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W dniach 2 – 5 kwietnia 2009 roku w siedzibie 
austriackiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbyły 
się warsztaty regionalne poświęcone projektom 
realizowanym przez Sekretariat Fundacji im. Anny Lindh 
w latach 2009-2011. W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele austriackiego MSZ, a także 

koordynatorzy oraz członkowie 11 sieci narodowych. Po raz pierwszy w historii działań 
podejmowanych przez Fundację, środkowoeuropejskie warsztaty zgromadziły przedstawicieli 
obu brzegów basenu Morza Śródziemnego, a członkowie sieci z tej części Europy mieli 
okazję wymienić się doświadczeniami z partnerami z Izraela, Libanu, Zachodniego Brzegu 
Jordanu, Strefy Gazy oraz Syrii. Polskich członków sieci reprezentowała Renata Sobolewska 
z Fundacji Together Polska. 
Głównym celem warsztatów było zwiększenie potencjału projektowego organizacji 
członkowskich poprzez szkolenie „multiplikatorów”, którzy będą w stanie przekazać wiedzę 
zdobytą podczas warsztatów pozostałym, a nieobecnym członkom sieci narodowych, 
zwiększenie liczby i jakości projektów składanych do Fundacji, w ramach konkursów 
grantowych, oraz wymiana doświadczeń w realizacji projektów, 
Zasadnicza część warsztatów oparta była na pracy w grupach, których zadaniem było 
dokonanie symulacji trzech rodzajów projektów: krótkoterminowych, długoterminowych oraz 
tzw. „common actions”. Wyselekcjonowani uczestnicy spotkania stworzyli natomiast komisje 
ewaluacyjną i w oparciu o oficjalną punktację i formularz ewaluacyjny Fundacji dokonali 
oceny projektów pozostałych grup.. 

Regionalne Warsztaty Fundacji im. A. Lindh 
2-5 kwietnia 2009 

MULTIPLIKOWANIE WIEDZY 
 

Materiały ze spotkania dostępne na stronie www.alfpolska.org 
  
Jednocześnie chcielibyśmy poinformować Państwa, że zarówno Renata Sobolewska, jak i 
Koordynatorzy Fundacji, Joanna Sanetra-Szeliga oraz Robert Kusek będą do Państwa 
dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących składanych przez Państwa 
wniosków. Pytania prosimy kierować za pomocą komunikatora internetowego skype 
(adres: alfpolska) w następujących terminach: 
 
Renata Sobolewska   poniedziałek (20.04), wtorek (21.04) 10.00 – 12.00 
Robert Kusek    środa (15.04),  środa (22.04)  11.00 – 13.00 

Joanna Sanetra-Szeliga czwartek (23.04), poniedziałek (27.04) 10.00 – 12.00 



   
 

Dobiegają końca prace nad 
nowym projektem Fundacji im. 
Anny Lindh – konkursem 

grantowym „Przywracając zaufanie, odbudowując mosty”, który ma stanowić odpowiedź 
Fundacji i jej członków na konflikt izraelsko-palestyński, a także rosnącą falę antysemityzmu i 
islamofobii. Formuła konkursu oparta będzie na dwóch rodzajach projektów: 
a) mikro-granty na lokalne akcje w obszarze całego regionu EuroMed (kwoty grantów: 
1 000 – 3 000 euro) 
b) małe granty na projekty realizowane w Izraelu lub Palestynie, oparte na formule 1+1, 
tzn. partnerstwo kraju UE/kraju południowego basenu Morza Śródziemnego z Izraelem lub 
Palestyną (kwoty grantów: 5 000 – 10 000 euro) 
 
 

Fundacja im. A. Lindh wraz z Fondazione Mediterraneo (FM) 
ogłaszają IV edycję konkursu o Eurośródziemnomorską Nagrodę w 
Dziedzinie Dialogu Międzykulturowego. Nagroda przyznawana jest 
co roku i honoruje osiągnięcia osób i instytucji działających na 
rzecz promocji dialogu międzykulturowego. W tym roku tematem 
przewodnim jest Dialog międzykulturowy na rzecz pokoju i 

współistnienia. Zapraszamy członków polskiej sieci do zgłaszania kandydatur organizacji 
lub osób indywidualnych! Termin mija 31 maja 2009 r. Zgłoszenia kandydatur i więcej 
informacji na stronie http://www.euromedalex.org/euromed-award 
 
 

Fundacja im. Anny Lindh wraz z Alliance of 
Civilizations ogłaszają kolejną edycję 
Eurośródziemnomorskiej Nagrody 
Dziennikarskiej. Nagroda jest jedną z 
najważniejszych w regionie i honoruje 
dziennikarzy zaangażowanych w tematykę 

dialogu międzykulturowego i różnorodności kulturowej. W tym roku do zgłaszania 
kandydatur, obok dziennikarzy prasowych, po raz pierwszy zostali zaproszeni dziennikarze 
radiowi i telewizyjni, a także autorzy blogów internetowych. Osobna nagroda zostanie 
przyznana w kategorii reportażu z działań wojennych w strefie Gazy. Nagroda po raz 
pierwszy została wręczona w 2006 roku, a wyróżnieni do tej pory dziennikarze to obywatele 
Słowenii, Włoch, Palestyny, Izraela i Egiptu. Termin składania zgłoszeń upływa 15 lipca 
2009 r. Więcej informacji na stronie http://www.euromedalex.org/journalist-award 
 

 
Serdecznie pozdrawiamy, 
Joanna Sanetra-Szeliga 
Robert Kusek 
Koordynatorzy polskiej sieci Fundacji im. A. Lindh 

Kampania  
Przywracając zaufanie. Odbudowując mosty 

Uprzejmie informujemy, że 15 kwietnia wejdą w życie Wewnętrzne Zasady 
Funkcjonowania Polskiej Sieci Fundacji im. Anny Lindh. 
 
Jednocześnie informujemy, że członkowie Polskiej Sieci Fundacji przyjęli Network and 
Development Plan w formie przedstawionej przez Koordynatorów. 
 
Wszystkim Państwu którzy oddali głosy serdecznie dziękujemy! 


