
   
 

BIULETYN 6/2009 (5 maja 2009) 

 

POLSKA SIEĆ  

EUROŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ FUNDACJI DIALOGU KULTUR IM. ANNY LINDH 

 

  
Niedawna wojna w Gazie ma daleko idące konsekwencje – 
nie tylko dla bezpośrednio dotkniętych działaniami 

wojennymi mieszkańców Palestyny i Izraela ale takŜe dla całego regionu eurośródziemnomorskiego. 
Konflikt przyczynia się do wzrostu ksenofobii, antysemityzmu, islamofobii a takŜe działań anty-
chrześcijańskich. Przepaść pomiędzy zwaśnionymi stronami się powiększa, wzajemne niezrozumienie 
i niechęć ciągle rosną.  
W odpowiedzi na zaistniałą sytuację Fundacja im. A. Lindh, w konsultacji z koordynatorami sieci 
krajowych, a szczególnie przedstawicielami sieci izraelskiej i palestyńskiej przygotowała inicjatywę 
"Przywracając zaufanie. Odbudowując mosty" (Restore Trust. Rebuild Bridges), mającą na celu 
odbudowe zaufania w regionie eurośródziemnorskim. 
  
W ramach inicjatywy przewidziano następujące działania: 

• działania lokalne w państwach regionu eurośródziemnomorskiego  
• działania regionalne w Palestynie i Izraelu  
• Wydarzenia kulturalne na terenie Izraela i Palestyny, współorganizowane z koordynatorami i 

członkami sieci tych państw oraz innymi zainteresowanymi organizacjami  
• dodatkowo działania w ramach konkursu "Sea of Words 2009" oraz Nagrody 

Eurośródziemnomorskiej w Dziedzinie Dialogu Międzykulturowego będą ukierunkowane na 
tematykę pokojowej koegzystencji.  

 
Konkursy grantowe: 
 

Mikrogranty na projekty lokalne  Granty na projekty regionalne  
• Cel: odbudowa zaufania, promocja 

pojednania, tworzenie kultury pokoju i 
współistnienia, promocja dobrych praktyk 
współistnienia, walka z przejawami 
nietolerancji  

• Miejsce: państwa 
eurośrodziemnomorskie  

• Wysokość grantu: 1 tys. – 3 tys. euro  
• Wnioskodawcy: organizacje z państw 

naleŜących do Fundacji im. A. Lindh  
• Formuła współpracy: 1  
• Działania w terminie: 1 lipca – 21 

września  

• Cel: odbudowa zaufania, promocja 
pojednania, tworzenie kultury pokoju i 
współistnienia, promocja działań 
międzykulturowych jako narzędzie 
rozwiązywania konfliktów, umoŜliwienie 
mobilności i działalności artystycznej  

• Miejsce: Palestyna i/lub Izrael + ew. inne 
państwa regionu  

• Wysokość grantu: 5 tys. – 10 tys. euro  
• Wnioskodawcy: organizacje z państw 

naleŜących do Fundacji im. A. Lindh  
• Formuła współpracy: 1+1  
• Działania w terminie: 1 lipca – 21 

września  

Termin składania wniosku:  20 czerwca, północ (czasu egipskiego) 
Składanie wniosku : elektroniczne 

 
Więcej informacji: http://www.euromedalex.org/restoretrust  

„ Przywracaj ąc zaufanie. Odbudowuj ąc mosty"  



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do 31 maja 2009 r. moŜna zgłaszać 
kandydatury osób indywidualnych i 
organizacji szczególnie zasłuŜonych dla 
dialogu międzykulturowego. IV edycja 
Eurośródziemnomorskiej Nagrody w 
Dziedzinie Dialogu Międzykulturowego 
poświęcona została tematowi: Dialog 
międzykulturowy na rzecz pokoju i 
współistnienia. 
 
Więcej informacji: 
http://www.euromedalex.org/euromed-
award 
 
 
 

 

 
Do 15 lipca 2009 r. moŜna zgłaszać 
kandydatury dziennikarzy 
zaangaŜowanych w tematykę dialogu 
międzykulturowego i róŜnorodności 
kulturowej. W tym roku do zgłaszania 
kandydatur do Eurośródziemnomorskiej 
Nagrody Dziennikarskiej , obok 
dziennikarzy prasowych, po raz pierwszy 
zostali zaproszeni dziennikarze radiowi i 
telewizyjni, a takŜe autorzy blogów 
internetowych. 
 
Więcej informacji:  
http://www.euromedalex.org/journalist-
award 

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

Przypominamy!  Nagrody Fundacji im. A . Lindh  
 


