Seminarium programu “Europa dla obywateli”
na temat projektów współpracy NGO z JST

6 października 2016

Marzyciele i Rzemieślnicy, Warszawa

DZIAŁAJ
SKUTECZNIE,
POŁĄCZ SIŁY

SŁOWO WSTĘPNE

Cieszymy się, że z roku na rok powstaje coraz więcej ciekawych i potrzebnych projektów, które starają się o dofinansowanie z programu „Europa dla obywateli”. Polska jest krajem niezwykle aktywnym
w programie – co nabór wiele organizacji i instytucji składa wnioski w roli liderów projektów, ale coraz
częściej również angażują się w europejskie projekty w roli partnerów.
Rolą Punktu Kontaktowego programu w Polsce jest promowanie i informowanie o możliwościach
jakie daje program – w tym celu co roku organizujemy kilkadziesiąt spotkań informacyjnych w wielu
miastach Polski. Tym razem zdecydowaliśmy na zorganizowanie otwartego seminarium „Działaj skutecznie, połącz siły” w Warszawie – będzie to okazja do spotkania beneficjentów – obecnych realizatorów dofinansowanych projektów oraz przedstawicieli organizacji i instytucji, które są zainteresowane
współpracą w ramach programu.
Nie bez powodu zdecydowaliśmy na wybór tematu seminarium – program „Europa dla obywateli”
promuje międzynarodowe projekty angażujące przedstawicieli sektora samorządowego i organizacji
pozarządowych, a wśród dofinansowanych projektów jest wiele świetnych przykładów takiej międzysektorowej współpracy. Mamy nadzieję, że wspólne rozmowy, dyskusje z praktykami czy nowo zawarte znajomości przerodzą się w wartościowe pomysły na projekty!
Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli”

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce z satysfakcją objęło honorowym patronatem seminarium „Działaj skutecznie, połącz siły!”.
Program „Europa dla obywateli” powstał, ponieważ dostrzeżono w państwach Unii Europejskiej pewną potrzebę. Potrzebę wsparcia współpracy pomiędzy najbliższym obywatelowi szczeblem władzy
– samorządem, a wyrastającymi wprost z inicjatywy lokalnych społeczności – organizacjami trzeciego
sektora.
Dlaczego jednak Komisja Europejska chce wspierać właśnie taką współpracę? Odpowiedź zawrzeć
można w jednym słowie – subsydiarność. Pomocniczość (to bardziej czytelna nazwa subsydiarności) jest główną zasadą, jaką winny kierować się państwa członkowskie oraz instytucje Unii Europejskiej. Oznacza ona, iż wszelkie działania powinny być podejmowane na możliwie bliskim obywatelowi
szczeblu. Państwo, pracujący zarówno w organizacjach pozarządowych, jak i w jednostkach samorządowych jesteście, na co dzień najbliżej ludzi. Nikt nie zna lepiej potrzeb i problemów Polek i Polaków
mieszkających w Waszej okolicy.
Wczytując się w opisy zarówno zrealizowanych jak i prowadzonych projektów, trzeba przyznać,
że program „Europa dla obywateli” trafia w konkretne potrzeby. Seminarium, w którym biorą Państwo
udział ma na celu zachęcić osoby i organizacje do kolejnych działań i poszukiwania nowych obszarów
współpracy. Zespół Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej życzy wszystkim uczestnikom, aby te plany urzeczywistniły się w jak najlepszych dla obywateli projektach!
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

ZAINSPIRUJ SIĘ! – speed dating
Wybierz 3 z 9 wystąpień:
1. 100 lat dla pokoju w Europie
• Komponent/działanie; rok: Pamięć europejska, 2014
• Kwota dofinanoswania: 100 000 €
• Nazwa beneficjenta: Fundacja Dom Pokoju
• Kontakt: Karolina Mróz
		 k.mroz@dompokoju.org
		 http://www.dompokoju.org/
100 lat dla pokoju w Europie to projekt współrealizowany z Domem Anne Frank i siecią edukatorów
historii Euroclio, ze wsparciem punktów Europe Direct i pod patronatem Regionalnego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Naszym celem było powołanie i wspieranie sieci edukatorów pokoju we
współpracy z 26 nauczycielami w Polsce. Połączyliśmy nasze doświadczenia i materiały edukacyjne,
a także szkoliliśmy się w Holandii i we Wrocławiu. Przygotowaliśmy również wystawę stanowiącą
tworzywo działań twórczych, prezentującą ludzi i organizacje od 100 lat działających na rzecz pokoju.
Przez cały rok szkolny 2015/2016 pracowaliśmy z uczniami 13 szkół w Polsce metodami edukacji pokoju, włączaliśmy się w obchody Dnia Europy, konferencje, seminaria i wspieraliśmy lokalną społeczność muzułmańską. Finalnie wspólnie z Prezydentem Wrocławia zorganizowaliśmy koncert Wrocław
dla Tolerancji oraz Spacer Pokoju, a także zbudowaliśmy wieloletnią strategię działań na rzecz edukacji
pokoju.

