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Podstawowe informacje 

• Założona w 2005 roku przez państwa UE oraz 
Bliskiego Wschodu i północnej Afryki 

• Obecnie 43 państwa 
 (Unia dla Śródziemnomorza) 
 
• Cel: promocja dialogu  
 w regionie 

 
• Sekretariat w Aleksandrii 
• www.euromedalex.org 

 

http://www.euromedalex.org/


Partnerstwo 
Eurośródziemnomorskie 

• 1995 – „Proces barceloński” – platforma współpracy 
pomiędzy krajami UE a państwami południowego i 
wschodniego basenu Morza Śródziemnego w zakresie 

1. polityka i bezpieczeństwo, 
2. gospodarka i finanse. 
3. partnerstwo społeczne i kulturalne, migracja w regionie 

 
• 2008 – „Unia dla Śródziemnomorza” – wspólnota państw 

członkowskich UE oraz państw południowego i wschodniego 
basenu Morza Śródziemnego 

• Dwa „instrumenty” współpracy: 
1. Fundacja im. Anny Lindh (Aleksandria, Egipt) 
2. Sekretariat Unii dla Śródziemnomorza (Barcelona) 



Priorytety Fundacji 

• promocja wiedzy, wzajemnego zrozumienia 
oraz szacunku między przedstawicielami 
różnych religii, kultur i narodów 

• walka z rasizmem, ksenofobią oraz wszelkiego 
rodzaju ekstremizmami, jak również innymi 
formami dyskryminacji 

• promocja „ludzkiego wymiaru” Partnerstwa 
Eurośródziemnomorskiego 

• ochrona podstawowych wolności i praw 
człowieka 



Priorytety Fundacji 

• wspieranie wolności słowa i prawa do krytyki, 
przy zachowaniu podstawowych zasad 
szacunku dla przekonań innych 

• identyfikowanie, rozwijanie i promowanie 
współpracy kulturalnej oraz tworzenie 
platform dla współdziałania rożnych grup 
społecznych i kulturowych w celu zmierzenia 
się z wyzwaniami przekraczającymi narodowe i 
ideologiczne granice 

• wspieranie inicjatyw pokojowych oraz 
zorientowanych na dialog 



Struktura Fundacji 

• Członkowie sieci – sieci 
krajowe w 43 krajach 

• Koordynatorzy krajowi 

• Sekretariat Fundacji 

• Dyrektor Wykonawczy 

• Prezydent 

• Rada Gubernatorów 

• Rada Doradcza 



Koordynator polskiej 
sieci 

• Międzynarodowe Centrum Kultury 

 narodowa instytucja kultury zajmująca się 
dziedzictwem, dialogiem międzykulturowym, 
sztuką i edukacją  

 www.mck.krakow.pl  

 Joanna Sanetra-Szeliga sanetra@mck.krakow.pl  

• Fundacja Międzynarodowe Centrum Kultury 

 organizacja pozarządowa zajmująca się 
dialogiem międzykulturowym i edukacją 

 dr Robert Kusek kusek@mck.krakow.pl  

http://www.mck.krakow.pl/
mailto:sanetra@mck.krakow.pl
mailto:kusek@mck.krakow.pl


Działalność Fundacji 

Działania inicjowane 
przez Sekretariat 

Fundacji 

• Najczęściej dla 
wszystkich 43 państw  

• Współpraca z 
organizacjami 
międzynarodowymi 

• Współtworzenie 
dużych projektów 

Działania sieci 
narodowych 

• Lokalny charakter 

• Adresaci: członkowie 
sieci narodowych 



Działania inicjowane przez 
Sekretariat 



Działania inicjowane przez 
Sekretariat Fundacji  

• Granty  

• Szkolenia 

• Inne: Forum Fundacji w Marsylii 
2013 

• Kampanie (np. „Przywracając zaufanie, 
Odbudowując mosty”, „Kampania 1001 działań na 
rzecz dialogu”) 

• Nagrody 



Kampanie 

• „Przywracając zaufanie, Odbudowując mosty” - odpowiedź na 
tzw. wiosnę arabską 

• Rożne typy działań: 

– spotkanie regionalne na temat dialogu międzykulturowego i 
przemian społecznych (np. Kair 1-6 czerwca, 2011)  

– spotkanie członków sieci narodowych Fundacji im. Anny 
Lindh (np. Tunis, 23-26 czerwca, 2011)  

– MIKROGRANTY – mechanizm finansowy dla członków sieci 
narodowych Fundacji im. Anny Lindh (np. konferencja 
naukowa w WSE im. ks. Józefa Tischnera „Muzułmanie u 
siebie”, 16 czerwca 2011) 



Nagrody Fundacji 

• Euro-Śródziemnomorska Nagroda w Dziedzinie 
Dialogu Międzykulturowego  

 
2010 - Dialog międzykulturowy na rzecz równowagi 
ekologicznej 
2011 – Dialog na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i 
wolności 
2012 - Młodzież na rzecz zmiany, społecznej 
sprawiedliwości i wspólnego rozwoju 



Nagrody Fundacji 

Śródziemnomorska Nagroda Dziennikarska im. A. 
Lindh  

• Nagrody przyznawane w kilku kategoriach (prasa, 
audiowizualna, media online, dziedzictwo etc.) 

