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Sprawozdanie
W dorocznym spotkaniu polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh w Krakowie wzięło udział dwadzieścia
dziewięć osób, które reprezentowały organizacje i instytucje z całek Polski. Spotkanie zostało
podzielone na kilka części. We wtorek, 18 listopada, odbyło się spotkanie robocze osób
zaangażowanych w przygotowanie konferencji „Narody i stereotypy dwadzieścia pięć lat później”,
która stanowi wspólny projekt polskiej sieci. Przedstawiciele m.in. Instytutu Kultury Miejskiej,
Fundacji na Rzecz Różnorodności Społecznej, Stowarzyszenia „U siebie – At home”, Fundacji
Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”, oraz Instytutu Filologii Słowiańskiej i Instytutu
Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego spotkali się w siedzibie MCK by omówić
kwestie merytoryczne i organizacyjne związane z przygotowywanymi przez nich sesjami, a
związanymi z ich działalnością edukacyjną oraz badawczą.
Oficjalne otwarcie zostało dokonane w środę, 19 listopada, przez zastępczynię dyrektora
Międzynarodowego Centrum Kultury ds. programowych Agatę Wąsowską-Pawlik. Następnie głos
zabrali koordynatorzy polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh: dr Robert Kusek oraz Joanna SanetraSzeliga. W swojej prezentacji przedstawili działania polskiej sieci podejmowane w 2013 r. (m.in.
spotkania regionalne, promocję publikacji Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym?, wspólny
projekt sieci „Razem na rzecz sprawiedliwej przyszłości”, projekt „Kobiety dla demokratycznej
(r)ewolucji”) oraz plany na 2014 r. (m.in. promocja najnowszej edycji raportu o trendach
międzykulturowych, wspólny projekt sieci „Narody i stereotypy dwadzieścia pięć lat później”).
Ważnymi częściami prezentacji było głosowanie nad sprawozdaniem koordynatora polskiej sieci za
lata 2009-2013 (przyjęte jednogłośnie) oraz weryfikacja członków polskiej sieci – dziesięć organizacji,
które nie były już zainteresowane współpracą z Fundacją, opuściło szeregi jej członków z końcem
listopada 2013 r.
Następnie głos zabrała Deena Bedair, przedstawicielka Sekretariatu Fundacji im. Anny Lindh z
Aleksandrii. Zaprezentowała proponowaną strategię działania Fundacji przygotowywaną na 2014r., a
skupiła się zwłaszcza na przygotowywanym obecnie podręczniku do edukacji międzykulturowej oraz
nowej edycji raportu o trendach międzykulturowych w regionie eurośródziemnomorskim. Szczególna
uwaga została poświęcona programom wymiany w ramach programu „Dawrak” umożliwiających
nawiązanie i rozwijanie współpracy pomiędzy przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w
krajach arabskich i europejskich.
Druga część spotkania poświęcona została prezentacjom możliwości finansowania projektów
międzynarodowych. Wystąpiły: Alicja Garlińska-Cieślak z Fundacji im. Stefana Batorego, Anna
Hieropolitańska z Punktu Kontaktowego Kultura oraz Anna Stankowska z Punktu Kontaktowego
Europa dla Obywateli. W ten sposób uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z aktualną ofertą
programów wspierających realizację programów międzynarodowych. Szczególne zainteresowanie
członków sieci wzbudził program dla organizacji pozarządowych „Europa dla obywateli” wspierający
działania społeczeństwa obywatelskiego w zakresie m.in. przeciwdziałania dyskryminacji, partycypacji
publicznej i kontroli obywatelskiej.
Trzecia część spotkania miała charakter warsztatowy. Zaproszeni przez koordynatora goście – Agata
Etmanowicz oraz Paul Bogen – to specjaliści od projektów międzynarodowych. Na specjalne życzenie
MCK eksperci przygotowali warsztat poświęcony zarządzaniu projektami z udziałem partnerów
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zagranicznych. Kilkugodzinne warsztaty dotyczyły nie tylko planowania działań ale także pisania
wniosków, komunikacji między uczestnikami działań oraz mechanizmów ewaluacyjnych. Członkowie
sieci mogli też dokonać konsultacji swoich nowych projektów.
20 listopada, podczas trzeciego dnia spotkania, członkowie polskiej sieci wzięli udział w konferencji
„Nacjonalizm – szanse i zagrożenia” przygotowywanej przez MCK, słowacką organizację pozarządową
Via Cultura, Political Capital w Budapeszcie oraz Uniwersytetem Masaryka w Brnie. Wystąpienia
polskich członków sieci aktywnie działających na rzecz dialogu międzykulturowego oraz promocji
tolerancji były ważnym głosem podczas odbywających się tego dnia gorących dyskusji i debat.

Joanna Sanetra-Szeliga
Dr Robert Kusek
Kraków, 28 listopada, 2013
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