2. Inspired by the Memory
• Komponent/działanie; rok: Pamięć europejska, 2015
• Kwota dofinanoswania: 47 250 €
• Nazwa beneficjenta: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
• Kontakt: Agata Janeczek
		 agata.janeczek@ceo.org.pl
		 http://blogiceo.nq.pl/inspirowanepamiecia/
Filmy obrazujące życie bohaterów wojennych są głównym źródłem wiedzy młodych ludzi na temat
historii II Wojny Światowej. Ideą naszego projektu jest wykorzystanie tego medium, aby mówić do młodych ludzi ich językiem, w sposób zrozumiały i atrakcyjny. Filmy stanowią punkt wyjścia do dyskusji na
temat przeszłości, jak również dla twórczych interpretacji historii. Uczestnicy tworzą własne krótkie
filmy inspirowane lokalną historią i pamięcią o przeszłości. Ich filmy są kreatywną interpretacją historii
i odniesieniem do teraźniejszości. W programie bierze udział młodzież z Polski, Czech i Słowacji.
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3. Kreowanie przyszłości Unii Europejskiej w duchu dialogu i solidaryzmu
• Komponent/działanie; rok:Partnerstwo miast, 2016
• Kwota dofinanoswania: 20 000 €
• Nazwa beneficjenta: Gmina Tuchów
• Kontakt: Janusz Kowalski
		
j.kowalski@tuchow.pl
		 http://www.tuchow.pl/
Od 5 do 8 sierpnia 2016 roku. gmina Tuchów realizowała projekt pn. „Kreowanie przyszłości Unii Europejskiej w duchu dialogu i solidaryzmu”. To siedemnasta edycja międzynarodowych spotkań w Tuchowie. Wzięli w nim udział przedstawiciele 7 miast partnerskich: Tăuţii-Măgherăuş (Rumunia), Martfü
(Węgry), Mikulova (Czechy), Detvy (Słowacja), Saint-Jean-de-Braye (Francja), Baraniwki (Ukraina) oraz
Illingen (Niemcy). Przeprowadzono: seminaria, konferencję, prezentacje, wystawy, występy i koncerty.
Spotkanie społeczności miast było międzykulturowym dialogiem obywateli w duchu troski o przyszłość, debatą o europejskiej przestrzeni społecznej, gospodarczej oraz edukacyjnej, wzmocnieniem
aktywności, integracji i solidarności w UE, wskazaniem na wagę tożsamości kulturowej narodów. Wypracowano nowe formy i metody działania w aspekcie twórczej roli kultury państw szanujących demokrację obywatelską, narodową a zarazem wartości kulturowe wspólnoty europejskiej.

4. NGO’s International Festival in Bytom
• Komponent/działanie; rok: Partnerstwo miast, 2016
• Kwota dofinanoswania: 10 000 €
• Nazwa beneficjenta: Miasto Bytom
• Kontakt: Magdalena Bosek
		 mbosek@um.bytom.pl
		 http://www.bytom.pl/
W Bytomiu już od 12 lat organizowane są Dni Organizacji Pozarządowych, jednak w tym roku po raz
pierwszy zaprosiliśmy gości z zagranicy. Chcemy nie tylko integracji oraz wymiany doświadczeń środowiska pozarządowego na szczeblu lokalnym, ale i międzynarodowym. Podczas festiwalu w Bytomiu stowarzyszenia i fundacje będą miały możliwość zaprezentowania swojej działalności, wypowiedzenia się na temat współpracy z władzami czy instytucjami a także uczestniczenia w warsztatach
i wizytach studyjnych, przygotowanych specjalnie na tę okazję. Przedstawiciele tych organizacji będą
mogli zachęcić nowe osoby do działalności i aktywności obywatelskiej na różnych polach. Odbędą się
3 debaty, m.in. Okrągły Stół NGO. W ramach festiwalu odbędą się warsztaty poruszające tematykę
ekonomii społecznej, aktywności osób starszych, wymiany międzypokoleniowej oraz dyskusje nt. czym
są organizacje pozarządowe i jaka jest ich rola w funkcjonowaniu państwa i budowaniu społeczności
obywatelskiej.
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5. Zarządzanie kryzysowe w europejskiej praktyce - CRIMEX
• Komponent/działanie; rok: Partnerstwo miast, 2014
• Kwota dofinanoswania: 10 000 €
• Nazwa beneficjenta: Miasto Żory
• Kontakt: Katarzyna Cierniak
		 zsir@um.zory.pl
		 http://www.zory.pl/
Projekt umożliwił spotkanie 75 obywateli: 15 z miasta Pasvalys (Litwa), 14 z miasta Montceau-les-Mines (Francja), 14 z miasta Kamp-Lintfort (Niemcy), 32 z miasta Żory (Polska). Spotkanie odbyło się
w Żorach, w dniach od 9 do 11.09.2015 roku. Projekt był okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy
poszczególnych miast europejskich, aby w przyszłości sprawniej radzić sobie w obliczu sytuacji kryzysowych. Uczestnicy projektu wzięli udział w debacie europejskiej poświęconej zarządzaniu kryzysowemu w poszczególnych krajach i gminach. W trakcie realizacji działań związanych z projektem zostały
przeprowadzone również m.in manewry taktyczno-operacyjne. Podejmowane działania miały na celu
umocnienie poczucia tożsamości europejskiej oraz wymianę dobrych praktyk i doświadczeń.

