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KOMUNIKAT 8/2010 (7 wrze śnia 2010)  

 
 

POLSKA SIEĆ EUROŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ FUNDACJI DIALOGU KULTUR IM. 
ANNY LINDH 

 
 
 
 

SPOTKANIE POLSKIEJ SIECI FUNDACJI IM. ANNY LINDH 
 
 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie polskiej sieci F undacji im. Anny Lindh, 
które odb ędzie si ę w Krakowie w dniach 26-27 pa ździernika ! 

 
Spotkanie stanowić będzie takŜe okazję, by podsumować działania Fundacji w roku 2010, 
oraz zaprezentować inicjatywy planowane na rok 2011. Wśród poruszanych zagadnień 
znajdą się takŜe: konkurs grantowy 2010/2011, weryfikacja członków sieci, wybory „grupy 
doradczej”. Specjalną część spotkania stanowić będzie inauguracja wspólnego projektu 
polskiej sieci  (materiałów edukacyjnych – szczegóły poniŜej) oraz specjalny wieczór dla 
publiczności w Cheder Café (realizowany we współpracy z Festiwalem Kultury śydowskiej w 
Krakowie). 
 

 
Zapraszamy do przesyłania zgłosze ń do uczestnictwa w spotkaniu do 11 pa ździernika.  
Narodowy koordynator pokrywa koszty przejazdu (bilety PKP, II klasa lub zwrot kosztów 
podróŜy do wysokości ceny biletów), zakwaterowania (hotel, 26/27 października) oraz 
wyŜywienia podczas spotkania dla maksymalnie dwóch osób z organizacji naleŜącej do 
sieci.1  W przypadku, gdy odległość uniemoŜliwia przybycie na spotkanie 26 października, 
koordynator pokrywa koszty dodatkowego noclegu (25/26 października). 
 

                                                 
1 W przypadku duŜej ilości zgłoszeń koordynator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby 
reprezentantów członków sieci do 1 osoby. 

W tym roku specjalnym i gośćmi spotkania b ędą: 
 
• Andreu Claret , Dyrektor Wykonawczy Fundacji im. Anny Lindh, 
• Anna Raduchowska-Brochwicz , Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. 

Procesu Barcelońskiego/Unii dla Śródziemnomorza,  
• Tamar Arenson  oraz Leena Baidas , członkinie izraelsko-palestyńskiej organizacji 

Combatants for Peace, laureatów edycji 2009 Eurośródziemnomorskiej Nagrody w 
Dziedzinie Dialogu Międzykulturowego przyznawanej przez Fundację im. Anny Lindh  

• Nader Kateeb , Dyrektor ECOPEACE - laureata tegorocznej edycji ww. Nagrody  
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WSPÓLNY PROJEKT POLSKIEJ SIECI FUNDACJI 
 

Miło nam poinformowa ć, Ŝe polska sie ć Fundacji im. Anny Lindh otrzymała wsparcie 
finansowe z Sekretariatu Fundacji w Aleksandrii na zorganizowanie wspólnego 
projektu sieci – materiałów edukacyjnych na temat w ielokulturowo ści w Polsce. 

Zapraszamy do czynnego udziału w projekcie! 
 
Jak informowaliśmy Państwa podczas składania aplikacji projekt ma na celu stworzenie 
materiałów (w formie CD, multimedia) zawierających materiały edukacyjne (do nauczania 
nieformalnego) wspierające opiekunów, nauczycieli, trenerów, w uczeniu i promocji 
wielokulturowości, tolerancji i dialogu. Autorami i adresatami materiałów mają być Państwo, 
członkowie polskiej sieci, którzy będą mogli w przyszłości korzystać z nich w swojej pracy na 
rzecz dialogu międzykulturowego.  
 

