
                                                                           

 
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 

 

POZnajmy się międzykulturowo! 

Cykl spotkań dla cudzoziemców i mieszkańców Poznania organizowany przez Fundację InterLinks  
w dniach 19- 27.09.2016 

 
Jesteś ciekawy świata, innych ludzi i kultur? 

 
Chciałbyś dowiedzieć się na czym polegają różnice międzykulturowe, czy Poznań to miasto przyjazne 

cudzoziemcom i co możesz zdziałać żeby tak było? 
 

Jesteś cudzoziemcem mieszkającym w Poznaniu i szukasz nowych inspiracji do działania, masz ciekawe pomysły  
i uwagi o życiu w naszym mieście? 

 
Chciałbyś dowiedzieć się gdzie poszukiwać funduszy na działalność międzykulturową, integrację cudzoziemców  

i inne działania międzynarodowe (społeczne i biznesowe)? 
 

Chcesz współtworzyć międzynarodowe projekty oraz poznańską sieć organizacji działających w sferze współpracy 
międzynarodowej i międzykulturowości? 

 
 

Zapraszamy Cię do udziału w naszym cyklu spotkań międzykulturowych! 
 

MIEJSCE SPOTKAŃ: Biuro Fundacji InterLinks, ul. Cienista 4, Poznań (Cienista Office) 
ZGŁOSZENIA UDZIAŁU prosimy kierować na adres: biuro@interlinks.org.pl do 16.09. br.  

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 507 162 320 oraz mailowo: biuro@interlinks.org.pl 
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Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ MIĘDZYKULTUROWYCH  
CZAS TRWANIA KAŻDEGO SPOTKANIA: ok. 3h, Start: godz. 17.00 (spotkania będą prowadzone w języku polskim,  

zostanie zapewnione tłumaczenie na język angielski) 
 
 

 
 

19.09.2016 
(PONIEDZIAŁEK) 

 

TEMAT PRZEWODNI SPOTKANIA:  
MIĘDZYKULTUROWOŚĆ- czym jest, jak ją rozumieć, na czym polegają różnice międzykulturowe. 
(prowadzenie: dr Izabela Czerniejewska, koordynatorka biura Migrant Info Point w Poznaniu oraz 
pracownik naukowy Centrum Badań Migracyjnych UAM; trenerka szkoleń i warsztatów dotyczących 
edukacji wielokulturowej, autorka materiałów edukacyjnych dotyczących różnorodności kulturowej, 
uchodźców, mniejszości narodowych i etnicznych, imigrantów; od wielu lat działa w Stowarzyszeniu „Jeden 
Świat”). 
Dyskusja: jak postrzegamy miedzykulturowość na co dzień; czy inność to dla nas szansa, czy zagrożenie; jak 
odnaleźć się w międzykulturowym świecie w dobie zamachów terrorystycznych i niepokojów związanych  
z falą imigracji do UE? 

 
 

21.09.2016 
(ŚRODA) 

 

TEMAT PRZEWODNI SPOTKANIA: 
OBCOKRAJOWCY W POZNANIU – kim są cudzoziemcy zamieszkujący nasze miasto, jakie kraje 
reprezentują, z jakimi zmagają się problemami, co lubią i cenią w stolicy Wielkopolski. 
(prowadzenie: dr Izabela Czerniejewska) 
Dyskusja: jak to jest być obcokrajowcem w Poznaniu; czy poznaniacy są otwarci na inne kultury; jak 
postrzegamy obcokrajowców w naszym mieście; czy boimy się imigrantów, czy zmienia się nasze 
nastawienie do „obcości”? 

 
 
 
 

 
23.09.2016 

(PIĄTEK) 
 

TEMAT PRZEWODNI SPOTKANIA: 
FUNDUSZE EUROPEJSKIE na realizację projektów zmierzających do integracji cudzoziemców; środki na 
umiędzynarodowienie działalności wielkopolskich organizacji pozarządowych i innych instytucji pożytku 
publicznego. Omówienie programów:  ERASMUS+, Europa dla Obywateli, Fundusz Azylu, Migracji  
i Integracji, Edukacja Globalna, Polska Pomoc MSZ, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Fundusz 
Wyszehradzki, Program RITA, Inicjatywa Środkowoeuropejska CEI i inne. 
(prowadzenie: Artur Roger – trener i coach biznesu,  członek zarządu Polskiego Towarzystwa Trenerów 
Biznesu, b. członek zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Niezależnych Mikuszewo (współpraca polsko-
niemiecka), odpowiedzialny z ramienia Uniwersytetu Medycznego  za marketing międzynarodowego 
projektu badawczego  Protect, zrealizował ok.  40 projektów dofinansowanych ze środków UE). 
Dyskusja: nasze pomysły na projekty z obszaru międzykulturowości, integracji cudzoziemców, współpracy 
międzynarodowej społecznej i biznesowej, jak i gdzie szukać do nich partnerów; jak umiędzynarodowić 
działalność swojej organizacji 

  
 
 

 
26.09.2016 

(PONIEDZIAŁEK) 

TEMAT PRZEWODNI SPOTKANIA: 
FUNDUSZE EUROPEJSKIE na realizację projektów zmierzających do integracji cudzoziemców; środki na 
umiędzynarodowienie działalności wielkopolskich organizacji pozarządowych i innych instytucji pożytku 
publicznego cd.  
SPOSOBY INTEGRACJI OBCOKRAJOWCÓW W INNYCH MIASTACH EUROPEJSKICH – przykłady projektów 
międzykulturowych realizowanych przez zagraniczne organizacje pozarządowe. 
(prowadzenie: Artur Roger) 
Dyskusja: czy zagraniczne doświadczenia można przenieść na polski grunt, jak w ciekawy sposób można 
integrować cudzoziemców zamieszkujących Poznań i poznaniaków, dalsza dyskusja na temat pomysłów na 
projekty międzynarodowe 

 
27.09.2016 
(WTOREK) 

 

PODSUMOWANIE CYKLU SPOTKAŃ MIĘDZYKULTUROWYCH. 
- nasze rekomendacje dotyczące integracji cudzoziemców w Poznaniu dla władz m. Poznania 
- plan dalszych wspólnych działań dot. realizacji projektów międzynarodowych/ międzykulturowych 
- powołanie SIECI POZNAŃSKICH ORGANIZACJI działających w sferze międzykulturowości i współpracy 
międzynarodowej (wymiana kontaktów – NETWORKING, harmonogram dalszych prac).  

 


