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W 2006 r. w trzech rundach konkursu grantowego
Fundacja im. A. Lindh przyznała 40 grantów na łączną
sumę 1 353 760 euro. Selekcji poddano 106 nadesłanych projektów, z czego 10 wpłynęło już
po terminie składania wniosków. W dofinansowanych przedsięwzięciach udział wzięło 191
instytucji
z
31
krajów
Partnerstwa
Euro-Śródziemnomorskiego.
Największym
zainteresowaniem składających wnioski cieszyła się linia tematyczna A: „EuroŚródziemnomorska muzyka oraz twórczość artystyczna i kulturalna”.
Jak wynika z wykresu najbardziej aktywne organizacje w konkursie grantowym to instytucje
GRANTY FUNDACJI W 2006 R.

Udział poszczególnych państw w dofinansowanych projektach
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pochodzące z Włoch, Egiptu, Francji i Palestyny. Polskie organizacje uczestniczyły w trzech
projektach (2 w ramach pierwszej rundy konkursu, 1 w ramach rundy drugiej). O projektach
tych wspominaliśmy w zeszłym roku – Med-Youth Creating a Sustainable Med-Future
(partnerem projektu było Stowarzyszenie Arabia.pl – członek polskiej sieci Fundacji), Stenope
Photography and the Dialogu between Euro-Med Young Artists (partnerem projektu
International Association of Culture „Croked Theatre”) oraz Rainbow of Music (partnerem
projektu było Stowarzyszeni Przyjaciół Olsztynka, Klub Młodzieżowy w Olsztynku).
Więcej informacji nt. konkursu grantowego w 2006 r:
https://www.euromedalex.org/newsletter/en/january2007.htm#2
Przed nami kolejna ostatnia runda konkursu 2007 – termin składania wniosków
1 czerwca 2007. Zapraszamy! Więcej informacji na temat bieżącego konkursu:
http://www.euromedalex.org/En/Proposals.htm

SPOTKANIE KOORDYNATORÓW SIECI KRAJOWYCH FUNDACJI

Na przełomie maja i czerwca odbędzie się spotkanie koordynatorów krajowych sieci
Fundacji. Celem spotkania jest przygotowanie planu i formatu działań Fundacji w 2008 r.
W związku z tym Sekretariat Fundacji przygotował kwestionariusz dotyczący oczekiwań
członków sieci co do dalszego funkcjonowania organizacji.
W załączeniu przesyłamy kwestionariusz z uprzejmą prośbą o jego wypełnienie
i odesłanie do MCK do 30 kwietnia br. Szanowni Państwo – proszę pamiętać, że
Fundacja to my! Wypełniając kwestionariusz mamy realny wpływ na sposób jej działania!
Liczymy na aktywny udział polskich organizacji w konsultacjach.
W dniu 27 lutego br. w wyszukiwarce Google zanotowano ponad 1 mln
trafień dotyczących „Euro-Śródziemnomorskiej Fundacji” oraz 188 000
- „Fundacji im. Anny Lindh” (oba terminy w języku angielskim).
Wzrasta rozpoznawalność Fundacji!
Fundacja
przygotowuje
platformę wymiany idei i
materiałów związanych z nauczaniem w środowisku wielokulturowym, pokonywaniem
problemów związanych różńorodnością kulturową itp. Obecnie na stronie
http://www.euromedalex.org/En/resources.html znajdują się materiały będą wynikiem
dotychczasowych szkoleń i warsztatów przygotowanych w ramach Fundacji. Materiały
zamieszczane są w języku oryginału (najczęściej angielski i francuski). Zapraszamy do
zapoznawania się z materiałami i wykorzystywania ich w Państwa pracy. Jeśli mieliby
Państwo jakiekolwiek komentarze, rady, opinie nt. rozwoju i funkcjonowania platformy
serdecznie prosimy o przesyłanie ich na adres sanetra@mck.krakow.pl lub bezpośrednio
do Fundacji – quaraeen@euromedalex.org (pani Eman Quara’een – szef oddziału edukacji
i młodzież) lub fanny.durville@bibalex.org. (pani Fanny Durville – młodszy specjalista ds.
edukacji).
MULTILINGUAL LEARNING AND TEACHER RESOURCES

Uprzejmie informujemy, iż na stronie Fundacji powstała
nowa wyszukiwarka pomagająca znaleźć potencjalne
źródła finansowania Państwa projektów. Zapraszamy na stronę
http://www.euromedalex.org/Networks/Funding/EN/Home.aspx
FINANSOWANIE PROJEKTÓW
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OBJAZD LAUREATÓW NAGRODY DZIENNIKARSKIEJ

Laureaci nagrody dziennikarskiej
przyznawanej przez Fundację (https://www.euromedalex.org/prize/index.html), Mahitab
Abdel Raouf (Middle East News Agency, Egipt), Annalisa Monfreda (GEO Magazine, Włochy),
Yoav Stern (Haaretz, Izrael) oraz Hugues Dorzée (Le Soir, Belgia) odbyli jedenastodniową
podróż po Maroku, Turcji, Danii i Anglii. Młodym dziennikarzom towarzyszyli doświadczeni
dziennikarze – Natasha David i Jean-Paul Marthoz, którzy wspierali młodych ludzi przy
przygotowaniu artykułów związanych z mniejszościami narodowymi w kontekście dialogu i
różnorodności kulturowej w krajach, które odwiedzali. Artykuły zostaną opublikowane w
specjalnej broszurze.

Galillee College zaprasza do udziału we
wspólnym palestyńsko-izraelskim programie
letnim, który odbędzie się od 3 lipca do 14 sierpnia br.
Studentów zainteresowanych mechanizmem funkcjonowania Bliskiego Wschodu, a w
szczególności konfliktem palestyńsko-izraelskim, zapraszamy do zapoznania się z programem
studium na stronie http://www.galilcol.ac.il/page.asp?id=17 oraz do udziału w szkole letniej.
SZKOŁA LETNIA NA BLISKIM WSCHODZIE

Szczegółowe informacje: snorman@galilcol.ac.il (pani
Shoshi Norman, Dyrektor Programu)

Instytute of International Relations of Panteion
University
w
Atenach
zaprasza
na
XVI Międzynarodowe Seminarium Letnie
pod
tytułem „Islam w Europie”. Pięciodniowe seminarium, skierowane do studentów, młodych
naukowców, młodych urzędników, ma stanowić okazję do zapoznania się z wyzwaniami i
perspektywami wynikającymi ze spotkania europejskich państw i społeczeństw z Islamem
oraz wykładem społeczności muzułmańskich w tworzenie socjokulturalnej różnorodności i
międzynarodowego bezpieczeństwa. Wyróżniono pięć zakresów tematycznych: „Lustra
historii”, „Islam na Bałkanach i nad Morzem Czarnym”, „Rozrost społeczności muzułmańskich
w Europie”, „Islam w europejskich politykach kulturalnych: czy jest tam dla niego miejsce?”.
Zgłoszenia na seminarium przyjmowane są do 15 maja br. Warunki udziału i szczegółowe
informacje: deca@idis.gr, http://www.idis.gr/english/index.htm.
SEMINARIUM „ISLAM W EUROPIE”

Pozdrawiamy serdecznie,
Agata Wąsowska-Pawlik (wasowska@mck.krakow.pl)
Joanna Sanetra-Szeliga (sanetra@mck.krakow.pl)
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