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BIULETYN 12/2009 (30 listopada 2009) 

 

POLSKA SIEĆ  

EUROŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ FUNDACJI DIALOGU KULTUR IM. ANNY LINDH 

 
I Forum Euro śródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh 

w Barcelonie 
4 – 7 marca 2010 

 
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU 

 
Forum Fundacji to pierwsza mo Ŝliwo ść spotkania wszystkich członków sieci 

krajowych Fundacji. To okazja, aby spotka ć organizacje z drugiego brzegu Morza 
Śródziemnego, nawi ązać kontakty, rozpocz ąć współprac ę. 

 
Forum Fundacji to nie zwykła konferencja. To poł ączenie cz ęść seminaryjnej, 

przygotowanej przez ekspertów zewn ętrznych, z okazj ą do prezentowania własnej 
działalno ści i do świadcze ń.  

 
Uczestnicy maj ą moŜliwo ść aktywnego udziału w warsztatach, przygotowania 

własnych sesji, zaprezentowania własnych projektów oraz dokona ń artystycznych.  
 
 

Zapraszamy do zapoznania si ę z programem Forum i wysłania aplikacji! 
 

 
Fundacja im. Anny Lindh ogłasza nabór uczestników n a Forum Fundacji, które 

odbędzie si ę w dniach 4 – 7 marca w Barcelonie. 
 

Jeśli chcesz wziąć udział w Forum wejdź na stronę 
http://www.euromedalex.org/forum2010 a zarejstrowawszy się na stronie wypełnij wniosek 

aplikacyjny: http://www.euromedalex.org/forum2010/getinvolved 
 
Fundacja pokrywa koszty związane z transportem, zakwaterowaniem, jak równieŜ opłatę 
rejestracyjną, napoje oraz część posiłków. 
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Wstępny program 

 
CZWARTEK 

4 marca 2010 
PIĄTEK 

5 marca 2010 
SOBOTA 

6 marca 2010 
NIEDZIELA 

7 marca 2010 

Od 11.00 – rejestracja 

9.30 - 11.00 
 sesja inauguracyjna 

 
AGORA 

11.30 - 13.30 
5 równoległych sesji 

warsztatowych 

AGORA 
9.30 - 11.00 

Sesja plenarna 
 

11.30 - 13.30 
5 równoległych sesji 

warsztatowych 

AGORA 
10.00 - 11.30 

Sesja plenarna 
 

12.00 - 13.30 
Sesja zamykająca 

 
13.30 - 15.00 
Lunch z Radą 

Gubernatorów, Radą 
Doradczą i 

koordynatorami 
narodowymi 

13.30 - 15.00 
Przerwa lunchowa 

13.30 - 15.00 
Przerwa lunchowa 

13.30 poŜegnalny drink 

16.00 
Otwarcie MEDINY 

MEDINA 
15.00-20.00 

Targi międzykulturowe 
Własne sesje 

Sesje informacyjne 
Najlepsze praktyki 

Propozycje projektów 
Wymiana artystyczna 

MEDINA 
15.00-20.00 

Targi międzykulturowe 
Własne sesje 

Sesje informacyjne 
Najlepsze praktyki 

Propozycje projektów 
Wymiana artystyczna 

 

 

 
Uczestnik musi: 
• być obywatelem jednego z 43 krajów Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego, 
• posiadać wiedzę/doświadczenie w obszarze tematycznym warsztatów (tzw. Agora), 
i/lub 
• być w stanie reprezentować organizację/realizowany projekt podczas sesji (tzw. 

Medina), 
• być zmotywowanym do współpracy z partnerami zagranicznymi i aktywnego 

uczestnictwa w Forum, 
• posiadać znajomość języka angielskiego lub francuskiego, 
• uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach Forum. 
 
Wybór uczestników, 150 osób ze wszystkich 43 krajów Partnerstwa 
Eurośródziemnomorskiego, będzie się opierał na wkładzie wniesionym przez nich do 
poszczególnych sesji, a zostanie poprzedzony konsultacjami z narodowymi 
koordynatorami.  
 

Termin zgłaszania upływa we wtorek, 15 grudnia, o g odzinie 20.00  (czas GMT) 
Wybrani uczestnicy zostan ą powiadomieni o przyj ęciu najpó źniej w niedziel ę, 10 

stycznia 2010 . 
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Polska sie ć będzie reprezentowana podczas targów mi ędzykulturowych. Zgłoszenie 
do udziału w Forum ALF w Barcelonie wi ąŜe się z udzieleniem pomocy koordynatorom 
podczas prezentacji polskiej sieci. 
 
Serdecznie pozdrawiamy, 
Joanna Sanetra-Szeliga                  Robert Kusek 
Koordynatorzy polskiej sieci Fundacji im. A. Lindh 

AGORA 
Sesje plenarne 
Debaty nt. osiągnięć i przeszkód w rozwoju współpracy społecznej i kulturalnej w regionie 
eurośródziemnomorskim. Wśród tematów: trendy interkulturowe w regionie, ludzki i 
kulturalny wymiar Unii dla Śródziemnomorza. Planowana transmisja telewizyjna. 
 
Sesje warsztatowe 
Debaty nt. najwaŜniejszy kwestii związanych z dialogiem eurośródziemnomorskim i 
osiągnięciami Fundacji im. A. Lindh w tym zakresie mające słuŜyć dalszemu rozwojowi 
programów Fundacji. Tematy warsztatów są wynikiem sesji przygotowawczych (m.in. 
Rodos, Tirana) i odnoszą się to strategicznych zakresów tematycznych przewidzianych 
przez Fundację w planie trzyletnim.  
• Edukacja, nauczanie międzykulturowe i młodzieŜ: „Jak Ŝyć wspólnie w róŜnorodności” 
• Współpraca kulturalna i artystyczna: „Kreatywność na rzecz dialogu” 
• Tworzenie przestrzeni dla pokoju i współistnienia: „Przywracając zaufanie, 

odbudowując mosty” 
• Miasta, migranci i róŜnorodność: „Doceniając róŜnorodność, rozumiejąc migracje” 
• Religia, duchowość i wartości: „Dialog międzyreligijny i wspólne wartości w działaniu”  

MEDINA 
Zaproszenie do dzielenia się pomysłami, doświadczeniem, wiedzą w celu rozpoczęcia 
nowej współpracy i wspólnych działań.  
• Targi międzykulturowe – stoiska sieci narodowych (moŜliwość prezentacji własnych 

organizacji i ich działań) 
• Najlepsze praktyki – moŜliwość 10 minutowej prezentacji w sali plenarnej swoich 

doświadczeń (pozytywnych ale i negatywnych) w zakresie pracy na rzecz dialogu 
międzykulturowego 

• Propozycje projektów – moŜliwość prezentacji pomysłów na projekt, ofert współpracy, 
poszukiwania partnerów w salach warsztatowych (do 40 osób) 

• Sesje własne – moŜliwość zaproponowania i poprowadzenia sesji tematycznej w sali 
do 100 osób 

• Sesje informacyjne – Sekretariat Fundacji przygotuje sesje dot. m.in. programów 
wspólnotowych, technologii komunikacyjnych itp. 

• Wymiana artystyczna – moŜliwość prezentacji swoich dokonań w postaci wystaw, 
pokazów filmowych, instalacji; prace muszą dotyczyć dialogu międzykulturowego; 
częściowe wsparcie finansowe Fundacji.  


