
Polska sieć Fundacji 
im. Anny Lindh 
w 2013 i 2014 r. 



Rola narodowego 
koordynatora 

• promocja Fundacji i jej misji 

• stworzenie sieci organizacji zainteresowanych kwestiami 
dialogu, tolerancji 

• administracja siecią 

• pomoc w poszukiwaniu partnerów do projektów w 
regionie EuroMed 

• pomoc w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych o 
granty Fundacji  



Rola narodowego 
koordynatora 

• współpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w 
zakresie kształtowania polityki Fundacji (tzw. Rada 
Gubernatorów) 

• współpraca z Sekretariatem Fundacji w Aleksandrii 
• promocja regionu eurośródziemnomorskiego w Polsce 
 
 Działania współfinansowane przez MCK i Fundację im. 

Anny Lindh w ramach tzw. Network Support Scheme 
 



Administracja siecią  

• obecnie: 116 organizacji (108 w 2012 r.) - zróżnicowany 
profil działalności i status prawny 

• deklarowany powód przystąpienia do sieci: chęć 
rozwoju współpracy z regionem  

 
 



Administracja siecią  

Weryfikacja członkostwa: 
• Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kultur Etnicznych 
• Nowe Horyzonty 
• Teatr Dramatyczny 
• Magiczne Sny 
• Fundacja Open Future 
• Śląski Teatr Tańca 
• NZS Wrocław 
• Instytut Grotowskiego 
• Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP 
• REC Polska 



Administracja siecią 

 

 

 

Przyjęcie sprawozdania za lata 2010-2013 

 



Promocja Fundacji 

• newsletter 

• wewnętrzne komunikaty do członków sieci 

• internet: 

– www.alfpolska.org 

– tzw. „Polish mini-website” 

– profil na facebooku 

• spotkania regionalne 

http://www.alfpolska.org/


Działania w 2013 r. 
• Finał wspólnego projektu sieci 2012/2013  

• Forum w Marsylii 

• Konkurs grantowy Fundacji:   
– na 185 złożonych projektów 8 pochodziło z Polski,  

– grant otrzymał projekt „Kobiety dla Demokratycznej (R)ewolucji”, 
przygotowany przez Nadbałtyckie Centrum Kultury, 

– 4 polskie organizacje wezmą udział w projektach wspieranych przez 
Fundację w charakterze partnera.  

• spotkania regionalne: Łódź (23 kwietnia), Kielce (27 maja), Poznań 
(28 maja), Lublin (11 czerwca), Wrocław (18 czerwca), Białystok 
(26-27 września)  

• Promocja Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym? (4 
spotkania) 

 



Wspólny projekt sieci 
2012/2013 

Razem na rzecz sprawiedliwej przyszłości: dobre 
praktyki z zakresu dialogu społecznego o 

różnorodności, równości i demokracji  
• Forum polskiej sieci w Gdańsku w dniach 1–2 marca 2013 r. 

• Celem: integracja polskich członków sieci, dyskusja i wymiana 
doświadczeń w zakresie budowania otwartego społeczeństwa 
oraz rozwoju współpracy eurośródziemnomorskiej 

• Rezultat: zestaw rekomendacji polskiej sieci Fundacji w 
dziedzinie współpracy eurośródziemnomorskiej 



Forum Fundacji 

• 4-7 kwietnia, 2013, Marsylia 
• 1500 uczestników 
• Niepowtarzalna okazja do nawiązania kontaktów 
• Spotkanie łączące formułę konferencji, spotkań, 

warsztatów i targów międzykulturowych 
• Udział 11 polskich organizacji  
 
http://www.youtube.com/watch?v=q8QuQN_pUlM&li
st=UUg4TeP_N-ZkuQirSMgdWx7A&index=2  

http://www.youtube.com/watch?v=q8QuQN_pUlM&list=UUg4TeP_N-ZkuQirSMgdWx7A&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=q8QuQN_pUlM&list=UUg4TeP_N-ZkuQirSMgdWx7A&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=q8QuQN_pUlM&list=UUg4TeP_N-ZkuQirSMgdWx7A&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=q8QuQN_pUlM&list=UUg4TeP_N-ZkuQirSMgdWx7A&index=2


„Kobiety dla Demokratycznej 
(R)ewolucji” 

• Interdyscyplinarny projekt: 
– warsztaty międzykulturowe i komiksowe 

– wydarzenia kulturalne 

– wystawy i publikacje prac stworzonych przez uczestników w trakcie warsztatów 

• Cel projektu: zwrócenie szczególnej uwagi na rolę kobiet w sferze 
publicznej i społeczeństwie obywatelskim poprzez sztukę  

• Listopad 2013 r.  w Gdańsku: pięciodniowe warsztaty komiksowe dla 
30 uczestniczek z Polski i Egiptu w wieku od 18 do 35 lat 

• Temat warsztatów: rola kobiet w przemianach społeczno-politycznych 
w Polsce i Egipcie  

• Partnerzy: Stowarzyszenie Arteria (Polska) i Centrum Kultury i Sztuki 
Współczesnej Darb 1718 (Egipt)  

• Część 8. Festiwalu Kultur Świata 



Czy Polska leży nad 
Morzem Śródziemnym? 

• Autorzy tekstów: 

 Jerzy Axer, Andrzej Borowski, Anat Lapidot-

Firilla, Marek Dziekan, Tuomo Melasuo, Piotr 
Nykiel, Irith Cherniavsky, Konrad Pędziwiatr, 
Katarzyna Górak-Sosnowska, Justyna Zając, 
Katarzyna Jarecka-Stępień, Anna 
Raduchowska-Brochwicz, Adam Balcer, 
Jarosław Dumanowski, Witold Dobrowolski, 
Magdalena Ujma, Ewa Bal, Jacek Purchla, 



Działania w 2014 r. 

• Wspólny projekt „Narody i stereotypy” 

• Promocja Raportu o trendach międzykulturowych 

• Administracja siecią  



Dziękujemy! 
 

Więcej informacji: 
www.alfpolska.org  

http://www.alfpolska.org/

