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SPOTKANIE POLSKIEJ SIECI INSTYTUCJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EUROŚRÓDZIEMNOMORSKĄ FUNDACJĄ DIALOGU KULTUR IM. A. LINDH
W dniu 15 stycznia 2008 r. odbyło się w Międzynarodowym
Centrum
Kultury
spotkanie
polskiej
sieci
instytucji
współpracujących z Euro-Śródziemnomorską Fundacją Dialogu
Kultur im. A. Lindh. W spotkaniu udział wzięli członkowie sieci
oraz przedstawiciele instytucji i organizacji zainteresowanych
działalnością Fundacji oraz kampanią „1001 działań na rzecz
dialogu”.
Gośćmi
specjalnymi
spotkania
była
Iga
Raczyńska,
reprezentująca Narodowe Centrum Kultury, która przedstawiła
Europejski
Rok
Dialogu
Międzykulturowego
i
jego
funkcjonowanie w Polsce, oraz Gianluca Solera, koordynator
sieci krajowych w Sekretariacie Fundacji.

PROGRAM SPOTKANIA
10:30 – 11:00

Rejestracja, kawa

11:00 – 11:10
11.20 – 11.40

11.40 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 13.00

Powitanie (Agata Wąsowska-Pawlik, MCK)
Przedstawienie stanu funkcjonowania Fundacji i sieci krajowych (Gianluca
Solera, Fundacja)
Omówienie wyników posiedzenia krajowych koordynatorów w Kairze,
listopad 2007 – misja Fundacji (Gianluca Solera, Fundacja)
Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego 2008 (Iga Raczyńska, NCK)
1001 działań na rzecz dialogu (Gianluca Solera, Fundacja)
kampania „1001 działań” w Polsce (Joanna Sanetra-Szeliga, MCK)

13.00 – 13.30

lunch

13.30 – 15.00

dyskusja: Europejski Rok Dialogu, kampania „1001 działań”, strategia i
rozwój Fundacji w Polsce

Wyniki spotkania:
Jednym z głównych tematów spotkania była kampania „1001 działań na rzecz dialogu”.
Uczestnicy przedstawili swoje pomysły związane z kampanią oraz zadeklarowali chęć
współpracy przy realizacji kampanii w Polsce.

1. Wspólna akcja promocyjna wydarzeń w ramach kampanii (plakaty, ulotki, materiały
graficzne, patronaty medialne) – serdecznie zapraszamy wszystkie instytucje, które będą
realizować wydarzenia pod szyldem „1001 działań na rzecz dialogu” do kontaktu z MCK
do końca stycznia 2008. Wydaje się nam, że wspólna promocja znacząco zwiększy siłę
oddziaływania kampanii i jej widoczność.
W połowie lutego, po ogłoszeniu wyników konkursu na
mikrogranty, chcielibyśmy spróbować przygotować wspólną
kampanię promocyjną. Jej realizacja będzie zależała od
możliwości finansowych i pozyskanych grantów na promocję –
można też liczyć częściowo na wsparcie ze strony Fundacji.
Koordynacji wspólnej promocji kampanii w Polsce podejmuje
się MCK.
2. Spotkanie pokazało, że wiele instytucji ma podobne lub
komplementarne pomysły na kampanię „1001 działań na
rzecz dialogu”. Współpraca pomiędzy organizacjami
przy ich realizacji może zwiększyć zasięg działań,
uatrakcyjnić czy poszerzyć ich zakres tematyczny.
Serdecznie zapraszamy wszystkie instytucje, także te które w
spotkaniu nie mogły wziąć udziału, do przesłania do 18
stycznia 2008 propozycji swoich projektów na listę dyskusyjną – będzie to doskonała
okazja do nawiązania współpracy i być może stworzenia nowych inicjatyw.
W na początku przyszłego tygodnia (między 22, 23 stycznia) planujemy spotkanie osób
zainteresowanych współpracą w ramach „1001 działań”. Termin spotkania oraz miejsce
(MCK) zostanie ustalony za pomocą listy mailingowej.
3. Aby ułatwić współpracę pomiędzy organizacjami planującymi wydarzenia w ramach
kampanii „1001 działań na rzecz dialogu” stworzona została lista dyskusyjna – pod
adresem: http://www.mck.krakow.pl/mailman/listinfo/1001 zapraszamy do rejestracji i
aktywnego korzystania z niej!

Przypominamy, że 31 stycznia mija termin składania wniosków o mikrogranty w ramach
kampanii „1001 działań na rzecz dialogu”
(www.1001actions.org)
Serdecznie pozdrawiamy,
Joanna Sanetra-Szeliga

Agata Wąsowska-Pawlik

