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Sprawozdanie ze spotkanie polskiej sieci Fundacji im. A. Lindh 

11-12 grudnia 2012, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie 

 

Doroczne spotkanie polskiej sieci zostało podzielone na dwie części. 

Pierwsza z nich poświęcona wspólnemu projektowi sieci, 

organizowanemu przez konsorcjum skupione wokół Fundacji Rewers 

i Nadbałtyckiego Centrum Kultury, pt. „Razem na rzecz sprawiedliwej 

przeszłości”, odbyła się 11 grudnia 2012. 

Wojciech Załuski z Fundacji REVERS – koordynatora Forum, oraz 

Magdalena Zakrzewska-Duda i Agnieszka Cichocka z Nadbałtyckiego 

Centrum Kultury z Gdańska (NCK) – gospodarza Forum, omówili 

założenia, genezę oraz przebieg planowanego w marcu Forum. 

Zostały m.in. przedstawione możliwości włączenia się członków sieci 

w promocję Forum (materiały promocyjne są dostępne na stronie: 

www.justfuture.pl/pl/about-forum/promotional-content) oraz 

w fundraising (więcej informacji: www.justfuture.pl/pl/sponsorship).  

Agnieszka Cichocka opowiedziała o organizowanym przez NCK 

Festiwalu Kultur Świata „Okno na świat” (wrzesień-grudzień 2013), 

którego 8. edycja będzie poświęcona „Sztuce dla demokratycznej 

(r)ewolucji”. W kontekście niedawnych zmian mających miejsce 

w krajach arabskich NCK zdecydowało się pokazać, w jaki sposób sztuka 

może stać się narzędziem zmiany, rozwoju i ewolucji społecznej. 

Magdalena Zakrzewska-Duda zaprosiła uczestników spotkania do 

Gdańska, także w imieniu innych instytucji zaangażowanych 

w przygotowanie wydarzenia: Instytutu Kultury Miejskiej z Gdańska 

oraz Europejskiego Centrum Solidarności. Po przedstawieniu idei 

Forum oraz jeszcze w trakcie poruszano w dyskusji kilka zagadnień. 

Uczestnicy i uczestniczki dyskusji zaproponowali, aby uelastycznić 

strukturę Forum, debat, inspirując się metodami warsztatowymi, takimi 

jak szybkie randki (spotkania), Open Space oraz Cafeteria; włączyć np. 

studentów architektury i ASP z Gdańska do zaprojektowania 

przestrzeni, w której będą się odbywały panele, w taki sposób, aby 

uczestnicy czuli się jej realnymi aktorami, których głos i poglądy mają 

realny wpływ na kształtowanie wniosków z poruszanych podczas 

Forum tematów. Zaproponowano m.in., aby podczas debat uczestnicy 

mogli pisać na tablicach komentarze, uwagi, swoje przemyślenia; 

zdynamizować przestrzeń debat przez ułożenie miejsc siedzących 

wokół okrągłych stolików, na których są ułożone pytania do 

uczestników; w trakcie debat łączenie się w grupy uczestników, którzy 

wspólnie proponują pytania do panelistów.  

Uczestnicy i uczestniczki spotkania przedstawiali różne postulaty oraz 

pytania, które chcieliby podjąć podczas marcowego Forum: 

• W jaki sposób wykorzystać doświadczenia związane 
z partnerstwem wschodnim? 

• Kto jest adresatem Forum? Jaki jest cel Forum: dzielimy się 
doświadczeniami z krajami arabskimi czy poznajemy w obrębie polskiej 
sieci? 

• W jaki sposób współpracować przy wspieraniu liderów 
w krajach arabskich? 

• Stworzenie podczas Open Space grupy na temat wymiany 
konkretnych doświadczeń, które mogą pomagać we współpracy 

11 grudnia 2012 r., piwnice MCK 

18.00 – 20.00  Wspólny projekt polskiej sieci 
– Forum „Razem na rzecz 
sprawiedliwej przyszłości” – 
spotkanie uczestników 
projektu 

12 grudnia 2012 r., sala konferencyjna „Pod 
Kruki” MCK 

8:30 – 9:00 Rejestracja 

9:00 – 10.15 Sesja I: Działania ALF  

• Prezentacja działań ALF – 2012 i 2013 

• Prezentacja działań polskiej sieci ALF – 2012 
i 2013 (w tym wspólny projekt polskiej sieci) 

