
Karta EURO 26 - Kwidzyn Moje Miasto 

 

Europejska Karta Młodzieżowa - EURO26 Kwidzyn Moje Miasto - narzędziem aktywnej 

komunikacji z młodzieżą i budowania społeczeństwa obywatelskiego 

 

Karta EURO26 Kwidzyn Moje Miasto - to projekt Partnerski Miasta Kwidzyna i Polskiego 

Stowarzyszenia Projektów Młodzieżowych, który: 

• w nowatorski sposób promuje aktywność wśród młodych ludzi, 

• kształci kompetencje społeczne, 

• motywuje do działania na rzecz środowisk lokalnych, 

• oferuje zniżki na terenie Polski i Europy. 

Karta jest przeznaczona dla wszystkich uczniów klas VII szkół podstawowych i uczniów szkół 

gimnazjalnych z Kwidzyna (1200 osób)  
• młodzież w wieku 13-16 lat dostaje Karty (BEZPŁATNIE) i może korzystać z 

dostępnych funkcjonalności przez cały rok od daty wydania  (ZASADA DOBROWOLNOŚCI)  
 

Młodzież biorąca udział w projekcie pozyskuje umiejętności takie jak: 

• efektywne funkcjonowanie w relacjach z innymi, 

• umiejętność pracy w grupie,  

• elastyczność i kreatywność w rozwiązywaniu zadań i problemów, 

• samoorganizację i zdolność samodzielnego stosowania  posiadanych umiejętności,  

• odpowiedzialność za siebie i współodpowiedzialność za innych,  

• umiejętność osiągania celów społecznych i jednostkowych. 

                                

Innowacyjność Karty EURO26 Kwidzyn Moje Miasto 

Podstawową funkcją Karty jest zbieranie punktów za aktywność pozalekcyjną w kategoriach: 

wolontariat ciągły i akcyjny, sport, kultura, szeroko pojęta edukacja (np.: udział i osiągnięcia w 

konkursach i olimpiadach, udział w szkolnych kołach zainteresowań, udział w projektach 

stowarzyszeń i fundacji). 

 Zgromadzone punkty młodzież może wymienić na nagrody, którymi będą różnego rodzaju formy 

aktywności dające możliwość dalszego rozwijania pasji i zainteresowań (np.: karnet na zajęcia 

sportowe, edukacyjne, wejściówki na imprezy organizowane przez Urząd Miasta, udział w 

szkoleniach, udział w warsztatach).   

 

Organizacje i stowarzyszenia, które przystąpiły do projektu: 

• Klub Sportowy Nadwiślanin  

• Klub Sportowy Capoeira  

• Tereny Rekreacyjno-Wypoczynkowe „Miłosna” 

• Kwidzyński Ośrodek Piłkarski 

• Kompleks Widowiskowo-Sportowy 

• Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji 

• Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe Basket Kwidzyn 

• Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe 

• Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt  

• Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa 

• Zespól Pieśni  i Tańca „Powiśle" 

• Polski Czerwony Krzyż 

• Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych 

• Dyskusyjny Klub Filmowy „Powiększenie”  

• Związek Harcerstwa Polskiego 



• Kwidzyńskie Centrum Kultury (kino) 

 

Jakie rekomendacje młodzieży wzięto  pod uwagę opracowując projekt partnerski miasta 

Kwidzyna z PSPM? 

• młodzi ludzie są warci uwagi, chętnie realizują projekty lokalne, angażują się w ciekawe wydarzenia. 

Organizują koncerty, festiwale, akcje charytatywne, pomagają ludziom starszym, chorym, bezdomnym 

oraz wspierają młodszych kolegów i koleżanki organizując warsztaty, pomoc w nauce, konkursy 

artystyczne 

• zachęcanie młodych ludzi do działania – żeby widzieli sens tego co robią, żeby „młodzież miała 

głos" 

• zainteresowanie młodych ludzi sprawami społeczności lokalnej 

 

Co zyskuje młodzież? 

Rozwój kompetencji społecznych, m. in.: 

 efektywne funkcjonowanie w relacjach z innymi 

  umiejętność pracy w grupie – współpraca z innymi 

 elastyczność i kreatywność w rozwiązywaniu zadań i problemów 

 samoorganizacja i zdolność samodzielnego stosowania umiejętności 

 odpowiedzialność za siebie i współodpowiedzialność za innych 

 umiejętności interpersonalne 

 umiejętność osiągnięcia celów społecznych i jednostkowych 

 

Z Kartą Euro26 Kwidzyn Moje Miasto można  uzyskać zniżki : 

