10. rocznica utworzenia Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny
Lindh
Spotkanie koordynatorów sieci narodowych
27-30 października 2014, Neapol (Włochy)
Cykliczne spotkanie koordynatorów sieci narodowych Fundacji im. Anny Lindh, połączone
tym razem z obchodami 10-lecia istnienia Fundacji, odbyło się w Neapolu pod auspicjami
włoskiej prezydencji. Współorganizatorem spotkania był koordynator włoskiej sieci
narodowej, tj. Fondazione Mediteraneo. Równolegle do spotkania koordynatorów odbyły się
posiedzenia Komitetu Doradczego Fundacji (w którym zasiada prof. Jacek Purchla) oraz
Rada Gubernatorów (z udziałem przedstawiciela polskiego MSZ).
Koordynatorzy sieci narodowych, Komitet Doradczy i
Rada Gubernatorów obradowali w ramach odrębnych
sesji, spotykając się podczas debat i dyskusji
plenarnych. Wydarzenie miało międzynarodowy
charakter i zgromadziło licznych przedstawicieli świata
polityki i kultury. Wśród panelistów znaleźli się między
innymi Romano Prodi, były przewodniczący Komisji
Europejskiej oraz Štefan Füle, odchodzący z funkcji
Komisarza UE ds. Rozszerzenia i Europejskiej Polityki
Sąsiedztwa. Podczas gali kończącej spotkanie została
wręczona
tegoroczna
Nagroda
eurośródziemnomorska
w
dziedzinie
dialogu
międzykulturowego (EuroMed Award). Zwycięzcą został libański Zoukak Theatre. Dodatkowo
warto odnotować, że w jednej z dyskusji plenarnych wzięła udział p. Agnieszka Cichocka z
Nadbałtyckiego Centrum Kultury, reprezentująca projekt dofinansowany ze środków
Fundacji, pt. „Kobiety dla demokratycznej (r)ewolucji”.

Spotkanie koordynatorów zostatało poświęcone z
jednej strony podsumowaniu ostatniej fazy działania
Fundacji [tzw. Phase 3], a z drugiej planom działań
Fundacji na kolejne 3 lata (2015-17) [tzw. Phase 4].
Przedstawiony przez Fundację dokument programowy
„Draft Programme for Phase IV (2015-17)” stanowił
pozytywne zaskoczenie – ograniczone zostały projekty
centralnie organizowane i zarządzane przez Sekretariat
Fundacji (od lat był to postulat polskich koordynatorów).
W zamian, wyraźnie poszerzona została oferta dla
członków sieci. Dodatkowo pozytywnie należy ocenić fakt, że dokument programowy
(aczkolwiek ogólny) zakłada równe traktowanie członków sieci północnych i południowych.
Zrezygnowano tym samym z polityki pozytywnej dyskryminacji sieci południowych oraz
wspierania przedsięwzięć przeznaczonych wyłącznie dla członków z północnej Afryki i
Bliskiego Wschodu, co w ostatnich dwóch latach wyraźnie zmniejszyło udział przedstawicieli
krajów Północy w projektach Fundacji. Stanowi to tym samym odpowiedź na wielokrotnie
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podnoszoną przez polskich koordynatorów kwestię nie tylko równego traktowania wszystkich
członków, ale przede wszystkich realizacji wizji Fundacji, której działania mają łączyć
obywateli obu brzegów Morza Śródziemnego oraz zachęcać członków z państw położonych
poza basenem Morza Śródziemnego do zaangażowania się w kwestię współpracy
eurośródziemnomorskiej.
W przedstawionym dokumencie programowym Sekretariat Fundacji proponuje realizację
następujących programów:
1. Edukacja na rzecz obywatelstwa międzykulturowego [„Educators for Intercultural
Citizenship”]
 2 regionalne szkolenia dla edukatorów reprezentujących sektor edukacji formalnej i
nieformalnej (około 100 uczestników, którzy mają stać się przyszłymi multiplikatorami
oraz dzielić się zdobytą wiedzą i umiejętnościami); szkolenia będą prowadzone w
oparciu o stworzony przez Fundację podręcznik zatytułowany „Education Handbook
on Intercultural Citizenship in the EuroMed region”
 Powstanie sieci 10 centrów edukacyjnych (organizatorzy będą wybrani w ramach
otwartego naboru ogłoszonego pośród uczestników ww. szkoleń), które zajmą się
upowszechnianiem ww. podręcznika
 Konkurs grantowy (wybranych zostanie 20-25 projektów) na działania dot. edukacji
międzykulturowej (formuła 1+1, granty od 25 tys. do 35 tys. euro)
2. Przedsiębiorczość społeczna na rzecz dialogu międzykulturowego [„Social
Entrepreneurship for Intercultural Dialogue”]
 Konkurs grantowy (wybranych zostanie 15-20 projektów) na działania dot.
