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SPRAWOZDANIE ROCZNE 20014

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ- FUNDACJA NOWY STAW
1. EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY
Tytuł: Yoth Stressed out check this out
Data: 1.08.2013 – 30.03.2014
Miejsce: Lublin, Polska; Wilno, Litwa
Partnerzy: Lietuvos jaunimo centras, Wilno, Litwa
Opis: “Youth stressed out - check this out!” to międzynarodowa inicjatywa młodzieżowa, która
została skierowana do młodych osób, którzy uczą się w liceum i studiują. W naszym projekcie wzięła
udział młodzież z Polski i Litwy. Naszym założeniem było pokazanie rówieśnikom, że ze stresem
można sobie poradzić różnymi metodami. Na początku naszego projektu przeprowadziliśmy ankiety
w szkołach i na uczelniach dotyczące stresu wśród młodzieży. Celem naszego przedsięwzięcia było
zdiagnozowanie problemu stresu wśród rówieśników, uświadomienie młodych osób jak na ich życie
negatywnie wpływa stres. Jako międzynarodowa grupa inicjatywna promowaliśmy metody radzenia
sobie ze stresem oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Podczas projektu młodzi ludzie z Polski i
Litwy wzięli udział w warsztatach sportowych, psychologicznych oraz artystycznych, prowadzonych
przez członków grupy inicjatywnej. Ideą naszego projektu podzieliliśmy się podczas specjalnych
warsztatów w szkołach, które odbyły się jednocześnie w Polsce i na Litwie. Działania miały na celu
pokazanie nowych możliwości spędzania wolnego czasu i życia w mniejszym stresie. Szereg
różnorodnych działań w projekcie pozwoliło na aktywne
uczestnictwo młodzieży i zachęcenie ich do dalszego działania i podejmowania
międzynarodowych inicjatyw. Projekt został podsumowany w specjalnej publikacji.
Źródło finansowania: Młodzież w działaniu
Tytuł: Sytuacja gospodarcza w Polsce i w Niemczech
Data: 18.05.2014 – 24.05.2014
Miejsce: Flecken-Zechlin (Niemcy)
Opis: W projekcie wzięła udział młodzież szkolna pochodząca z Niemiec (10os.) i z Polski (12 os.) wraz
z opiekunami. Celem projektu było wsparcie wzajemnej integracji i wzajemnego poznania siebie oraz
swoich kultur przez młodzież z obu państw. Młodzież skupiała się wokół tematów ekonomicznych i
społecznych dotyczących zarówno społeczeństwa polskiego jak i niemieckiego.
Partnerzy: DGB Landesbezirk Berlin/BB
Źródło finansowania: PNWM
Tytuł: Team up for Youth
Data: 1.06.2013- 31.05.2015
Miejsce: Niemcy, Munster; Polska, Lublin, Nasutów
Opis: Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw jest głównym partnerem międzynarodowego
projektu „Team up for Youth”, którego organizatorem jest Youth4Media z Munster w Niemczech.
Głównym celem projektu jest stworzyć sieć młodych ludzi w Europie, którzy będą promować
społeczeństwo obywatelskie i zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej. W projekcie oprócz
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Polski i Niemiec biorą udział grupy młodzieżowe z Danii, Turcji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Finlandii i
Rumunii. W każdym z tych krajów powstała lokalna grupa wolontariuszy, która tworzy materiały
filmowe do wspólnego magazynu telewizyjnego publikowanego w internecie. W trakcie trwania
projektu zaplanowano 6 szkoleń medialnych dla uczestników; 4 w Niemczech i 2 w Polsce. Do tej pory
odbyły się 3 szkolenia w Niemczech i jedno w Nasutowie w Polsce, w terminie 7-15 maja 2014,
motywem przewodnim spotkania było „Social inclusion of young people with fewer opportunities”.
Podczas projektu chcemy stworzyć europejska sieć ok 100 młodych ludzi, którzy za pomocą różnych
mediów będą komentować bieżące sprawy społeczne i zachęcać do aktywnego uczestnictwa w życiu
lokalnej społeczności. W trakcie projektu powstaną 4 magazyny telewizyjne i blog.
Partnerzy: Youth4Media Munster Niemcy
Źródło finansowania: EACEA
Tytuł: Las pokoju
Data: 30.06.2014.-06.07.2014.
Miejsce: Nasutów – Polska; Brześć - Białoruś
Opis: W projekcie wzięła udział młodzież szkolna pochodząca z Niemiec (21os.), Polski (20 os.) oraz
Białorusi (19 os.) wraz z opiekunami i animatorami. Celem projektu było wsparcie dialogu miedzy
uczestnikami pochodzącymi z tych trzech różnych krajów, przezwyciężenie kulturowych stereotypów,
wzajemne poznanie swojej tradycji i kultury. Pierwsza część projektu odbyła się w Nasutowie,
natomiast druga część spotkania odbyła się w Brześciu na Białorusi. Uczestnicy brali udział w
warsztatach gry na bębnach, a także w warsztatach dziennikarskich, fotograficznych, medialnych oraz
teatralnych. Zwieńczeniem projektu było wystawienie przez młodzież przedstawienia w Brześciu.
Partnerzy: Schloss Trebnitz – Bildungs – und Begegnungszentrum e.V. (Niemcy), Mittekschule Nr.7 w
Brześciu (Białoruś)
Źródło finansowania: PNWM
Tytuł: Unchain Human Rights
Data: 18.08.2014.-24.08.2014.
Miejsce: Nasutów, Polska
Opis: Celem projektu było dostarczenie osobom pracującym z młodzieżą wiedzy na temat praw
człowieka w Europie. Uczestnikami projektu były osoby w wieku 18- 35 lat pracujące z młodzieżą w
ramach organizacji pozarządowych. Grupa beneficjentów liczyła łącznie 25 osób, po 5 osób z każdego
kraju: Polski, Turcji, Portugalii, Hiszpanii oraz Rumunii. Uczestnicy brali udział w zajęciach
prowadzonych przez specjalistów z zakresu praw człowieka, a także uczestniczyli w zajęciach
dotyczących metod pracy z młodzieżą i przekazywania im wiedzy na temat praw człowieka. Sami
przygotowywali się do projektu poprzez analizę praw człowieka oraz ich przestrzegania we własnych
krajach oraz opracowali teksty do wspólnej publikacji.
Partnerzy: Asociacion DESES-3 (Hiszpania), "H2O"-Associação de Jovens de Arrouquelas (Portugalia),
Asociatia pentru Promovarea Libertatii de Informare in Comunitate - A.P.L.I.C. (Rumunia), Genclik
Organizasyonlari Dernegi (Turcja)
Źródło finansowania: Program Erasmus+
Tytuł: „Act and shoot”/ Obsługa medialna IX Forum Ekonomicznego Młodych Liderów
Data: 31.08.2014.- 05.09.2014.
Miejsce: Nowy Sącz
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Opis: W projekcie wzięli udział przedstawiciele trzech krajów: Niemiec (8 os.), Polski (12 os.) oraz
Ukrainy (8 os.) w wieku 18-26 lat. Celem projektu było nabycie umiejętności w pracy z mediami
(kamerą, prowadzeniem wywiadów, transmisji na żywo). Nabycie umiejętności współpracy w
międzynarodowym teamie oraz rozwój tzw. umiejętności miękkich. Uczestnicy projektu wzięli czynny
udział w transmisji IX Forum Ekonomicznego Młodych Liderów poprzez obsługę kamery. Metody
użyte w projekcie to praca w grupach, uczenie się od rówieśników (peer learning) oraz uczenie się
przez doświadczenie (learning by doing).
Partnerzy: Burgerhaus Bennohaus (Niemcy), NGO „European Dialogue” (Ukraina)
Źródło finansowania: PNWM
Tytuł: United for Minorities
Data: 29.09.2014.-06.10.2014.
Miejsce: Nasutów, Polska
Opis: Celem projektu była wymiana doświadczeń i wiedzy dotyczącej mniejszości narodowych, które
mieszkają na terenie państw biorących udział w projekcie. Uczestnicy mogli wymienić się refleksjami
na temat mniejszości narodowych w ich krajach. W ramach projektu uczestnicy brali udział w
warsztatach uczenia się międzykulturowego oraz przeciwdziałania uprzedzeniom. Co więcej w
ramach projektu uczestniczyli w warsztatach reporterskich (TV, radio, prasa) prowadzonych przez
dziennikarzy, dzięki czemu mogli samodzielnie przeprowadzić sondę wśród mieszkańców Lublina
dotyczącą mniejszości narodowych. Beneficjenci projektu mieli także możliwość spotkania się z
przedstawicielami mniejszości narodowych i przeprowadzenia z nimi wywiadów. Jednym z efektów
projektu była emisja materiału radiowego nagranego przez uczestników w Lubelskim Radiu Centrum.
Uczestnikami projektu byli młodzi ludzie w wieku 18-30 lat pochodzący z Polski (6 os.), Turcji (6os.),
Armenii (6 os.) i Portugalii (3 os.).
Partnerzy: Armenian Progressive Youth (Armenia), "H2O"-Associação de Jovens de Arrouquelas
(Portugalia), Genclik Organizasyonlari Dernegi (Turcja)
Źródło finansowania: Program Erasmus+
Tytuł: Myths are all around
Data: 26.10.2014.-03.11.2014.
Miejsce: Nasutów, Polska
Opis: Uczestnikami projektu była młodzież w wieku 18-30 pochodząca z Turcji (6 os.), Portugalii (6
os.), Włoch (5 os.) oraz Polski (6 os.). Przewodnim motywem spotkania młodzieży były mity i legendy
związane z naszymi krajami, ich wzajemna prezentacja. Zadaniem uczestników projektu było wspólne
stworzenie mitów oraz ich przedstawienie w formie teatralnej. Uczestnicy brali udział w warsztatach
teatralnych, dzięki którym przygotowywali się do odtworzenia wcześniej napisanego mitu. Efektem
projektu było wypracowanie 3 mitów oraz ich prezentacja, która została zarejestrowana w formie
nagrania filmowego.
Partnerzy: Sabbeen Group (Włochy), "H2O"-Associação de Jovens de Arrouquelas (Portugalia),
Genclik Organizasyonlari Dernegi (Turcja)
Źródło finansowania: Program Erasmus+
Tytuł: Sytuacja gospodarcza w Polsce i w Niemczech
Data: 23.11.2014.- 29.11.2014.
Miejsce: Nasutów
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Opis: W projekcie wzięli udział przedstawiciele dwóch krajów: Niemiec (10 os.) i Polski (12 os.) w
wieku 16-26 lat. Celem projektu było wzajemne poznanie się i integracja młodzieży z Polski i z
Niemiec, a także nabycie przez nich wiedzy na temat sytuacji gospodarczej w Polsce i w Niemczech,
zainteresowanie młodzieży tą tematyką. Młodzież uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez
trenerów oraz wizytach studyjnych: w firmie DAEVON, w Urzędzie Pracy oraz na uczelni (UMCS).
Partnerzy: DGB Landesbezirk Berlin/BB (Niemcy)
Źródło finansowania: PNWM
Tytuł: Voices from Citizens of Europe – VoCE. European Peace Summer School
Data:
1/ 04.06.2014- 09.06.2014
2/ 28.06.2014- 06.07.2014
Miejsce:
1/ Sarajewo, Bośnia i Hercegowina
2/ Lyon, Francja
Opis: Celem projektu jest przez edukację nieformalną wyposażenie młodych ludzi w wiedzę i
umiejętności niezbędne do świadomego tworzenia wspólnej kultury pokoju. Uczestnicy (po 6 osób z
4 krajów -Polska, Bośnia i Hercegowina, Francja, Niemcy) to osoby zaangażowane w działalność
społeczną
w lokalnych wspólnotach. Uczestników
projektu łączy również pochodzenie z krajów
doświadczonych wydarzeniami pierwszej wojny światowej.
Partnerzy:
1/ Association „Education builds Bosnia and Herzegovina” (BiH)
2/ The German War Graves Commission
3/ Compaigne 2nd Souffle (Venissieux, Francja)
Źródło finansowania: German-French Youth Office- DFJW

Podsumowanie:
Erasmus +

PNWM

Media Obywatelskie

FrancuskoNiemiecka
Współpraca
Młodzieży

Ilość
projektów
I połowa 2014
roku

3

4

2

1

0

1

2

1

II połowa
2014 roku

3

3

0

0

70 osób

132 osoby

24osoby

24 osoby

Nasutów

Nasutów/Brześć,
Nasutów, Nowy

Munster/Nasutów,
Lublin/Wilno

Sarajewo (Bośnia
i Hercegowina)/

Łączna ilość
beneficjentów
Miejsce
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projektu

Partnerzy

Sącz, Flecken
Zechlin
Turcja (3krotnie),
Rumunia, Armenia,
Włochy (2krotnie),
Portugalia
(3krotnie),
Hiszpania

DGB Landesbezirk
Berlin/BB,
Burgerhaus
Bennohaus, NGO
“European
Dialogue”, Schloss
Trebnitz-Bildungsund
Begegnungszentru
m
e.V.,
Mittelschule Nr. 7
w Brześciu

Lyon (Francja)

Youth4Media,
Lietuvos jaunimo
centras

Association
„Education builds
Bosnia and
Herzegovina”
(BiH),
The German War
Graves
Commission
(Niemcy),
Compaigne 2nd
Souffle
(Venissieux,
Francja)