 Kwiaciarnia „Asia” ul Chopina  

 Don Corleone ul. Piłsudskiego 19 - 10 % do godziny 17.00 

 "KASTOR" fotowideo ul. Targowa 2 - 10% 

 Kawiarnia w GH Kopernik -10% na ciasta , gofry , lody. desery i napoje 

 Sklep Sportowy w GH Kopernik - 10% na wszystkie towary 

 Tereny Rekreacyjno- Wypoczynkowe "Miłosna" - 10% na usługi noclegowe 

 Citi Pizza ul. Grudziądzka - 10% 

 Kawiarnia Sportowa , ul Wiejska 1a - 20 % 

 Sklep Wrangler ,ul. Brat. Narodów34 - 5% na spodnie z aktualnej kolekcji 

 Kwiaciarnia BACCARA ul. Hallera 22a – 10 

 MCKEBAB ul. Kopernika 25b - 10% na pizzę do godziny 18 

CO MOŻESZ ZROBIĆ, ABY ZYSKAĆ PUNKTY 
 

Opis/za co Ilość 

punktów 

Instytucja 

Zapisanie się do Organizacji 200 PCK 

Wolontariat ciągły (stałe zaangażowanie w 

działalność społeczną) 

300 PCK 

Jednorazowe akcje 200 PCK 

Zapisanie się do Organizacji/ Stowarzyszenia / 

Podmiotu (członkostwo) 

50 KOP RODŁO 

Regularne uczęszczanie na zajęcia 200 KOP RODŁO 

Udział w zawodach/olimpiadach 500 KOP RODŁO 



Osiągnięcia w zawodach  

i olimpiadach na szczeblu krajowym 

300 KOP RODŁO 

Osiągnięcia w zawodach  

i olimpiadach na szczeblu krajowym 

200 KOP RODŁO 

Osiągnięcia w zawodach  

i olimpiadach na szczeblu krajowym 

100 KOP RODŁO 

Udział w wydarzeniach organizowanych przez 

Organizację / Stowarzyszenie / Podmiot-

warsztaty, festiwale, akcje itp. 

50 KOP RODŁO 

Zaangażowanie w przygotowaniu wydarzeń 

organizowanych przez Organizację / 

Stowarzyszenie / Podmiot-warsztaty, festiwale, 

akcje itp. 

50 KOP RODŁO 

Wolontariat ciągły (stałe zaangażowanie w 

działalność społeczną) 

200 KOP RODŁO 

Udział w WJMS 10 KOP RODŁO 

Udział w finale WJMS 300 KOP RODŁO 

 

 

Zapisanie się do Organizacji /Stowarzyszenia/ 

Podmiotu (członkostwo) 

200 MTS BASKET 

Regularne uczęszczanie na zajęcia 300 MTS BASKET 

Osiągnięcia w zawodach  

i olimpiadach na szczeblu krajowym miejsca  

I – III 

500 MTS BASKET 

Osiągnięcia w zawodach  

i olimpiadach na szczeblu krajowym miejsca  

IV – X 

300 MTS BASKET 

Osiągnięcia w zawodach  

i olimpiadach na szczeblu krajowym powniżej X 

miejsca 

100 MTS BASKET 

Udział w zawodach i olimpiadach  

na szczeblu krajowym 

500 MTS BASKET 

Udział w wydarzeniach organizowanych przez 

Organizację / Stowarzyszenie / Podmiot-

warsztaty, festiwale, akcje itp. 

100 MTS BASKET 

Powołanie do kadry wojewódzkiej 200 MTS BASKET 

Powołanie do kadry Polski 500 MTS BASKET 

Udział w mistrzostwach Europy/Świata 1000 MTS BASKET 

Udział w wydarzeniach organizowanych przez 

Organizację / Stowarzyszenie / Podmiot-

warsztaty, festiwale, akcje itp. 

200 PROJEKT 



Zaangażowanie w przygotowaniu wydarzeń 

organizowanych przez Organizację / 

Stowarzyszenie / Podmiot-warsztaty, festiwale, 

akcje itp. 

200 PROJEKT 

Wolontariat ciągły (stałe zaangażowanie w 

działalność społeczną) 

300 PROJEKT 

Zapisanie się do 

Organizacji/Stowarzyszenia/Podmiotu 

(członkostwo) 

50 MTS 

Regularne uczęszczanie na zajęcia 200 MTS 

Udział w zawodach/olimpiadach 500 MTS 

Osiągnięcia w zawodach  

i olimpiadach na szczeblu krajowym 

300 MTS 

Osiągnięcia w zawodach  

i olimpiadach na szczeblu krajowym 

200 MTS 

Osiągnięcia w zawodach  

i olimpiadach na szczeblu krajowym 

100 MTS 

Udział w wydarzeniach organizowanych przez 

Organizację / Stowarzyszenie / Podmiot-

warsztaty, festiwale, akcje itp. 

50 MTS 

Zaangażowanie w przygotowaniu wydarzeń 

organizowanych przez Organizację / 

Stowarzyszenie / Podmiot-warsztaty, festiwale, 

akcje itp. 

50 MTS 

Wolontariat ciągły (stałe zaangażowanie w 

działalność społeczną) 

200 MTS 

Zapisanie się do 

Organizacji/Stowarzyszenia/Podmiotu 

(członkostwo) 

100 ZPiT POWIŚLE 

Regularne uczęszczanie na zajęcia 300 ZPiT POWIŚLE 

Udział w zawodach/spektaklach 200 ZPiT POWIŚLE 

Udział w wydarzeniach organizowanych przez 

Organizację / Stowarzyszenie / Podmiot-

warsztaty, festiwale, akcje itp. 