Program spotkania:  
 

Wtorek, 26 pa ździernika 
 
11.00 – 11.15 Powitanie: przedstawiciel Międzynarodowego Centrum Kultury 
11.15 – 12.00 Fundacja im. Anny Lindh a Unia dla Śródziemnomorza – 

prezentacja. Anny Raduchowskiej-Brochwicz, Pełnomocnik Ministra 
Spraw Zagranicznych ds. Procesu Barcelońskiego:Unii dla 
Śródziemnomorza 

12.00 – 12.45 Fundacja im. Anny Lindh 2010/2011 –prezentacja Andreu Clareta, 
Dyrektor Wykonawczy Fundacji im. Anny Lindh 

12.45 – 13.00  Debata 
13.00 – 13.30 Combatants for Peace –prezentacja Tamar Arenson i Leeny Baidas 
13.30 – 14.00 ECOPEACE –prezentacja Nader Kateeb – zwycięzca nagrody 

EuroMed w 2010 roku 
14.00 – 15.00  Przerwa obiadowa 
15.00 – 17.30 Obrady polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh – raport i prezentacje 

Joanny Sanetry-Szeligi i Roberta Kuska, koordynatorów polskiej 
sieci Fundacji 

17.30 – 18.00  Debata 
 
19.00 Only by joining forces, we will be able to end the cycle of violence, 

specjalne spotkanie z laureatami nagrody EuroMed dla publiczności 
i polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh, Cheder Café, Krakow – we 
współpracy z Festiwalem Kultury śydowskiej w Krakowie 

 
Środa, 27 pa ździernika 
 
10 00 – 10.30 Edukacja dla dialogu – inauguracja wspólnego projektu polskiej 

sieci Fundacji im. Anny Lindh: prezentacja załoŜeń, formuły, 
realizatorów 

10.30 – 14.00  Warsztaty polskiej sieci 
14.00   Uwagi końcowe 
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Przygotowanie materiałów edukacyjnych b ędzie oparte na do świadczeniu i wiedzy 
członków polskiej sieci.  Wyodrębnione zostaną grupy robocze, z których kaŜda podejmie 
jeden z obszarów tematycznych (obszary tematyczne w oparciu o działania Fundacji im. A. 
Lindh): 1) róŜnorodno ść etniczna i narodowa, 2) ró Ŝnorodno ść religijna, 3) 
róŜnorodno ść społeczna.  Uczestnicy prac w grupach roboczych będą się bezpłatnie dzielić 
swymi doświadczeniami i propozycjami w zakresie nauki tolerancji i dialogu w wybranym 
obszarze. Nad kaŜdą grupą czuwał będzie specjalista, który następnie zbierze i opracuje 
przekazywaną wiedzę w formie przydatnej dla celów edukacyjnych. Ponadto poszczególne 
części materiałów edukacyjnych zostaną wzbogacone o krótkie wprowadzenie opisujący 
dany problem, przykłady praktyczne, propozycje zajęć oraz krótkie filmiki, prezentacje i 
wywiady ze specjalistami. 
 
Pierwsze spotkanie grup roboczych przewidziane jest  na 27 października 2010 roku w 
Krakowie . Będzie ono częścią dorocznego spotkania polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh 
(26 – 27 października). Koordynator sieci zobowiązuje się pokryć transport, zakwaterowanie 
oraz częściowe wyŜywienie podczas prac nad wspólnym projektem sieci. 
 

Jednak ju Ŝ dziś zapraszamy Pa ństwa do zbierania materiałów i refleksji, w której z 
grup chcieliby Pa ństwo uczestniczy ć, a w konsekwencji współtworzy ć materiały 

edukacyjne. 
 

 
 
 
 

KONKURS GRANTOWY 2010 

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

Zapraszamy do realizacji p rojektów w obszarze euro śródziemnomorskim!  
 

„Miasta, migranci i ró Ŝnorodno ść” oraz " Pokój i współistnienie"  zostały wybrane 
tematami wiodącymi najnowszego konkurs grantowego Fundacji im. A. Lindh. Do 
1 listopada 2010  członkowie sieci narodowych mogą składać do Sekretariatu (on-line) 
propozycje projektów realizowanych we współpracy z partnerami z państw północnej 
Afryki, Bliskiego Wschodu i Turcji (według formuły 1+1). Projekty mogą trwać 
maksymalnie 6 miesi ęcy  w przedziale czasowym 1 lutego 2011 - 31 lipca 2011. Fundacja 
będzie wspierać projekty grantami w wysokości od 10 tysi ęcy do 20 tysi ęcy euro . 
 
Więcej:  http://www.euromedalex.org/resources/grants-scheme 