6. ERN4mob
• Komponent/działanie; rok: Sieci miast, 2015
• Kwota dofinanoswania: 127 500 €
• Nazwa beneficjenta: Miasto Kostrzyn nad Odrą
(lider: Miasto Vimianzo, Hiszpania)
• Kontakt: Agnieszka Żurawska-Tatała
		 a.zurawska@kostrzyn.um.gov.pl
		 http://www.kostrzyn.pl/
Projekt ERN4mob – European Rural Network for Job Mobility (Europejska Sieć Miast dla Usprawnienia Mobilności w Sektorze Zatrudnienia) ma na celu stworzenie, rozwój i usprawnienie współpracy
pomiędzy europejskimi samorządami i aktywizację społeczności lokalnych na płaszczyźnie inicjatyw
międzynarodowych. Projekt ukierunkowany jest na umożliwienie mobilności obywateli różnych krajów
europejskich oraz tych z poza Unii, jak i rozwiązywanie potrzeb i problemów w jej zakresie na europejskim rynku pracy oraz wymianę dobrych praktyk pomiędzy urzędami biorącymi udział w projekcie.
Ponadto projekt ma na celu zwiększenie świadomości mobilnych obywateli na temat wspólnych wartości i potrzeb oraz promowanie różnic społeczno- kulturowych poprzez stworzenie Europejskiej Sieci
Wiejskiej dla Usprawnienia Mobilności Pracowniczej. Sieć ma działać w interesie integracji społecznej
obywateli oraz pracowników, a jej koordynatorzy przez dwa lata zajmować się będą tworzeniem korzystnych warunków do korzystania z niej w sposób aktywny.Projekt został zaplanowany na okres
01.2016 – 12.2017, a partnerami są miasta: Vimianzo, Alto Alentejo, Newry, Petrosino, Zemplínske
Hámre, Kostrzyn nad Odrą.
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7. Industrial Communities Network (ICED)
• Komponent/działanie; rok: Sieci miast, 2014
• Kwota dofinanoswania: 145 000 €
• Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER
• Kontakt: Michał Potoplak
		 michal@deltapartner.org.pl
		 www.iced-network.eu
Głównym celem projektu było stworzenie podstaw długotrwałej współpracy sieciowej między
11 miastami i organizacjami pozarządowymi z Polski, Czech, Słowacji, Francji, Słowenii, Niemiec i Serbii. Działalność “Sieci” ICED skupi się na wspieraniu zmian strukturalnych i zachęcaniu tych miast do
aktywnego zaangażowania się w toczącej się debacie na temat reindustrializacji Europy. Głównym
zamysłem projektu było zbudowanie międzysektorowej sieci współpracy miast uprzemysłowionych,
wymieniających się między sobą wiedzą, doświadczeniami i dobrą praktyką. Sieć ta będzie wspierana przez NGOs i lokalnych przedsiębiorców. W ramach projektu odbyło się 7 konferencji w różnych
częściach Europy, 24 spotkania z przedsiębiorcami oraz organizacjami działającymi na rzecz rozwoju
gospodarczego, ponad 600 uczestników. Efektem projektu jest wspólna inicjatywa na rzecz rozwoju
młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw.