(Sesja z udziałem przedstawicieli Sekretariatu 
Fundacji im. A. Lindh, koordynatorów polskiej 
sieci, konsorcjum wspólnego projektu polskiej 
sieci) 

10.15 – 10.30 Przerwa kawowa 

10.30– 12.00 Sesja II: Konkurs grantowy 
2012/2013 

• Prezentacja konkursu grantowego ALF 

• Omówienie wniosku aplikacyjnego 
(Sesja z udziałem przedstawicieli Sekretariatu 
Fundacji im. A. Lindh oraz koordynatorów polskiej 
sieci) 

12:00 – 13.00 Przerwa obiadowa 

13:00 – 14:00 Sesja III: Fundraising – 
projekty współpracy w regionie EuroMed 

• Program Kultura 

• Program Młodzież w Działaniu  
(Sesja z udziałem przedstawicieli instytucji 
grantodawczych – Anny Hieropolitańskiej, Punkt 
Kontaktowy ds. Kultury oraz Krystyny 
Marcinkowskiej, Program Młodzież w Działaniu)  

14.00 – 14.30  Przerwa kawowa 

14:30 – 16:00  Sesja IV: Współpraca w 
regionie eurośródziemnomorskim (przykład 
Tunezji) 

• Koncepcja współpracy międzynarodowej 

• Wyzwania i problemy 

• Dobre praktyki  
(Sesja z udziałem pana Zieda B Abizida, 
Association des habitants d'el mourouj 2 z Tunezji 
oraz Marty Górskiej, Fundacja Afryka Inaczej) 

16.00  Zakończenie 
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międzynarodowej oraz przyczynić się do stworzenia pomysłów na nowe projekty. 

• Katalizator niskobudżetowych praktycznych działań. 

• Lepsze poznanie, sieciowanie, przyszła współpraca z krajami arabskimi. 

• Dobre praktyki, dobre emocje, pomysły na nowe projekty. 

• Rozwój działalności, inspiracja. 

• Edukacja międzykulturowa, wymiana doświadczeń. 

• Wymiana poglądów, pogłębianie stosunków interpersonalnych, wymiana metodologii. 

• W jakim stopniu nasze doświadczenie będzie pomocne dla innych krajów? 

• Wymiana metodologii projektów. 

• Konkretne przykłady (finansowanie partnerstwa itd.). 

• Interakcja – zasoby, rady, doświadczenia. 

• Stworzenie idei wspólnego projektu. 

• Jak znaleźć osoby, z którymi mamy wspólne cele, dążenia? 

• Jak maksymalnie włączyć do współpracy partnerów z Euromedu? 

• Interdyscyplinarność. 
Autor sprawozdania: Wojciech Załuski, Fundacja REVERS 

Prezentacja Forum – do pobrania 

Środa, 12 grudnia, została poświęcona sprawom administracyjnym polskiej sieci, 

debacie o planach Fundacji na 2013 r., a w szczególności Forum Fundacji w Marsylii 

oraz konkursowi grantowemu. Specjalną sesję poświęcono współpracy polsko-

tunezyjskiej. Spotkanie otworzyła zastępca dyrektora MCK, p. Anna Gawron.  

W pierwszej części spotkania koordynatorzy polskiej sieci Fundacji im. A. Lindh, 

dr Robert Kusek i Joanna Sanetra-Szeliga przedstawili sprawy administracyjne 

polskiej sieci. Obecnie do sieci należy 108 organizacji (90 w 2011 r.) o zróżnicowanym profilu działalności i statusie 

prawnym. Jako powód przystąpienia do sieci organizacje najczęściej podają chęć rozwoju współpracy z regionem. Zgodnie 

z „Zasadami funkcjonowania polskiej sieci” koordynatorzy dokonali w 2012 procesu weryfikacji członkostwa organizacji 

nieaktywnych w działaniach sieci. W rezultacie z członkostwa zrezygnowały: Katedra im. Erazma z Rotterdamu Uniwersytetu 

Warszawskiego, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Katedra Stosowanych 

Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej, Towarzystwo Edukacji Bankowej, Stowarzyszenie Warsztat Marzeń, Stowarzyszenie 

Studentów BEST, Instytut Promocji Aktywności Społecznej. Udział członków sieci w działaniach organizowanych przez 

Sekretariat Fundacji i koordynatora wynosi: 34,55%, co jest wynikiem na średnim poziomie w porównaniu z innymi sieciami 

narodowymi. Stąd koordynatorzy zachęcają do większego zaangażowania w ofertę 

(jakkolwiek ograniczoną obecnie ze względów finansowych) Fundacji. Najczęściej 

polskiej organizacje brały udział w projektach wieloletnich, inicjatywie „Citizens for 