• 2012: Rima Marrouch (reportaże z Syrii) oraz Witold 
Szablowski („Wpuście nas, dranie”, GW) 

http://www.alfpolska.org//file/aktualnosci/159pb_310.jpg


Granty 

• Cykliczne konkursy grantowe skierowane do 
członków sieci w 43 krajach ALF 

• 17 organizacji uczestniczyło w projektach jako 
koordynatorzy lub partnerzy (2006-2012) 

• 3-5 projektów w każdym konkursie grantowym 



Konkursy grantowe 

Cel:   

 zbliżanie ludzi, promocja szacunku dla 
różnorodności, lepszego zrozumienia i 
wzajemnego respektowania poprzez dialog 
międzykulturowy i dzielenie wspólnych 
przestrzeni pokoju i współistnienia 



Konkursy grantowe 

• Podane zakresy tematyczne 

• Projekty krótko- i długookresowe 

• Wnioski składane przez członków sieci 

• Dofinansowanie części budżetu (pomiędzy 60 
a 80%) 

• Grupy docelowe: młodzi, migranci, kobiety 

• Wnioski składane on-line 



Konkursy grantowy 

Partnerstwo 
Formuła 1+1 
• Przynajmniej jedna organizacja z Europy 

(Austria, Belgia, Bulgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, 
Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, 
Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, 
Portugalia, Rumunia,  Słowacja, Słowenia, Hiszpania, 
Szwecja, Wielka Brytania, Albania, Chorwacja, Bośnia-
Hercegowina, Czarnogóra i Monako) 

• Przynajmniej jedna organizacja z Południa 
(Algeria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Mauretania, Maroko, 
Palestyna, Syria, Tunezja, Turcja) 



Polskie projekty 

• Akademia Muzyczna w Krakowie  

• Partnerzy: Liszt Ferenc Academy of 
Music w Budapeszcie (Węgry) oraz 
Higher Institute of Music w 
Damaszku (Syria)  

• Cel: zbadanie znaczenia tradycji w 
tworzeniu i wykonywaniu muzyki 
współczesnej oraz promocję 
współpracy w ramach kształcenia 
muzyków profesjonalnych w 
krajach europejskich i arabskich.  

• koncerty, warsztaty oraz 
konferencja naukowa  

Musical Coexistence – 
tradycja i współczesność 
w muzyce 

 



Polskie projekty 

• Fundacja Together Polska  

• Partner: Spafford Children's Center 
(Autonomia Palestyńska)  

• Cel: zwiększenie ogólnych możliwości 
uczestników, rozwinięcie ich kompetencji 
społecznych,  zdolności przywódczych i 
twórczych, jak również promocję czynnej 
postawy obywatelskiej i wymiany 
międzykulturowej.  

• wizyta przygotowawcza grupy polskiej w 
Jerozolimie, spotkanie obu grup w Polsce 
i Palestynie oraz spotkanie ewaluacyjne 
w Polsce  

• metody interaktywne, animację i film  

Let’s Film!  



Polskie projekty 

• Stowarzyszenie Integracji 
Kultury  

• Partner: Zico Mouse, Liban 

• Cel: rozpoczęcie dialogu i 
wymiany między młodymi 
libańskimi i polskimi artystami 
i animatorami kultury  

• dwa warsztaty artystyczne i 
dwie dyskusje dla młodych 
artstów i animatorów kultury 
z Libanu i z Polski, dwie 
wystawy w Warszawie i w 
Bejrucie oraz publikacja  

 

Fenix cities – art workshops 
and exhibitions in Warsaw 

and Beirut 



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&l
ist=UUg4TeP_N-ZkuQirSMgdWx7A&index=2 



Raport o trendach 
międzykulturowych 

• W 2010 r. pierwszy raport naukowy 
przygotowany przez Fundację, kolejny w 2013 r. 

• Cel: identyfikacja najnowszych trendów we 
wzajemnym postrzeganiu, wartościach i 
zachowaniach ludzi mieszkających po obu 
brzegach Morzach Śródziemnego 

 



Raport o trendach 
międzykulturowych 

• Badania opinii publicznej w 13 państwach (Bośnia i 
Hercegowina, Egipt, Francja, Grecja, Hiszpania, Liban, 
Maroko, Niemcy, Szwecja, Syria, Turcja, Węgry, Wielka 
Brytania) przygotowane przez Instytut Gallupa  

• Jakościowe analizy przygotowane przez 40 ekspertów  
regionu  

• Dobre praktyki związane z promocją dialogu 
międzykulturowego – przykłady członków sieci 

• Propozycje działań 

23 



Strategia Fundacji 
2011-14 

Obszary tematyczne: 

