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Projektziel

Fußball als verbindendes Element zwischen
deutschen und polnischen Jugendlichen in der
Grenzregion.

Cel projektu

Piłka nożna jako element łączący pomiędzy
niemiecką i polską młodzieżą na pograniczu.

Kinder-Fußball-Weltmeisterschaft Dziecięce Mistrzostwa Świata w Piłce 
Nożnej



Projektbeschreibung

Es ist gelungen, sich eine Massenbewegung wie 
den Fußball zu Nutze zu machen um Kinder 
unterschiedlicher Nationalitäten friedlich               
gemeinsam Sport treiben zu lassen. 
Die Familienfeste boten eine gelungene 
Abwechslung zwischen den sportlichen Wett-
kämpfen zur gegenseitigen Kontaktaufnahme von 
Kindern anderer Herkunftsländer. Ein jedes Kind war 
gefordert seine Kreativität zur Repräsentation des 
WM-Teilnehmerlandes zu zeigen.

Gemeinschaftliche Projekte der Sportvereine 
schweißen zusammen. Ein jeder konnte seine       
Begabungen für eine erfolgreiche Veranstaltung 
einbringen. Viele Aufgaben konnten auch nur          
gemeinsam bewältigt werden. In vielen Dingen 
rutschte man wieder zusammen, wo man sich 
vorher vielleicht voneinander entfernt hatte.
Die Trainer der unterschiedlichen Teams tauschten 
sich rege über Dinge die Nachwuchs-arbeit 
betreffend aus. Einigen konnten auch Hilfen zur 
besseren Gestaltung des Nachwuchs-training 
aufgezeigt werden. 

Opis projektu

Sport masowy, taki jak piłka nożna, został 
wykorzystany, aby umożliwić dzieciom różnych 
narodowości pokojowe wspólne uprawianie sportu. 
Uroczystości rodzinne stanowiły udane 
urozmaicenie między zawodami sportowymi, 
mającymi na celu nawiązanie wzajemnych 
kontaktów z dziećmi pochodzącymi z innych 
krajów. Od każdego dziecka wymagano 
kreatywności przy reprezentowaniu kraju 
biorącego udział w Mistrzostwach Świata.

Wspólne projekty klubów sportowych spajają ze 
sobą. Swoim talentem każdy mógł się przyczynić 
do sukcesu wydarzenia.  Wiele zadań można było 
zrealizować jedynie wspólnymi siłami. W wielu 
sprawach spotykano się razem, mimo iż wcześniej 
być może było się oddalonym od siebie. Trenerzy 
różnych drużyn intensywnie wymieniali się 
informacjami na temat pracy juniorów. Niektóre z 
nich mogły również pomóc w lepszej organizacji 
szkolenia młodzieży. 
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