2. INSTYTUT RYNKU PRACY
W roku 2014 Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw kierował swoje działania do grup
wykluczonych społecznie: osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, osób powyżej pięćdziesiątego
roku życia, a także do przedsiębiorców, nauczycieli kształcenia zawodowego i uczniów szkół
policealnych. Działania projektowe były realizowane na terenie województwa lubelskiego,
mazowieckiego, podlaskiego, małopolskiego. podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. W wyniku
działań projektowych łącznie 134 osoby otrzymały zatrudnienie, 36 osób rozpoczęło działalność
gospodarczą. W roku 2014 zostało przeprowadzonych przez Instytucje Wdrażające 10 kontroli
projektów. W wyniku oceny kontrolujących każdy z projektów otrzymał najwyższą kategorię.
Tytuł: Mistrz protetyki
Data: 01.08.2013-31.07.2015
Miejsce: Warszawa
Opis: Projekt "Mistrz protetyki" realizowany jest w ramach PO KL (Działanie 9.2) na podstawie
umowy podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Kompleksowa oferta
wsparcia w ramach projektu ma na celu dostosowanie jakości kształcenia zawodowego oferowanego
przez Prywatne Studium Techniki Dentystycznej Eugeniusza Nagadowskiego do wymogów
aktualnego rynku pracy poprzez zwiększenie wiedzy, umiejętności i praktycznego przygotowania
uczniów szkoły do zawodu technika dentystycznego m.in. dzięki realizacji pakietu specjalistycznych
szkoleń zawodowych.
Partnerzy: Prywatne Studium Techniki Dentystycznej Eugeniusza Nagadowskiego w Płocku
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Tytuł: Podniesienie atrakcyjności kształcenia stomatologicznego gwarancją przyszłego zatrudnienia
Data: 01.08.2013-30.06.2015
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Miejsce: Warszawa
Opis: Projekt „Podniesienie atrakcyjności kształcenia stomatologicznego gwarancją przyszłego
zatrudnienia" realizowany jest w ramach PO KL (Działanie 9.2) na podstawie umowy podpisanej z
Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy,
umiejętności i praktycznego przygotowania do zawodu technika dentystycznego i higienistki
stomatologicznej. Wzmocnieniu współpracy Medycznej Szkoły Policealnej z pracodawcami mają
służyć płatne staże zawodowe skierowane do zdolnych uczniów. Działania w ramach projektu:
poradnictwo indywidualne i grupowe w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej, szkolenia
zawodowe oraz płatne staże zawodowe dla uczniów.
Partnerzy: Medyczna Szkoła Policealna nr 3 w Warszawie
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Tytuł: Czas na kompetencje
Data: 01.07.2014 - 30.06.2015
Miejsce: Warszawa
Opis: Projekt „Czas na kompetencje" realizowany jest w ramach PO KL (Działanie 9.6.2) na podstawie
umowy podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Celem projektu jest
wzmocnienie pozycji na rynku pracy poprzez podniesienie poziomu kompetencji językowych i ICT 120
dorosłych niepełnosprawnych. Działania: kursy językowe, kursy komputerowe.
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Tytuł: Radom – siła współpracy
Data: 01.12.2013- 30.06.2014
Miejsce: Warszawa
Opis: Projekt „Radom – siła współpracy" realizowany jest w ramach PO KL (Działanie 5.4.2) na
podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Celem projektu jest
standaryzacja i poprawa jakości współpracy Gminy Miasta Radom z organizacjami pozarządowymi. W
ramach projektu zostało stworzone i wdrożone narzędzie do zarządzania procesem współpracy
samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz został wypracowany standard wsparcia organizacji
pozarządowych, w tym wsparcia merytorycznego.
Partnerzy: Gmina Miasta Radomia
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Tytuł: Droga do pracy
Data: 01.03.2013-28.02.2015
Miejsce: Białystok
Opis: Projekt „Droga do pracy” realizowany jest w ramach PO KL (Poddziałanie 7.4.) na podstawie
umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Projekt skierowany jest
do 60 osób niepełnosprawnych z gmin powiatu białostockiego: Czarna Białostocka, Gródek, Łapy,
Suraż, Wasilków, Zabłudów oraz gmin powiatu hajnowskiego: Białowieża, Czeremcha, Dubicze
Cerkiewne, Hajnówka, Hajnówka-miasto, Kleszczele, Narew, Narewka w wieku aktywności
zawodowej. Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy i podniesienie aktywności
społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z w/w terenów. Udział w projekcie obejmuje
uczestnictwo w następujących działaniach projektowych: indywidualne konsultacje psychologicznodoradcze, warsztaty umiejętności społeczno-zawodowych, szkolenia komputerowe, szkolenia
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zawodowe, staże zawodowe u pracodawców, spotkania grup wsparcia oraz punkt konsultacyjny z
zakresu pośrednictwa pracy .
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Tytuł: Czas na przedsiębiorczość
Data: 01.05.2013-31.12.2014
Miejsce: Lublin
Opis: Projekt „Czas na przedsiębiorczość: realizowany był w ramach PO KL (Poddziałanie 6.2) na
podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. Celem projektu było
zwiększenie szans na rynku pracy wśród 60 niepełnosprawnych kobiet zamieszkałych w powiatach
chełmskim, hrubieszowskim, włodawskim, lubartowskim, opolskim poprzez kształtowanie postaw
przedsiębiorczych. Wsparcie w ramach projektu obejmuje: indywidualne doradztwo – konsultacja
biznes planu, szkolenia z ABC przedsiębiorczości, dotacja na uruchomienie i prowadzenie działalności
gospodarczej w wysokości do 20 000,00 zł., wsparcie pomostowe, szkolenia specjalistyczne,
indywidualne konsultacje tematyczne z ekspertami. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
otrzymało 36 osób.
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Tytuł: Nowe Możliwości
Data: 01.10.2013-31.12.2014
Miejsce: Nowy Sącz
Opis: Projekt „Nowe możliwości” realizowany był w ramach PO KL (Poddziałanie 7.4.) na podstawie
umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Projekt skierowany był do 80 osób
niepełnosprawnych z czterech powiatów województwa małopolskiego: gorlickiego, limanowskiego,
nowosądeckiego i tarnowskiego w wieku 18-64 lata. Celem projektu było podniesienie aktywności
zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia z
terenu woj. małopolskiego. Udział w projekcie obejmował uczestnictwo w następujących działaniach
projektowych: indywidulane doradztwo zawodowe, treningi psychologiczne, warsztaty aktywnego
poruszania się po rynku pracy, szkolenia zawodowe, 3-miesięczne staże zawodowe u pracodawców,
grupy wsparcia, indywidualne pośrednictwo pracy. W wyniku udziału w projekcie 21 osób podjęło
zatrudnienie.
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Tytuł: Weekendowa edukacja
Data: 01.09.2013-30.11.2014
Miejsce: Brzozów
Opis:
Projekt
„Weekendowa
edukacja”
realizowany
był
w
ramach
POKL
(Poddziałanie 8.1.1) na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.
Projekt skierowany był do 240 pracodawców i pracowników sektora mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw oraz do osób samozatrudnionych (osób prowadzących jednoosobową
działalność gospodarczą), posiadających jednostkę organizacyjną na terenie jednego z powiatów:
bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, strzyżowskiego,
prowadzących działalność w branżach: handel lub usługi finansowe. Celem projektu było
podniesienie kwalifikacji pracowników usług finansowych i handlowych z powiatów województwa
podkarpackiego. Udział w projekcie obejmował uczestnictwo w następujących szkoleniach: dla
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pracowników usług finansowych szkolenia z zakresu: podatków VAT, CIT, PDOF, sporządzania
sprawozdania finansowego i bilansu, kadr i płac, rozliczania inwestycyjnych projektów finansowanych
z rozliczania projektów POKL, dla pracowników usług handlowych z zakresu: ABC handlu.
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Tytuł: Akademia sprzedaży
Data: 01.09.2013 -30.09.2014
Miejsce: Lublin
Opis: Projekt „Akademia sprzedaży” realizowany był w ramach PO KL (Poddziałanie 7.4) na podstawie
umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. Celem projektu był wzrost poziomu
aktywności zawodowej wśród 84 niepełnosprawnych uczestników projektu zamieszkałych na terenie
województwa lubelskiego. Działania w ramach projektu: indywidualne poradnictwo psychologicznozawodowe, treningi psychologiczne, warsztaty aktywizacji zawodowej, szkolenia zawodowe, staże
zawodowe u pracodawcy oraz szkolenia uzupełniające z zakresu obsługi komputera, techniki
sprzedaży oraz obsługi klienta. W wyniku udziału w projekcie 17 osób podjęło zatrudnienie.
Partnerzy: Gorbi Sp. z o.o
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Tytuł: Wyjść z cienia
Data: 01.10.2012-30.09.2014
Miejsce: Białystok
Opis: Projekt „Wyjść z cienia” realizowany jest w ramach PO KL (Poddziałanie 7.2.1.) na podstawie
umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Projekt skierowany jest
do 60 osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie gmin: Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny,
Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów, Zawady, Janów, Korycin,
Szudziałowo, Sidra, Nowy Dwór, Kuźnica, Suchowola w wieku aktywności zawodowej. Celem projektu
jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Udział w
projekcie obejmuje uczestnictwo w następujących działaniach: doradztwo zawodowe, warsztaty
rozwoju kompetencji kluczowych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z elementami savoir
vivre, szkolenia zawodowe, staże zawodowe u pracodawców, psychologiczno-doradcze wsparcie
towarzyszące. W wyniku udziału w projekcie zatrudnienie podjęło 20 osób.
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Tytuł: Aktywni
Data: 01.05.2013 -31.05.2014
Miejsce: Lublin
Opis: Projekt „Aktywni” realizowany był w ramach PO KL (Poddziałanie 6.1.1) na podstawie umowy
podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. Celem projektu był wzrost poziomu
aktywności zawodowej wśród 90 uczestników projektu zamieszkałych w powiatach: chełmskim,
hrubieszowskim, włodawskim, lubartowskim, opolskim. Działania w ramach projektu to:
indywidualne poradnictwo zawodowe, grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże
zawodowe u pracodawcy, indywidualne pośrednictwo pracy. W wyniku udziału w projekcie 37 osób
podjęło zatrudnienie, co stanowi ponad 40% ogółu uczestników.
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
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Tytuł: Akademia umiejętności
Data: 01.11.2013-30.04.2014
Miejsce: Warszawa
Opis: Projekt „Akademia umiejętności” realizowany był w ramach PO KL (Poddziałanie 9.4) na
podstawie umowy podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Celem
projektu było podniesienie kompetencji 20 nauczycieli kształcenia zawodowego z przedmiotów
medycznych z województwa mazowieckiego adekwatnie do potrzeb uczniów i wymagań rynku pracy.
Działania: 80 godzinny kurs epitezy twarzy z elementami pracy z uczniami o specjalnych potrzebach,
64 godzinny kurs projektowania CAD/CAM z elementami pracy z uczniem o specjalnych potrzebach.
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Tytuł: Kompetentni
Data: 01.09.2012-30.04.2014
Miejsce: Kielce
Opis: Projekt „Kompetentni” realizowany był w ramach PO KL(Poddziałanie 9.6.2) na podstawie
umowy podpisanej z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego. Projekt skierowany był do
120 osób dorosłych z terenu powiatów: kieleckiego ziemskiego, buskiego, koneckiego i
jędrzejowskiego. Celem projektu było wzmocnienie pozycji na rynku pracy poprzez podniesienie
poziomu kompetencji językowych lub ICT 120 dorosłych osób. Działania: kurs językowy z języka
angielskiego, kurs komputerowy.
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Tytuł: Czas na aktywność
Data: 01.11.2012-28.02.2014
Miejsce: Kielce
Opis: Projekt „Czas na aktywność” realizowany był w ramach PO KL (Poddziałanie 7.4.) na podstawie
umowy podpisanej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego. Projekt skierowany był do 60
osób niepełnosprawnych. Celem projektu był wzrost poziomu aktywności zawodowej wśród 60 osób
niepełnosprawnych, zamieszkałych w powiatach miasto Kielce, kieleckim, ostrowieckim, koneckim,
skarżyskim. Działania: indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty z zakresu komunikacji
społecznej, warsztaty aktywizacji zawodowej, szkolenia i staże zawodowe, usługi pośrednika pracy. W
wyniku udziału w projekcie zatrudnienie znalazło 13 osób.
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Tytuł: Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja
Data: 01.03.2012-28.02.2014
Miejsce: Rzeszów
Opis: Projekt „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja” realizowany był w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 7.2.1.) na podstawie umowy podpisanej
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Projekt skierowany był do 60 osób niepełnosprawnych i
niepracujących z terenu województwa podkarpackiego w wieku aktywności zawodowej. Celem
projektu było zwiększenie szans na rynku pracy oraz podniesienie aktywności zawodowej i zdolności
do zatrudnienia 60 osób niepełnosprawnych i niepracujących – zagrożonych wykluczeniem
społecznym z terenu województwa podkarpackiego. Działania w ramach projektu: indywidualne
wsparcie psychologiczno-doradcze, warsztaty aktywizujące i poruszania się po rynku pracy, szkolenie
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komputerowe, szkolenia zawodowe, 6-miesięczne płatne staże zawodowe u pracodawców; grupy
wsparcia oraz punkt konsultacyjny z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. W 2013
roku zrealizowane zostały wszystkie wyżej wymienione formy wsparcia. W wyniku działań
projektowych zatrudnienie otrzymało 12 osób.
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Tytuł: Równe szanse
Data: 01.11.2012-31.01.2014
Miejsce: Kielce
Opis: Projekt „Równe szanse” realizowany był w ramach PO KL(Poddziałanie7.4.) na podstawie
umowy podpisanej z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego. Celem projektu był wzrost
poziomu aktywności zawodowej wśród 60 osób niepełnosprawnych, zamieszkałych w powiatach:
miasto Kielce, kieleckim, starachowickim, koneckim, skarżyskim. Działania w ramach projektu
obejmowały: indywidualne doradztwo zawodowe oraz psychologiczne, grupowe poradnictwa
zawodowe, szkolenia i staże zawodowe, usługi pośrednika pracy. W wyniku udziału w projekcie
zatrudnienie znalazło 14 osób.
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Tytuł: Wracam do pracy!
Data: 01.04.2014 - 30.06.2015
Miejsce: Lublin
Opis: Projekt ,,Wracam do pracy!” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Lublinie. Projekt realizowany jest na terenie woj. lubelskiego. Biuro projektu znajduje się w
Lublinie. Projekt skierowany jest do 120 osób (60K,60M) bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo,
posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim lub umiarkowanym.
Celem projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowej osób niepełnoprawnych pozostających
bez zatrudnienia.
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Tytuł: Radom – siła współpracy
Data: 01.12.2013 r. do 30.06.2015r.
Miejsce: Radom, Warszawa - Polska
Opis: spójny tekst, możliwie nie w punktach (cel, grupa docelowa, działania, efekty, metody itp.)
Celem projektu jest standaryzacja i poprawa jakości współpracy Gminy Miasta Radom z
organizacjami pozarządowymi. Grupę docelową stanowi 230 osób (115 K i 115 M.) – 180 członków
radomskich organizacji pozarządowych (90K i 90 M) oraz 50 pracowników/pracownic Urzędu Miasta
Radom (34K i 16M). Cel będzie osiągnięty poprzez realizację 5 działań:
1.Samoocena z użyciem Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy.
2.Współpraca samorządu i NGO w zakresie tworzenia polityk publicznych
3. Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych oraz niefinansowych
4. Budowa i standaryzacja systemu wsparcia inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych.
5.Wspieranie procesów integracji sektora NGO.
Opis poszczególnych działań, efektów i metod:
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ZAD. 1. Samoocena z użyciem Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy.
Zadanie polega na zorganizowaniu w Radomiu spotkań w terminach: lutych 2014 i maj2015 dla NGO.
W spotkaniu uczestniczy 30 osób. Spotkania poprzedzone są wysłaniem zaproszeń (200 zaproszeń do
NGO).
Celem spotkań jest w oparciu o rozmowę i ankietę ustalenie jak NGO ocenia poziom współpracy z
UM – za pomocą metody jak daje Lokalny Indeks Jakości Współpracy. W lutym 2014 odbyło się
pierwsze z zakładanych spotkań.


Powstają 2 raporty: wstępna ocena oraz zasadnicza ocena. Raporty zostaną udostępnione
publicznie. Pierwszy raport został już napisany po pierwszej ocenie za pomocą Indeksu, drugi
powstanie po przeprowadzeniu głównych działań w projekcie – ma na celu ocenę
wprowadzonych zmian we współpracy UM Radom i radomskich NGO.

Zad. 2. Współpraca samorządu i NGO w zakresie tworzenia polityk publicznych
Zadanie polega na przygotowaniu kilku narzędzi ułatwiających funkcjonowanie NGO w Radomiu i
wzajemną kooperację UM i NGO:
- stworzenie i zaktualizowanie serwisu www radomskich NGO wraz z wyszukiwarkami tematycznymi
oraz aktualną bazą danych NGO
-Powstały 4 zespoły międzysektorowe (obszar zdrowia i pomocy społecznej; edukacji; kultury;
środowiska), które mają swoich przewodniczących.
- powstałe zespoły międzysektorowe odbyły wiele spotkań, na których omawiano jak ma wyglądać
współpraca NGO i UM Radom, zebrano pomysły i uwagi nt. narzędzi informatycznych, które powstają
w projekcie, opracowano dane potrzebne do opracowania standaryzacji współpracy
- w ramach zadnia zorganizowano spotkania konsultacyjne dotyczące konsultacji społecznych m.in.
konsultacje dotyczące budżetu obywatelskiego i programowi współpracy z NGO. Konsultacjom
towarzyszyły 3 kampanie medialne. Odbyło się 8 spotkań zespołów międzysektorowych oraz 4
otwarte spotkania konsultacyjne prowadzonych przez UM Radom.
- powstało narzędzie do konsultacji on line (jest w fazie udoskonalania)
Zad. 3.Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych oraz niefinansowych
Zadanie polega na opracowaniu narzędzia elektronicznego wspierającego NGO jakim jest generator
wniosków zlecanych przez UM Radom. W tym celu analizowane były wszystkie zadania zlecone z
okresu 2011-2013 Stworzono formularz oferty online;- teraz trwa faza udoskonalania. Jeszcze w tym
roku odbędzie się szkolenie (20os. 6h-NGO i 5os. 6h-UM), jako pilotaż; aktualizacja generatora; w
przeszłym roku cykl szkoleń z zakresu użytkowania generatora (2x20os.x6h-UM; 2x20osx6h-NGO).
Zad. 4. Budowa i standaryzacja systemu wsparcia inicjatyw obywatelskich i organizacji
pozarządowych.
Zadanie polega na wypracowaniu przez funkcjonujące zespoły międzysektorowe modelu wsparcia
NGO: wsparcia merytorycznego (doradztwo) i technicznego; w zakresie zakładania nowych NGO
(inkubacji).
Przygotowanie standardów poprzedziły badania: wywiady grupowe z NGO (2x21os.); wywiady
indywidualne (10UM), wywiady z NGO, które korzystały ze wsparcia (10os.) i NGO, które nie
korzystały ze wsparcia (10os.).
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Powstałe standard są w fazie pilotażu, w tej chwili prowadzone są usługi doradcze dla 20 NGO - się
40h. W ramach standardu inkubacji powstaną 3 nowe organizacje, które przechodzą ścieżkę
pilotażu. Przygotowywany jest zestaw 3 publikacji. W zestawie znajdą się pozycje: 1.Zakładamy NGO
w Radomiu, 2. Miasto Radom i NGO’s-naturalni partnerzy-przewodnik po możliwych formach
współpracy; Podręcznik zarządzania NGO. Wydanych będzie 500 sztuk zestawów..
Zad.5. Wspieranie procesów integracji sektora NGO.
Zadanie polega na sukcesywnym organizowaniu spotkań integrujących NGO i UM Radom, w tej chwili
odbyły lub odbędą się:
- Radomskie Forum Współpracy Samorządu z NGO dla 120 os. (X.2014)
- Wigilia z NGO (XII 2013 i XII 2014) dla 50 os.
- Święta z Jajem( IV 2014 i III 2015) dla 50 os.
- Piknik z NGO Babie Lato (VI 2014 i V 2015) dla 50 os.
- Grzybobranie (IX 2014) dla 50 os.
Partnerzy: Projekt Radom – siła współpracy realizowany jest w partnerstwie z Gminą Miasta Radom
Źródło finansowania: Program: PO KL, Numer i nazwa Priorytetu: V. Dobre rządzenie, Numer i
nazwa działania: 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Numer i nazwa poddziałania: 5.4.2
Rozwój dialogu obywatelskiego,
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Tytuł: Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy
Data: 1.01.2014 – 30.11.2014
Miejsce: Polska: województwo lubelskie i podkarpackie, Ukraina: obwód wołyński i lwowski
Opis: Projekt zakładał kompleksowe wsparcie dla nauczycieli, doradców zawodowych, specjalistów
rynku pracy, a także młodzieży szkolnej i absolwentów szkół wyższych województwa lubelskiego,
podkarpackiego w Polsce oraz obwodu lwowskiego i wołyńskiego na Ukrainie. Część działań była
realizowana w obwodzie brzeskim na Białorusi w postaci badań ankietowych online. Projekt stanowił
odpowiedź na potrzeby: zwiększenia szans młodzieży z Polski i Ukrainy na rynku pracy (w
szczególności młodzieży z terenów wiejskich oraz absolwentów polskich i ukraińskich szkół wyższych),
wsparcia dla młodych Białorusinów i Ukraińców planujących podjąć studia i pracę w Polsce,
podniesienia wiedzy i umiejętności nauczycieli, psychologów i doradców zawodowych w zakresie
pomocy uczniom w planowaniu kariery zawodowej, poruszania się po rynku pracy, rozpoznania
swoich własnych kompetencji i zdolności wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy pomiędzy
ekspertami i pracownikami rynku pracy z Polski, Białorusi i Ukrainy, nawiązania współpracy
transgranicznej pomiędzy szkołami w Polsce i na Ukrainie służącej wspieraniu młodzieży z obydwu
państw. Był to projekt parasolowy i przewidywał realizację szeregu działań w 5 mikro-projektach:
Transfer know-how z zakresu doradztwa zawodowego, Razem mocniejsi: wsparcie młodych osób z
terenów wiejskich, Kompetencje młodzieży, ABC studiowania i pracy w Polsce, Świadomi studenci na
rynku pracy. W ramach tych mikroprojektów odbyło się szereg polsko – ukraińskich spotkań
eksperckich (14), szkoleń i warsztatów (11), seminariów i konferencji (2), staży zawodowych (30).
Łącznie z tych działań skorzystało 490 osób. W badaniach wzięło udział dodatkowo 860 osób z trzech
państw, Polski, Białorusi i Ukrainy. Opracowano następujące narzędzia metodyczne: gra online Oracle
– poznaj swoją przyszłość, która służy młodzieży do orientacji zawodowej; gra online Mój Mount
Everest, która wspiera kształcenie i zdobywanie kompetencji społecznych i personalnych oraz uczy
pracy w zespole; broszura elektroniczna z zakresu poruszania się po rynku pracy; broszura
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elektroniczna ABC studiowania i pracy w Polsce oraz broszura drukowana skierowana do
absolwentów szkół wyższych w zakresie przygotowania do wejścia na rynek pracy po ukończonych
studiach.
 Partnerzy: Zachodnioukraińskie Centrum Zasobów (Lwów, Ukraina), Lubelskie Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Lublin), Stowarzyszenie Euroregion Karpacki
(Rzeszów), Fundacja Q (Lublin), Szkoła gminną w Czerwonogradzie (Czerwonograd, Ukraina),
Centrum Karier Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku (Łuck, Ukraina).
 Źródło finansowania: Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007
– 2013.
Tytuł: Kompetencje młodzieży
Data: 1.11.2014 – 31.10.2016
Miejsce: Lublin, Warszawa, Trnawa, Bratysława, Enna, Floriana.
Opis: Młodzi ludzie według opinii pracodawców są nieprzygotowani do pracy. Nie każdy z absolwent
studiów magisterskich potrafi znaleźć pracę, a nawet jeśli znajdzie, to nie każdy potrafi się w tej pracy
odnaleźć i wpisać się w oczekiwania pracodawcy. Młodzi ludzie w czasie studiów bardzo często nie
podejmują dodatkowej działalności związanej z zaangażowaniem w pracę organizacji studenckich lub
pozarządowych, albo nie odbywają dodatkowych staży i praktyk w miejscu zgodnym z ich zawodem.
Przez to ich umiejętności i kompetencje oraz oczekiwania bardzo często rozmijają się z tym, czego
oczekuje od nich rynek pracy. Partnerstwo strategiczne, które zawiązujemy ma na celu zdiagnozować
ten problem oraz skutecznie na niego odpowiedzieć poprzez współpracę, wymianę doświadczeń i
informacji, a także przeprowadzenie badań i zdiagnozowanie kompetencji młodzieży i oczekiwań
pracodawców, opracowanie materiałów dydaktycznych (scenariusze zajęć dla szkół i uczelni, w tym
materiały audiowizualne) i przeprowadzenie kampanii informacyjnej, która uświadomi młodzieży jak
przygotować się do wymagań współczesnego rynku pracy. Partnerstwo strategiczne zakłada
współpracę podmiotów z Polski, Malty, Włoch i Słowacji na poziomie regionalnym i obejmuje:
organizacje młodzieżowe, związki zawodowe i firmę zajmującą się opracowywaniem profesjonalnych
materiałów audiowizualnych. Projekt zakłada realizację następujących działań: zdiagnozowanie jakich
kompetencji oczekują od przyszłych pracowników pracodawcy, opracowanie scenariuszy zajęć, które
będą zaadaptowane w programach nauczania w szkołach (na lekcjach przedsiębiorczości), w
organizacjach młodzieżowych (warsztaty i zajęcia edukacji nieformalnej) oraz na uczelniach
(warsztaty dni kariery), a także opracowanie materiałów dydaktycznych i audiowizualnych do pracy z
młodzieżą przy rozwoju tych kompetencji. Ponadto opracowanie broszury informacyjnej promującej
aktywność studencką, aktywność obywatelską i aktywność na rynku pracy młodzieży, przeszkolenie
kadry (nauczyciele przedsiębiorczości, pracownicy młodzieżowi) i przeprowadzenie lokalnych
warsztatów i szkoleń dla młodzieży. Na zakończenie projektu odbędzie się konferencja promująca
zdobywanie kompetencji społecznych i personalnych młodzieży oraz edukację nieformalną, która
odbędzie się w Warszawie w maju 2016 roku.
Partnerzy: NKOS Niezależne Chrześcijańskie Związki Zawodowe (Trnawa, Słowacja), CID Centrum
Dialogu Międzykulturalnego (Bratysława, Słowacja), UHM Związek Zawodowy Pracowników (Floriana,
Malta) oraz Stowarzyszenie Giosef Enna (Enna, Sycylia, Włochy).
Źródło finansowania: Program Erasmus +
=======================================
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Tytuł: Inkubator przedsiębiorczości
Data: 1.11.2014 – 31.10.2016
Miejsce: Lublin, Warszawa, Floriana, Tallin
Opis: Celem niniejszego projektu jest pobudzenie postaw przedsiębiorczych wśród młodych osób
kończących edukację w ramach szkolnictwa zawodowego i stworzenie spójnego, skutecznego modelu
wsparcia młodych przedsiębiorców w ich pierwszych krokach podejmowanych na rynku pracy. Celem
projektu jest przygotowanie uczniów szkół zawodowych do podjęcia decyzji o prowadzeniu własnej
działalności gospodarczej i przygotowanie dla nich kompleksowego wsparcia na początkowym etapie
prowadzenia działalności poprzez ukierunkowany na ich potrzeby Inkubator Przedsiębiorczości. Silny,
kompleksowy i dobrze działający system wsparcia i szkoleń mogą pomóc - ułatwiając podjęcie
decyzji osobom zainteresowanym założeniem własnej działalności i jednocześnie dostarczając
młodym przedsiębiorcom umiejętności niezbędne na tym rynku pracy oraz w gospodarce
konkurencyjnej. Opracowanie modelu Inkubatora Przedsiębiorczości
w partnerstwie
międzynarodowym zapewni wymianę dobrych doświadczeń i praktyk – dając trenerom,
instruktorom, nauczycielom kształcenia zawodowego, trenerom przedsiębiorczości skuteczne
narzędzie wsparcia młodych przedsiębiorców w osiągnięciu sukcesu na rynku pracy. Zaangażowanie
na etapie tworzenia ww modelu ekspertów z różnych krajów, przedstawicieli szkół zawodowych,
przedsiębiorców,
organizacji
pozarządowych
zapewni
stworzenie
kompleksowego,
wielowymiarowego modelu funkcjonowania Inkubatora Przedsiębiorczości oraz szkoleń, co stanowić
będzie odpowiedź na istniejące zapotrzebowanie w tym zakresie. Projekt zakłada między innymi:
badanie potrzeb uczniów ostatnich lat szkół zawodowych dot. tematyki zakładania własnej
przedsiębiorczości: opracowanie ankiety do badań potrzeb i po zakończeniu badań: raportu z badań;
opracowanie spójnego modelu tworzenia i funkcjonowania Inkubatora Przedsiębiorczości dla
uczniów szkół zawodowych (w formie publikacji zawierającej know- how tworzenia i funkcjonowania
inkubatora wraz z Programem i metodologią szkoleń dla osób rozpoczynających prowadzenie własnej
działalności gospodarczej). Ponadto przeszkolenie kadry w zakresie udzielania wsparcia dla młodych
przedsiębiorców w ramach Inkubatora i prowadzenie szkoleń (wg opracowanych programów i
metod) dla uczniów szkół zawodowych przez ekspertów z krajów partnerskich (szkolenia kadry). Na
zakończenie odbędą się 3 konferencje upowszechniające rezultaty projektu w Warszawie, Florianie i
Tallinie.
Partnerzy: UHM Związek Zawodowy Pracowników (Floriana, Malta) oraz ETOK Estońskie Centrum
Pracy (Tallin, Estonia).
Źródło finansowania: Program Erasmus +

