
 

_RADA RODZICIELSKA (Elternbeirat)_
Jako aktywny członek/członkini w radzi rodzicielskiej (Elternbei-
rat) możesz zaoferować swoją pomoc w szkole swojego dziecka: 
Możesz przykładowo podzielić się swoją wiedzą zawodową, 
wesprzeć nauczycieli/nauczycielki lub pomóc w poszukiwaniu 
sponsorów.  

_RADA SENIORÓW (Seniorenbeirat)_
To gremium osób starszych (z reguły w wieku ponad 55 lub ponad 
60 lat), które jest wysłuchiwane na przykład w zakresie zagad-
nień dotyczących zdrowia lub kwestii międzypokoleniowych. W 
ramach tego gremium można także w grupach roboczych prowa-
dzić wymianę na takie tematy jak mieszkanie w podeszłym wieku, 
zdrowie i opieka lub mobilność i bezpieczeństwo i wypracowy-
wać propozycje ulepszeń! Istnieje również wiele organizacji se-
niorów, które reprezentują interesy osób starszych - zestawienie 
znajdą Państwo na stronie Bundesarbeitsgemeinschaft der Se-
niorenorganisationen (BAGSO, www.bagso.de).

_PO CO SIĘ ANGAŻOWAĆ?_
Jest wiele powodów do zaangażowania społecznego. Wiele 
osób korzysta z możliwości poszerzania własnych horyzontów, 
poznawania nowych ludzi, poszukiwania inspiracji lub wypró-
bowywania nowych rzeczy poprzez własne zaangażowanie. 
Jednym z miłych efektów ubocznych takiego zaangażowania 
jest to, że często poprzez spotkania w ramach pracy społecz-
nej można odnieść bardzo praktyczne korzyści: nowe kontakty, 
uczestnictwo w sieciach a nawet zlecenia! Bez względu na to, z 
jakiego powodu się angażujemy, faktem jest, że społeczne zaan-
gażowanie ma sens – też możesz spróbować!

_ZAANGAŻOWANIE W PARTIACH 
POLITYCZNYCH_
Wiele osób nie ma odwagi angażować się politycznie lub mają 
one swoje wątpliwości: „Nie mam pojęcia o polityce“ albo „Ja i 
tak nic nie mogę zmienić“. Ale faktem jest, że każdy człowiek 

DO TWOJEGO
ZAANGAŻOWANIA 

Przykłady i wskazówki dotyczące
zaangażowania politycznego
i społecznego

Ci posłowie/posłanki działają także w różnych komisjach (na 
przykład w komisji do spraw integracji). W posiedzeniach ko-
misji i rady (posiedzenia parlamentów samorządowych) mogą 
brać udział goście i mogą śledzić to, o czym mówią posłanki/
posłowie. Sprawdź, kiedy obraduje w Twojej miejscowości Two-
ja „ulubiona komisja“!

_ZAANGAŻUJ SIĘ
 W PARLAMENCIE MIEJSKIM!_
Co prawda do parlamentu miejskiego można zostać wybranym 
tylko jako obywatel/-ka UE, ale są także inne możliwości współ-
decydowania w parlamencie miejskim. W parlamentach miej-
skich odbywają się posiedzenia branżowe (komisje). Zasiadają 
tam nie tylko wybrani posłowie/posłanki, lecz również obywa-
tele/obywatelki posiadające fachową wiedzę (czasami określani 
także jako „deputowani obywatelscy“). Są to eksperci/ekspertki 
w dziedzinach, którymi zajmuje się dana komisja.

_ZAANGAŻOWANIE SIĘ OPŁACA!_
To, że praca społeczna uszczęśliwia, jest czymś zupełnie oczywi-
stym. W niektórych przypadkach Twoja praca społeczna może 
Ci także pomóc w uzyskaniu stypendium. W Niemczech jest 
szereg fundacji oferujących stypendia. Z fundacji politycznych 
działających w bliskich relacjach z partiami politycznymi można 
tu wymienić: 
 ֘ Fundacja im. Friedricha Eberta (bliska partii SPD): 
www.fes.de
 ֘ Fundacja Konrada Adenauera (bliska partii CDU): 
www.kas.de
 ֘ Fundacja im. Róży Luksemburg (bliska partii die Linke):
 www.rosalux.de 
 ֘ Fundacja im. Heinricha Bölla (bliska Partii Zielonych):
 www.boell.de
Ciągle jeszcze nie możesz się w tym zorientować? 
Tutaj znajdziesz zestawienie na temat różnych stypendiów 
www.mystipendium.de

