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Podstawowe informacje:

• wspólne działanie członków polskiej sieci 
(lider + minimum 10 innych organizacji 
członkowskich),

• kwota grantu: 15 000 euro,
• wsparcie do 100% kosztów projektu,
• czas trwania projektu: pomiędzy 15 czerwca 

2012 r. a 31 lipca 2013 r.,
• termin składania wniosków: 16 maja 2012 r.



Ogólne cele/charakter 
projektu:

• promocja dialogu międzykulturowego,
• integracja członków sieci narodowej i 

wzmocnienie działań podejmowanych przez 
ALF w Polsce,

• odzwierciedlenie społecznej i kulturowej 
różnorodności w Polsce, specyfiki naszego 
kraju oraz problemów przed którymi stoją nasi 
obywatele, w tym członkowie sieci 
narodowych.



Obszary tematyczne 
działania:

• kultura i kreatywność
• edukacja i międzykulturowość
• miasta i obywatele
• media i opinia publiczna

Zagadnienia te powinny być podejmowane 
uwzględniając specyfikę danego kraju, a 
zwłaszcza jego różnorodność społeczną i 
kulturową!



Grupy docelowe konkursu:

• młodzież
• kobiety
• grupy zmarginalizowane
• mniejszości
• lokalni liderzy



Środki finansowe:

• wysokość przyznanego wsparcia: 15 000 euro 
(do 100% kosztów projektu)

• budżet projektu może przekraczać 15 000 
euro i być uzupełniony dodatkowymi 
środkami, np. wkład własny lidera projektu i 
partnerów

• pierwsza transza: 75% (po podpisaniu umowy 
z liderem), 25% (po zakończeniu i rozliczeniu 
projektu)



Czas trwania projektu:

Projekt winien 
• rozpocząć się nie wcześniej niż 15 

czerwca 2012 r.
• zakończyć nie później niż 31 lipca 2013 r.



Projekt – uczestnicy:

• lider (członek sieci narodowej) i minimum 10 
organizacji członkowskich ALF w danym 
kraju, tworzący tzw. konsorcjum

• rola lidera: 
1. koordynacja działania, przygotowanie i rozliczenie projektu
2. integracja członków sieci
3. współpraca z narodowym koordynatorem

• mile widziana jest współpraca z 
organizacjami z innych sieci narodowych 
oraz innymi podmiotami



Propozycje formatu 
działania:

• festiwal, wydarzenie czy produkcja 
artystyczna

• publikacja
• manual, podręcznik
• wymiana (np. specjalistów, młodzieży)
• kampania społeczna
• szkolenie, warsztat
• konferencja, dyskusja, forum



Koszty kwalifikowane:

• koszty osobowe (do 20% całego budżetu),
• koszty realizacji działania (np. przejazd, 

posiłki, zakwaterowanie, tłumaczenie, 
wynajem sprzętu, lokalu, wynagrodzenia 
trenerów/ekspertów/pracowników 
technicznych, promocja),

• koszty audytu: maksymalnie do 500 euro.



Kryteria oceny wniosku

• adekwatność proponowanych działań do zakładanych 
celów projektu

• odpowiednia liczba członków konsorcjum
• odpowiednie zaangażowanie partnerów w 

przygotowanie i realizację projektu
• efektywność kosztowa i nie przekroczenie podanych 

limitów kosztów
• przyjęta metodologia 
• długofalowość proponowanych działań
• zdolność lidera projektu do koordynacji działań
• doświadczenie lidera projektu we współpracy z 

Fundacją



Złożenie wniosku:

• drogą mailową (formularz aplikacyjny 
oraz budżet) na adres: 
nsds.applications@bibalex.org

• w języku angielskim lub francuskim
• termin: 15 maja 2012 r., 16.00 czasu 

egipskiego



POPRZEDNIE PROJEKTY 
SIECI REALIZOWANE PRZEZ 

NARODOWEGO 
KOORDYNATORA



Wspólny projekt 2009/10

W poszukiwaniu utraconej Rzeczypospolitej. 
Polska jedno - czy wielokulturowa?

• dwa spotkania – Sejny i Krzyżowa,
• publikacja „W stronę nowej 

wielokulturowości” (Kraków 2010).



Wspólny projekt 2009/10

Warsztaty w Sejnach

• jak uczyć tolerancji i dialogu?
• przykłady Ośrodka 

Pogranicze, Arabii.pl, 
Stowarzyszenia Czulent, 
Kampanii Przeciw Homofobii, 
Fundacji Krzyżowa 

• spotkanie z mniejszością 
litewską

• wizyta w Tykocinie, 
Jedwabnem, Kruszynianach



Wspólny projekt 2009/10
Warsztaty w Krzy żowej

• poznanie wielokulturowego 
dziedzictwa Dolnego Śląska 
(Świdnica, Krzyżowa, 
Dzierżoniów, Wrocław)

• spotkanie w Muzułmańskim 
Centrum Kulturalno-
Oświatowym, Dzielnicy 
Wzajemnego Szacunku 
Czterech Wyznań

• współpraca z siecią izraelską,
• warsztaty komunikacji 

międzykulturowej



Wspólny projekt 
2009/10

Publikacja „W stron ę nowej 
wielokulturowo ści”

• prezentacja problematyki dialogu, tolerancji i 
wielokulturowości we współczesnej Polsce

• różnorodna perspektywa: kwestie religijne i 
etniczne, nowe formy dyskryminacji, współczesna 
kultura i różnorodność kulturowa, dialog polsko-
żydowski

• przykłady dobrych praktyk



Wspólny projekt 2010/2011

Materiały edukacyjne dotycz ące 
różnorodno ści

• czas realizacji: 10/2010 – 6/2011
• cele: aktywizacja i integracja członków sieci, 

produkcja elektronicznych i innowacyjnych 
materiałów edukacyjnych

• tematyka: różnorodność etniczna/narodowa, 
religijna i społeczna

• finansowanie: grant Fundacji im. Anny Lindh
• partnerzy: MCK, Fundacja MCK, Fundacja dla 

Odmiany, Instytut Badań nad Cywilizacjami, 
Fundacja Pogranicze.



Wspólny projekt 
2010/2011

Publikacja „Swoi – Obcy. Edukacja 
międzykulturowa w Polsce: materiały”

• multimedialny charakter (filmy wideo, nagrania 
radiowe)

• teksty informacyjne, instruktażowe oraz ćwiczenia
• szczegółowe opisy projektów: od koncepcji, 

poprzez realizację, na analizie efektów kończąc
• bogactwo doświadczeń członków polskiej sieci 

ALF