Współpraca z Europejskim Centrum ds. Pracobiorców (EZA)
Tytuł: Młodzi pracownicy na rynku pracy. Platform Młodzieżowa EZA
Data: 25.04- 26.04.2014; 06-07.09.2014
Miejsce: Warszawa, Kraków
Opis: Fundacja koordynuje prace Platformy Młodzieżowej Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych.
Oba spotkania poświęcone były problematyce funkcjonowania młodych na rynku pracy. Wśród
dyskutowanych tematów były- migracje zarobkowe, nowoczesne technologie a zatrudnienie w
przyszłości, metody wspierania zatrudnienia młodych, młodzi w związkach zawodowych.
Partnerzy: EZA, Niemcy
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Źródło finansowania: Unia Europejska
Tytuł: Zarządzania w związkach zawodowych
Data: 22-25.06.2014
Miejsce: Nasutów
Opis: Spotkanie nasutowskie było ewaluacją cyklu seminarium dla liderów związkowych. Cykl trzech
seminariów dał uczestników zestaw kompetencji menadżerskich niezbędnych do skutecznego
zarządzania organizacją- negocjacje, zarządzanie ludźmi, zarządzanie konfliktem. Fundacja będzie
kontynuowała prowadzenie kursu w kolejnych latach.
Partnerzy: IFES Romania, LLFEC Litwa, Ignatiatum Kraków
Źródło finansowania: Unia Europejska

3. REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W LUBLINIE ORAZ W GDAŃSKU
REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W LUBLINIE I GDAŃSKU
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie (RODM Lublin) oraz Regionalny Ośrodek
Debaty Międzynarodowej w Gdańsku to „następcy” Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej
(RCIE) w Lublinie (lata 199-2012) oraz Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Gdańsku (lata
2011-2012). RODM Lublin oraz RODM Gdańsk rozpoczęły swoją działalność 1.04.2013 r. w wyniku
konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego
„Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej – 2013. Należymy do ogólnopolskiej sieci ośrodków
informacyjnych, które podlegają prowadzącym je organizacjom pozarządowym oraz Ministerstwu
Spraw Zagranicznych. . Obydwa punkty kontynuowały swoją działalność także w 2014 roku W sieci
Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej w 2014 r. działało 17 ośrodków w największych
miastach Polski.
REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W LUBLINIE ORAZ W GDAŃSKU
Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej w Lublinie oraz w Gdańsku powstały 1 kwietnia 2013 r.
w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na realizację zadania
publicznego „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej – 2013”. Organizacją prowadzącą
obydwa RODM-y (jako jedyna w kraju) jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw. W sieci
Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej w 2014 r. działało 17 ośrodków w największych
miastach Polski. Celem działalności sieci RODM jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki
zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami
pozarządowymi. Cel ten realizowany był poprzez:
- animowanie i inicjowanie w regionie działań z zakresu współpracy międzynarodowej;
- koordynowanie inicjatyw podejmowanych w regionach przez instytucje publiczne i organizacje
pozarządowe z zakresu polityki zagranicznej;
- gromadzenie materiałów, baz danych, opracowań z tego zakresu;
- zbieranie i aktualizowanie informacji o podmiotach realizujących w regionach działania z zakresu
polityki zagranicznej;
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- prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej dla społeczności regionu w kwestiach
dotyczących UE i polskiej polityki zagranicznej;
- prowadzenie ośrodka, w którym będą udostępniane materiały, opracowania i publikacje o tematyce
związanej z polską polityką zagraniczną, a konsultanci będą udzielać informacji na tematy związane z
polską polityką zagraniczną, w tym dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej oraz członkostwa
Polski w UE;
W obydwu punktach były dostępne bezpłatne biblioteki, które w swych zbiorach posiadają kilka
tysięcy książek o tematyce europejskiej oraz międzynarodowej.
Najważniejsze wydarzenia organizowane przez RODM Lublin:
Tytuł: Piknik rodzinny - 10 lat Polski w UE (stoisko RODM Lublin)
Data: 1.05.2014 r.
Miejsce: Lublin, Polska
Opis: W dniu 1 maja 2014 roku obchodziliśmy 10 rocznicę członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W
związku z tym wydarzeniem rozpoczęła się ogólnopolska akcja pt. „Dni Otwarte Funduszy
Europejskich”. Organizacją tego przedsięwzięcia zajęło się Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w
partnerstwie z Telewizją Polską SA oraz Urzędami Marszałkowskimi, w tym z Lubelskim Urzędem
Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Wspomniana rocznica była doskonałą okazją
do prezentacji projektów zrealizowanych przy wsparciu funduszy europejskich w województwie
lubelskim. W tym roku „Dni otwarte” w naszym województwie rozpoczęły się od pikniku rodzinnego,
organizowanego na Placu Zamkowym w Lublinie, na którym okazję do zaprezentowania się mieli
m.in. beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Ponadto odbyły
się pokazy ratownictwa medycznego z wykorzystaniem sprzętu dofinansowanego z funduszy
europejskich, degustacje potraw regionalnych, pokazy taneczne i warsztaty zumby.
Wśród wystawców nie zabrakło także stoisk Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w
Lublinie oraz Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct- Lublin. Na scenie przed lubelskim
Zamkiem wystąpili m.in. kabaret „Świerszczychrząszcz” ze Szczebrzeszyna i zespół „Bracia”.
Wieczorem odbył się pokaz Fireshow, a na zakończenie, na dziedzińcu Zamku, koncert symfoniczny
Polskiej Orkiestry SINFONIA IUVENTUS pod batutą Tadeusza Wojciechowskiego.
Podczas obchodów otwarty był Krwiobus, w którym można było oddać krew i zarejestrować się do
bazy dawców szpiku a na błoniach pod Zamkiem odbywały się konkursy, gry i zabawy, w których
można było wygrać ciekawe nagrody.
Partnerzy: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct – Lublin
Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce
Tytuł: Lubelski Dzień Europy
Data: 9.05.2014
Miejsce: Lublin, Polska
Opis: Jak co roku z okazji Dnia Europy (w tym roku dodatkowo świętowaliśmy dziesiątą rocznicę
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej), wspólnie z naszymi partnerami przygotowaliśmy dużo
ciekawych atrakcji dla mieszkańców Lublina.
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Symulacja Obrad Parlamentu Europejskiego
Trzy tygodnie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w Sali Obrad Rady Miasta, w lubelskim
ratuszu już po raz kolejny odbyła się Symulacja Obrad Parlamentu Europejskiego. W konkursie udział
wzięło 20 uczniów reprezentujących pięć szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego.
Młodzież drogą losowania została przydzielona do jednej z pięciu grup politycznych. Podczas
Symulacji uczniowie dyskutowali na trzy przygotowane wcześniej tematy. W tym roku poruszono
kwestie ewentualnego przyszłego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, pomocy finansowej dla
państw dotkniętych kryzysem oraz umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Stanami
Zjednoczonymi Ameryki. Symulację otworzył Przewodniczący Rady Miasta Lublin Piotr Kowalczyk.
Zadaniem uczniów było zaprezentowanie stanowiska ich frakcji odnośnie wspomnianych tematów.
Po prezentacjach stanowisk frakcji przystąpiono do dyskusji w której próbowano przekonać
pozostałych uczestników do swoich racji. Kulminacyjnym momentem symulacji było głosowanie nad
przyjęciem wspólnego stanowiska w omawianych kwestiach.
Trzyosobowe jury złożone z przedstawicieli Urzędu Miasta Lublin oraz wykładowcy Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej oceniało poziom merytoryczny wypowiedzi uczestników, ich sposób
argumentacji, kulturę dyskusji, jak również zgodność ich stanowiska ze stanowiskiem
reprezentowanej grupy politycznej. Zwycięską frakcją okazali się reprezentanci Europejskich
Konserwatystów i Reformatorów. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe m.in. tablety ufundowane
przez RODM Lublin. Pozostali uczestnicy oraz nauczyciele przygotowujący młodzież do konkursu
otrzymali upominki od organizatorów. Ponadto szkoły, które delegowały swoich uczniów otrzymały
mapę świata. Konkurs zorganizowano w ramach obchodów Dnia Europy. Organizatorami symulacji,
podobnie jak pozostałych wydarzeń byli: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie,
Punkt informacji europejskiej Europe – Direct Lublin, Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta
Lublin oraz Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.
Europejska Gra Miejska
W związku z 10 rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej dla uczniów szkół z województwa
lubelskiego zorganizowaliśmy grę miejską. Konkurs miał na celu zachęcenie młodych ludzi z naszego
województwa do poszerzania swojej wiedzy na temat Unii Europejskiej. Gra odbyła się w centrum
Lublina. Punktualnie o godzinie 10.00 uczestnicy gry wyruszyli spod lubelskiego Ratusza trzema
przygotowanymi wcześniej trasami. Ich zadaniem było odnalezienie 10 punktów w centrum Lublina, a
następnie zrealizowanie zadań wskazanych przez organizatorów (należało do nich m.in. znalezienie
informacji z jakich funduszy europejskich została sfinansowana dana inwestycja, czy uwiecznienie
konkretnego obiektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej). Uczestnicy odwiedzili między
innymi Teatr Stary, czy Klasztor Ojców Dominikanów. Drużyny wypełniły powierzone im zadania
bezbłędnie w stosunkowo krótkim czasie. Wszyscy uczniowie oraz nauczyciele otrzymali nagrody
ufundowane przez organizatorów.
Europejskie stoisko informacyjne
Jak co roku staramy się wychodzić naprzeciw mieszkańcom naszego miasta. Ustawione stoisko
informacyjne zostało utworzone właśnie dla nich. Lublinianie (i nie tylko), mogli pozyskać informacje
na temat 10 lat Polski w Unii Europejskiej oraz zbliżających się wyborach do Parlamentu
Europejskiego.
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Pozostałe atrakcje przygotowane w związku z Dniem Europy
Szereg ciekawych atrakcji w ramach Dnia Europy przygotował także nasz kolejny partner, mianowicie
Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie. ZTM w dniu 9.05.2014 r. na Placu Zamkowym zorganizował
m.in. prezentację autobusów oraz trolejbusów zakupionych w ramach projektu „Zintegrowany
System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” (współfinansowanego ze środków Programu
Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013), w tym jedynego jak na razie w Polsce
trolejbusu przegubowego.
Ponadto na Placu Zamkowym zaprezentowano pojazdy zabytkowe marki San oraz Ziu. Nie zabrakło
również atrakcji dla najmłodszych. Specjalnie z myślą o małych mieszkańcach miasta na Placu
Zamkowym zorganizowano stoisko animacyjne, na którym realizowano gry i zabawy o tematyce
związanej z komunikacją miejską. Najmłodsi mogli spędzać swój czas z animatorami, oraz
ochotnikami, którzy razem z nimi rysowali i malowali na kartkach papieru oraz na płótnie m.in.
lubelskie autobusy. Dla uczniów lubelskich szkół odbyła się także wycieczka śladami funduszy
europejskich połączona ze zwiedzaniem Portu Lotniczego Lublin (podlubelskie lotnisko otrzymało
dofinansowanie ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego).
Dodatkowo z okazji 10-tej rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej wyemitowano specjalną
edycję papierowych biletów komunikacji miejskiej z logotypem obchodów przystąpienia Polski do UE
oraz nowy wzór Karty Biletu Elektronicznego dedykowany projektowi „Zintegrowany System
Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”. W ramach powyższych wydarzeń ZTM w Lublinie 9
maja br. był także dniem bezpłatnej komunikacji miejskiej. Za okazaniem dowodu rejestracyjnego
właściciele oraz współwłaściciele samochodów osobowych mogli bezpłatnie korzystać z komunikacji
miejskiej, realizowanej na zlecenie ZTM w Lublinie.
Ponadto w sali sesyjnej lubelskiego Ratusza odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu pt.
„Europejski Lublin oczami młodych artystów” - edycja 2014 wraz z wręczeniem nagród. Nadesłane
prace konkursowe przedstawiały efekty realizacji projektów inwestycyjnych realizowanych bądź
zrealizowanych przez Gminę Lublin, współfinansowanych z środków Unii Europejskiej w perspektywie
finansowej 2007 – 2013.
Natomiast w dniach 1-16 maja br., pod lubelskim Ratuszem, zawieszono wystawę plenerową,
prezentującą pozytywne zmiany jakie nastąpiły w Lublinie, w wyniku realizacji projektów
inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym m.in.: „Zintegrowanego
Systemu Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”.
Partnerzy: Urząd Miasta Lublin, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin, Zarząd
Transportu Miejskiego w Lublinie
Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce
Tytuł: Europejski Piknik Rowerowy
Data: 10.09.2014 r.
Miejsce: Lublin, Polska
Opis: W drugim dniu naszego europejskiego święta zorganizowaliśmy Europejski Piknik Rowerowy.
Jego uczestnicy przejechali rowerami z Lublina do Nasutowa (odległość ok. 20 km). Impreza
rozpoczęła się około godziny 11.30, gdzie z pętli autobusowej przy ul. Koncertowej w Lublinie
wyruszyli rowerzyści w bardzo różnym wieku. Organizatorzy, którymi byli: Regionalny Ośrodek
Debaty Międzynarodowej w Lublinie, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Lublin, Wydział