_TWOJE ŻYCIE JEST 
PEŁNE MOŻLIWOŚCI!_
Jeśli w ogóle nie wiesz, co mogłoby Cię zainteresować, to rozej-
rzyj się na stronach internetowych jak
www.ehrenamtssuche.de, 
www.freiwillig.berlin, 
www.berlin.de/buergeraktiv/ engagieren
aby uzyskać orientację i znaleźć możliwość podjęcia pracy spo-
łecznej w pobliżu. Kolejną godną polecenia platformą, która może 
Ci pomóc nawiązać kontakt z organizacjami społecznymi, jest 
GuteTat (www.gute-tat.de, w Hamburgu, Berlinie i Monachium).

_ RADA DS. INTEGRACJI 
(INTEGRATIONSBEIRAT) _ 
W Integrationsbeirat (w niektórych miastach znanej także jako 
Ausländerbeirat, Ausländerrat lub  Integrationsrat) możesz brać 
udział w debatach poświęconych polityce integracyjnej. W Ber-
linie istnieje Krajowa Rada ds. Integracji i Migracji (Landesbei-
rat für Integrations- und Migrationsfragen) (www.berlin.de/lb/
intmig/integrationsbeirat), która doradza Senatowi Berlina we 
wszystkich sprawach polityki integracyjnej.

_RADY MIGRACYJNE
W POSZCZEGÓLNYCH OKRĘGACH
ADMINISTRACYJNYCH BERLINA_
Jako mieszkaniec/mieszkanka w którymś z okręgów administra-
cyjnych Berlina także możesz partycypować i aktywnie włączać 
się w zagadnienia polityczne! W dwunastu okręgach w Berlinie 
regularnie odbywają się publiczne posiedzenia okręgowych rad 

może coś zmienić i każdy człowiek jest ekspertem/ekspertką w 
określonej dziedzinie. Przykład: Uwarunkowania gospodarcze i 
społeczne w Twoim kraju ojczystym są Ci znane o wiele lepiej 
niż większości polityków/polityczek! Tutaj znajdziesz zarys na 
temat krajobrazu partyjnego w Niemczech: 
www.bundestag.de/bundestagswahl2017/bundeswahlaus-
schuss-513874

_KAŻDA OSOBA MOŻE ZOSTAĆ 
CZŁONKIEM/CZŁONIKINIĄ PARTII_
Żeby należeć do partii, nie potrzebujesz obywatelstwa nie-
mieckiego. Czasem partie oferują również członkostwo prób-
ne. Składki członkowskie są zróżnicowane i zależą od Twoich 
dochodów. Jest więc możliwe, że będziesz płacić tylko 2,50 € 
miesięcznie. W zamian za to możesz się kształcić politycznie, 
przyłączać się do sieci, brać udział w organizowanych imprezach 
i korzystać z udziału w oferowanych seminariach i warsztatach. 
Członkiem/ członkinią można dzisiaj zostać w prosty sposób 
online. 

poświęcone zagadnieniom migracji. Możesz uzyskać informacje
na ten temat w swoim urzędzie okręgowym (Bezirksamt) oraz 
na stronie internetowej pełnomocniczki/pełnomocnika ds. inte-
gracji okregu.

_RADA DS. PLACÓWEK DZIENNEJ 
OPIEKI NAD DZIEĆMI (KITA-Beirat)_
Jako członek/członkini będziesz mieć bieżące informacje na te-
mat ważnych decyzji i uzyskasz możliwość planowania aktyw-
ności oraz wypowiadania się w roli ogniwa łączącego rodziców 
i dyrekcję placówki. 

_RADA DS. KULTURY (Kulturbeirat)_
Publiczne wsparcie dla projektów z zakresu sztuki i kultury 
często jest rekomendowane przez rady ds. kultury (Kulturbei-
rat). Czy sam/sama pracujesz jako artysta/artystka? Jeśli tak, to 
także możesz się ubiegać o miejsce w jury! 

Trzeba po prostu wyszukać w sieci hasła „nazwa partii“ i „człon-
kostwo“, wypełnić formularz zgłoszenia a wszystko inne wyjaśni 
Ci dana partia. 

