Wewnętrzne zasady funkcjonowania polskiej sieci Eurośródziemnormoskiej Fundacji
Dialogu Kultur im. Anny Lindh
Podmioty zaangażowane:
· polska sieć Eurośródziemnormoskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh – dalej
zwanej siecią narodową lub siecią;
· koordynator polskiej sieci Eurośródziemnormoskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny
Lindh – dalej zwany koordynatorem sieci lub koordynatorem
· Eurośródziemnormoska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh – dalej zwana Fundacją
im. A. Lindh lub Fundacją
· Sekretariat Eurośródziemnormoskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh – dalej
zwany Sekretariatem Fundacji lub Sekretariatem
I. MISJA SIECI NARODOW EJ
1. Sieć
narodowa
promuje
Unię
dla
Śródziemnomorza
–
Partnerstwo
Eurośródziemnomorskie na poziomie narodowym i międzynarodowym.
2. Sieć narodowa przyczynia się do rozwoju priorytetów i programów Fundacji, dzieląc się
swoimi wizjami z innymi narodowymi sieciami i z Sekretariatem Fundacji.
3. Sieć promuje wspólne działania na poziomie narodowym wśród członków sieci, zgodnie z
celami wytyczonymi przez Plan Działań i Rozwoju Sieci, stworzony w ramach Systemu
Wsparcia Sieci Fundacji.
4. Sieć promuje i wspiera działania związane z odkrywaniem i rozumieniem
wielokulturowości zarówno w Polsce jak i w całym obszarze eurośródziemnomorskim.
5. Sieć wykorzystuje w swoich działań logo Fundacji.
II. ZAKRES I ZASIĘG OBOW IĄZYWANIA WEWNĘTRZNYCH ZASAD FUNKCJONOW ANIA
POLSKIEJ SIECI
1. Przepisy niniejszych Wewnętrznych zasad funkcjonowania polskiej sieci dotyczą
wszystkich obecnych członków Sieci, w tym Koordynatora Sieci oraz wszystkich
przyszłych członków Sieci.
2. Treść niniejszych Wewnętrznych zasad funkcjonowania polskiej sieci skonsultowano ze
wszystkimi organizacjami należącymi do Sieci w momencie tworzenia niniejszego
dokumentu, a jego forma i zapisy stanowią konsensus pomiędzy stanowiskami
poszczególnych członków.
III. KOORDYNA TOR SIECI NARODOW EJ
1. Koordynator sieci jest powołany wspólną decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Koordynator jest zawsze
wybierany spośród członków sieci. Działalność koordynatora jest weryfikowana co 4 lata
przez ww. ministerstwa, które otrzymują opinię sieci w tej sprawie. Nie ma ograniczeń co
do liczby kadencji koordynatora.
2. Na 3 miesiące przed zakończeniem kadencji koordynator jest zobowiązany do
przedstawienia członkom sieci sprawozdania ze swojej działalności. Członkowie sieci
podejmują decyzję większością 2/3 głosów o przyjęciu lub odrzuceniu sprawozdania.
Opinia wraz ze sprawozdaniem koordynatora sieci jest prezentowana ww. ministerstwom
i Sekretariatowi Fundacji.
3. Koordynator sieci jest odpowiedzialny za swoje działania przed członkami sieci i przed
ww. ministerstwami.
4. Koordynator sieci:
a) działa jako narodowy koordynator polskiej sieci narodowej;
b) działa jako oficjalny przedstawiciel narodowy Fundacji w Polsce;
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c) promuje wizerunek Fundacji jako eurośródziemnomorskiej instytucji ustanowionej
w
celu
wzmocnienia
regionalnego
wymiaru
Partnerstwa
Eurośródziemnomorskiego – Unii dla Śródziemnomorza w zakresie spraw
społecznych i kulturalnych (trzeci rozdział Deklaracji Barcelońskiej);
d) zarządza członkostwami w sieci; identyfikuje potencjalnych, aktywnych członków
społeczeństwa obywatelskiego w kraju, którzy mogliby przyłączyć się do sieci;
e) bierze udział w tworzeniu rocznych i trzyletnich programów Fundacji biorąc pod
uwagę interes swojej sieci narodowej;
f) wspiera oraz nadzoruje szkolenia i warsztaty organizowane dla sieci narodowej;
g) działa jako specjalista do spraw PR, tworząc materiały promocyjne gotowe do
rozpowszechniania oraz przygotowując wkład na stronę Fundacji (mini-website);
h) informuje członków sieci o konkursach grantowych, możliwościach
współorganizacji wydarzeń członków sieci przez Fundację, sposobach i
procedurach ubiegania się o wsparcie ze strony Fundacji;
i) wspiera członków sieci w poszukiwaniu partnerów do projektów; w procesie
tworzenia współpracy z zagranicznymi partnerami koordynator może przykładać
szczególną wagę do członków sieci mających szczególne problemy, natury
organizacyjnej lub innej, w korzystaniu z możliwości oferowanych przez Fundację;
j) zachęca do składania wniosków o dofinansowanie projektów przez Fundację;
k) bierze udział w corocznych spotkaniach koordynatorów sieci narodowych
Fundacji. Przed spotkaniem koordynator organizuje spotkanie z członkami sieci
lub w inny sposób zapewnia odpowiednią formę konsultacji i dyskusji na poziomie
narodowym spraw mających się pojawić na spotkaniu koordynatorów;
l) pozostaje w regularnym kontakcie z Sekretariatem Fundacji.