19

Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin oraz Stowarzyszenie „Rowerowy Lublin” zapewnili
uczestnikom wiele atrakcji. Osoby przybyłe na piknik mogły przejechać się wozem po urokliwej
otulinie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego, wziąć udział w konkursie strzelania z łuku oraz w
konkursie wiedzy o Unii Europejskiej. Dzięki Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w
Lublinie, który użyczył nam specjalnych „alkogogli” mogliśmy zorganizować akcję zniechęcają do
poruszania się jakimkolwiek środkiem lokomocji pod wpływem alkoholu. Ponadto uczestnicy pikniku
mogli wziąć udział w warsztatach bębniarskich, warsztatach malowania witraży oraz skosztować
potraw przygotowanych przez Dom Nasutów. Poza tym punkty informacyjne Europe Direct - Lublin
oraz RODM Lublin przygotowały stoisko informacyjne, na którym można było zasięgnąć informacji na
temat zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz innych kwestii związanych z Unią
Europejską. Pomimo nienajlepszej pogody piknik cieszył się dużym zainteresowaniem, a jego
uczestnicy, zabierając ze sobą całe rodziny, stworzyli na nim ciepły klimat.
Partnerzy: Urząd Miasta Lublin, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin, Stowarzyszenie
„Rowerowy Lublin”, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce
Tytuł: Wykład poświęcony Parlamentowi Europejskiemu
Data: 12.05.2014 r.
Miejsce: Lublin, Polska
Opis: Ponad trzydzieści osób, głównie studentów lubelskich uczelni, wzięło udział w wykładzie
poprowadzonym przez prof. Marka Żurka, wykładowcę z Uniwersytetu Szczecińskiego.
Spotkanie odbyło się w dniu 12.05.2014 r. w gościnnych progach Wydziału Politologii Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wspomniany wykład był poświęcony działaniu Parlamentu
Europejskiego, jego roli w przygotowaniu prawa oraz roli Polaków jako świadomych wyborców.
Wykład ten był jednym wielu tego typu spotkań organizowanych przez Regionalne Ośrodki Debaty
Międzynarodowej w całej Polsce. Pomysłodawcą przedsięwzięcia było Ministerstwo Spraw
Zagranicznych.
Partnerzy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Tytuł: Europejski Tydzień Sportu – Bieg
Miejsce: Lublin, Polska
Opis: Rozpoczął się Europejski Tydzień Sportu. Impreza ta została zorganizowana po raz szósty. Czas
jej trwania to 17 do 23 maja 2014 r. W związku z tygodniem sportu różnego rodzaju imprezy
zaplanowało niemal 500 samorządów w całej Polsce. W ramach wspomnianego wydarzenia odbywa
się także jubileuszowa XX edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Szereg imprez zaplanowano
także w województwie lubelskim. Jedną z nich był Ogólnopolski Uliczno-Przełajowy Bieg o "Błękitną
Wstęgę Wisły", który odbył się w Puławach w dniu 18.05.2014 r. Impreza posiada ponad 50-letnią
tradycję i znajduje się w terminarzu Grand Prix Polski Środkowo-Wschodniej oraz Centralnym
Terminarzu Biegów. Celem imprezy była m.in. popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu,
a także promocja Europejskiego Tygodnia Sportu. W ramach imprezy rozegrano szereg biegów w
różnych kategoriach wiekowych i na różnych dystansach. Puławskie biegi rozpoczęli najmłodsi biorąc
udział w rywalizacji na dystansach od 500 metrów do 2,1km. W dalszej kolejności odbył się bieg
masowy na dystansie 5 km. Osoby na wózkach inwalidzkich rywalizowały na dystansach od 4,2 km do
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5,3 km. Miłośnicy nordic walking z kolei mieli do pokonania 5 km. Zwieńczeniem imprezy był bieg
główny na dystansie 10 km. Na wspomnianej imprezie nie zabrakło także przedstawicieli
Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie, którzy na stadionie Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Puławach uruchomili stoisko informacyjno-promocyjne. To właśnie na
wspomnianym obiekcie uczestnicy biegów rozpoczynali i kończyli rywalizację biegową. Stoisko RODM
Lublin cieszyło się dużym zainteresowaniem licznie zgromadzonej publiczności.
Partnerzy: Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Rada i Urząd Miasta Puławy
Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Tytuł: Śniadanie prasowe i debata na temat integracji społecznej cudzoziemców i migrantów w
Lublinie
Data: 26.05.2014 r.
Miejsce: Lublin, Polska
Opis: Lublin jest miastem z długimi tradycjami wielokulturowymi.
Czy w związku z tym jest też miastem tolerancyjnym i przyjaznym dla cudzoziemców? Na to i inne
pytania próbowali odpowiedzieć przedstawiciele lubelskich mediów, mniejszości narodowych i
etnicznych zamieszkałych w Lublinie, organizacji pozarządowych, a także osoby reprezentujące Urząd
Miasta Lublin i miejskie instytucje zajmujące się tematyką cudzoziemców, migrantów oraz tematem
wielokulturowości. Wspomniane przedsięwzięcie odbyło się w dniu 26.05.2014 r. w Centrum Kultury
w Lublinie. W spotkaniu udział wzięli m.in. imam Nidal Abu Tabaq z Ligi Muzulmańskiej Oddział w
Lublinie, Datti Adamu z Towarzystwa Nigeryjskiego, Nastia Kinzerska z Fundacji Kultury Duchowej
Pogranicza, Kateryna Potigajlo z Urzędu Miasta Lublin, Violetta Kędzierska z Ośrodka ds.
Cudzoziemców w Lublinie, a także dziennikarze z lubelskich redakcji. Podczas debaty poruszono także
temat dotyczący obrazu cudzoziemców przedstawianego w mediach, sposobu informacji o
cudzoziemcach i migrantach oraz tego jak wspomniane media wpływają na ich integrację społeczną
w kraju przyjmującym. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego Lublin jest w czołówce
miast wybieranych przez obcokrajowców jako miejsce studiów. W związku z tym zaproszeni goście
poruszyli również kwestię studentów z innych państw i ich dalszych losów po zakończeniu edukacji z
naszym mieście. Duże zainteresowanie studiami w Polsce, w tym w Lublinie, nie jest tożsame z chęcią
pozostania wspomnianych osób w naszym kraju po ich zakończeniu. Uczestnicy spotkania
zastanawiali się nad przyczynami takiego stanu rzeczy i możliwościami jego zmiany. Śniadanie
prasowe połączone z debatą jest działaniem w ramach projektu ImpleMentoring - City-to-city
support for migrant integration, którego celem jest poprawa społecznej percepcji migracji i
wielokulturowości oraz umożliwienie miastom europejskim, w szczególności z państw członkowskich
z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej, zniwelowanie braków w polityce i praktyce integracji
migrantów. Projekt ten jest realizowany przez sieć miast europejskich EUROCITIES, natomiast w
Lublinie przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem
Debaty Międzynarodowej w Lublinie we współpracy z Urzędem Miasta Lublin.
Partnerzy: Urząd Miasta Lublin, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Tytuł: Konkurs pt. Domowe smaki w Europie
Data: 1.06.2014 r.
Miejsce: Nasutów, Polska

21

Opis: W bieżącym roku obchodzimy 10-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W związku z tym
tegoroczna edycja konkursu zawierała odniesienie do wspólnego dziedzictwa jednoczącej się Europy.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 1.06.2014 r. podczas pikniku rodzinnego w Nasutowie pod
Lublinem. Konkurs był przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i
średnich z województwa lubelskiego. Celem konkursu było zachowanie regionalnych tradycji,
promowanie tradycyjnej kuchni regionalnej, budowanie więzi lokalnych i międzypokoleniowych,
wyzwalanie przedsiębiorczości społecznej oraz solidarności między narodami.
Partnerzy: Dom Nasutów oraz Gminne Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej. Honorowy
patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś.
Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Tytuł: Dni otwarte w Narodowym Banku Polskim
Data: 15.06.2014 r.
Miejsce: Lublin, Polska
Opis: Za nami kolejne Dni Otwarte w lubelskim oddziale Narodowego Banku Polskiego. Dla licznie
odwiedzających bank mieszkańców naszego miasta i regionu przygotowano szereg atrakcji. NBP
otworzył swoje drzwi dla zwiedzających w dniach od 9 do 15 czerwca 2014 r. Motywem przewodnim
tegorocznych Dni Otwartych były zabezpieczenia jakie w kwietniu 2014 roku Narodowy Bank Polski
zastosował na nowo wprowadzonych do obiegu banknotach o nominałach 10, 20, 50 i 100 zł. Jak
rozpoznawać autentyczność banknotów, przy zastosowaniu metody DPPS (Dotknij, Popatrz, Przechyl,
Sprawdź) opisywali profesjonaliści od gotówki z Narodowego Banku Polskiego. Pracownicy oraz
wolontariusze Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie (w dniach 14-15 czerwca
2014 r.) przygotowali stoisko informacyjno-promocyjne, na którym opowiadali m.in. o najnowszych
zabezpieczeniach na banknotach polskich oraz europejskich, a także zachęcali odwiedzających stoisko
do pogłębiania swojej wiedzy na temat waluty euro. Poza tym przedstawiciele Ośrodka opowiadali
odwiedzającym o specjalnej wystawie poświęconej banknotom, w których wprowadzono nowe
zabezpieczenia. Wśród nich były m.in. banknoty o nominale 5 euro, 100 dolarów amerykańskich, 50
funtów, czy 5 dolarów australijskich. Ponadto goście na dniach otwartych mogli przyjrzeć się pracy
sortowni banknotów oraz monet, a także z bliska zobaczyć maszyny liczące i sortujące pieniądze.
Dodatkową atrakcją w sortowni była „sofa”, która powstała na skutek zmielenia uszkodzonych
banknotów NBP (zniszczone banknoty miały wartość 3,5 mln. PLN). Odwiedzający mogli także
podnieść dwunastokilogramową sztabkę złota o wartości ponad półtora miliona złotych oraz
własnoręcznie wybić okolicznościową monetę.
Z kolei Pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przestrzegli odwiedzających jak ustrzec
się utraty pieniędzy korzystając z bankowości elektronicznej. Na Dniach Otwartych NBP na swoje
stoisko zapraszał także producent polskich banknotów – Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
S.A., która zaprezentowała wybrane etapy procesu powstawania banknotów, a także papier, na
którym są drukowane banknoty.
Partnerzy: Narodowy Bank Polski Oddział w Lublinie, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Lublin
Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w
Polsce
Tytuł: VII Festiwal Piosenki Europejskiej w Łucce
Data: 18.06.2014 r.
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Miejsce: Lublin, Polska
Opis: Już po raz VII Gimnazjum im. Marii Curie-Skłodowskiej z Łucki koło Lubartowa zorganizowało
Festiwal Piosenki Europejskiej. Wspomniane wydarzenie odbyło się w dniu 18.06.2014r. Partnerem
Festiwalu był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie. Uczniowie z ośmiu
miejscowości z powiatu lubartowskiego wzięli udział w Festiwalu Piosenki Europejskiej. Uczestnicy
wspomnianego wydarzenia zaprezentowali publiczności po trzy utwory w języku polskim, angielskim
oraz niemieckim. Celami Festiwalu było propagowanie nauki języków obcych poprzez wykonywanie
utworów muzycznych, prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów oraz promowanie
aktywności twórczej wśród młodzieży. Wszystkie występy oceniało jury w składzie: Marta Migal –
dyrektor Społecznej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Lubartowie, Andrzej Skórski –
dyrektor Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie, Katarzyna Franaszczak –specjalista ds. języka
angielskiego i Monika Kotarska – specjalista ds. języka niemieckiego. Wszyscy uczestnicy festiwalu
otrzymali pamiątkowe dyplomy, natomiast laureaci nagrody rzeczowe ufundowane m.in. przez
RODM Lublin.
Partnerzy: nazwa, miejscowość (kraj)
Źródło finansowania: pełna nazwa
Tytuł: Konkurs fotograficzny pt. Turcja w obiektywie
Data: 5.07.2014 – 5.09.2014
Miejsce: województwo lubelskie, Polska
Opis: W bieżącym roku przypada rocznica 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między
Polską a Turcją. Wbrew pozorom ze wspomnianym krajem łączą Polskę nie tylko silne więzi
polityczne, ale także bliskie relacje handlowe i kulturalne. Z tej okazji zrealizowaliśmy konkurs
fotograficzny, którego zadaniem było przybliżenie wiedzy na temat wspomnianego państwa.
Przedmiotem fotografii, które wzięły udział w konkursie były obiekty oraz widoki uwiecznione
podczas wyjazdu do Turcji. W konkursie fotograficznym mógł wziąć udział każdy mieszkaniec
województwa lubelskiego, który ukończył 18 lat i nie był profesjonalnym fotografem ani nie
wykonywał fotografii komercyjnych. Zwycięzca naszego konkursu otrzymał tablet. Osoby, które zajęły
drugie i trzecie miejsce, otrzymały torby oraz upominki ufundowane przez organizatorów, czyli
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe
Direct – Lublin. Partnerem przedsięwzięcia była Izba Przemysłowo-Handlowa w Lublinie.
Partnerzy: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Lublin
Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w
Polsce
Tytuł: Wizyta deputowanych z Landtagu Nadrenii Północnej Westfalii
Data: 6-7.07.2014 r.
Miejsce: Lublin, Polska
Opis: Deputowani z Landtagu Nadrenii Północnej Westfalii, w drodze na Ukrainę, postanowili
odwiedzić Lublin. Na prośbę Ambasady Niemiec w Warszawie Regionalny Ośrodek Debaty
Międzynarodowej w Lublinie, wspólnie z Konsulatem Honorowym Republiki Federalnej Niemiec w
Lublinie, włączył się w organizację wspomnianej wizyty. Parlamentarzyści z Niemiec, należący do
grupy parlamentarnej Polska – Nadrenia Północna Westfalia, najpierw odwiedzili Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Tam spotkali się z Marszałkiem Województwa
Lubelskiego Sławomirem Sosnowskim, Małgorzatą Błaszczyk-Osik - Kierownik Oddziału Współpracy
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Regionalnej i Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego oraz z Barbarą Sokolnicką i Aleksandrem
Czechowskim z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, działającym przy Departamencie
Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego. Podczas spotkania Marszałek podkreślił
podobieństwa między regionami (przygraniczne położenie, ważny udział rolnictwa w funkcjonowaniu
regionów itp.). Ponadto poruszono kwestie związane z Ukrainą. Marszałek zapewnił gości, że pomimo
obecnej trudnej sytuacji na wschodzie tego kraju, współpraca z Ukrainą będzie nadal kontynuowana.
Spora część spotkania była poświęcona także energetyce, m.in. złożom gazu łupkowego na
Lubelszczyźnie oraz budowie nowej kopalni węgla pod Chełmem. Pod koniec spotkania w Urzędzie
Marszałkowskim przedstawiciele Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów zaprezentowali
najważniejsze atuty gospodarcze naszego regionu, do których należą m.in. lotnisko, uzbrojone tereny
w strefach ekonomicznych, nowo budowane drogi oraz kolej szeroko torowa. Parlamentarzyści mieli
wiele pytań do gospodarzy spotkania, dotyczących m.in. rozwoju sieci szerokopasmowego internetu,
ułatwień dla przedsiębiorców, czy struktury gospodarstw rolnych w naszym województwie. Gości z
Niemiec przyjął także Zastępca Prezydenta ds. Zarządzania Miastem Grzegorz Siemiński. Na wstępie
Włodarz Miasta zwrócił uwagę na wieloletnią współpracę z miastami partnerskimi min. Muenster. W
dalszej części spotkania Prezydent opowiedział o zmianach jakie zaszły w Lublinie dzięki funduszom
europejskim oraz o kluczowych inwestycjach jak np. rozbudowa infrastruktury sportowej w naszym
mieście. Kolejnym elementem wizyty było spotkanie z przedstawicielami Regionalnego Ośrodka
Debaty Międzynarodowej w Lublinie oraz Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw.
Parlamentarzyści szczegółowo pytali o działalność wymienionych podmiotów, pozyskiwanie środków
na ich działalność oraz możliwości współpracy. Zagranicznych gości przyjęły również władze
Stowarzyszenia Obywatelskiego Lublin-Muenster, czyli Marta Jędrych oraz dr Wieńczysław
Niemirowski. Po zakończeniu serii spotkań parlamentarzyści zwiedzili najciekawsze zakątki Lublina,
m.in. Zamek Lubelski, Stare Miasto, Trybunał Koronny, Bazylikę oo. Dominikanów oraz Archikatedrę
Lubelską.
Partnerzy: Konsulat Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie
Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Tytuł: Spotkanie z nauczycielami z Ukrainy
Data: 16.09.2014 r.
Miejsce: Lublin, Polska
Opis: W połowie września lubelski RODM odwiedzili dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz pedagodzy z
Ukrainy. Wspomniane osoby były uczestnikami projektu pt. „Transgraniczne Centrum Wsparcia
Rynku Pracy” realizowanym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś –
Ukraina 2007 – 2013. Jedna z zaplanowanych w ramach projektu wizyt odbyła się w dniu 16.09.2014
r. w siedzibie lubelskiego RODM-u. W związku z tym, że zainteresowania naszych gości były
ukierunkowane na tematy edukacyjne, konsultanci RODM Lublin skupili się właśnie na tych
zagadnieniach. Pierwszy z wykładów dotyczył nowego programu Unii Europejskiej przewidzianego na
lata 2014 – 2020 Erasmus +. Program ten zastąpił wiele dotychczasowych unijnych inicjatyw m.in. : „
Uczenie się przez całe życie oraz jego programy sektorowe, „Młodzież w działaniu” czy akcję Jean
Monnet. Głównym założeniem Erasmusa + jest wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji
działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Drugi wykład był
poświęcony działaniom edukacyjnym realizowanym przez lubelski RODM. Prowadzący wykład
opowiedział m.in. o lekcjach i wykładach europejskich, symulacji obrad Parlamentu Europejskiego dla
młodzieży oraz o Zjazdach Szkolnych Klubów Europejskich. Ponadto na spotkaniu zaprezentowano
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publikację poświęconą właśnie tym ostatnim. Publikacja zawiera m.in. praktyczne wskazówki jak
założyć klub europejski czy konkretne działania można w ramach klubu realizować. Współautorami
publikacji są byli i obecni konsultanci RODM Lublin.
Partnerzy: Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Tytuł: Debata pt. Mołdawia na ścieżce integracji europejskiej – szanse, wyzwania, perspektywy
Data: 3.10.2014 r.
Miejsce: Lublin, Polska
Opis: Jednym z wydarzeń otwierających Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej była debata,
organizowana przez RODM Lublin, poświęcona Mołdawii. Wspomniane wydarzenie odbyło się w dniu
3.10.2014 r. w Centrum Kultury w Lublinie. W charakterze panelistów wystąpili: Bogumił Luft niezależny publicysta, były Ambasador RP w Rumunii (1993-1999) i Mołdawii (2010-2012), który
pełnił rolę moderatora, Iurie Bodrug - Ambasador Mołdawii w Polsce, Viorel Chivriga Wiceprzewodniczący Partii Akcji Demokratycznej, ekspert ekonomiczny Stowarzyszenia Polityki
Zagranicznej w Mołdawii (APE), Petru Sirghi - Sekretariat Parlamentu Mołdawii oraz Michał Wójcik –
reprezentant Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw oraz RODM-u. Na debacie
zaprezentowano aktualne relacje pomiędzy Unią Europejską a Mołdawią, sytuację polityczną,
społeczną oraz gospodarczą w tym państwie, a w szerszym ujęciu perspektywy integracji europejskiej
dla państw z Europy Wschodniej. Ambasador Mołdawii w Polsce podkreślił, że polskie doświadczenia
związane pozyskiwaniem i wykorzystywaniem funduszy europejskich z pewnością można przenieść
na grunt mołdawski. Wskazał na sukcesy, jakie odniósł przez ostatnie lata nasz kraj w wyżej
wymienionej dziedzinie. Paneliści wskazali również szereg problemów z jakimi boryka się
wspomniany kraj. Jednym z nich jest brak niezależnych mediów rosyjskojęzycznych. Mniejszość
rosyjska zamieszkująca Mołdawię jest skazana tylko i wyłącznie na propagandę Kremla, serwowaną
m.in. w związku z wydarzeniami na Ukrainie. Uzasadnione obawy rodzi także polityka gospodarcza
Rosji wymierzona w Mołdawię. Rosja próbując wpływać na decyzje mołdawskich oficjeli, podejmuje
różnego rodzaju restrykcje mające niekorzystny wpływ na mołdawską gospodarkę (np. wstrzymanie
przez Rosję importu niektórych produktów w omawianego kraju.
Partnerzy: Urząd Miasta Lublin, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Tytuł: XIV Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich
Data: 17.10.2014
Miejsce: Lublin, Polska
Opis: Ponad 150 osób ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z
województwa lubelskiego wzięło udział w czternastym Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich.
Wspomniane wydarzenie odbyło się w dniu 17 października 2014 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Celem spotkania była edukacja młodzieży zrzeszonej w Szkolnych
Klubach Europejskich oraz w klasach europejskich w obszarze integracji europejskiej. Tematem
przewodnim XIV Zjazdu była dziesiąta rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszych
młodych gości przywitał Pan Wojciech Wilk Wojewoda Lubelski oraz Pani Anna Szczepińska
Wicekurator Oświaty. Przedstawiciele RODM Lublin oraz ED Lublin dokonali bilansu członkostwa
naszego kraju w Unii Europejskiej. Gościem Zjazdu był także Mateusz Małyska, Wiceprezes Fundacji
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Sempre a Frente, który przybliżył możliwości programu Erasmus+ skierowanego do ludzi młodych. Z
kolei Anna Boguta podzieliła się swoimi wrażeniami z półrocznego pobytu na jednej z węgierskich
uczelni. W swoim wystąpieniu zachęcała przybyłych gości do tego typu wyjazdów. Ponadto w
spotkaniu uczestniczyli wolontariusze z Łotwy i Hiszpanii, którzy przyjechali do Polski w ramach
programu „Erasmus+ wolontariat europejski (EVS)”.
Partnerzy: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Lublin
Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w
Polsce
Tytuł: Spotkanie poświęcone karierze młodych w organizacjach międzynarodowych
Data: 21.10.2014 r.
Miejsce: Lublin, Polska
Opis: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie w partnerstwie z Wydziałem
Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) zorganizował spotkanie dotyczące
planowania kariery młodych Polaków w organizacjach międzynarodowych. Spotkanie odbyło się w
dniu 21.10.2014 r. na Wydziale Politologii UMCS. Poprowadziła je Pani Iwona Wojtczak, Naczelnik
Biura Dyrektora Politycznego Wydziału ds. Zatrudnienia w Instytucjach i Organizacjach
Międzynarodowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem spotkania było zachęcenie młodych
ludzi do poszukiwania możliwości zatrudnienia w prestiżowych i dających możliwość awansu
organizacjach międzynarodowych. Pani Naczelnik podkreślała, że młodzież musi jeszcze na etapie
studiów wykazywać aktywność i poszerzać swoje horyzonty także poza zajęciami na uczelni. Tego
typu działania można realizować m.in. w organizacjach studenckich, czy organizacjach
pozarządowych. Czas studiów to okres, w którym przyszli pracownicy powinni zgromadzić wiedzę
umożliwiającą im na lepszy start w przyszłą karierę zawodową. Nasz gość z Ministerstwa podkreślał
także rolę jaką odgrywa znajomość języków obcych. Jest to umiejętność, która często decyduje o
przyjęciu lub odrzuceniu kandydata na dane stanowisko.
Partnerzy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wydział Politologii UMCS
Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Tytuł: Misja gospodarcza tureckich przedsiębiorców w Lublinie
Data: 30.10.2014 r.
Miejsce: Lublin, Polska
Opis: W minionym tygodniu Lublin stał się miejscem spotkania oraz debaty przedsiębiorców i
dyplomatów z Turcji z przedsiębiorcami z Lubelszczyzny.Wspomniane wydarzenie odbyło się w dniu
30.10.2014 r. w siedzibie Lubelskiego Parku Naukowo - Technologicznego S.A. Debata została
zorganizowana w ramach przyjazdowej misji gospodarczej zrealizowanej na zlecenie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przez Lubelskie Centrum Consultingu s. z o. o. we
współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową w Lublinie. Partnerem Izby w przygotowaniu spotkania był
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie. Głównym celem zrealizowanego
przedsięwzięcia było nawiązanie kontaktów gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami tureckimi a
ich odpowiednikami z Lubelszczyzny. Spotkanie otworzył Pan Sławomir Sosnowski, Marszałek
Województwa Lubelskiego oraz Pan Artur Habza, Dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Pan Dyrektor wyraził wolę wspierania
współpracy handlowej i prowadzenie dialogu dla współpracy pomiędzy między Urzędem
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Marszałkowskim Województwa Lubelskiego a tureckimi przedsiębiorcami. Podkreślił, że partnerstwo
jest kluczem do owocnego współdziałania, które w przypadku lubelskich i tureckich przedsiębiorców
miałoby szczególne znaczenie w dziedzinie nauki, przemysłu maszynowego oraz przetwórczego. Pan
Dyrektor zapewnił także, iż Urząd Marszałkowski dąży do zniwelowania ewentualnych barier, na jakie
mogą napotkać przedsiębiorcy biorący udział w spotkaniu. Swoje wystąpienie zakończył życzeniem,
aby Turcja stała się istotnym partnerem gospodarczym dla przedsiębiorców z województwa
lubelskiego. Następnie Jej Ekscelencja Melike Ersoy Yüksel, Konsul Honorowa Rzeczypospolitej
Polskiej w Republice Turcji przedstawiła potencjał gospodarczy miasta i prowincji Gaziantep,
położonej na południu Turcji oraz zaprezentowała przybyłych gości z Turcji. W dalszej Pani Marta
Smulkowska, Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji w Departamencie Gospodarki i
Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przedstawiła uczestników spotkania
ze strony polskiej. Ważną częścią spotkania była również prezentacja potencjału gospodarczego oraz
badawczo-rozwojowego województwa lubelskiego. Temat ten poruszyła Pani Ilona Dąbrowska,
Broker Innowacji z Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A. Z kolei Pani Barbara
Sokolnicka z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Lublinie (COIE), przybliżyła zadania i cele
jakie realizuje reprezentowana przez nią instytucja. Po przerwie na lunch, który również był okazją do
nawiązania kontaktów biznesowych, przyszedł czas na spotkania Business-to-Business. Lubelscy i
tureccy przedsiębiorcy mieli możliwość rozmów na temat prowadzonej przez siebie działalności oraz
potencjalnych form współpracy. Spotkania B2B były szansą na wymianę doświadczeń oraz poznanie
ofert przedsiębiorstw prowadzonych przez uczestników spotkania. Na specjalnie przygotowanej na tę
okoliczność wystawie goście z Turcji mogli skosztować produkty i potrawy wytwarzane na terenie
naszego województwa. Wizytę zakończyła uroczysta kolacja, na której Dyrektor Artur Habza wręczył
naszym gościom okolicznościowe monety wydane przez Narodowy Bank Polski w związku 600-leciem
nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Turcją.
Partnerzy: Izba Przemysłowo-Handlowa w Lublinie, Lubelskie Centrum Consultingu, Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Tytuł: Dzień otwarty w RODM Lublin
Data: 20.11.2014 r.
Miejsce: Lublin, Polska
Opis: Z okazji Dnia Służby Zagranicznej, który obchodziliśmy w ostatnią niedzielę, Regionalny Ośrodek
Debaty Międzynarodowej w Lublinie, działający przy Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy
Staw, zorganizował Dzień Otwarty. Dzień polskiej dyplomacji ustanowił w 2009 roku ówczesny
Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski na pamiątkę pierwszej oficjalnej depeszy
dyplomatycznej odrodzonej Polski, którą 16 listopada 1918 roku wysłał w „świat” Józef Piłsudski. W
ten sposób podkreślono osiągnięcia ostatniego dwudziestolecia i roli dyplomacji w budowaniu pozycji
Polski na arenie międzynarodowej. Dzień otwarty był także dobrą okazją do pozyskania informacji o
Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz innych zagadnieniach europejskich i
międzynarodowych.
Partnerzy: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Tytuł: Szkolenie pt. „Fundusze europejskie dla organizacji pozarządowych”
Data: 16.12.2014
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Miejsce: Lublin
Opis: Wspólnie z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin zorganizowaliśmy
szkolenie dotyczące programów skierowanych dla organizacji pozarządowych.
Szkolenie odbyło się w dniu 16.12.2014 r. Celem szkolenia było przekazanie wiedzy na temat nowych
programów, z jakich mogą skorzystać organizacje pozarządowe, a także przedstawienie możliwości
realizacji działań w obszarze projektów młodzieżowych. Licznie przybyli przedstawiciele organizacji
pozarządowych mogli dowiedzieć się m.in.
- czym są programy Erasmus+ i „Europa dla Obywateli?
- jakie są cele i priorytety wyżej wymienionych Programów?
- jakie zmiany zaszły w nowych Programach w porównaniu do ich poprzedników?
- jakie możliwości dają powyższe Programy młodym ludziom?
- jak wyglądają wnioski oraz budżety?
Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu mieli możliwość bezpośrednich konsultacji indywidualnych
z trenerem.
Źródła finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w
Polsce
Tytuł: Debata pt. „Europa – ludzie – gospodarka. Polska perspektywa rozwoju”
Data: 17.12.2014 r.
Miejsce: Lublin
Opis: Debata pt. „Europa – ludzie – gospodarka. Polska perspektywa rozwoju”
Czy gospodarka naszego kraju jest gotowa na przyjęcie europejskiej waluty? Czy Polska mogła nie
wstąpić do Unii Europejskiej i wybrać inną drogę? Na te i inne pytania można było znaleźć odpowiedź
podczas debaty zorganizowanej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II.
Wspomniana debata odbyła się w dniu 17.12.2014 r. W debacie, w charakterze prelegentów
wystąpili:
- Ilona Skibińska-Fabrowska, Dyrektor Lubelskiego Oddziału Narodowego Banku Polskiego;
- dr. inż. Artur Paździor, Prezes Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego;
- dr Agnieszka Kozak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
- dr Jarosław Kuśpit, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
- Andrzej Skórski, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie.
Debatę poprowadził prof. dr hab. Marian Żukowski, Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania na
Wydziale Nauk Społecznych KUL.
Paneliści, którzy wzięli udział we wspomnianym wydarzeniu, zastanawiali się m.in. co by było
gdyby Polska nie przystąpiła do Unii Europejskiej. Okazało się, że studenci i uczniowie lubelskich
uczelni w ogóle nie wyobrażają sobie takiej sytuacji. „Dla młodych Polaków obecność w Unii jest
zjawiskiem oczywistym – nie zastanawiają się nad tym, jak wyglądałby dzisiejszy świat, gdyby Polska
do Unii nie weszła”. Wniosek płynący z rozmowy na ten temat był tak naprawdę jeden: nie było
żadnej innej alternatywy związanej z przystąpieniem naszego kraju do wspomnianej organizacji.
Gdyby tak się jednak stało, wtedy Polska byłaby skazana na izolację, ponieważ większość jej sąsiadów
była lub stała się członkami Unii. Jeśli chodzi o przyjęcie przez Polskę waluty euro, to według
panelistów, ważnym czynnikiem decydującym bądź nie o tym fakcie, są uwarunkowania zewnętrzne.
Stabilna sytuacja gospodarcza i polityczna w Europie i na świecie jest kluczowa dla powodzenia tego
przedsięwzięcia. Z kolei jednym z najważniejszych czynników wewnętrznych, jest rzeczywiste