300 ZPiT POWIŚLE 

Zaangażowanie w przygotowaniu wydarzeń 

organizowanych przez Organizację / 

Stowarzyszenie / Podmiot-warsztaty, festiwale, 

akcje itp. 

500 ZPiT POWIŚLE 

Wolontariat ciągły (stałe zaangażowanie w 

działalność społeczną) 

300 ZPiT POWIŚLE 

Regularne uczęszczanie na zajęcia członkowie 

sekcji jeździeckiej 

300 Miłosna 



Regularne uczęszczanie na zajęcia jeźdźcy 

niezrzeszeni – rekreacja 

100 Miłosna 

Osiągnięcia w zawodach/ olimpiadach 

regionalnych m-ce I-X 

500 Miłosna 

Osiągnięcia w zawodach/ olimpiadach 

ogólnopolskich  

m-ce I-X 

1000 Miłosna 

Wolontariat akcyjny 200 Miłosna 

Wolontariat ciągły 300 KTPCh 

Udział w konkursie plastycznym 100 KTPCh 

Zapisanie się do organizacji 100 KTPCh 

Zapisanie się do projektu Kwidzyńskiej 

Akademii Szkolnej Młodych Liderów 

Ekologicznych 

100 EKOINICJATYWA 

Uczestniczenie w projekcie Kwidzyńskiej 

Akademii Szkolnej Młodych Liderów 

Ekologicznych 

500 EKOINICJATYWA 

Ukończenie projektu Kwidzyńskiej Akademii 

Szkolnej Młodych Liderów Ekologicznych 

1000 EKOINICJATYWA 

Uczestnictwo w warsztatach przyrodniczych  

Kuźnia Badaczy Natury  

100 EKOINICJATYWA 

Ukończenie warsztatów przyrodniczych  Kuźnia 

Badaczy Natury 

200 EKOINICJATYWA 

Udział w warsztatach tematycznych Praktyki 

Ekologiczne 

50 EKOINICJATYWA 

Wolontariat akcyjny 200 EKOINICJATYWA 

Pisanie artykułów ekologicznych  500 EKOINICJATYWA 

Zapisanie się do Organizacji 200 ZHP 

Regularny udział w zbiórkach  

i spotkaniach 

300 ZHP 

Udział w biwakach 100-300 ZHP 

Udział w festiwalach 500-1000 ZHP 

Udział w akcjach: zima: lato 500 ZHP 

Udział w kursach 500 ZHP 

 

NA CO MOŻNA WYMIENIĆ ZDOBYTE PUNKTY? 

Opis/za co Ilość punktów Instytucja 

Udział w treningu seniorów 200 KOP RODŁO 

Udział w koncertach zespołu muzycznego 100 PROJEKT 



Wejście na mecz PGNiG SUPERLIGI MĘŻCZYZN 

– w porozumieniu z MMTS Kwidzyn 

500 MTS 

Możliwość uczestnictwa w zajęciach treningowych 

poszczególnych sekcji 

200 MTS 

Udział w miesięcznych zajęciach  200 ZPiT POWIŚLE 

Udział w koncertach dla miasta 100 ZPiT POWIŚLE 

Udział w przeglądach i festiwalach w Polsce i poza 

jej granicami 

150 ZPiT POWIŚLE 

Udział w innych wydarzeniach organizowaych przez 

ZPiT „Powiśle” typu: zajęcia otwarte, warsztaty 

itp.. 

50 ZPiT POWIŚLE 

Lekcja jazdy konnej 500 MIŁOSNA 

Jednorazowe wejście na kort tenisowy 60 min. 400 KCSiR 

Jedna gra na polu do mini golfa 

 

200 KCSiR 

Jednorazowe wejście na pływalnie 60 minut 400 Kompleks 

Widowiskowo-

Sportowy 

Jednorazowe wejście squash- czas 60 minut 300 Kompleks 

Widowiskowo-

Sportowy 

Jednorazowe wejście -siłownia – czas 60 minut 200 Kompleks 

Widowiskowo-

Sportowy 

Organizacja spływu kajakowego (1uczeń +3 osoby) 1200 Stowarzyszenie Eko- 

Inicjatywa 

Pomoc dydaktyczna dla ucznia , który zbierze 

największą liczbę punktów 

 Stowarzyszenie Eko- 

Inicjatywa 

Zniżka 20% na bilet do kina 200 Kwidzyńskie Centrum 

Kultury 

 

 Forma „zarabiania” punktów do korzystania z bezpłatnych atrakcji wymienionych w w/w tabeli  

motywuje do nauki i działań na rzecz środowiska lokalnego. Młodzież bardzo chętnie  bierze udział  

w akcjach PCK. Chętniej biorą udział w konkursach przedmiotowych i sportowych, ponieważ zdobyte 

przy okazji punkty przeznaczają na swoje ulubione atrakcje. Jest to dobra forma nagradzania, 

ponieważ angażuje młodych ludzi do wyjścia z domu, zamiast spędzania wolnego czasu przed 

komputerem. Swoje pozyskane punkty najczęściej przeznaczają na basen, siłownię i jazdę konną.  

 

 


