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Projekty sieci
Decyzją Sekretariatu ALF i polskich koordynatorów ALF konkurs na wspólny
projekt polskiej sieci ALF 2012 skierowany został do wszystkich członków polskiej
sieci. Do tej pory zrealizowane zostały dwa wspólne projekty sieci:
1. W poszukiwaniu utraconej Rzeczypospolitej. Polska jedno- czy wielokulturowa?
(2010),
2. Edukacja na rzecz dialogu (2011).

Zasady konkursu
Wspólny projekt sieci to wspólne działanie realizowane przez członków sieci
narodowych (lider i minimum 10 organizacji wspólnie tworzący tzw. konsorcjum).
Winien on:
•integrować członków,
•odzwierciedlać społeczną i kulturową różnorodność danego kraju, jego specyfikę
oraz problemy przed którymi stoją jego obywatele.
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Organizatorzy
W wyniku konkursu wyłoniony został projekt przygotowany przez konsorcjum, na
czele którego stoi Fundacja REVERS, pod tytułem „Razem na rzecz sprawiedliwej
przyszłości”.
Członkowie konsorcjum
Nadbałtyckie Centrum Kultury (NCK) / Instytut Kultury Miejskiej (IKM) / PRO-MED sp. z
o.o. / Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej “Meritum” / Gdańska Fundacja Terapii i
Rozwoju (GFTR) / Fundacja Promocji Kultury Audiowizualnej i Edukacji Medialnej w
Krakowie / Centrum Badań Ormiańskich z Torunia / Fundacja na rzecz Studiów
Europejskich (FEPS) / Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej “Po-Most” / Centrum
Inicjatyw UNESCO / Towarzystwo Edukacyjne “Wiedza Powszechna” / Fundacja
ContraPunctum / Fundacja Centrum Aktywności Twórczej / Fundacja Głębokiej Demokracji
/ Towarzystwo im. Edyty Stein / Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro
Arrupe w Gdyni / Fundacja Schumana / Tunisian Association of Scientific Children /
Kenana NGO / Resources for Development Center / Fundacja Inna Przestrzeń /
Europejskie Centrum Solidarności (ECS) / Samorząd Studentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego – Uczelniana Komisja Zagraniczna

Zasady projektu
Integracja i aktywizacja sieci jest realizowana m.in. poprzez wspólne przygotowanie
Forum w oparciu o zasady:
Otwartość
•każdy członek sieci mógł zostać członkiem konsorcjum
•przygotowania programu Forum odbywało się podczas wspólnych dyskusji
•część działań jest otwarta dla osób spoza sieci ALF
Partycypacja
•program Forum pozwala zaprezentować się jak największej ilości organizacji sieci
•w programie projektu stosowane są różne metody pracy mające na celu włączenie i
poznanianie się jak największej ilości członków sieci
•za poszczególne wydarzenia Forum odpowiedzialna jest jedna organizacja sieci
Reprezentatywność
•program Forum odzwierciedla zainteresowania i różnorodność polskiej sieci

Uczestnicy / rejestracja
Część otwarta Forum (debaty)
•do 100 przedstawicieli organizacji społecznych z okolic Pomorza
•do 100 zarejestrowanych przedstawicieli sieci ALF
Część zamknięta Forum (warsztaty, szybkie spotkania, open space)
•do 100 zarejestrowanych członków z sieci ALF
•dla 55 członków sieci jest przewidziany zwrot kosztów podróży oraz
zamieszkania w Gdańsku
Więcej na temat rejestracji na www.justfuture.pl
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Miejsc
a

Program Forum
Debaty, warsztaty
•poszczególne organizacje będą mogły zaprezentować się sobie nawzajem
•w debatach będą mogły wziąć udział osoby zainteresowane z regionu Pomorza,
dzięki temu będzie okazja do promocji sieci
•wnioski z debat zostaną włączone do wspólnych planów działania sieci na lata
2013/2014
Szybkie spotkania, nieformalne spotkanie w klubie Buffet
•uczestnicy Forum będą mogli się poznać
Open Space
•uczestnicy Forum będą mogli wspólnie przedyskutować cele oraz wspólne działania
sieci na lata 2013/2014
•wnioski zostaną przekazane organizatorom kwietniowego Forum ALF w Marsylii

Tematy Forum
Debaty
1. Czy polska leży nad morzem śródziemnym? Relacje polski ze
śródziemnomorzem (Międzynarodowe Centrum Kultury)
2. Polskie doświadczenie transformacyjne w kontekście przemian
demokratycznych w krajach arabskich (Fundacja REVERS, Europejskie Centrum
Solidarności)
3. Edukacja wielokulturowa na rzecz różnorodności i dialogu (Nadbałtyckie
Centrum Kultury, Fundacja Inna Przestrzeń)
4. Równość płci w Polsce i krajach arabskich (Gdańska Fundacja Terapii i
Rozwoju)
5. Fakt medialny, czyli rola mediów w kształtowaniu stereotypów na przykładzie
fałszywego postrzegania krajów arabskich (Fundacja Promocji Kultury
Audiowizualnej i Edukacji Medialnej w Krakowie)
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Tematy Forum
Warsztaty
1. W jaki sposób prowadzić edukację na temat dialogu wielokulturowo dla dzieci
(Nadbałtyckie Centrum Kultury)
2. Obywatel dziennikarz na wojnie (Fundacja Promocji Kultury Audiowizualnej i Edukacji
Medialnej w Krakowie)
3. Symbole solidarności (Europejskie Centrum Solidarności)
4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi z Europy Wschodniej (Fundacja na rzecz
Studiów Europejskich)
5. Heteromatrix, warsztat wrażliwości genderowej (Instytut Kultury Miejskiej)
6. Trening międzykulturowy (Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej PO-MOST)
7. Skuteczny kontakt z mediami, wystąpienia publiczne (Gdańska Fundacja Terapii i
Rozwoju)
8. Każde dziecko prawa ma, każde dziecko prawa zna ( Wiedza Powszechna)
9. Kreowanie projektów społecznych z wykorzystaniem „nowych mediów” (Meritum)
10. Fundraising (Międzynarodowe Centrum Kultury)
11. Współpraca międzypokoleniowa wspierająca edukację osób starszych (Pro-Med)
12. Seks, władza i granic (Fundacja Głębokiej Demokracji)

Więcej informacji
O Forum
•oficjalna strona internetowa Forum: www.justfuture.pl
•facebook: www.facebook.com/TogetherforaJustFuture
Program Forum
•www.justfuture.pl/pl/agenda
Materiały promocyjne Forum do pobrania
•www.justfuture.pl/pl/about-forum/promotional-content
Sponsoring
•www.justfuture.pl/pl/sponsorship

Realizatorzy lokalni:

Główny mecenas:

Patronat honorowy:
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