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Miło nam poinformować Państwa o wynikach
konkursu na mikrogranty wspierające projekty
realizowane w ramach kampanii „1001 działań
na rzecz dialogu”. Sekretariat Fundacji otrzymał 35 polskich zgłoszeń z propozycjami projektów
wpisujących się kampanię. W trakcie kilkutygodniowego procesu selekcji jury wybrało 15 polskich
wniosków do dofinansowania. Serdecznie gratulujemy!

1001 działań na rzecz dialogu –
rezultaty konkursu na mikrogranty
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Kampania promująca kampanię „1001 działań na rzecz dialogu”
Międzynarodowe Centrum Kultury pragnie objąć kampanią promocyjną wszystkie działania
wpisujące się w kampanię „1001 działań na rzecz dialogu”. Zapraszamy do współpracy wszystkie
instytucję, które grant otrzymały, ale także tych z Państwa, którzy realizują projekty związane z
dialogiem międzykulturowym w 2008, szczególnie te mające miejsce w maju 2008.
MCK przygotuje specjalną stronę internetową poświęconą kampanii „1001 działań na rzecz dialogu”

w Polsce. Chcielibyśmy umieścić na niej informacje na temat wszystkich wydarzeń w Polsce
wpisujących się w idee kampanii. Informacje o polskich wydarzeniach będą także znajdować w
polskiej sekcji strony Fundacji, poświęconej kampanii.
Ponadto wydany zostanie plakat i ulotka z kalendarium wszystkich wydarzeń polskich w ramach
kampanii. Informacje o wszystkich wydarzeniach będą regularnie podawane w komunikatach
prasowych oraz newsletterze MCK. Stworzona zostanie także polska wersja loga kampanii a projekt
materiałów graficznych zostanie udostępniony członkom kampanii.
Dodatkowo, chcielibyśmy Państwa zaprosić do udziału we wspólnej konferencji prasowej, która
odbędzie się w połowie kwietnia 2008.
MCK ubiega się o patronat Ministra Kultury i Ministra Spraw Zagranicznych a także o wpisanie w
obchody Europejskiego Roku Dialogu w Polsce.

Wszystkich grantobiorców a także inne instytucje zainteresowane udziałem w kampanii
prosimy o kontakt – z Joanną Sanetra-Szelgia (sanetra@mck.krakow.pl) i Robertem
Kuskiem (kusek@mck.krakow.pl)
oraz pilne przesłanie do 17 marca br. do godziny 12.00 krótkich opisów Państwa projektów
w języku angielskim i polskim (ok. pół strony).
Informacje te zostaną umieszczone w materiałach promocyjnych kampanii (szczególnie na
stronie internetowej oraz w prośbie o patronat Ministra).

Jednocześnie przypominamy, iż instytucje, które otrzymały mikrogrant są zobowiązane
przez Fundację do umieszczenia loga kampanii „1001 działań na rzecz dialogu” na swojej
stronie internetowej oraz w materiałach prasowych i promocyjnych.
W związku z wydawaną przez Sekretariat publikacją na temat kampanii, Fundacja prosi
wszystkich grantobiorców o przesłanie na adres eleonora.isalacao@bibalex.org lub
sanetra@mck.krakow.pl 2 zdjęć ilustrujących Państwa projekt lub po prostu tematykę
dialogu międzykulturowego w Polsce.

Witamy w naszym gronie nowych członków polskiej sieci instytucji współpracujących z EuroŚródziemnomorską Fundacją Dialogu im. A. Lindh.
Zapraszamy u udziału w kampanii „1001 działań na rzecz dialogu”!”
Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa
• Global Education Centre
• Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Orlańskiej
• Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej MERITUM
• Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Artystycznych i Kulturalnych NETCETERA
•

•

Serdecznie pozdrawiamy,
Joanna Sanetra-Szeliga

Agata Wąsowska-Pawlik

Robert Kusek
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