickich w Polsce i Niemczech. 

Co roku organizujemy także miesięczny polsko-niemie-

cki Tandemowy Kurs Językowy oraz szereg mniejszych

projektów – seminaria naukowe, spotkania, dyskusje. 

GFPS to przede wszystkim Grupy Lokalne we wszyst-

kich ośrodkach akademickich. Tworzą je członkowie 

i sympatycy GFPS, którzy pomagają stypendyście 

w aklimatyzacji w nowym miejscu, w formalnościach,

nawiązywaniu nowych kontaktów. Grupy Lokalne i 

stypendyści mają dzięki temu niezwykłą możliwość 

codziennego obcowania z językiem, mentalnością i 

kulturą rówieśników z sąsiedniego kraju.

Inną składową GFPS-u są Grupy Robocze - związane np.

z PR-em, stroną internetową czy fundraisingiem.

Raz do roku Walne Zebranie Członków wybiera 5-6 

osobowy Zarząd GFPS, który koordynuje poszczególne

zadania związane z programem stypendialnym, 

projektami, Grupami Lokalnymi i Roboczymi. 
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GFPS posiada adres korespondencyjny, ale nie dyspo-

nuje biurem w tradycyjnym sensie. Informacje o naszej

działalności przekazywane są przez stronę interne-

tową, newsletter, grupy dyskusyjne  oraz grupę na por-

talu społecznościowym Facebook. Kontaktujemy się ze

sobą na co dzień drogą internetową i telefoniczną, a 

spotykamy w ramach Grup Lokalnych i na wspólnych 

seminariach.

O 5-miesięczne stypendium naukowe GFPS mogą się

ubiegać studenci i doktoranci wszystkich kierunków.

Terminy składania wniosków mijają 31 marca i 31

października każdego roku. Podstawowymi kryteriami

wyboru są dobre wyniki w nauce, ciekawy projekt nau-

kowy oraz zainteresowanie działalnością GFPS.

Stypendystów poznajemy na rozpoczynającym semestr

seminarium "Dni Miast", organizowanym osobno dla

niemieckich stypendystów w Polsce oraz dla polskich,

czeskich i białoruskich stypendystów w Niemczech. Na

koniec semestru stypendyści spotykają się na wspól-

nym czteronarodowym seminarium "Quadrat", gdzie 

referują efekty swojej pracy nad projektem stypendial-

nym i opowiadają o swoim pobycie. 

W trakcie semestru stypendyści są pod opieką Grupy

Lokalnej oraz Zarządu GFPS.

GFPS-ową tradycją jest organizowany co roku 

wakacyjny kurs językowy „TANDEM“. Młodzi Polacy 

i Niemcy uczą się języka podczas tradycyjnych zajęć 

z lektorami oraz poprzez rozmowy w parach, czyli 

„w tandemie“. Okazją do dalszego poszerzenia znajo-

mości języka oraz kultury sąsiada jest wspólnie

spędzany czas wolny oraz udział w przygotowanym

programie rozrywkowo-kulturalnym (wycieczki, war-

sztaty, wie- czory tematyczne). Kurs trwa miesiąc –

dwa tygodnie w Polsce i dwa w Niemczech. Termin

składania wniosków mija 30 kwietnia każdego roku.

Nasi członkowie realizują lokalne i ogólnopolskie pro-

jekty kulturalno-naukowe: seminaria, wieczory dysku-

syjne i filmowe, wystawy, warsztaty i spotkania.

Pomagamy wypełnić wniosek o dofinansowanie,

służymy doświadczeniem i radą. Najważniejszy jest

oczywiście dobry pomysł na projekt i zaangażowanie 

w jego realizację.

PARTNERZY GFPS-POLSKA

Gemeinschaft für studentischen 
Austausch in Mittel- und Osteuropa e.V.
Stowarzyszenie zostało założone w 1984 roku w wy-

niku oddolnej inicjatywy niemieckich studentów

chcących wspierać niezależną wymianę studencką 

z Polską. Dziś przyznaje semestralne stypendia i 

praktyki studentom z Polski, Czech i Białorusi.

info@gfps.org 

http://www.gfps.org

Organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve
střední a východní Evropě
Powstało w 1998 roku jako Janua linguarum reserata.

Wspiera dobre stosunki między Czechami, Niemcami,

Polską i Białorusią.

gfps@email.cz

http://cz.gfps.org

Initiative Mittel- und Osteuropa
Jest to inicjatywa zrzeszająca stowarzyszenia z Europy

Środkowej i Wschodniej. Należą do niej GFPS e.V., GFPS-

Polska i GFPS-CZ oraz inne stowarzyszenia w regionie.

Dzięki InMOE e.V. mamy możliwość intensywnej

współpracy międzynarodowej, wspólnej realizacji 

projektów, szkoleń czy wymiany doświadczeń i idei. 

info@initiative-moe.de

http://www.initiative-moe.de

gFPS e.V.

gFPS-CZ

InMOE e.V.
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