28

przygotowanie polskiej gospodarki do przyłączenia się do wspólnego obszaru walutowego. Ponadto
zaproszeni goście dyskutowali na temat „euro mitów” w kontekście polskiej przedsiębiorczości.
Źródła finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Narodowy Bank Polski
Najważniejsze wydarzenia organizowane przez RODM Gdańsk:
Tytuł: Facebookowy Konkurs o Unii Europejskiej
Data: maj 2014r.
Miejsce: województwo pomorskie
Opis: Z okazji kolejnej rocznicy narodzin UE, RODM skierował do „facebookowiczów” konkurs.
Warunkiem uczestnictwa w zabawie było udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania dotyczące
wymienienia min. 5 terytoriów zamorskich należących do UE, kolejnej Prezydencji w Radzie UE oraz
zachęceniu do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zwycięzca został wyłoniony
konkursu zgodnie z regulaminem.
Źródła finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Tytuł: Konkurs z okazji 60 - lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych polsko-indyjskich
„Oficjalna maskotka”
Data: październik - listopad 2014r.
Miejsce: województwo pomorskie
Opis: W celu uświetnienia 60 lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a
Indiami został ogłoszony konkurs na maskotkę symbol w formie rysunku ręcznie lub komputerowo.
Technika rysunku dowolna . Kryteria „Oficjalnej Maskotki”:
–krótkie pisemne uzasadnienie przedstawionego projektu,
– maskotka powinna być identyfikowana z tematem 60-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych
między Polską a Indiami
– maskotka musi mieć nazwę,
Został wyłoniony jeden zwycięzca oraz jedna z prac została wyróżniona.
Źródła finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Tytuł: Warsztaty wakacyjne dla najmłodszych pn. „Latem w podróż dookoła świata”
Data: lipiec, sierpień 2014
Miejsce: Gdańsk,
Opis: Z początkiem lata, RODM w Gdańsku uruchomiło wakacyjny program edukacyjny dla
najmłodszych „Latem w podroż dookoła świata”. To propozycja zajęć warsztatowych skierowanych
wyłącznie do wychowanków domów dziecka, podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych i
placówek profilaktyki środowiskowej w Trójmieście. W ramach oferty RODM Gdańsk odwiedziło ze
swoim cyklem ośrodki „Piastuś”, Caritas Świetlica Na Dolnej. W trakcie kilkunastu spotkań, dzieci i
młodzież poznały Europę i świat za pomocą różnych materiałów edukacyjnych: prezentacji
multimedialnych, quizów, gier zespołowych. Dużym powodzeniem cieszyła się zabawa w
odgadywanie flag poszczególnych państw – uczestnicy rywalizowali podzieleni na grupy.
Źródła finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Tytuł: Cykl zajęć edukacyjnych dla seniorów pn. „Świat dla Seniorów”
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Data: maj-grudzień 2014
Miejsce: Gdańsk
Opis: RODM uruchomił niecodzienny cykl comiesięcznych spotkań z seniorami pn. „Świat dla
Seniorów”. Założeniem tej serii wizyt było przybliżenie w możliwie jak najbardziej interaktywny
sposób tradycji, kultury, historii oraz kulinariów krajów świata wskazanych każdorazowo przez
uczestników Klubu.
Partnerzy: Centrum Pomocowe im. Jana Pawła II w Gdańsku, Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w
Gdańsku
Źródła finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Tytuł: Spotkania z dyplomacją
Data: maj-grudzień 2014
Miejsce: Gdańsk
Opis: Spotkania z dyplomacją – kontynuacja cyklu zajęć uruchomionych we współpracy z
Młodzieżową Akademią Dyplomatyczną, działającą pod auspicjami Ministerstwa Spraw
Zagranicznych. RODM Gdańsk zorganizował spotkania dotyczące historii dyplomacji oraz protokołu
dyplomatycznego. Każda wizyta RODM Gdańsk składała się z wykładu multimedialnego oraz
warsztatów utrwalających wiedzę. W spotkaniach brało udział średnio 40 osób.
Partnerzy: VII LO im. Józefa Wybickiego w Gdańsku
Źródła finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Tytuł: Wykłady otwarte w siedzibie RODM
Data: maj-grudzień 2014
Miejsce: Gdańsk
Opis: Tematy podejmowane podczas spotkań oscylowały wokół współczesnych zagadnień z zakresu
polityki zagranicznej RP, w tym funkcjonowania Unii Europejskiej oraz członkostwa Polski w tej
organizacji„ Polityka demokratyzacyjna UE - Europejski Fundusz na rzecz Demokracji”; „Jakie NATO
po aneksji Krymu?”; „Bilans polskiego członkostwa w UE; Turcja i Europa – wyzwania i szanse”;
„Kariera w organizacjach międzynarodowych”
Źródła finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Tytuł: „Poznaję świat i UE”
Data: maj-grudzień 2014
Miejsce: Gdańsk, województwo pomorskie
Opis: Całoroczne zajęcia warsztatowe pn. „Poznaję świat i UE” uruchomiono z myślą o szkolnych
kołach zainteresowań, młodzieżowych domach kultury, placówkach wsparcia dziennego. W ramach
zajęć przygotowane zostały prezentacje multimedialne oraz dydaktyczne gry i zabawy. Warsztaty
cieszyły się dużym zainteresowaniem lokalnych świetlic oraz fili Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Gdańsku.
Źródła finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Tytuł: Szkolenia w ramach cyklu „Polska, Europa, Świat”
Data: maj-grudzień 2014
Miejsce: Gdańsk, województwo pomorskie
Opis: Kilkanaście w miesiącu, przeprowadzonych na każdym etapie edukacyjnym, od nauczania
początkowego do ponadgimnazjalnego. Każdorazowo zajęcia były prowadzone w sposób jak
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najbardziej interaktywny, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, zabaw oraz gier
dydaktycznych i konkursów z nagrodami. Każdorazowo, zainteresowana placówka otrzymywała
pakiet materiałów edukacyjnych do wykorzystania w swojej pracy dydaktycznej. Największym
zainteresowaniem partnerów w regionie cieszyły się następujące propozycje tematyczne: - „Ogólnie
o UE”, „Bajkowa podróż po świecie”, „Wspólna waluta europejska – euro”, „Zjawisko terroryzmu
międzynarodowego”, „Miejsce Polonii we współczesnej społeczności międzynarodowej”, „Konflikty
współczesnego świata”, „Polska we współczesnych organizacjach międzynarodowych”.
Źródła finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Tytuł: Gra miejska #miastoeuropa w Słupsku
Data: 5 września 2014
Miejsce: Słupsk
Opis: Celem gry było sprawdzenie wiedzy mieszkańców Pomorza o Unii Europejskiej. Zabawa została
zorganizowana w ramach obchodów dziesięciolecia Polski w Unii Europejskiej oraz uroczystości
wręczenia miastu Słupsk Nagrody Głównej Rady Europy. Zgłosiły się aż 64 osoby, które następnie
podzielono na szesnaście 4 osobowych drużyn. Wyłoniono trzy zwycięskie drużyny, którym wręczono
nagrody. Patronat medialny nad imprezą objęli: TVP Gdańsk, Teraz Słupsk, Radio Słupsk, Tygodnik
Dobrych Wiadomości.
Partnerzy: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk
Źródła finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Tytuł: Debata „Bezpieczeństwo Polski – stan obecny i perspektywy”.
Data: 3 czerwca 2014
Miejsce: Gdańsk
Opis: Celem debaty było wprowadzenie młodzieży w świat polityki międzynarodowej na przykładzie
relacji Polski z państwami będącymi w latach 1944-1991 republikami Związku Sowieckiego. Uczniowie
poprzez udział w pracy grup tematycznych oraz w panelu dyskusyjnym zdobędą umiejętności
pozwalające w sposób krytyczny oceniać relacje międzynarodowe, jak również selekcjonować
informacje przekazywane przez środki masowej komunikacji. W debacie wzięło udział około 100
uczniów oraz 6 prelegentów.
Partnerzy: Europejskie Centrum Solidarności, VII LO im. Józefa Wybickiego w Gdańsku
Źródła finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Tytuł: Debata „Dyplomacja ekonomiczna czynnikiem rozwoju gospodarczego”
Data: 19 września 2014
Miejsce: Gdańsk
Opis: Celem spotkania z wiceminister Katarzyną Kacperczyk było uświadomienie przedsiębiorcom roli
jaką pełnią pracownicy MSZ w zagranicznych placówkach. W związku z procesem ekonomizacji
polityki zagranicznej polskie placówki dyplomatyczne zostały zobowiązane do wspierania polskich
przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. W debacie wzięło udział ok. 30 uczestników
reprezentujących jedne z bardziej znaczących firm w regionie. Byli to przedstawiciele przedsiębiorstw
zrzeszonych w Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza, Związku Pracodawców, przedstawiciele
Międzynarodowych Targów Gdańskich, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inne: Zarząd
Morskiego Portu Gdynia.
Partnerzy: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
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Źródła finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Tytuł: Debata „Nasz Bliski Wschód. Litwa, Białoruś, Ukraina.”
Data: 17 października 2014
Miejsce: Gdańsk
Opis: Celem debaty było zaktywizowanie młodzieży do dyskusji oraz pokazanie jakie aktualnie
stosunki łączą Polskę z najbliższymi sąsiadami. W debacie uczestniczyło 100 osób i 6 prelegentów:
red. Romuald Mieczkowski, amb. Mariusz Maszkiewicz, Tomasz Piechal (Ośrodek Studiów
Wschodnich), Uliana Pereskotska i Anna Kieturakis. Moderator, Maria Przełomiec zaczęła rozmowę
od postawienia pytania, czy wspólna historia jest bogactwem, czy też może obciążeniem? Paneliści
byli przychylni pierwszej opcji, choć zaznaczyli, że z perspektywy strategicznej relacje dwustronne
Polski z Litwą, Białorusią i Ukrainą są obciążeniem. Maria Przełomiec pokusiła się także o tezę, że
Polska powinna mieć pragmatyczną, wspólną politykę wschodnią kontynuowaną przez kolejne ekipy.
Partnerzy: Urząd Miasta Gdańsk, VII LO im. Józefa Wybickiego w Gdańsku
Źródła finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Tytuł: Debata oksfordzka „10 lat Polski członkostwa w UE. Zysk czy koszt?”
Data: 5 grudnia 2014r.
Miejsce: Gdańsk
Opis: Celem debaty było nauczenie młodzieży umiejętności zabierania głosu publicznie, wyrażania
własnych myśli, formułowania tez. Aktywny udział brało 8 uczniów z obu szkół. Cztery osoby z XV LO
broniły tezy, iż dzięki członkostwu w UE osiągnęliśmy duże korzyści zaś cztery osoby reprezentujące
VII LO były odmiennego zdania. Główny cel został osiągnięty, wywiązała się dyskusja pomiędzy
stronami. W spotkaniu uczestniczyło około 60 osób.
Partnerzy: VII LO im. Józefa Wybickiego w Gdańsku, XV LO im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku
Źródła finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Tytuł: Debata „Rola Grupy Wyszehradzkiej we współczesnym świecie”
Data: 15 grudnia 2014
Miejsce: Gdańsk
Opis: Celem debaty było przedstawienie informacji o Grupie V4, uświadomienie młodym ludziom roli
jaką może pełnić Grupa V4 w Europie. Poruszona została kwestia Prezydencji w Grupie oraz stosunki
ze Wschodem. Uczestniczyło w niej około 60 osób, oraz 3 prelegentów: Andrzej Osiak – kierownik
Referatu Środkowoeuropejskiego w Departamencie Europejskim MSZ, Łukasz Lewkowicz – adiunkt w
Zakładzie Myśli Politycznej UMCS, Jarosław Groszkowski – analityk Ośrodka Studiów Wschodnich
Partnerzy: VII LO im. Józefa Wybickiego w Gdańsku, XV LO im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku
Źródła finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Tytuł: Spotkania z ekspertami: „Dyplomacja ekonomiczna w praktyce na przykładzie Ambasady RP
w Pekinie”
Data: 14 listopada 2014
Miejsce: Gdańsk
Opis: Celem spotkania z byłym radcą – ministrem Ambasady RP w Pekinie było umożliwienie
przedsiębiorcom pozyskania wiedzy o rynku chińskim, o tym jaki biznes może mieć szansę
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powodzenia na Dalekim Wschodzie oraz kiedy należy zwrócić się do placówki dyplomatycznej. W
Spotkaniu uczestniczyło około 10 przedsiębiorców.
Źródła finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Tytuł: Stoisko informacyjno- promocyjne w ramach wystawy z okazji 600 lat nawiązania stosunków
polsko-tureckich
Data: 12 grudzień 2014
Miejsce: Gdańsk
Opis: Konsultantki RODM poprowadziły stoisko promocyjne połączone z dystrybucją publikacji „Orzeł
i Półksiężyc. 600 lat polskiej publicystyki poświęconej Turcji” oraz materiałów edukacyjnych. Stoisko
cieszyło się dużym zainteresowaniem osób odwiedzających Muzeum Narodowe w Gdańsku.
Partnerzy: Muzeum Narodowe, Oddział Gdańsk.
Źródła finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

4. PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – LUBLIN
Sieć regionalnych punktów informacyjnych Unii Europejskiej rozpoczęła działalność w maju 2005
roku pod nazwą Punkt Informacyjny Europe Direct. W niedługim czasie punkty przyjęły oficjalną
nazwę Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT – jako sieć komunikacyjna Komisji Europejskiej
(ponad 700 punktów w całej UE). PIE ED – Lublin jest jednym z członków tej ogólnoeuropejskiej sieci.
Polscy obywatele mają dostęp do bezpłatnego połączenia telefonicznego z siecią Europe Direct pod
numerem telefonu 00800 67891011, gdzie mogą otrzymać informacje w języku polskim. Celem Sieci
Europe Direct jest umożliwienie dostępu do wiedzy na temat instytucji, prawa i programów Unii
Europejskiej z punktu widzenia obywatela – zarówno w miastach jak i na terenach wiejskich.
Do zadań Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin należy zapewnienie porad,
informacji, pomocy i odpowiedzi na pytania związane z prawem Unii Europejskiej, jej politykami,
programami pomocowymi, a także możliwościami aplikowania o środki europejskie przez polskich
obywateli.
PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – LUBLIN
Do głównych zadań, jakie postawił sobie Punkt Informacyjny Europe Direct - Lublin w 2014 roku
należały:
 udzielanie porad, informacji, pomocy i odpowiedzi na pytania związane z prawem Unii
Europejskiej, jej politykami, programami pomocowymi, a także możliwości aplikowania o
środki europejskie przez polskich obywateli;
 organizacja kampanii informacyjnych o dostępności programów dla młodzieży (w
szczególności Erasmus +)
 inspirowanie w regionie działania debat na temat prawa Unii Europejskiej i jej polityk;
 rozprowadzanie i udostępnianie materiałów informacyjnych;
 współpraca z instytucjami prowadzącymi działalność na rzecz informowania społeczeństwa o
Unii Europejskiej;
 podnoszenie świadomości wśród mieszkańców regionu w zakresie kierunków polityki i
programów unijnych poprzez rozpowszechnianie informacji, publikacji oraz dokumentacji
(szczególnie we własnej siedzibie) jak również ich dystrybucję w instytucjach publicznych na
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terenie całego regionu (szkołach, bibliotekach, itp.), a także organizowanie różnego rodzaju
wydarzeń.
Te zadania realizowane były poprzez szereg różnego rodzaju działań informacyjnych, promocyjnych i
edukacyjnych. Działalność informacyjna polegała w przeważającej części na prowadzeniu Punktu
Informacyjnego, w którym osoby zainteresowane tematyką europejską mogły porozmawiać z
konsultantem, uzyskać informacje na interesujące je tematy oraz otrzymać materiały informacyjne.
Osoby te miały też możliwość skorzystania z dokumentów i publikacji zgromadzonych w bibliotece
Europe Direct - Lublin. Osobom odwiedzającym Punkt Informacyjny udostępniono komputer ze
stałym łączem internetowym. Wszyscy zainteresowani mieli ponadto możliwość uzyskania
odpowiedzi na pytania dotyczące tematyki europejskiej za pośrednictwem poczty tradycyjnej i
elektronicznej, poprzez portale społecznościowe a także telefonicznie. Konsultanci Europe Direct Lublin umożliwiały dostęp do aparatu telefonicznego z możliwością skorzystania z serwisu
telefonicznego Europe Direct w Brukseli - infolinia 00 800 6 7 8 9 10 11. Działalność sieci Europe
Direct finansowana jest ze środków Unii Europejskiej.
Najważniejsze wydarzenia organizowane przez Europe Direct - Lublin:
Tytuł: Szkolenie - Fundusze europejskie dla organizacji pozarządowych
Data: 24.04.2014 r.
Miejsce: Nasutów, Polska
Opis: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin zorganizował bezpłatne szkolenie
poświęcone możliwościom pozyskania funduszy europejskich dla organizacji pozarządowych z
województwa lubelskiego. Tematyka szkolenia skoncentrowała się wokół nowego młodzieżowego
programu Komisji Europejskiej na lata 2014-2020 programu pt. „Erasmus +”. Podczas szkolenia osoby
reprezentujące organizacje pozarządowe dowiedziały się m.in.: - czym jest program Erasmus+ i jakie
są jego cele i priorytety; jakie zmiany zaszły w nowym Programie w porównaniu do jego
poprzednika(Młodzież w działaniu); jakie możliwości daje Program młodym ludziom; jak wygląda
wniosek
oraz
budżet.
Celem szkolenia było przekazanie wiedzy na temat nowego programu oraz przedstawienie
możliwości realizacji działań w obszarze projektów młodzieżowych. Szkolenie było przeznaczone dla
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. Bezpośrednio po szkoleniu
odbyły się konsultacje indywidualne z trenerem.
Tytuł : Publikacja „ 10 lat Polski w UE
Data: maj 2014
Miejsce: Lublin
Opis: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin wydał publikację nawiązującą do 10
rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Poruszone w niej są przede wszystkim informacje
dotyczące Unii Europejskiej, członkostwa Polski w Unii Europejskiej, znaczenia 10 lat członkostwa
Polski w UE dla przemian społeczno-gopsodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem województwa
lubelskiego. W publikacji znajdują się też podstawowe informacje o Punkcie Informacji Europejskiej
Europe Direct – Lublin i jego działalności.
Celem wydania publikacji jest zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat Unii Europejskiej i
członkostwa Polski w UE.
Tytuł: Piknik rodzinny - 10 lat Polski w UE (Stoisko ED Lublin)
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Data: 1.05.2014 r.
Miejsce: Lublin, Polska
Opis: W dniu 1 maja 2014 roku obchodziliśmy 10 rocznicę członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W
związku z tym wydarzeniem rozpoczęła się ogólnopolska akcja pt. „Dni Otwarte Funduszy
Europejskich”. Organizacją tego przedsięwzięcia zajęło się Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w
partnerstwie z Telewizją Polską SA oraz Urzędami Marszałkowskimi, w tym z Lubelskim Urzędem
Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Wspomniana rocznica była doskonałą okazją
do prezentacji projektów zrealizowanych przy wsparciu funduszy europejskich w województwie
lubelskim. W tym roku „Dni otwarte” w naszym województwie rozpoczęły się od pikniku rodzinnego,
organizowanego na Placu Zamkowym w Lublinie, na którym okazję do zaprezentowania się mieli
m.in. beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Ponadto odbyły
się pokazy ratownictwa medycznego z wykorzystaniem sprzętu dofinansowanego z funduszy
europejskich, degustacje potraw regionalnych, pokazy taneczne i warsztaty zumby.
Wśród wystawców nie zabrakło także stoisk Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w
Lublinie oraz Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct- Lublin. Na scenie przed lubelskim
Zamkiem wystąpili m.in. kabaret „Świerszczychrząszcz” ze Szczebrzeszyna i zespół „Bracia”.
Wieczorem odbył się pokaz Fireshow, a na zakończenie, na dziedzińcu Zamku, koncert symfoniczny
Polskiej Orkiestry SINFONIA IUVENTUS pod batutą Tadeusza Wojciechowskiego. Podczas obchodów
otwarty był Krwiobus, w którym można było oddać krew i zarejestrować się do bazy dawców szpiku a
na błoniach pod Zamkiem odbywały się konkursy, gry i zabawy, w których można było wygrać
ciekawe nagrody.
Partnerzy: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Regionalny Ośrodek Debaty
Międzynarodowej w Lublinie
Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce
Tytuł: Lubelski Dzień Europy
Data: 9.05.2014
Miejsce: Lublin, Polska
Opis: Jak co roku z okazji Dnia Europy (w tym roku dodatkowo świętowaliśmy dziesiątą rocznicę
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej), wspólnie z naszymi partnerami przygotowaliśmy dużo
ciekawych atrakcji dla mieszkańców Lublina.
Symulacja Obrad Parlamentu Europejskiego
Trzy tygodnie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w Sali Obrad Rady Miasta, w lubelskim
ratuszu już po raz kolejny odbyła się Symulacja Obrad Parlamentu Europejskiego. W konkursie udział
wzięło 20 uczniów reprezentujących pięć szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego.
Młodzież drogą losowania została przydzielona do jednej z pięciu grup politycznych. Podczas
Symulacji uczniowie dyskutowali na trzy przygotowane wcześniej tematy. W tym roku poruszono
kwestie ewentualnego przyszłego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, pomocy finansowej dla
państw dotkniętych kryzysem oraz umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Stanami
Zjednoczonymi Ameryki. Symulację otworzył Przewodniczący Rady Miasta Lublin Piotr Kowalczyk.
Zadaniem uczniów było zaprezentowanie stanowiska ich frakcji odnośnie wspomnianych tematów.
Po prezentacjach stanowisk frakcji przystąpiono do dyskusji w której próbowano przekonać
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pozostałych uczestników do swoich racji. Kulminacyjnym momentem symulacji było głosowanie nad
przyjęciem wspólnego stanowiska w omawianych kwestiach.
Trzyosobowe jury złożone z przedstawicieli Urzędu Miasta Lublin oraz wykładowcy Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej oceniało poziom merytoryczny wypowiedzi uczestników, ich sposób
argumentacji, kulturę dyskusji, jak również zgodność ich stanowiska ze stanowiskiem
reprezentowanej grupy politycznej. Zwycięską frakcją okazali się reprezentanci Europejskich
Konserwatystów i Reformatorów. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe m.in. tablety ufundowane
przez RODM Lublin. Pozostali uczestnicy oraz nauczyciele przygotowujący młodzież do konkursu
otrzymali upominki od organizatorów. Ponadto szkoły, które delegowały swoich uczniów otrzymały
mapę świata. Konkurs zorganizowano w ramach obchodów Dnia Europy. Organizatorami symulacji,
podobnie jak pozostałych wydarzeń byli: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie,
Punkt informacji europejskiej Europe – Direct Lublin, Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta
Lublin oraz Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.
Europejska Gra Miejska
W związku z 10 rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej dla uczniów szkół z województwa
lubelskiego zorganizowaliśmy grę miejską. Konkurs miał na celu zachęcenie młodych ludzi z naszego
województwa do poszerzania swojej wiedzy na temat Unii Europejskiej. Gra odbyła się w centrum
Lublina. Punktualnie o godzinie 10.00 uczestnicy gry wyruszyli spod lubelskiego Ratusza trzema
przygotowanymi wcześniej trasami. Ich zadaniem było odnalezienie 10 punktów w centrum Lublina, a
następnie zrealizowanie zadań wskazanych przez organizatorów (należało do nich m.in. znalezienie
informacji z jakich funduszy europejskich została sfinansowana dana inwestycja, czy uwiecznienie
konkretnego obiektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej). Uczestnicy odwiedzili między
innymi Teatr Stary, czy Klasztor Ojców Dominikanów. Drużyny wypełniły powierzone im zadania
bezbłędnie w stosunkowo krótkim czasie. Wszyscy uczniowie oraz nauczyciele otrzymali nagrody
ufundowane przez organizatorów.
Europejskie stoisko informacyjne
Jak co roku staramy się wychodzić naprzeciw mieszkańcom naszego miasta. Ustawione stoisko
informacyjne zostało utworzone właśnie dla nich. Lublinianie (i nie tylko), mogli pozyskać informacje
na temat 10 lat Polski w Unii Europejskiej oraz zbliżających się wyborach do Parlamentu
Europejskiego.
Pozostałe atrakcje przygotowane w związku z Dniem Europy
Szereg ciekawych atrakcji w ramach Dnia Europy przygotował także nasz kolejny partner, mianowicie
Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie. ZTM w dniu 9.05.2014 r. na Placu Zamkowym zorganizował
m.in. prezentację autobusów oraz trolejbusów zakupionych w ramach projektu „Zintegrowany
System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” (współfinansowanego ze środków Programu
Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013), w tym jedynego jak na razie w Polsce
trolejbusu przegubowego.
Ponadto na Placu Zamkowym zaprezentowano pojazdy zabytkowe marki San oraz Ziu. Nie zabrakło
również atrakcji dla najmłodszych. Specjalnie z myślą o małych mieszkańcach miasta na Placu
Zamkowym zorganizowano stoisko animacyjne, na którym realizowano gry i zabawy o tematyce
związanej z komunikacją miejską. Najmłodsi mogli spędzać swój czas z animatorami, oraz
ochotnikami, którzy razem z nimi rysowali i malowali na kartkach papieru oraz na płótnie m.in.
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lubelskie autobusy. Dla uczniów lubelskich szkół odbyła się także wycieczka śladami funduszy
europejskich połączona ze zwiedzaniem Portu Lotniczego Lublin (podlubelskie lotnisko otrzymało
dofinansowanie ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego).
Dodatkowo z okazji 10-tej rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej wyemitowano specjalną
edycję papierowych biletów komunikacji miejskiej z logotypem obchodów przystąpienia Polski do UE
oraz nowy wzór Karty Biletu Elektronicznego dedykowany projektowi „Zintegrowany System
Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”. W ramach powyższych wydarzeń ZTM w Lublinie 9
maja br. był także dniem bezpłatnej komunikacji miejskiej. Za okazaniem dowodu rejestracyjnego
właściciele oraz współwłaściciele samochodów osobowych mogli bezpłatnie korzystać z komunikacji
miejskiej, realizowanej na zlecenie ZTM w Lublinie.
Ponadto w sali sesyjnej lubelskiego Ratusza odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu pt.
„Europejski Lublin oczami młodych artystów” - edycja 2014 wraz z wręczeniem nagród. Nadesłane
prace konkursowe przedstawiały efekty realizacji projektów inwestycyjnych realizowanych bądź
zrealizowanych przez Gminę Lublin, współfinansowanych z środków Unii Europejskiej w perspektywie
finansowej 2007 – 2013.
Natomiast w dniach 1-16 maja br., pod lubelskim Ratuszem, zawieszono wystawę plenerową,
prezentującą pozytywne zmiany jakie nastąpiły w Lublinie, w wyniku realizacji projektów
inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym m.in.: „Zintegrowanego
Systemu Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”.
Partnerzy: Urząd Miasta Lublin, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie, Zarząd
Transportu Miejskiego w Lublinie
Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce
Tytuł: Europejski Piknik Rowerowy
Data: 10.05.2014 r.
Miejsce: Lublin, Polska
Opis: W drugim dniu naszego europejskiego święta zorganizowaliśmy Europejski Piknik Rowerowy.
Jego uczestnicy przejechali rowerami z Lublina do Nasutowa (odległość ok. 20 km). Impreza
rozpoczęła się około godziny 11.30, gdzie z pętli autobusowej przy ul. Koncertowej w Lublinie
wyruszyli rowerzyści w bardzo różnym wieku. Organizatorzy, którymi byli: Regionalny Ośrodek
Debaty Międzynarodowej w Lublinie, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Lublin, Wydział
Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin oraz Stowarzyszenie „Rowerowy Lublin” zapewnili
uczestnikom wiele atrakcji. Osoby przybyłe na piknik mogły przejechać się wozem po urokliwej
otulinie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego, wziąć udział w konkursie strzelania z łuku oraz w
konkursie wiedzy o Unii Europejskiej. Dzięki Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w
Lublinie, który użyczył nam specjalnych „alkogogli” mogliśmy zorganizować akcję zniechęcają do
poruszania się jakimkolwiek środkiem lokomocji pod wpływem alkoholu. Ponadto uczestnicy pikniku
mogli wziąć udział w warsztatach bębniarskich, warsztatach malowania witraży oraz skosztować
potraw przygotowanych przez Dom Nasutów. Poza tym Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Lublin oraz RODM Lublin przygotowały stoiska informacyjne, na którym można było zasięgnąć
informacji na temat zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz innych kwestii
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związanych z Unią Europejską. Pomimo nienajlepszej pogody piknik cieszył się dużym
zainteresowaniem, a jego uczestnicy, zabierając ze sobą całe rodziny, stworzyli na nim ciepły klimat.
Partnerzy: Urząd Miasta Lublin, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie,
Stowarzyszenie „Rowerowy Lublin”, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce
Tytuł: Akademicka Kampania Pro-frekwencyjna – EUROwybory 2014
Data: 10 – 25.05.2014 r.
Miejsce: Lublin, Uczelnie wyższe
Opis: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Lublin włączył się aktywnie w przeprowadzane
akcje informacyjne przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. PIE ED-Lublin zorganizował
Akademicką Kampanię Pro-frekwencyjną – EUROwybory 2014 (AKP) - prowadzona głównie dla
studentów i przez studentów na lubelskich uczelniach. Celem akcji było dotarcie z informacją w jaki
sposób można głosować w Lublinie, mając inne miejsce zamieszkania (gł.studenci). Zorganizowane
zostały wykłady, warsztaty i stoiska promocyjne przy wejściach do uczelni wyższych. Studenci
wolontariusze przygotowali i wręczali specjalne ulotki z informacjami. Głównym celem akcji była
promocja udziału w wyborach do #PE2014 25 maja 2014r. (godz. 7.00-21.00) oraz przybliżenie czym
PE się zajmuje. Łącznie odbiorców AKP ok. 3000 osób, pracowało 17. Głównym organizatorem akcji
był Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - LUBLIN we współpracy ze studentami i
samorządami studenckimi.
Tytuł: Warsztaty pro-frekwencyjne – EUROwybory 2014
Data: 28.04.2014 r.
Miejsce: Lublin, Uczelnie wyższe
Opis: Czym jest Parlament Europejski? Dlaczego warto oddać głos w wyborach europejskich? – na te i
inne pytania szukali odpowiedzi młodzi wyborcy podczas warsztatów profrekwencyjnych
przeprowadzonych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ich celem było zachęcenie licealistów do
pójścia na wybory do Parlamentu Europejskiego. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach XX
Kadencji Sejmu Dzieci i Młodzieży oraz Ligi Młodych Wyborców. Współorganizatorami tego
wydarzenia była redakcja MiM@Lublin oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin.
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce objęło warsztaty patronatem honorowym.
W warsztatach profrekwencyjnych wzięło udział blisko 50 licealistów z Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. A. i J. Vetterów. Spotkanie było podzielone na dwie części: pierwsza traktowała o Parlamencie
Europejskim, a druga o wyborach europejskich. Celem warsztatów było przekazanie młodym
obywatelom wiedzy na temat Parlamentu Europejskiego – zasad jego funkcjonowania i struktury, aby
dzięki temu mogli świadomie oddać swój głos w nadchodzących wyborach. Pod koniec warsztatów
został przeprowadzony quiz wiedzy o Parlamencie Europejskim oraz wyborach europejskich, podczas
którego zostały wyłonione osoby odznaczające się największą wiedzą w tym zakresie.
Tytuł: Konkurs fotograficzny pt. Turcja w obiektywie
Data: 5.07.2014 – 5.09.2014
Miejsce: województwo lubelskie, Polska
Opis: W bieżącym roku przypada rocznica 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między
Polską a Turcją. Wbrew pozorom ze wspomnianym krajem łączą Polskę nie tylko silne więzi
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polityczne, ale także bliskie relacje handlowe i kulturalne. Z tej okazji zrealizowaliśmy konkurs
fotograficzny, którego zadaniem było przybliżenie wiedzy na temat wspomnianego państwa.
Przedmiotem fotografii, które wzięły udział w konkursie były obiekty oraz widoki uwiecznione
podczas wyjazdu do Turcji. W konkursie fotograficznym mógł wziąć udział każdy mieszkaniec
województwa lubelskiego, który ukończył 18 lat i nie był profesjonalnym fotografem ani nie
wykonywał fotografii komercyjnych. Zwycięzca naszego konkursu otrzymał tablet. Osoby, które zajęły
drugie i trzecie miejsce, otrzymały torby oraz upominki ufundowane przez organizatorów, czyli
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe
Direct – Lublin.
Partnerzy: Izba Przemysłowo-Handlowa w Lublinie
Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w
Polsce
Tytuł: Europejski Dzień Języków w Lublinie
Data: 20.09.2014
Miejsce: Lublin, Polska
Opis: Europejski Dzień Języków to wydarzenie ogólnoeuropejskie. Pierwsza edycja EDJ,
zorganizowana w 2001 roku wspólnie przez Radę Europy oraz Unię Europejską, odniosła ogromny
sukces, wzbudzając zainteresowanie milionów ludzi w 45 krajach. Sukces pierwszej edycji zachęcił
Radę Europy do ustanowienia 26 września Europejskim Dniem Języków, który od tej pory
obchodzony jest każdego roku. Ideą tego święta jest podkreślenie, jak ważna jest znajomość języków
obcych dla porozumienia pomiędzy różnymi kulturami, propagowanie różnorodności kulturowej i
językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować. Nie bez znaczenia jest także
fakt, że znajomość języków obcych daje o wiele szersze możliwości rozwoju kariery zawodowej i
udziału w szeroko rozumianej wymianie międzynarodowej.
Już po raz drugi w Lubinie z okazji obchodów Europejskiego Dnia Języków zorganizowana została gra
miejska. Zadaniem drużyn było zmierzenie się z ponad 40 zadaniami i zagadkami przygotowanymi
przez organizatorów. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli. Tegoroczna edycja to:
„Królewskie słowa” gra plenerowa – zabawa/nauka językowa dla 4-5-osobowych drużyn. Gra
terenowa oraz gala wręczenia nagród odbyła się 20 września 2014r. w Centrum Kultury w Lublinie. W
grze pojawiły się języki francuski, niemiecki, rumuński, białoruski, ukraiński, angielski, włoski i
hiszpański, przy czym do udziału w grze absolutnie nie była konieczna znajomość tych języków.
Organizatorami tegorocznej edycji EDJ w Lublinie byli: Centrum Kultury w Lublinie, Komisja
Europejska Przedstawicielstwo w Polsce oraz Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego, we
współpracy
z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct w Lublinie, Alliance Française, Goethe Institut i
Rumuńskim Instytutem Kultury.
Tytuł: XIV Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich
Data: 17.10.2014
Miejsce: Lublin, Polska
Opis: Ponad 150 osób ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z
województwa lubelskiego wzięło udział w czternastym Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich.
Wspomniane wydarzenie odbyło się w dniu 17 października 2014 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Celem spotkania była edukacja młodzieży zrzeszonej w Szkolnych
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Klubach Europejskich oraz w klasach europejskich w obszarze integracji europejskiej. Tematem
przewodnim XIV Zjazdu była dziesiąta rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszych
młodych gości przywitał Pan Wojciech Wilk Wojewoda Lubelski oraz Pani Anna Szczepińska
Wicekurator Oświaty. Przedstawiciele RODM Lublin oraz ED Lublin dokonali bilansu członkostwa
naszego kraju w Unii Europejskiej. Gościem Zjazdu był także Mateusz Małyska, Wiceprezes Fundacji
Sempre a Frente, który przybliżył możliwości programu Erasmus+ skierowanego do ludzi młodych. Z
kolei Anna Boguta podzieliła się swoimi wrażeniami z półrocznego pobytu na jednej z węgierskich
uczelni. W swoim wystąpieniu zachęcała przybyłych gości do tego typu wyjazdów. Ponadto w
spotkaniu uczestniczyli wolontariusze z Łotwy i Hiszpanii, którzy przyjechali do Polski w ramach
programu „Erasmus+ wolontariat europejski (EVS)”.
Partnerzy: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w
Lublinie
Źródło finansowania: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwo Spraw
Zagranicznych