przedsiębiorczości społecznej i dialogu międzykulturowego (formuła 1+1, granty od
20 tys. do 30 tys. euro)
 Eurośródziemnomorskie Laboratorium Przedsiębiorczości Międzykulturowej (EMIEL),
gromadzące liderów i partnerów projektów nagrodzonych przez Fundację; celem
projektu będzie stworzenie mechanizmu wzajemnego uczenia się członków sieci oraz
budowy postaw mentorskich, (przewiduje się organizację 2 spotkań regionalne oraz
program on-line dotyczący mentorstwa)
3. Raport o trendach międzykulturowych
 Badanie opinii publicznej
 Przygotowanie raportu (3 edycja), w tym także jego rozpowszechnianie (strategiczne
debaty z liderami opinii)
4. Eurośródziemnomorska platforma tłumaczeniowa [„EuroMed Translation Platform’]
 3 regionalne szkolenia dla wydawców, księgarzy, pisarzy, tłumaczy oraz organizacji
pozarządowych
 Baza tłumaczeń
5. Sztuka i media na rzecz dialogu [„Arts and media for dialogue”’]
 Konkurs grantowy (wybranych zostanie 20-25 projektów) na działania dotyczące
współpracy artystycznej (formuła 1+1, granty od 25 tys. do 35 tys. euro) (
 Konkurs grantowy (wybranych zostanie 15-20 projektów) na działania dot. wpływu
mediów na percepcję regionu i jego obywateli (formuła 1+1, granty od 15 tys. do 20
tys. euro)
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Nagroda Dziennikarska Fundacji im. Anny Lindh [„ALF Mediterranean Journalist
Award”]
6. Dialog międzykulturowy w terenie [„Intercultural dialogue in the field”]
 Działania sieci narodowych związane z promocją dialogu międzykulturowego –
projekty realizowane przez sieci narodowe, a związane ze specyfiką danego kraju.
Przewidywane są dwa konkursy grantowe (w każdym dofinansowanie uzyskają
maksymalnie projekty z każdej sieci) – możliwe dofinansowanie od 8 tys. do 25 tys.
euro
7. Konkurs grantowy (wybranych zostanie 20 projektów) na działania angażujące
społeczności lokalne celem tworzenia otwartych i demokratycznych społeczności
(formuła 1+1, granty od 15 tys. do 25 tys. euro)
8. Młode głosy śródziemnomorskie [“Young Mediterranean Voices”] (rozszerzenie
dotychczasowego projektu „Young Arab Voices” o członków wszystkich sieci narodowych
Fundacji)
 Kluby dyskusyjne “Youth Debate Clubs”
 Warsztaty regionalne dla trenerów
 Konkursy regionalne
9. Działania związane z funkcjonowaniem sieci narodowych [„Network Coordination and
Empowerment”]
 Granty operacyjne dla koordynatorów narodowych
 Tematyczne projekty międzysieciowe [„Cross-Network Thematic Actions’] – dwa
konkursy grantowe na projekty realizowane wspólnie przez konsorcja siec
narodowych
 Eurośródziemnomorska nagroda w dziedzinie dialogu międzykulturowego [„EuroMed
Dialogue Award”]
 Doroczne spotkania koordynatorów sieci narodowych
10. Eurośródziemnomorska wymiana na rzecz współpracy międzykulturowej [„EuroMed
Exchange for Intercultural Cooperation”] (poszerzenie istniejącego programu „Dawrak”)
 Projekty rezydencji/wymian pośród członków sieci
 „Journalist Routes” – zaangażowanie laureatów nagrody dziennikarskiej w działania
członków sieci narodowych
 „Local knowledge exchange” – warsztaty dotyczące wymiany doświadczeń pomiędzy
beneficjentami programów Fundacji
11. Forum Fundacji (3 edycja)
 Spotkania przygotowawcze
 Forum
Z punktu widzenia polskiej sieci Fundacji zaprezentowana w
Neapolu propozycja programu lata 2015-2017 wygląda
obiecująco i ambitnie. Problemem może pozostać kwestia
jego implementacji, zależna od kompetencji pracowników
Sekretariatu
Fundacji,
możliwości
finansowych
(tj.
ostatecznego budżetu Fundacji zatwierdzonego przez Radę
Gubernatorów i zależnego od składek państw członkowskich
oraz Komisji Europejskiej), a przede wszystkim od podejścia
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nowych władz Fundacji (nowy dyrektor obejmie stanowisko w kwietniu 2015).
Podczas spotkania zaprezentowano prowizoryczny budżet Fundacji, który zaplanowano na
ok 13 mln euro. Ponad 60% kwoty ma pochodzić z grantu Komisji Europejskiej. Pozostała
część to dobrowolne składki państw członkowskich. Sekretariat deklaruje także plany
poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania.
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