Dialogue”, konkursie grantowym, wspólnym projekcie sieci oraz w nominowaniu do 

nagród przyznawanych przez Fundację. Dodatkowo koordynatorzy omówili narzędzia 

promocyjne wykorzystywane przez Fundację oraz nową identyfikację graficzną 

przygotowaną przez Sekretariat Fundacji (m.in. nowe logotypy Fundacji i sieci 

narodowych). Wśród działań koordynatora w 2012 r. wymieniono także: konferencję z 

zakresu wypełniania wniosków (konkurs grantowy Fundacji im. Anny Lindh), rozpoczęty cykl spotkań regionalnych 

(Bydgoszcz – 12.05.2012 r., kontynuacja w 2013 r.) oraz akcję promocyjną skierowaną do miast, które podpisały umowy 

partnerskie z krajami Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. Uczestnicy zostali także poinformowani o wyborze dyrektora 

MCK, prof. Jacka Purchli, na członka Rady Doradczej Fundacji im. Anny Lindh. Po raz pierwszy (pozycja została opublikowana 

na początku grudnia 2012 r.) zaprezentowano także dwujęzyczną publikację Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym?, 

przygotowaną przez koordynatorów. Publikacja  ma na celu wskazanie, zbadanie i analizę związków między Polską 

a regionem śródziemnomorskim w szerokim kontekście politycznym, gospodarczym, społecznym 

i kulturowym, wypełniając pewną lukę w rozumieniu polskiego zaangażowania w regionie, 

szczególnie w jeden z najważniejszych projektów ostatnich lat – Unię dla Śródziemnomorza. Dzięki 

dwujęzycznemu wydaniu publikacja z jednej strony pokaże w interdyscyplinarny polskiemu 

czytelnikowi miejsce Polski w kontekście eurośródziemnomorskim, a z drugiej może stać się 

niekonwencjonalnym narzędziem promocji naszego zagranicą. Publikacja jest dostępna dla 

członków sieci z 50% bonifikatą w księgarni internetowej oraz w Galerii MCK.  
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Sekretariat Fundacji reprezentowała p. Corinne Grassi, szefowa Wydziału sieci 

narodowych. Pani Grassi przedstawiła działania Fundacji w mijającym roku, w tym 

system kolejnych grantów operacyjnych (Network Support and Develepment Scheme, 

step 5) oraz grantów na wspólne projekty sieci. W 2012 roku rozpoczęto ponadto 

realizację 40 projektów wybranych w ramach konkursu grantowego na projekty 

średniookresowe. Trwają prace nad kolejnym raportem nt. trendów 

międzykulturowych – wśród państw objętych badaniem przez Instytut Gallupa 

znajduje się także Polska (oraz Albania, Belgia, Dania, Egipt, Niemcy, Irlandia, Włochy, 

Jordania, Maroko, Hiszpania, Tunezja i Turcja). Kontynuowany jest także program Young Arab Voices, wspierany przez 

British Council oraz program Citizens for Dialogue, w ramach którego znajdują się mechanizm wymiany (exchange 

mechanism), dające możliwości wyjazdów, staży i nawiązywania kontaktów w państwach Afryki Północnej i Bliskiego 

Wschodu (kolejne konkursy będą otwarte w 2013 r.).  

W 2013 r. Sekretariat Fundacji przewiduje następujące działania: wspieranie sieci narodowych przez granty operacyjne 

i dofinansowanie wspólnych projektów sieci w ramach Network Support (Step 5 i 6), ogłoszenie konkursu grantowego, 

realizację drugiego Forum Fundacji, publikację raportu nt. trendów miedzykulturowych w regionie 

eurośródziemnomorskim, projekty edukacyjne dot. obywatelstwa międzykulturowego, kontynuację programow Young Arab 

Voices i Dawrak – Citizens for Dialogue oraz wdrożenie nowego wizerunku graficznego Fundacji (członkowie polskiej sieci 

otrzymają nowe loga wraz z wytycznymi co do ich użycia na początku 2013 r.).  

Zobacz szczegółową prezentację. 