IV. CZŁONKOSTWO W SIECI KRAJOW EJ FUNDACJI
1. Polska sieć narodowa jest niezależna od władz narodowych i Sekretariatu Fundacji.
2. Polska sieć narodowa jest stałą częścią Fundacji im. A. Lindh, która działa w ramach
Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego.
3. Sieć jest otwarta dla wszystkich instytucji, organizacji i innych partnerów, którzy
przyjmują zasady i misję Fundacji im. A. Lindh, zdefiniowane w art. II.1 Statutu Fundacji
oraz które działają w oparciu o demokratyczne i pluralistyczne zasady oraz wspólnie
wyznawane wartości; Sieć, przede wszystkim, reprezentuje społeczeństwo obywatelskie.
4. Członkowie sieci mogą, zgodnie z zasadami, należeć do następujących kategorii:
członkowie indywidualni, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, w tym władze
lokalne i regionalne, publiczne i prywatne fundacje non-profit, inni partnerzy komercyjni
promujący działania non-profit i odpowiedzialną politykę społeczną.
5. Sieci narodowe odzwierciedlają różnorodność społeczeństwa obywatelskiego i są
zaproszone do angażowania partnerów działających w następujących obszarach
wskazanych przez Fundację: stosunki międzynarodowe/kulturalne, dziedzictwo, religia,
badania naukowe, prawa człowieka, demokracja i rozwój społeczeństwa, sztuka,
młodzież, edukacja, gender, środowisko/zrównoważony rozwój, media.
6. Koordynator sieci posiada prawo odmowy przyjęcia wniosku o członkostwo, jak również
wykluczenia istniejących członków, jeśli dana organizacja nie działa zgodnie z misją
Fundacji im. A. Lindh.
7. W wypadku odmowy przyjęcia do sieci lub wykluczenia członka przez Koordynatora,
organizacji przysługuje prawo odwołania się do wszystkich członków sieci podczas
Walnego Zgromadzenia członków. Decyzja podjęta podczas Walnego Zgromadzenia
większością 2/3 oddanych głosów jest wiążąca dla Koordynatora.
8. Członkiem polskiej sieci może zostać każda organizacja/instytucja, publiczna lub
prywatna, posiadająca osobowość prawną, zarejestrowana w jednym z 43 państw
Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego i zainteresowana współpracą w rejonie
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eurośródziemnomorskim oraz realizacją celów Fundacji im. Anny Lindh. Ponadto,
członkiem sieci może zostać osoba fizyczna działająca w sferze dialogu
międzykulturowego w regionie eurośródziemnomorskim.
9. Po wypełnieniu aplikacji on-line koordynator sieci krajowej podejmuje samodzielną
decyzję o przyjęciu danej organizacji do sieci krajowej, o czym organizacja zgłaszająca,
oraz pozostali członkowie sieci, jest informowana do 6 tygodni od momentu rejestracji
komputerowej.
10. Sieć jest traktowana jako aktywna, jeśli składa się z co najmniej 5 członków
11. Koordynator sieci ma prawo czasowo ograniczyć maksymalną wielkość sieci w celu jej
konsolidacji i polepszenia jej funkcjonowania. Oznacza to ograniczenie w przyjmowaniu
nowych członków do sieci narodowej.