8. ACTIVEU
• Komponent/działanie; rok: Projekty społeczeństwa obywatelskiego, 2014
• Kwota dofinanoswania:70 250 €
• Nazwa beneficjenta: Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych
• Kontakt: Agnieszka Dadak
		 faie@fundacjaaie.pl
		 http://www.letsgetactive.eu/
Głównym celem projektu było podniesienie poziomu zaangażowania i uczestnictwa demokratycznego
obywateli Unii Europejskiej w demokratycznym funkcjonowaniu UE, będąc świadomymi roli, jaką obywatele mogą odgrywać w kształtowaniu polityk europejskich – i tym samym – w kształtowaniu przyszłości Europy. Zrealizowano otwarte, międzynarodowe badania on-line, 4 Krajowe Fora Obywatelskie,
Międzynarodowe Forum Obywatelskie. Wypracowano i upubliczniono rekomendacje dla bardziej aktywnego uczestnictwa demokratycznego obywatelek i obywateli EU. Zrealizowano kampanię informacyjną. Liczba Europejczyków i Europejek pośrednio zaangażowanych w realizację projektu przekroczyła
409 000. Partnerzy projektu: Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych (PL, koordynator), Future Worlds Centre (CY), Asociatia EuroDEMOS (RO), Cooperativa Sociale COOS MARCHE Onlus scpa (IT).
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9. E.U.R.O.P.E
• Komponent/działanie; rok: Projekty społeczeństwa obywatelskiego, 2015
• Kwota dofinanoswania: 147 750 €
• Nazwa beneficjenta: Collegium Civitas
• Kontakt: Aleksandra Borek
		 aleksandra.borek@civitas.edu.pl
		 http://www.civitas.edu.pl/
Collegium Civitas realizuje projekt „European Union Rapprochement for Offenders and Pupils Education” w partnerstwie z organizacjami z Polski (Fundacja „Sławek”), Węgier („Valto-sav Alapitvany”)
i Grecji (AMAKA n.g.o.). Celem projektu E.U.R.O.P.E. jest wzmocnienie europejskiej identyfikacji więźniów
i młodzieży ze środowisk zagrożonych przestępczością i marginalizacją oraz zwiększenie ich zaangażowania obywatelskiego w kwestie społeczne. Zostanie to osiągnięte poprzez szkolenia i warsztaty
kreatywne dla ww. grupy oraz poprzez seminaria upowszechniające skierowane do organizacji trzeciego sektora oraz administracji odpowiedzialnej za więziennictwo i kształcenie młodzieży ze środowisk
zagrożonych przestępczością. W ramach projektu zrealizowano 3 szkolenia dla wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych w Warszawie, Atenach i Budapeszcie dla ponad 80 uczestników.
Szkolenia stanowią część projektu realizowanego pod auspicjami Komisji Europejskiej poprzez współpracę z personelem więziennym, organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami w celu krzewienia
wartości europejskich i obywatelskich wśród więźniów i młodzieży ze środowisk zagrożonych przestępczością i marginalizacją.
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PROGRAM SEMINARIUM

„DZIAŁAJ SKUTECZNIE,
POŁĄCZ SIŁY”
od 9:00

REJESTRACJA, POWITALNA KAWA/HERBATA

10:00 – 10:15

OTWARCIE – Marzenna Guz-Vetter, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

10:15 – 10:30

Podstawowe fakty o współpracy NGO i JST
– Marta Gumkowska, Stowarzyszenie Klon/Jawor

10:30 – 11:30

Dlaczego warto? Dwie perspektywy współpracy międzysektorowej
– dyskusja panelowa z udziałem gości:
• Tomasz Schimanek – Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
• Piotr Choroś – Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin
• Jerzy Boczoń – Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji
Pozarządowych
• Grzegorz Dudzik – Burmistrz Miasta Zielonka
Moderator: Grzegorz Nawrocki

11:30 – 12:00

Prezentacja programu „Europa dla obywateli” z omówieniem priorytetów

12:00 – 13:00

Przykłady dobrych praktyk – projekty z udziałem JST i NGO dofinansowane
z programu „Europa dla obywateli”
1. „CitiPart – Cities’ Partnership against extremism and populism”
– Miasto Sosnowiec i Polska Fundacja im. Roberta Schumana
2. „European regions developing European Citizenship”
– Województwo Łódzkie
3. „In between?”
– Europejska Sieć Pamięć i Solidarność

13:00 – 14:00

LUNCH

14:00 – 15:00

Zainspiruj się! – speed dating
1 Pamięć europejska
• Karolina Mróz – Fundacja Dom Pokoju
• Agata Janeczek – Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
2.1 Partnerstwo miast
• Janusz Kowalski – Gmina Tuchów
• Magdalena Bosek, Aleksandra Ostachowicz – Miasto Bytom
• Katarzyna Cierniak – Miasto Żory
2.2 Sieci miast
• Agnieszka Żurawska-Tatała, Katarzyna Malinowska – Miasto Kostrzyn nad Odrą
• Michał Potoplak – Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA
PARTNER
2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego
• Agnieszka Dadak – Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych
• Aleksandra Borek – Collegium Civitas

15:00 – 15:15

PRZERWA KAWOWA

15:15 – 16:00

„Wczuj się w eksperta – oceń swój wniosek”– praktyczne rady na temat pułapek
we wniosku (sesja dla NGO i JST)

