
   

 

BIULETYN 1/2009 (27 lutego 2009) 

 

POLSKA SIEĆ  

EUROŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ FUNDACJI DIALOGU KULTUR IM. ANNY LINDH 

 

Spotkanie, które odbędzie sie w dniach 3-4 marca br. w Międzynarodowym Centrum Kultury w 
Krakowie, ma być pierwszą w tym roku okazją nie tylko do zapoznania się z planami działania 
Fundacji na lata 2009-11 ale przede wszystkim możliwością dyskusji nad rolą i funkcjonowaniem 
polskiej sieci. Dzięki nowym narzędziom, np. tzw. projektom sieciowym (Common actions) oraz 
konkursom grantowym (długo- i krótkoterminowe projekty) członkowie polskiej sieci będą mieli 
możliwość zaangażowania się w projekty i działania na rzecz dialogu międzykulturowego w 
najbliższych latach. Część warsztatowa spotkania ma posłużyć jako okazja do dyskusji i „burzy 
mózgów” nad potencjalnymi projektami i wspólnymi przedsięwzięciami. Udział koordynatorów sieci 
zagranicznych ma na celu poznanie sieci w innych krajach oraz ułatwienie nawiązania kontaktów i 
tworzenia partnerstw niezbędnych przy realizacji projektów międzynarodowych. 

 

 

 
 
Statut polskiej sieci Fundacji 
Podczas spotkania zaprezentowany zostanie projekt statutu polskiej sieci oraz propozycja programu 
jej działania. Do przyjęcia statutu zobowiązuję polską sieć Sekretariat Fundacji. Celem przyjęcia 
statutu jest uporządkowanie funkcjonowania sieci, zwłaszcza jeśli chodzi o prawa i obowiązki 
koordynatora oraz członków sieci. Proponowany tekst, po dyskusji w trakcie spotkania, zostanie 
rozesłany do pisemnej akceptacji wszystkich członków polskiej sieci. Propozycja zapisów w 
załączeniu. 
 
Program działania polskiej sieci maj 2009- kwiecień 2010 

Sekretariat Fundacji prosi o przygotowanie, przedyskutowanie i przedstawienie programu działania 
polskiej sieci w okresie maj 2009 – kwiecień 2010. W tym celu przygotowany został specjalny 
formularz, którego propozycję przedyskutują członkowie spotkania. W części pierwszej programu 
zastanowimy się nad kwestia promocji Fundacji oraz rozwoju polskiej sieci. Druga część dokumentu 
ma prezentować propozycje tzw. common actions, tj. wspólnych projektów członków polskiej sieci, 
które będą mogły ubiegać się dofinansowanie ze strony Fundacji. Także ten dokument zostanie 
przesłany do konsultacji członkom sieci, którzy nie będą uczestniczyć w spotkaniu. Formularz w 
załączeniu.  
 

Uprzejmie prosimy członków sieci, szczególnie tych, którzy nie mają możliwości udziału w 
spotkaniu, o zapoznawanie się sukcesywnie ze wspomnianymi dokumentami oraz ich 

opiniowanie. 
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Istotną częścią spotkania są warsztaty poświęcone tworzeniu projektów międzynarodowych, z 
udziałem zagranicznych koordynatorów sieci Fundacji oraz dyskusja nad przygotowaniem inicjatyw 
polskich inicjatyw w ramach „Common acitons”. Bardzo prosimy uczestników o aktywny udział i 
przyjazd z pomysłami :). Projekty w ramach „Common actions” będą konsultowane z pozostałymi 
członkami sieci. Organizacje, które nie uczestniczą w spotkaniu także mogą przygotować taki projekt – 
warunki i terminy zostaną podane w przyszłym tygodniu.  
 

 

 

 

 

 

Jak informowaliśmy wcześniej w dniu 18 lutego dyrektor 
wykonawczy Fundacji, Andreu Claret, gościł w Międzynarodowym 
Centrum Kultury w Krakowie. Spotkał się z koordynatorami sieci 
oraz członkami sieci. Tematem spotkania była obecna sytuacja w 
Fundacji, zwłaszcza w kontekście zamrożenia ze względu na 

konflikt w Strefie Gazy, działalności Unii dla Śródziemnomorza, której Fundacja jest trzecim filarem. 
Dyrektor zapewnił jednak o sprawnej pracy Sekretariatu i nowych pomysłach na działania w zakresie 
dialogu międzykulturowego, które zostaną przekazane członkom sieci podczas spotkania 3-4 marca w 
Krakowie.  
 

 

 

Serdecznie pozdrawiamy, 

Joanna Sanetra-Szeliga Robert Kusek 

Koordynatorzy polskiej sieci Fundacji im. A. Lindh  

„Burza mózgów” – tworzenie projektów sieciowych i międzynarodowych 

Wizyta dyrektora wykonawczego Fundacji im. A. 
Lindh w Międzynarodowym Centrum Kultury w 
Krakowie 