12. Członkowie sieci mają prawo:
a) do udziału w konkursach grantowych Fundacji na zasadach określonych
każdorazowo w zaproszeniu do składania wniosków;
b) do udziału w szkoleniach, seminariach, konferencjach, programach etc. Fundacji;
c) do kształtowania sieci poprzez współdecydowanie o kierunkach jej działalności,
priorytetach i kluczowych zadaniach;
d) do zgłaszania opinii i wniosków pod adresem koordynatora sieci a także poprzez
koordynatora do Sekretariatu Fundacji;
e) do wymiany doświadczeń i opinii, a także współpracy z pozostałymi członkami
sieci i innymi sieciami narodowymi Fundacji.
13. Członkowie sieci mają obowiązek:
a) brać udział w spotkaniach sieci;
b) brać udział w konsultacji dokumentów dystrybuowanych przez koordynatora;
c) wysyłać
regularne
informacje
dotyczące
zmian
w
swojej
strukturze/misji/statucie/danych kontaktach, etc;
d) dostarczać koordynatorowi podstawowych informacji dotyczących ich bieżącej
działalności związanej z dialogiem eurośródziemnomorskim, jak również
wszelkich informacji niezbędnych do funkcjonowania sieci, jeśli zostaną o to
poproszeni przez koordynatora;
e) umieścić informację o członkostwie w polskiej sieci na swojej stronie internetowej
wraz logiem Fundacji i linkiem do strony Fundacji i linkiem do strony polskiej sieci.
14. Koordynator sieci ma prawo do wykluczenia organizacji/instytucji z członkostwa w sieci
narodowej w przypadku:
a) nieprzestrzegania przez członka z obowiązków zapisanych w Wewnętrznych
zasadach funkcjonowania polskiej sieci,
b) podejmowania działań niezgodnych z misją i celami Fundacji,
c) zaniechanie aktywności w ramach sieci utrudniające bieżącą działalność oraz
podejmowanie decyzji przez sieć.
15. Wykluczenie z sieci będzie poprzedzone informacją drogą mailową lub telefoniczną o
możliwości wykluczenia danej organizacji z sieci. Brak zmiany postępowania danej
organizacji będzie skutkował wysłaniem oficjalnego listu informującego o wykluczeniu na
2 tygodnie przez podjęciem ostatecznej decyzji przez Koordynatora.
16. O fakcie wykluczenia danej organizacji z sieci poinformowani zostają pozostali jej
członkowie.
17. Organizacja wykluczona z sieci ma prawo ponownie ubiegać się o członkostwo w sieci
nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty jej wykluczenia.

V. DZIAŁANIE SIECI NARODOW EJ
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1. Jeśli zażąda tego większość członków sieci, koordynator jest zobligowany do
wyznaczenia indywidualnych członków sieci do koordynacji działalności tematycznej lub
geograficznej sieci w danym obszarze.
2. Co najmniej raz do roku organizowane jest przez Koordynatora Walne Zgromadzenie
członków sieci. W razie potrzeby Koordynator ma prawo zwołać nadzwyczajne Walnego
Zgromadzenie członków sieci.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane na życzenie 1/3 członków sieci
w terminie od 6 tygodni od otrzymania takiego wniosku przez Koordynatora.
4. Koordynator przedstawia sprawozdanie z rocznej działalności Sieci.
5. Decyzje dotyczące sieci podejmowane są przez jej członków większością 2/3 oddanych
głosów. Brak udziału w głosowaniu traktowane jest jako wstrzymanie się od głosu.
6. Podejmowanie decyzji odbywa się podczas Walnego Zgromadzenia lub drogą
elektroniczną.
7. O ile Koordynator nie zdecyduje inaczej członkowie sieci mają 7 dni na oddanie głosu.
8. Koordynator może powołać grupę doradczą (do 5 osób reprezentujących członków
polskiej sieci), pełniący rolę konsultacyjną i doradczą w sprawach sieci. Członkostwo w
grupie doradczej jest dobrowolne.

VI. POSTANOW IENIA DODATKOW E
1. Jakiekolwiek zaangażowanie koordynatora wynikające z niniejszego dokumentu i
wywołujące zobowiązania finansowe dla koordynatora zależy od odpowiedniego
wsparcia finansowego ze strony Sekretariatu Fundacji lub ww. ministerstw.
2. Wewnętrzne zasady funkcjonowania polskiej sieci wchodzą w życie z dniem 15 kwietnia
2009 r.
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