_ZAGLĄDNIJ 
DO PARLAMENTU MIEJSKIEGO_
Wiele osób nie wie, że istnieje coś takiego jak parlamenty miej-
skie i że ich posłowie/posłanki angażują się w nich społecz-
nie. Parlamenty miejskie mają często różne nazwy (Stadtrat, 
Stadtvertretung, Stadtverordnetenversammlung, Rat der Stadt, 
Gemeindevertretung, Kommunalparlament oder Bezirksverord-
netenversammlung).
W tych „parlamentach miejskich“ zasiadają frakcje różnych partii, 
które zajmują się zagadnieniami dotyczącymi konkretnie danego 
miasta. Te frakcje składają się z wybranych członków/członkiń. 
W zależności od miasta są oni/one określane jako Stadträte, 
Stadtverordnete, Stadtvertreter*innen lub Bezirksverordnete. 

organizacjach pozarządowych, inicjatywach, stowarzyszeniach
i tworzą wzajemne sieci. Przy zakładaniu stowarzyszenia, albo 
już w czasie jego pracy możesz zwrócić się o pomoc do ta-
kich miejsc jak np. die VIA Servicestelle Empowerment von 
Migrant*innen organisationen und Geflüchteteninitiativen 
www.via-in-berlin.de/projekte/via-servicestelle-mso, 
House of Resources Berlin 
www.house-of-resources.berlin

_ANGAŻOWANIE SIĘ NIE JEST
CZYMŚ OCZYWISTYM_
Angażowanie się jako społecznik nie jest czymś oczywistym 
i jest w społeczeństwie czymś prestiżowym. Dlatego możesz być 
dumny/dumna ze swojego zaangażowania i możesz otwarcie o 
tym rozmawiać! Zawsze pisz w swoim życiorysie, gdzie i kiedy 
angażowałeś/angażowałaś lub nadal angażujesz się społecznie. 
To bardzo pozytywna informacja o danej osobie. Zawsze proś o 
wystawienie zaświadczenia o Twojej pracy społecznej! 

 Twoje doświadczenia osobiste i zawodowe także czynią z Cie-
bie ekspertkę. Aby stać się obywatelką/obywatelem z wiedzą 
fachową, nie potrzebujesz niemieckiego paszportu i nie musisz 
być członkiem/członkinią partii, ale musisz zostać zapropono-
wany/-a przez jakąś partię. Obywatelki/obywatele o wiedzy fa-
chowej są wybierani na kadencję liczącą pięć lat. Dowiedz się, 
kiedy w Twojej miejscowości odbędą się najbliższe wybory sa-
morządowe. Frakcje i partie rozpiszą odpowiedni konkurs na te 
stanowiska, w którym będziesz mógł/mogła się o nie ubiegać!

_TWORZENIE SIECI I MOBILIZOWANIE
INNYCH OSÓB_
Niemcy to kraina stowarzyszeń. Działa tu ich niemal 600.000.
Być może któreś z nich będzie Ci odpowiadać! Albo może to 
Ty się uaktywnisz i założysz stowarzyszenie, opracujesz projekt 
lub masz pomysły na jakąś inicjatywę. Najczęściej w działalności 
społecznej trafiamy na osoby, które są aktywne jeszcze w innych



_WEGE_

_SENIORENBEIRAT_

Der Seniorenbeirat oder Seniorenrat ist ein Gremium für ältere 
Menschen (in der Regel über 55 oder über 60), der zum Beispiel 
bei Gesundheitsthemen oder bei generationsübergreifenden The-
men angehört wird. Hier können Sie sich auch in Arbeitsgruppen 
zu Themen wie Wohnen im Alter, Gesundheit und Pflege oder 
Mobilität und Sicherheit austauschen und Vorschläge für Verbes-
serungen ausarbeiten! Es gibt auch viele Seniorenorganisationen, 
die die Interessen von älteren Menschen vertreten - eine Über-
sicht bietet die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisa-
tionen (BAGSO, www.bagso.de).

_WARUM ENGAGIEREN?_
Es gibt viele Gründe, sich ehrenamtlich zu engagieren. Vie-
le nutzen die Möglichkeit, durch ihr Engagement den eigenen 
Horizont zu erweitern, neue Leute kennenzulernen, sich inspi-
rieren zu lassen oder Sachen auszuprobieren. Einer der tollen 
Nebeneffekte ist, dass durch Begegnungen im Rahmen der eh-
renamtlichen Arbeit ganz praktische Vorteile entstehen: neue 
Kontakte, Netzwerke oder sogar Aufträge! Aus welchem Grund 
man sich auch immer engagiert, Fakt ist: ehrenamtlich engagiert 
zu sein macht Sinn – probiere es aus!