Tytuł: Lekcje Europejskie
Data: I-XII.2014
Miejsce: Województwo Lubelskie, Polska
Opis: Od początku roku zrealizowaliśmy 24 Lekcje Europejskie w szkołach i uczelniach wyższych
całego województwa. Wzięło w nich udział ponad 550 uczniów i studentów. Tematyka lekcji
dotyczyła różnych aspektów integracji europejskiej. Nauczyciele najczęściej prosili o realizację lekcji o
następującej tematyce; 1) Ogólnie o Unii Europejskiej (historia integracji, instytucje UE) 2) Polityka
młodzieżowa Unii Europejskiej (program Erasmus+) 3) Zalety i wady waluty Euro. Pozostałe
realizowane tematy to: Podsumowanie 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Partnerstwo
Wschodnie – Relacje Unia Europejska Ukraina.
Partnerzy: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie
Źródło finansowania: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
Tytuł: Szkolenie dla młodzieży z programu Erasmus+
Data: 27.XI.2014
Miejsce: Lublin, Polska
Opis: Uczestnicy szkolenie mieli okazję zapoznać się z założeniami programu Erasmus+, strukturą
programu, możliwościami dofinansowania działań młodzieżowych. Uczestnicy szkolenia to w
większości studenci lubelskich uczelni. W szkoleniu udział wzięło 26 osób.
Partnerzy: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie
Źródło finansowania: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce,
Tytuł: Szkolenie dla organizacja pozarządowych
Data: 17.XII.2014
Miejsce: Lublin, Polska
Opis: Szkolenie dla organizacji pozarządowych umożliwiło jej przedstawicielom zapoznanie się z
funduszami z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Przedstawiono założenia nowych
programów. Skoncentrowano się na dwóch dostępnych już programach tj. Erasmus+, oraz Programie
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Europa dla Obywateli. Uczestnicy uzyskali informacje na temat czym są programy Erasmus+ i
„Europa dla Obywateli, jakie są cele i priorytety wyżej wymienionych Programów, jakie zmiany zaszły
w nowych Programach w porównaniu do ich poprzedników, jakie możliwości dają powyższe
Programy młodym ludziom, jak wyglądają wnioski oraz budżety. W szkoleniu udział wzięli
przedstawiciele organizacji pozarządych oraz grup nieformalnych z województwa Lubelskiego.
Partnerzy: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie
Źródło finansowania: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce,
Tytuł: Prowadzenie strony internetowej oraz profilu na portalu facebook
Data: I-XII.2014
Miejsce: Lublin, Polska
Opis: Strona internetowa, oraz profil na portalu facebook służyły informowaniu o działaniach
podejmowanych przez PIEE Europe Direct – Lublin. Strona oraz profil były regularnie aktualizowane o
wiadomości dotyczące naszych działań, informacji dotyczących Unii Europejskiej, wiadomości ważne
z punktu widzenia naszego regionu. Na stronie internetowej zamieszczano zapowiedzi, oraz relacje z
przeprowadzonych działań. Na stronie oraz profilu zamieszczano również informacje przekazywane
przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, oraz Biuro Informacyjne Parlamentu
Europejskiego w Polsce.
Przez cały rok analizowano ruch na stronie internetowej. Odnotowano przeszło 1500 sesji na stronie
WWW. Internauci spędzali na naszej stronie średnio po trzy i pół minuty.
Profil na facebooku posiada przeszło 180 fanów.
Partnerzy: Źródło finansowania: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce,

6. FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW
Tytuł: IX Forum Ekonomiczne Młodych Liderów
Data: 2.09.2014 – 5.09.2014
Miejsce: Nowy Sącz
Opis: Forum jest największym międzynarodowym wydarzeniem młodego pokolenia na płaszczyźnie
społeczno-ekonomicznej. Jest miejscem dyskusji i dialogu, wymiany doświadczeń, podejmowania
współpracy oraz nawiązywania kontaktów pomiędzy młodymi ludźmi z obszaru Unii Europejskiej,
Bałkanów oraz Europy Wschodniej i Kaukazu. Głównym przesłaniem Forum jest „tworzenie idei
dla przyszłości Europy”. Miejscem wydarzenia jest Polska, jako pomost pomiędzy Wschodem
i Zachodem Europy. Budowa Forum Ekonomicznego Młodych Liderów jest projektem długofalowym,
którego program zakłada ciągły rozwój sieci współpracy, edukację biznesową, dialog na płaszczyźnie
społeczno-ekonomicznej oraz relacji nauka biznes, kształtowanie młodych europejskich liderów oraz
budowę międzynarodowego think tanku. W dniach 2-5 września 2014 roku w Nowym Sączu i Krynicy
Zdrój, po raz dziewiąty odbyło się Forum Ekonomiczne Młodych Liderów. W tegorocznej edycji we
wszystkich dniach Forum udział wzięło ponad 500 osób (uczestnicy, prelegenci, zespoły szkoleniowe,
media, partnerzy, lokalni działacze i politycy) w tym 350 Liderów reprezentujących 42 kraje (państwa
Unii Europejskiej, Europy Wschodniej, Bałkanów, Turcji, Rosji i Kaukazu). Ponad 150 osób to
przedstawiciele polskich organizacji, mediów, związków i instytucji. Uczestnikami Forum byli młodzi
liderzy organizacji pozarządowych, pracownicy administracji, członkowie i liderzy młodzieżówek partii
politycznych, organizacji studenckich, biznesowych, młodzi przedsiębiorcy, przedstawiciele
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samorządów lokalnych i studenckich, naukowcy, przedstawiciele środowisk polonijnych z całej
Europy, przedstawiciele administracji rządowej i związków zawodowych, przedstawiciele partii
politycznych, mediów lokalnych, ogólnopolskich i zagranicznych, działacze kół naukowych,
przedstawiciele organizacji kulturalnych, dziennikarze. Uczestnicy mieli możliwość udziału w
rozbudowanym programie Forum, który zakładał dyskusje panelowe i wykłady, warsztaty,
prezentacje, programy artystyczne, wieczory biznesowe i międzykulturowe, a także seminaria i
panele dyskusyjne XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy.
Panele dyskusyjne:
 Europa – nierozwiązane problemy, nowe wyzwania. Poszukiwanie lidera zmian.
 Od rodzinnej firmy do globalnego sukcesu
 Przestrzeń Transatlantycka - spojrzenie z zewnątrz. Sfera gospodarcza i bezpieczeństwa. Czy
transatlantyckie partnerstwo Handlu i Inwestycji ożywi bądź pogrąży współpracę między Unią
Europejską a Stanami Zjednoczonymi?
 Ukraina - Rosja - Europa - drogi wyjścia z kryzysu.
 Jak budować wartość firmy i jej pozycję na rynku? Doświadczenie liderów biznesu.
 Motory wzrostu w Europie. Kiedy pokonamy bezrobocie wśród młodych?
 Czy Europa może sobie pozwolić na niezależną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa?
Rola Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) w Unii Europejskiej. Perspektywy ekonomiczne i
polityczne.
 Jak pomóc startupom? Anioły biznesu, kapitał podwyższonego ryzyka, fundusze publiczne.
Inne formy wsparcia.
 Pozyskanie młodych profesjonalistów Polonii dla marki promocji Polski w kraju zamieszkania.
Prezentacje:
 Przedsiębiorczość Młodych w Europie - prezentacja na podstawie Światowego Raportu
Amway
na Temat Przedsiębiorczości (współpraca naukowa Techniczny Uniwersytet w Monachium,
realizacja GFK ) - Prof. Jacek Klich– Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 Prezentacja raportu "Bliżej Unii –podsumowanie 10 lat członkostwa Polski w Unii
Europejskiej" (zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych)
Wystąpienia:
 Polska gospodarka po 1989 roku i jej perspektywy - Prof. Leszek Balcerowicz- Przewodniczący
Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju. Wicepremier i minister finansów w trzech rządach,
były prezes Narodowego Banku Polskiego.
 Startup`y jako kluczowy czynnik przedsiębiorczości młodzieży – Bożena Lublińska-Kasprzak–
Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Warsztaty:
 Jak uczynić Europę miejscem w którym chcemy żyć? Business – społeczność – ekonomia.
Warsztaty przygotowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji
 Wystawa:
Godności, wolności i niezależności. Euromajdan 2013/2014 – wystawa zdjęć Piotra
Apolinarskiego
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Temat przewodni IX Forum - wybrany przez Radę Programową - brzmiał: "Odpowiedzialni liderzy w
trudnych czasach”. Dyskusje tegorocznego Forum poruszały sprawy ekonomiczne (rola państw CEE w
gospodarce UE, motory wzrostu gospodarczego w Europie, transformacja gospodarki z socjalistycznej
do kapitalistycznej, strefa wolnego handlu UE - USA, przedsiębiorczość młodych, marka i pozycja
przedsiębiorstwa na rynku, startupy) oraz polityczne (bezpieczeństwo w Europie, relacje Ukraina Rosja, przyszłość NATO, wyzwania strojące przez Wspólną Polityką Zagraniczną i Bezpieczeństwa).
Dyskusje w kuluarach zdominowały aktualne wydarzenia związane z wojną na Ukrainie. Nie zabrakło
jednak tematów związanych z przedsiębiorczością, zakładaniem własnego biznesu i startupami.
Gośćmi IX Forum Ekonomicznego Młodych Liderów byli m.in.:
Jacek Krupa– Zastępca Marszałka Województwa Małopolskiego
Bożena Jawor– Zastępca Prezydenta Miasta Nowy Sącz
Jan Figel– Wiceprzewodniczący Rady Narodowej Słowacji
Stanisław Kluza– ekonomista, Instytut Statystyki i Demografii, były Minister Finansów RP
Christoph Zoepel- Były minister stanu i podsekretarz stanu, profesor
Ryszard Florek– Prezes FAKRO Sp. z o.o., laureat nagrody Przedsiębiorca Roku 2010
Denis MacShane- Były Minister ds. Europy, Dyrektor Rady Polityki Europejskiej, Wielka Brytania
Mark Allen- Doradca Departamentu Ekonomicznego, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)
James Hansen- Director East Magazine
Phillip Petersen- ekspert The Potomac Foundation
Paweł Kowal- Poseł do PE w latach 2009-2014, Współprzewodniczący Delegacji UE-Ukraina
Giorgi Baramidze- Wiceprzewodniczący Parlamentu Gruzji
Gunter Pleuger- Rektor Europejskiego Uniwersytetu Viadrina
Vitali Portnikov- publicysta, dziennikarz Espresso TV
Luigi Ippolito- szef działu zagranicznego Corriere della Sera
Maksym Shevchenko– redaktor naczelny portalu Polityka Kaukazu
Paweł Lisicki- redaktor naczelny Tygodnika Do Rzeczy
Jacek Klich– profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Anna Pietrzak-Dyrektor Naczelny Amway dla Polski, Litwy, Estonii i Łotwy
Rafał Bator- Partner i Członek Zarządu Enterprise Investors
Joost Leeflang- Prezes Philips na Europę Środkową i Wschodnią
Leszek Balcerowicz- Przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju. Wicepremier i minister
finansów w trzech rządach, były prezes Narodowego Banku Polskiego.
Dimitar Bogov– Prezes Narodowego Banku Macedonii
Tom Bevers- Przewodniczący Komisji Zatrudnienia w Unii Europejskiej (EMCO)
Karel Schwarzenberg- Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych - Parlament Republiki Czeskiej
Dieter Bingen- Dyrektor Instytutu Niemiecko Polskiego
Janusz Piechociński– Wicepremier RP, Minister Gospodarki
Andrius Kubilius- Były premier Litwy, członek Komisji Energetyki, Seimas
Małgorzata Marcińska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Bożena Lublińska-Kasprzak– Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Peter Olajos– Vice-przewodniczący SME Europe
Andy Brandt– Scrum.org
Przemysław Lekston- FlyTech Solutions sp.z o.o.
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Konrad Kaczmarczyk- +moreplease
Albert Czajkowski– Semanticad
Liczba odbiorców Forum przekroczyła 3000, dzięki wielokanałowemu przekazowi - podczas transmisji
on-line, serwisowi www.forum-leaders.eu, oraz stronie wydarzenia na portalu społecznościowym
Facebook. Uczestnicy mogli też na bieżąco śledzić przebieg Forum na Twitterze pod adresem
@feml2014. Podczas Forum pracowały również zespoły reporterskie, które przygotowywały relacje
medialne z poszczególnych wydarzeń Forum, zespół telewizji internetowej realizował wywiady z
gośćmi i uczestnikami. Wydarzeniom Forum towarzyszyły wystawy, stoiska promocyjne, ekspozycje i
dystrybucje promujące Forum i Partnerów. W trakcie Forum realizowana była akcja #jedzjablka –
kosze z jabłkami były rozstawione po całym Centrum Kongresowym Forum, dzięki czemu zarówno
goście jak i uczestnicy mogli docenić wysoką jakość polskich owoców. Akcja została szczególnie
doceniona przez wicepremiera Janusza Piechocińskiego. W przez cztery dni trwania Forum
rozdystrybuowano 200 kg jabłek. Została wykonana profesjonalna fotorelacja Forum zawierająca w
bazie ponad 2 tys. zdjęć. Zespoły redakcyjne przygotowują projekty publikacji podsumowujących
Forum oraz spoty video dla promocji przyszłych edycji FEML i jego partnerów. W przygotowaniu jest
również profesjonalny reportaż video. Przy organizacji Forum pracowało kilkadziesiąt osób, w tym
pracownicy Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw oraz Fundacji Rozwoju Systemu
Edukacji, wolontariusze, współpracownicy i Partnerzy. Szczegółowa relacja z każdego dnia obrad oraz
galeria zdjęć dostępna jest w serwisie Forum www.forum-leaders.eu. Relacje video dostępne będą na
stronie Forum i kanale FEML youtube.com.
Partnerzy: Miasto Nowy Sącz, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Młodzież
Wiejskiej, Quality & Development Institute Sp. z o.o., Stowarzyszenie Dla Miasta, Małopolskie
Centrum Kultury SOKÓŁ. Partnerzy medialni: Rzeczpospolita, Parkiet, Eastbook.eu, Interia, Tygodnik
Do Rzeczy, Polish Market, NGO.pl.
Źródło finansowania: Erasmus +, Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej, Małopolska, Fundacja
PZU, Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Środki od sponsorów: PGE Polska
Grupa Energetyczna S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości, Amway Europe, Enterprise Investors, FAKRO, Coca-Cola, Agencja Rozwoju
Przemysłu S.A., Wawel, PKP S.A., Availo.
7. CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY
Tytuł: V CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY - „Jaki rozwój Polski?”
Data: 08.05.2014 – 10.05.2014
Miejsce: Lublin
Opis: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw – jest głównym organizatorem
Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego. W dniach 8-10 maja 2014 odbyła się V edycja CHTS. W auli
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyły się
dyskusje z szerokim gronem zaproszonych gości. W ramach programu Tygodnia odbyło się : 5
wystąpień, 3 wykłady, 6 panelów dyskusyjnych. Wysoki poziom debaty oraz obecność wielu
znakomitych gości i prelegentów, pozwolił ukazać pluralizm odpowiedzi na postawione pytanie o
rozwój naszej Ojczyzny.
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Chrześcijański Tydzień Społeczny to płaszczyzna spotkania i dialogu na rzecz dobra wspólnego.
Tydzień jest wspólną inicjatywą organizacji społecznych. Celem Tygodnia jest spotkanie środowisk
chrześcijańskich, wypracowywanie i artykułowanie wspólnych stanowisk w stosunku do bieżących
problemów i zjawisk społecznych, udział w debacie publicznej nad kształtem życia społecznego i
gospodarczego Polski. Chrześcijański Tydzień Społeczny jest spotkaniem stowarzyszeń, związków
zawodowych, fundacji, ruchów, inicjatyw i grup nieformalnych, które działają na rzecz dobra
wspólnego, budują sprawiedliwość społeczną w swoich społecznościach lokalnych, a inspirację dla
swoich działań czerpią z chrześcijańskiej nauki społecznej. Tydzień Społeczny nawiązuje do tradycji
podobnych wydarzeń polskiego międzywojnia, niemieckich „Katolikentagów” oraz francuskich
Tygodni Społecznych. Chrześcijański Tydzień Społeczny chce odwoływać się do najlepszych tradycji
patriotycznych, odpowiedzialności za małe ojczyzny i troski o przyszłość Polski w jednoczącej się
Europie, a także wielkiego doświadczenia „polskiego Sierpnia” i „Solidarności”.
Tydzień Społeczny podejmuje dyskusję nad głównymi problemami społecznymi.
Do obszarów tematycznych należą między innymi : edukacja i wychowanie, solidarność, bieda, rozwój
lokalny i krajowy, prawa pracownicze, rodzina, wartości kształtujące życie społeczne i gospodarcze w
Polsce. Wierzymy, iż wspólna refleksja pozwoli nam na twórcze proponowanie rozwiązań w ważnych
kwestiach społecznych. Chrześcijański Tydzień Społeczny składa się z części panelowej z udziałem
gości, jak i warsztatowej. Zaproszeni prelegenci to przedstawiciele życia społecznego, politycznego i
gospodarczego, osoby pełniące obecnie lub w przeszłości ważne funkcje publiczne, hierarchowie
Kościołów chrześcijańskich, przedstawiciele środowisk, wspólnot i stowarzyszeń społecznych,
religijnych i charytatywnych oraz związków zawodowych.
Komitet Chrześcijańskich Tygodni Społecznych współtworzą: NSZZ „Solidarność” Region
Środkowowschodni, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych,
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Związek Pracodawców Towarzystwo Dzieł – CDO
Polska, Dom Spotkań Angelusa Silesiusa, Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania,
Stowarzyszenie Pedagogów Natan, Dominikańskie Centrum Duchowości, Kultury i Społeczeństwa w
Europie (ESPACES), Kapelanat Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, Przymierze Rodzin, Dom
Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku, Centrum Informacji
Obywatelskiej, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Caritas Polska, Europejskie Centrum Młodzieży
i Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”, Instytut Paderewskiego,
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus", Związek Młodzieży
Chrześcijańskiej Polska YMCA, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Towarzystwo Katolickie Domu
Akademickiego w Krakowie, Europejskie Centrum Młodzieży i Rozwoju, Europejskie Centrum
Społeczno-Gospodarcze – Krajowy Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Pomorska.
Gośćmi tegorocznej edycji byli m.in.:
JE. Ksiądz Biskup Józef Wróbel - Biskup Lubelski
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap, Prorektor KUL ds. Nauki i Rozwoju
Prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Korab - Rektor Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego; JE. Ks.
Arcybiskup Henryk Hoser - Biskup diecezjalny warszawsko-praski
Piotr Gociek – Redaktor Tygodnika „Do Rzeczy”
Marcin Przeciszewski - Prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej
ks. Henryk Zieliński - Redaktor Naczelny tygodnika „Idziemy”
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Prof. Dr. Markus Vogt - Katedra Chrześcijańskiej Etyki Społecznej , Uniwersytet w Monachium)
prof. dr hab. Jacek Czaputowicz – Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki – IFS Polska Akademia Nauk
prof. dr hab. Antoni Kamiński – Polska Akademia Nauk
dr hab. Włodzimierz Korab– Karpowicz, prof. U.Ł. – Uczelnia Łazarskiego
Marcin Chludziński – Prezes Fundacji Republikańskiej
prof. dr hab. Jadwiga Staniszkis – Socjolog, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Andrzej Zybała – Collegium Civitas
o. prof. dr hab. Leon Dyczewski – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Cezary Mech – Prezes ARS, b. wiceminister finansów RP
dr Tomasz Terlikowski - Redaktor naczelny Fronda.pl*
prof. dr hab. Ryszard Bugaj - Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Piotr Gliński – socjolog, Polska Akademia Nauk
Paweł Szałamacha – Poseł na Sejm RP
Alfred Domagalski - Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej
Dorota Wójcik – dyrektor SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego w Lublinie
Na zakończenie V Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego przywołano deklarację końcową z 2008
roku :
(…) Zobowiązujemy się do kontynuowania idei Chrześcijańskich Tygodni Społecznych. Chcemy, by idea
Tygodni na stałe wpisała się w debatę publiczną o Polsce, wyzwaniach Unii Europejskiej i
współczesnego świata. Będziemy promować idee Tygodnia wśród naszych środowisk i społeczności
lokalnych. Będziemy wspólnie zabierać głos w ważnych sprawach życia społecznego. (…)
V Chrześcijański Tydzień Społeczny zakończył się piknikiem rodzinnym w Nasutowie.
Szczegóły oraz galeria na www.tydzienspoleczny.eu
Partnerzy: KUL, NSZZ „Soldarność” – Region Środkowowschodni, Tygodnik „Do rzeczy”, Radio Lublin,
TVP Lublin, Gość Niedzielny, Tygodnik Niedziela, Kai.pl, portal opoka.pl, Tygodnik Idziemy, fronda.pl,
DEON.pl, Radio ER, Duszpasterstwo Talent
Źródło finansowania: własne środki

9. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Tytuł: Regionalne Forum Ekonomii Społecznej
Data: 27.08.2014
Miejsce: Lublin
Opis: Regionalne Forum Ekonomii Społecznej promowało ideę przedsiębiorczości społecznej .
W targach wzięło udział ponad 30 podmiotów ES, które zaprezentowały swoją ofertę oraz
wytwarzane przez siebie produkty. Uczestnicy Targów mieli okazję zapoznać się z działalnością
podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego. Targi
Ekonomii Społecznej odbyły się 27 sierpnia 2014 na zabytkowym placu przed Trybunałem Koronnym
w Lublinie .
Źródło finansowania: na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie
Tytuł: Badanie ewaluacyjne
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Data: październik – grudzień 2014
Miejsce: Lublin
Opis: Opracowanie i przeprowadzenie badania wraz z raportem wśród uczniów na temat wiedzy
uczniów w zakresie przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i innowacji w B+R (badanie plus rozwój)
oraz wiedzy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Celem badania było stwierdzenie czy
nastąpił wzrost wiedzy nt. przedsiębiorczości, innowacji B+R wśród uczniów klas pierwszych Liceów
Ogólnokształcących biorących udział w projekcie „Kreatywnie w przedsiębiorczość”;
Źródło finansowania: na zlecenie Urzędu Miasta w Lublinie
10. WOLONTARIUSZE W FUNDACJI NOWY STAW
Od początku swojej działalności Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw w dużym
stopniu korzysta z pomocy wolontariuszy. Podobnie było w 2014 roku. Są to osoby w różnym wieku,
począwszy od uczniów szkół ponadgimnazjalnych a skończywszy na studentach lubelskich uczelni.
Osoby te studiują głównie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz na Uniwersytecie Marii CurieSkłodowskiej na następujących kierunkach: stosunki międzynarodowe, politologia, studia
wschodnioeuropejskie, ekonomia, prawo, europeistyka, psychologia, kulturoznawstwo.
Wspomniani wolontariusze angażują się w następujące działania Fundacji:
- uczestnictwo oraz koordynacja projektów międzynarodowych, głównie z w ramach programów
„Młodzież w działaniu” oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży;
- pomoc przy organizacji największych przedsięwzięć realizowanych przez Fundację Nowy Staw (m.in.
Forum Ekonomiczne Młodych Liderów, Chrześcijański Tydzień Społeczny);
- prowadzenie lekcji europejskich w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na
terenie województwa lubelskiego;
- przygotowanie i prowadzenie stoisk informacyjno-promocyjnych organizowanych przy okazji
różnego rodzaju wydarzeń europejskich i międzynarodowych;
- pomoc w Instytucie Rynku Pracy związana z realizacją projektów z Europejskiego Funduszu
Społecznego;
- pomoc w bieżących pracach Fundacji.
Zespół wolontariuszy odbywa regularne spotkania i uczestniczy w organizowanych przez nas
wewnętrznych szkoleniach z zakresu spraw międzynarodowych, Unii Europejskiej, wystąpień
publicznych, koordynacji projektów. Każda z osób ma podpisane porozumienie o wolontariacie
regulujące jej zaangażowanie w realizację projektu. Praca z wolontariuszami była prowadzona przez
cały rok, łącznie z okresem wakacyjnym.
W działania Fundacji Nowy Staw były włączone osoby, które odbywały praktyki w dwóch
działach Fundacji, mianowicie z Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Lublinie oraz w
Punkcie Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin. Znaczna część z tych osób zasiliła szeregi
wolontariuszy Fundacji.

10. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

6 989 818,89 zł
702 319,60 zł
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Ministerstwo Spraw Zagranicznych
działalność gospodarcza
EZA
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
European Commission
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Fundacja PZU
Narodowy Bank Polski

338 202,96 zł
221 189,50 zł
174 312,20 zł
112 326,73 zł
80 096,44 zł
70 886,85 zł
38 457,00 zł
38 000,00 zł
16 991,28 zł

Źródła finansowania
8 000 000,00 zł
7 000 000,00 zł
6 000 000,00 zł
5 000 000,00 zł
4 000 000,00 zł
3 000 000,00 zł
2 000 000,00 zł
1 000 000,00 zł
- zł
POKL

MIiR

MSZ

dział.
gosp.

EZA

PWPN

EC

FRSE PNWM PZU
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Źródła finansowania (100 tys. zł - 1 mln. zł)
800 000,00 zł
700 000,00 zł
600 000,00 zł
500 000,00 zł
400 000,00 zł
300 000,00 zł
200 000,00 zł
100 000,00 zł
- zł
MIiR

MSZ

dział. gosp.

EZA

Źródła finansowania (15 tys. zł - 100 tys. zł)
120 000,00 zł
100 000,00 zł
80 000,00 zł
60 000,00 zł
40 000,00 zł
20 000,00 zł
- zł
PWPN

EC

FRSE

PNWM

PZU
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PODSUMOWANIE

Rok 2014 był dla Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw okresem aktywnej działalności
zarówno na terenie Polski jak i na forum międzynarodowym. Zrealizowaliśmy liczne projekty, które
przyczyniły się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, solidarności i współpracy między
narodami.
W roku 2015 i w latach następnych będziemy kontynuować i rozwijać naszą dotychczasową
działalność. Po raz dziesiąty będziemy współorganizować Forum Ekonomiczne Młodych Liderów w
Nowym Sączu, pragniemy, aby było ono ważnym głosem młodego pokolenia w toczącej się debacie
nad kształtem Europy.
W roku 2015 i w latach następnych Fundacja planuje również intensywny rozwój Instytutu Rynku
Pracy. Szczególny nacisk chcemy położyć na wsparcie dla osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, w
szczególności kobiet. Chcemy także wspierać przedsiębiorczość.
Kolejnym tradycyjnie silnym aspektem działalności Fundacji jest współpraca międzynarodowa. Tu
również planujemy dalszy rozwój – szczególny nacisk chcemy położyć na międzynarodową
współpracę w obszarze mediów obywatelskich (zwłaszcza u naszych wschodnich sąsiadów).
Planujemy również rozbudowę naszych kontaktów w krajach UE i realizację wspólnych projektów z
dziennikarzami, organizacjami pozarządowymi i młodzieżowymi z tych krajów.
Większość działań Fundacji podejmowana była we współpracy z innymi organizacjami krajowymi i
zagranicznymi. Do naszych głównych partnerów krajowych należą: Miejski Urząd Pracy w Lublinie,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości, Gminne
Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej, Forum Ekonomiczne Krynica, Instytut Studiów
Wschodnich, Miasto Nowy Sącz, Województwo Małopolskie, Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”,
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Akademickie Studio Filmowe, Fundacja Rozwoju Systemu
Edukacji, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Urząd Miasta Lublin, Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie oraz lubelski oddział Narodowego Banku
Polskiego.
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