Najważniejszym wydarzeniem dla Fundacji w 2013 r. będzie organizowane w kwietniu, w Marsylii, Forum Fundacji, które 

będzie gromadzić nawet do tysiąca uczestników z obu brzegów Morza Śródziemnego, stanowiąc tym samym największe 

spotkanie przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego regionu od czasów wiosny arabskiej. Pani Grassi zachęcała do 

przesyłania zgłoszeń na Forum wraz z propozycjami warsztatów, paneli i prezentacji (termin: do 21 grudnia 2012). 

Przypomniano o możliwości udziału w spotkaniach przygotowawczych do Forum – najbliższe z nich odbędzie się 

w Barcelonie pod koniec lutego 2013 r. i będzie poświęcone tematyce mediów (informacje o naborze na stronie Fundacji). 

Forum stanowi najważniejsze wydarzenie Fundacji w 2013 r. – Europejskim Roku Obywateli.  

Zobacz szczegółową prezentację. 

Uzupełnieniem była szczegółowa prezentacja kolejnego konkursu grantowego, którego termin otwarcia został przesunięty 

na luty 2013. Zasady tworzenia propozycji projektów pozostają te same: każdy projekt musi angażować co najmniej 

1 partnera z Europy i 1 partnera krajów Afryki północnej lub Bliskiego Wschodu (formuła 1+1), wielkość grantu to 20 tys. – 

30 tys. euro, który nie może przekroczyć 80% całego budżetu projektu. Projekty będą mogły trwać od 8 do 12 miesięcy. Pani 

Grassi sugerowała, aby potencjalni wnioskodawcy mieli na uwadze, że projekty o szerszym zakresie współpracy (nie tylko 

bilateralnym) są lepiej widziane, ponieważ w większym stopniu realizują prawdziwe interakcje pomiędzy kulturami. Warto 

także przemyśleć, jaki wpływ nasz projekt będzie miał na społeczność lokalną, szczególnie w dłuższym okresie – projekty, 

które nie są jednorazowymi działaniami ale szerzej zaplanowanymi inicjatywami uzyskują wyższe oceny w procesie selekcji 

wniosków. Wnioskodawcy musza także pamiętać, że w naborze wniosków około 15% składanych projektów uzyskuje 

dofinansowanie.  

Zobacz szczegółową prezentację.  

Odrębna część spotkania została poświęcona współpracy polsko-tunezyjskiej. Gośćmi 

specjalnymi byli p. Marta Górska z Fundacji „Afryka Inaczej”, p. Zied B Abizid ze 

stowarzyszenia „Association des habitants d'el mourouj 2” oraz p. Witold 

Hebanowski i p. Lude Reno z Fundacji Inna Przestrzeń, którzy zaprezentowali dobre 

praktyki w realizowaniu projektów polsko-tunezyjskich.  

Była to wyjątkowa okazja, aby porozmawiać z praktykami, działającymi w regionie, 

którzy mogli udzielić szczegółowych informacji na temat wyzwań w realizacji wspólnych projektów. Podkreślali oni kwestie 

różnic międzykulturowych stanowiących dodatkowe kwestie w realizacji projektów a także trudną sytuację obecnie w 

Tunezji. Dyskusja była oparta o prezentację projektu „Kobiety w akcji!”. W jego ramach zostały przeprowadzone działania 
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prowadzące do tworzenia lokalnych wspólnot kobiecych i zachęcające Tunezyjki do komunikowania swoich opinii oraz auto-

ekspresji za pomocą przygotowanej dla nich platformy internetowej (bloga). Akcja służyła również propagowaniu idei 

wolności słowa oraz praw kobiet z wykorzystaniem nowych mediów i dziennikarstwa obywatelskiego. Dodatkowo 

zaprezentowany został projekt Wiosna Ludów – poświęcony współpracy działaczy demokratycznych z krajów północnej 

Afryki, Bliskiego Wschodu i Polski. Z dyskusji wynikało, że dużym wsparciem może być polska ambasada w Tunisie, która 

postanowiła w przyszłym roku uruchomić specjalną inicjatywę, mającą na celu wspieranie nawiązywanie kontaktów i 

realizowanie wspólnych projektów.  

Więcej ciekawych linków: http://www.alfpolska.org/spotkania-sieci.html#2012  

 

Joanna Sanetra-Szeliga i dr Robert Kusek  

Koordynatorzy polskiej sieci Fundacji im. A. Lindh  

 

Zapraszamy na stronę polskiej sieci: www.alfpolska.org  

Zachęcamy do polubienia nas na Facebooku: http://www.facebook.com/FundacjaA.LindhPolska  