_DAS PARTEIPOLITISCHE
 ENGAGEMENT_
Viele trauen sich nicht, sich politisch zu engagieren oder haben 
Zweifel: „Ich habe noch keine Ahnung von Politik“ oder „Ich kann 
sowieso nichts ändern“. Aber Fakt ist: jeder Mensch kann etwas _DRO-

GA
_

sind auch in verschiedenen  Ausschüssen (zum Beispiel im Integ-
rationsausschuss) vertreten.  An den Ausschüssen und Ratssitzun-
gen (kommunale Parlamentssitzungen) können Gäste teilnehmen 
und sich anhören, worüber die Abgeordneten sprechen. Recher-
chiere, wann Dein „Lieblings-Ausschuss“ Deines Ortes tagt! 

_ENGAGIERE DICH 
IM STADTPARLAMENT_
Zwar kann man nur als EU-Staatsangehörige*r in ein Stadtpar-
lamentgewählt werden, aber es gibt auch andere Wege, um im 
Stadtparlament mitentscheiden zu können. In den Stadtparlamen-
ten gibt es Fachsitzungen (Ausschüsse). Dort sitzen nicht nur die 
gewählten Abgeordneten, sondern auch sachkundige Bürger*in-
nen (manchmal auch „Bürgerdeputierte“ genannt). Diese sind Ex-
pert*innen für die Themenbereiche des Ausschusses. Auch per-
sönliche und berufliche Erfahrungen machen Dich zur Expertin*in. 
Um sachkundige*r Bürger*in zu sein, brauchst Du keinen deutschen

In einigen Fällen kann Dein Ehrenamt Dir auch zu einem Stipen-
dium verhelfen. Es gibt in Deutschland eine Reihe von Stiftungen, 
die Stipendien anbieten. Die parteinahen politischen Stiftungen 
sind: 

• Friedrich-Ebert-Stiftung (SPD-nah): www.fes.de

• Konrad-Adenauer-Stiftung (CDU-nah): www.kas.de

• Rosa-Luxemburg-Stiftung (Linkspartei-nah): www.rosalux.de

• Heinrich-Böll-Stiftung (Grünen-nah): www.boell.de

Immer noch orientierungslos? Hier bekommst du einen guten 
Überblick über verschiedene Stipendien:
www.mystipendium.de

Pass und musst nicht Mitglied einer Partei sein, aber Du musst von 
einer Partei vorgeschlagen werden. Gewählt werden die sachkun-
digen Bürger*innen zu Beginn einer Legislaturperiode für fünf Jah-
re. Informiere Dich, wann die nächsten Kommunalwahlen Deines 
Ortes stattfinden. Die Fraktionen und Parteien werden diese 
Stellen ausschreiben, so dass Du Dich bewerben kannst!

_NETZWERKE KNÜPFEN UND ANDERE 
MOBILISIEREN_
Deutschland ist das Land der Vereine. Knapp 600.000 Vereine gibt 
es hier. Vielleicht ist ein passender Verein für Dich dabei! Oder 
aber Du wirst selbst aktiv und gründest einen Verein, ein Projekt 
oder hast Ideen für Initiativen. Meist trifft man bei seinem Ehren-
amt auf Personen, die noch in anderen NGOs, Initiativen, Vereinen 
aktiv sind und ihre Netzwerke teilen. Auf dem Gründungsweg ei-
nes Vereins oder während Deiner Vereinsarbeit sind unterschiedli-
che Stellen behilflich, wie z. B. die VIA Servicestelle Empowerment 

_DEIN LEBEN IST VOLLER 
MÖGLICHKEITEN!_
Wenn Du überhaupt nicht weißt, was Dich interessieren 
könnte, schau auf Seiten wie

www.ehrenamtssuche.de,
www.freiwillig.berlin,
www.berlin.de/buergeraktiv/engagieren,
um Dir einen Überblick zu verschaffen und das passende Eh-
renamt in der Nähe zu finden. Eine weitere empfehlenswerte 
Plattform, die Dir helfen kann,Dich mit sozialen Organisatio-
nen zu vernetzen, ist Gute Tat 
(www.gute-tat.de, für Hamburg, Berlin und München). 

von Migrant*innenorganisationen und Geflüchteteninitiativen
www.via-in-berlin.de/projekte/via-servicestelle-mso,
oder das House of Resources Berlin 
www.house-of-resources.berlin

_SICH ZU ENGAGIEREN IST NICHT 
SELBSTVERSTÄNDLICH_
Ehrenamtlich engagiert zu sein ist nicht selbstverständlich und 
sehr angesehen in der Gesellschaft. Daher kannst Du stolz sein auf 
Dein Engagement und kannst offen darüber sprechen! Schreibe 
immer in Deinem Lebenslauf, wo und wann Du ehrenamtlich aktiv 
warst oder bist. Denn das sagt viel Positives über einen Menschen 
aus. Lass Dir auf jeden Fall eine Bescheinigung über dein Ehrenamt 
geben! 

