
   
 

BIULETYN 3/2009 (6 marca 2009)  
 

POLSKA SIEĆ  
EUROŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ FUNDACJI DIALOGU KULTUR IM. ANNY LINDH 

 
 
 
 
 
Podczas spotkania polskiej sieci Fundacji w dniach 3-4 marca omówiony został dokument poświęcony 
rozwojowi i działaniu polskiej sieci w okresie maj 2009 – maj 2010. Plan ten ma powstać w oparciu o 
propozycje i pomysły członków sieci. Aby ułatwić pracę i konsultację dokumentu przygotowany został 
poniższy zestaw pytań/zagadnień. Państwa odpowiedzi na nie są nieodzowną częścią przygotowań 
całości Planu. 
 

Prosimy bardzo o przesyłanie nam Państwa uwag i komentarzy do 13 marca 2009! 
 

Plan rozwoju i działania polskiej sieci Fundacji im. A. Lindh 
(Network Development and Action Plan) 

1. Jaka ma być polska sieć? Czy można wskazać jej specyfikę, szczególny obszar/dziedzinę 
zainteresowań? Czy na lata 2009-2010 sieć powinna postawić sobie jakieś szczególne cele? 
Jakie? 

 
2. Jak poradzić sobie z niską rozpoznawalnością Fundacji w Polsce? Jak promować Fundację i jej 

misję? Jak najlepiej promować polską sieć Fundacji? Jak dotrzeć do potencjalnych nowych 
członków, władz, organizacji i instytucji? Jak informować opinię publiczną o działaniach 
Fundacji i jej polskiej sieci? 

 
3. Czy należy zwiększać liczbę członków sieci? Jakiego typu organizacji brakuje w sieci? Jakie 

kryterium przyjmowania do sieci należy zastosować? Co weryfikować?  
 
4. Jakich informacji brakowało Państwu przy przystępowaniu do sieci? Czy przydatny byłyby 

„welcoming kit” – zestaw informacji witający nowych członków? Co miałby zawierać? 
 
5. Z którymi sieci krajowymi chcieliby Państwo nawiązać szerszy kontakt? Które kraje regionu 

EuroMed leżą szczególnie w obszarze Państwa zainteresowań? W jaki sposób koordynator 
mógłby pomóc Państwu w nawiązywaniu kontaktów? 

 
6. Jakie są podstawowe problemy przy tworzeniu projektów związanych z dialogiem? W jaki 

sposób koordynator może pomóc?  
 
7. Czy są Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniach regionalnych a następnie dzieleniem 

się wiedzą z pozostałymi członkami sieci? 
 
8. Gdzie szukać środków na działalność sieci? Na ile koordynator może liczyć na niefinansowe 

wsparcie członków sieci? (np. tłumaczenie tekstu, udostępnienie sali etc.) 
 
9. Jakie informacje w zakresie współpracy w regionie EuroMed Państwo potrzebują? W jaki 

sposób je Państwu przekazywać? 



   
 
 
 
 
Częścią Planu rozwoju i działania sieci stanowią wspólne projekty polskiej sieci, które mogą uzyskać 
dofinansowanie ze strony Sekretariatu Fundacji.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wspólne projekty polskiej sieci 
Common Actions 



   
 
Podczas spotkania pojawiły się dwie propozycje wspólnych projektów sieci, które chcielibyśmy 
przedstawić Państwu do konsultacji. Celem wspólnych projektów jest integracja wewnętrzna sieci 
dlatego każdy z projektów musi angażować odpowiednią liczbę członków sieci. Prosimy o Państwa 
uwagi i komentarze, jak również wyrażenie gotowości do udziału w danym przedsięwzięciu. 
Jednocześnie zapraszamy do tworzenia własnych projektów w ramach linii budżetowej 
„wspólne projekty sieci”. 
 

Czekamy na Państwa głos do 31 marca!!! 
 
 

EuroMed Open Space 
 

Eurośródziemnomorska Żywa Biblioteka 

Czas trwania: wrzesień 2009 
 
Grupa docelowa: członkowie ALF, władze 
regionalne i centralne, media, partnerzy  
 
Partnerzy: członkowie ALF, ludzie mediów, 
edukatorzy, potencjalni członkowie  
 
Cel: wypracowanie kreatywnego myślenia o 
promocji regionu, poszukiwanie nowych 
rozwiązań dla dystrybucji wiedzy o polskiej 
sieci ALF, poprawa komunikacji w sieci a 
także praca w kierunku tworzenia nowych 
projektów. 
 
Budżet: 13 000 euro 
 
 
Opis: EuroMed Open Space będzie pierwszą 
w Polsce okazją, by zabrać kilkaset osób 
działających w obszarze dialogu 
międzykulturowego (zwłaszcza członkowie 
ALF) a także tych, którzy są potencjalnymi 
dyseminatorami informacji dotyczącymi 
regionu EuroMedu. Technika Open Space 
pozwoili skonsolidować sieć i zaowocuje 
bardziej efektywną promocją regionu nie tylko 
między członkami ALF ale przede wszystkim 
w całości polskiego społeczeństwa. Open 
Space będzie idealnym narzędziem w pracy 
nad planowaniem, poprawieniem komunikacji i 
konsolidacją grupy. Jest to szczególnie ważne 
w Polsce, gdzie relatywna homogeniczność 
kraju oraz brak zainteresowania sprawami 
wielokulturowowści  czynią informowanie o 
działaniach ALF szczególnie trudnym 
zadaniem. 
Trzy dni będą także okazją aby przedstawić 
ALF potencjalnym sponsorom, ludziom 
mediów oraz władzom – zwłaszcza poprzez 
ich aktywne uczestnictwo w pracach EuroMed 
Open Space, dzięki któremu zapoznają się z 
działaniem i misją Fundacji.  
 

Czas trwania: październik 2009 
 
Grupa docelowa: mieszkańcy miasta/miast 
 
Partnerzy: ?? 
 
Cel: Celem Żywej Biblioteki jest wzrost 
świadomosci młodych ludzi na temat 
stereotypów i uprzedzeń oraz ich 
konsekwencji, zapoznanie ich z tematyka 
praw człowieka oraz reagowanie na aktualne 
problemy w zakresie dyskryminacji i 
wykluczenia. 
 
Budżet: ??? 
 
Opis: Żywa Biblioteka to miejsce, gdzie 
publiczność może przyjść i wypożyczyć 
„Książkę”, jak w każdej innej bibliotece. 
Jedyna różnica to ta, że „Książkami”, czyli 
zbiorem wiedzy i informacji, są żywi ludzie, z 
którymi można się spotkać w „Czytelni” i 
porozmawiać. „Książki” będą reprezentować 
mniejszości obecne w polskim 
społeczeństwie. Zaangażowanie członków 
sieci: Żywa Biblioteka mogłaby odbywać w 
tym samym czasie w różnych miejscach lub 
kilka organizacji zajęłoby się realizacją samej 
Biblioteki oraz imprezy dodatkowych.  
 




