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2 lutego 2008 minął termin składania wniosków 
o dofinansowanie wydarzeń realizowanych w 
ramach kampanii „1001 działań na rzecz 

dialogu”. Do Fundacji im. A. Lindh spłynęło ponad 800 wniosków z 37 państw należących do Fundacji. 
Przy wyborze projektów do dofinansowania, Fundacja będzie kierować się jakością projektów i ich 
zgodnością z celami kampanii. Zagwarantowana będzie równa dystrybucja geograficzna środków 
finansowych. 

Wyniki konkursu na mikrogranty powinny być znane w trzecim tygodniu lutego br. 

Serdecznie zapraszamy wszystkie instytucje i organizacje, które grant uzyskają, do kontaktu z 
Międzynarodowym Centrum Kultury! Jako koordynator polskiej sieci chcielibyśmy wspólnie z 

Państwem promować kampanię „1001 działań na rzecz dialogu” w Polsce (plakat, ulotki, strona 
internetowa). 

Zachęcamy do zapisywania się także na listę dyskusyjną dotyczącą „1001 działań” – z chwilą, kiedy 
kampania ruszy w Polsce, będzie to podstawowy sposób komunikowania się polskich organizacji 
realizujących wydarzenia w ramach „1001 działań”. 

Lista dyskusyjna „1001 działań na rzecz dialogu”: 

http://www.mck.krakow.pl/mailman/listinfo/1001  

 

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją przygotowaną przez byłego 
dyrektora Fundacji im. A. Lindh, Traugotta Schoefthalera, pod tytułem 
Adventures in Diversity. New Avenues for the Dialogue between 
Cultures. 
Strategie, metody i sposoby prowadzenia dialogu oparte są na dynamicznych, 
różnorakich, nakładających się na siebie tożsamościach kulturowych. Książka 
zaprasza do spojrzenia na problematykę w nowy sposób. Przewodnią myślą 
publikacji jest różnorodność kulturowa pomiędzy i w społecznościach.  

Publikacja dostępna na stronie:  

http://www.unesco.de:80/adventures_in_diversity.html?&L=1  

 

Kampania „1001 działań 
na rzecz dialogu” obejmie 
37 państw należących do 
Fundacji.  

Część z ich już rozpoczęło 
działania związane z 
kampanią. Poniżej 

prezentujemy dwa projekty, w których mogą wziąć udział polscy uczestnicy. Serdecznie zapraszamy! 

Informacje na temat kampanii w rejonie euro-śródziemnomorskim: www.1001actions.org. 

1001 działań na rzecz dialogu – 
mikrogranty 

„1001 działań na rzecz kultury” w Europie: 

• Międzynarodowy Konkurs na Opowiadanie „Morze 
słów” 

• Forum Młodzieży nt. Wody i Kultury w Dialogu 
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Euro-Śródziemnomorska Fundacja im. Anny Lindh oraz hiszpański koordynator sieci krajowej ogłosili 
nabór prac na Międzynarodowy Konkurs na Opowiadanie „Morze słów”, adresowany do młodych ludzi 
z 37 krajów obszaru euro-śródziemnomorskiego. Inicjatywa będąca częścią kampanii „1001 działań na 
rzecz dialogu" wpisuje się w Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego.  

Konkurs jest skierowany do autorów opowiadań podejmujących temat dialogu międzykulturowego i 
traktujących dialog jako instrument do zwalczania współczesnych kryzysów dotykających obszar euro-
śródziemnomorski.  

Objętość opowiadań nie może przekraczać 2,500 tys. słów. Opowiadania składane przez polskich 
uczestników muszą zostać napisane po polsku. Zgłoszone teksty muszą być całkowicie oryginalne i 
nigdy wcześniej publikowane. Ponadto, mają one poruszać tematy związane z dialogiem 
międzykulturowym, zwłaszcza w jego politycznym, ekonomicznym i społeczno-kulturalnym wymiarze.  

Wśród opowiadań nadesłanych przez polskich autorów, polskie jury wybierze najlepsze prace (etap 
preselekcji), które zostaną przesłane następnie do Barcelony, gdzie wezmą udział w drugim etapie 
selekcji.  

Autorzy trzydziestu najlepszych opowiadań zostaną nagrodzeni publikacją swoich prac. Autorzy 
najlepszych dziesięciu opowiadań zostaną nagrodzeni możliwością uczestniczenia w Festiwalu 
Literackim w Barcelonie, warsztatach międzynarodowych oraz innych wydarzeniach organizowanych 
przez hiszpańska sieć Fundacji im. A. Lindh (koszty pokrywa organizator konkursu). 

Termin przesyłania opowiadań na adres sanetra@mck.krakow.pl: 29 lutego, północ. 

Szczegóły: www.mck.krakow.pl/1001dzialan  

 

W ramach kampanii „1001 działań na rzecz dialogu władze Regionu Piedmont, Paralleli Euro-
Mediterranean Institute oraz Fundacja im. A. Lindh” wspólnie realizują projekt „Woda – Nasza 
Wspólna Przyszłość” („Water Our Common Future”). Jego częścią jest Euro-Śródziemnomorskie 
Forum Młodzieży nt. Wody i Wielokulturowości, które odbędzie się w Turynie, we Włoszech, w dniach 
20-25 maja 2008. Celem Forum jest podnoszenie świadomości nt. wagi wody jako dziedzictwa 
kulturowego regionu euro-śródziemnomorskiego, zachęcanie do wymiany i wzajemnego zrozumienia 
młodych ludzi z regionu oraz stworzenie i udostępnienie materiałów i dokumentów on-line. Forum 
pragnie zmobilizować młodych ludzi wokół idei zrównoważonego wzrostu w kontekście 
międzykulturowym.  
Spotkanie jest adresowane do studentów, ekspertów i działaczy społecznych w wieku od 20 do 35 lat, 
pochodzących z 37 państw euro-śródziemnomorskich.  
 
Zgłoszenia można przesyłać do 1 marca, do północy, na adres: 
applications@torinoyouthforum.org 
 
Więcej informacji na stronie: www.torinoyouthforum.org    
 
Serdecznie pozdrawiamy, 

Joanna Sanetra-Szeliga  Agata Wąsowska-Pawlik 

Międzynarodowy Konkurs na Opowiadanie „Morze słów” 

Forum Młodzieży nt. Wody i Kultury w Dialogu 