• Kultura i kreatywność 

• Edukacja międzykulturowa 

• Miasta i przestrzenie obywatelstwa 

• Media i opinia publiczna 



Strategia Fundacji 
2011-14 

Typy działań: 

• Konkursy grantowe 

• Wspieranie sieci narodowych 

• Forum Fundacji 

• Raport o Trendach Międzykulturowych 

• Fundusz Mobilności 



Fundacja w Polsce 



Fundacja w Polsce 

• Ponad 100 organizacji  
– Publiczne instytucje 

kulturalne 

– Organizacje 
pozarządowe 

– Instytucje badawcze i 
uczelnie wyższe 

• Różny stopień 
zaangażowania w 
sprawy Fundacji 

• Główne obszary 
zainteresowania  
– edukacja  

– młodzież 

– współpraca kulturalna  

 

• Kontakty  

 z krajami Med 

Dlaczego warto zostać członkiem sieci? 



Intensyfikacja 
kontaktów 

zagranicznych 



Rola koordynatora 
narodowego 

• Promocja Fundacji i jej misji 

• Stworzenie sieci organizacji zainteresowanych 
kwestiami dialogu, tolerancji 

• Realizowanie projektów na rzecz członków sieci 

• Administracja siecią 

• Pomoc w poszukiwaniu partnerów do projektów w 
regionie EuroMed 

• Pomoc w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych 
o granty Fundacji  



Czy Polska leży nad 
Morzem Śródziemnym? 
• Cel: wskazanie, zbadanie i analizę związków między 

Polską a regionem śródziemnomorskim w szerokim 
kontekście politycznym, gospodarczym, społecznym i 
kulturowym 

• Autorzy: Jerzy Axer, Ewa Bal, Adam Balcer, Andrzej Borowski, Irith 
Cherniavsky, Witold Dobrowolski, Jarosław Dumanowski, Marek Dziekan, 
Katarzyna Górak-Sosnowska, Katarzyna Jarecka-Stępień, Robert Kusek, 
Anat Lapidot-Firilla, Tuomo Melasuo, Piotr Nykiel, Konrad Pędziwiatr, 
Jacek Purchla, Anna Raduchowska-Brochwicz, Joanna Sanetra-Szeliga, 
Magdalena Ujma, Justyna Zając. 



Specyfika polskiej sieci 
Fundacji im. A. Lindh 

• Wielokulturowość = dialog lokalnych kultur 
właściwych dla danego regionu 

• Nauka tolerancji wobec inności  

• Uprzedzenie momentu zderzenia kultur / 
zmniejszenie jego negatywnych następstw 

• Perspektywa Europy Środkowej 

• Wyzwanie: promocja regionu 
eurośródziemnomorskiego w Polsce i 
współpracy między krajami EuroMedu 



Wspólne projekty sieci 

• 1001 działań na rzecz dialogu 
– 20 organizacji realizujących 29 

projektów w 39 miastach wzięło 
udział w polskiej edycji Kampanii 

– 14 projektów uzyskało mikro-granty 

– Pierwsza okazja do aktywacji i 
integracji sieci w Polsce = > sukces    

• Publikacja „Kultura w Dialogu”  
– Podsumowanie kampanii w Polsce  

– Pierwsza dyskusja Fundacji o 
różnorodności i tolerancji w Polsce 



Wspólny projekt 2009/10 

W poszukiwaniu utraconej Rzeczypospolitej. 
Polska jedno- czy wielokulturowa? 

• Dwa spotkania – Sejny i Krzyżowa 

• Publikacja „W stronę nowej 
wielokulturowości” (Kraków 2010) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Ma%C5%82y_Rynek_-_Tykocin.jpg


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 Krzyżowej 
• 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 stronę nowej 
wielokulturowości” 

• 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 

http://www.mck.krakow.pl/publications.php?id=160


Wspólny projekt 
2010/2011 

Materiały edukacyjne 
dotyczące różnorodności 

  

• 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 

• Partnerzy: MCK, Fundacja MCK, Fundacja dla Odmiany, 
Instytut Badań nad Cywilizacjami, Fundacja Pogranicze 



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 



Wspólny projekt sieci 
2012/2013 

Tematy Forum:  

• Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym? Relacje Polski z 
regionem (Międzynarodowe Centrum Kultury) 

• Polskie doświadczenie transformacyjne w kontekście przemian 
demokratycznych w krajach arabskich (Fundacja REVERS, 
Europejskie Centrum Solidarności) 

• Edukacja wielokulturowa na rzecz różnorodności i dialogu 
(Nadbałtyckie Centrum Kultury, Fundacja Inna Przestrzeń)  

• Równość płci w Polsce i krajach arabskich (Gdańska Fundacja Terapii 
i Rozwoju)  

• Fakt medialny, czyli rola mediów w kształtowaniu stereotypów na 
przykładzie fałszywego postrzegania krajów arabskich (Fundacja 
Promocji Kultury Audiowizualnej i Edukacji Medialnej w Krakowie) 

 



Dziękujemy za uwagę! 