_ENGAGEMENT LOHNT SICH!_
Dass ein Ehrenamt glücklich macht, versteht sich von selbst.

_INTEGRATIONSBEIRAT _ 
Im Integrationsbeirat (in manchen Städten auch als Ausländerbei-
rat, Ausländerrat oder Integrationsrat bekannt) kannst Du Dich an 
integrationspolitischen Debatten beteiligen. In Berlin gibt es den 
Landesbeirat für Integrations- und Migrationsfragen (www.berlin.
de/lb/intmig/integrationsbeirat), der den Berliner Senat in allen 
Fragen der Integrationspolitik berät. 

__BEZIRKLICHE MIGRATIONSBEIRÄTE 
IN BERLIN__
Als Bewohner*in eines Berliner Bezirks kannst Du Dich auch be-
teiligen und Dich aktiv in politische Themen einbringen! In zwölf 
Berliner Bezirken gibt es oft regelmäßige öffentliche Sitzungen der 
bezirklichen Beiräte zu Migrationsfragen und -themen. Du kannst 
Dich bei Deinem Bezirksamt und auf der Webseite der Integrati-
onsbeauftragten im Bezirk informieren.

ändern und jeder Mensch ist ein*e Expert*in für eine bestimme 
Sache. Beispiel: Über die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Bedingungen Deines Heimatlandes kennst Du Dich viel besser 
aus als die meisten Politiker*innen! Eine Übersicht über die Par-
teilandschaft in Deutschland findest Du hier: 
www.bundestag.de/bundestagswahl2017/bundeswahlaus-
schuss-513874

_JEDE*R KANN PARTEIMITGLIED
WERDEN_
Um einer Partei anzugehören brauchst Du keine deutsche Staats-
bürgerschaft. Manchmal bieten Parteien auch Probemitglied-
schaften an. Die Mitgliedschaftsbeiträge sind unterschiedlich 
geregelt und orientieren sich an Deinem Einkommen. So kann 
es sein, dass Du nur 2,50 € pro Monat zahlst. Im Gegenzug dazu 
kannst Du Dich politisch bilden, Dich Netzwerken anschließen, 
bei Veranstaltungen teilnehmen und von den angebotenen Se-
minaren und Workshops profitieren. Mitglied werden kann man

_ELTERNBEIRAT_
Als aktives Mitglied im Elternbeirat kannst Du in der Schule Dei-
nes Kindes Deine Hilfe anbieten: Du kannst zum Beispiel Dein 
berufliches Wissen zur Verfügung stellen, kannst Lehrkräfte un-
terstützen oder bei der Suche nach Sponsoren helfen. 

_KITA-BEIRAT_
Als Mitglied in einem Kita-Beirat wirst Du über wichtige Entschei-
dungen auf dem Laufenden gehalten und hast Möglichkeiten, Ak-
tivitäten mit zu planen und als Verbindungsglied zwischen Eltern 
und Kita-Leitung mitzureden. 

_KULTURBEIRAT_
Die öffentliche Förderung von Kunst- und Kulturprojekten wird 
oft von Kulturbeiräten empfohlen. Bist Du selber künstlerisch tä-
tig? Dann kannst Du Dich auch bewerben, in einer Jury aktiv zu 
sein! 

heutzutage ganz einfach online. Einfach „Name der Partei“ und 
„Mitgliedschaft“ im Netz suchen, das Aufnahmeformular ausfül-
len und alles Weitere klären die Parteien. 

_SCHAU IM STADTPARLAMENT
 VORBEI_
Viele wissen nicht, dass es Stadtparlamente gibt und dass die Ab-
geordneten dort ehrenamtlich engagiert sind. Stadtparlamente 
haben oft auch andere Namen (Stadtrat, Stadtvertretung, Stadt-
verordnetenversammlung, Rat der Stadt, Gemeindevertretung, 
Kommunalparlament oder Bezirksverordnetenversammlung). 
In diesen „Stadtparlamenten“ sitzen Fraktionen verschiedener 
Parteien, die sich mit Themen beschäftigen, welche die Stadt kon-
kret betreffen. Diese Fraktionen bestehen aus gewählten Mitglie-
dern. Je nach Stadt heißen sie Stadträte, Stadtverordnete, Stadt-
vertreter*innen oder Bezirksverordnete. Diese Abgeordneten
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