
 
 
 

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i 
budżetu państwa. 

 
Fundacja Inna Przestrzeń ogłasza konkurs na zadanie: 

Przygotowanie tekstów eksperckich na wybrane tematy 
(zgodnie z listą poniżej) 

współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji 
Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa. 

W ramach projektu Lokalne Polityki Migracyjne – międzynarodowa wymiana 
doświadczeń w zarządzaniu migracjami w miastach 

 
 

1. Polityka migracyjna Portugalii - dobre praktyki i ich możliwości implementacji na 

Mazowszu. 

 

2. Doświadczenia urzędów miast w zakresie obsługi cudzoziemców i cudzoziemek – opis 

konkretnych rozwiązań I ich ewaluacja (np. Warszawa, Lublin).  

 

3. Statystyki – podręcznik nt. dostępnych statystyk i klucze do ich zrozumienia, 

przeznaczony dla młodych organizacji.  

4. Białe plamy na mapie projektów na rzecz integracji cudzoziemców/cudzoziemek i 

promowania tolerancji. 

5. Co zrobić, by rekomendacje wypracowywane podczas projektow były faktycznie 

dyskutowane i brane pod uwagę przez zainteresowane instytucje? 

6. Integracja Romów i Romek w Polsce - dobre i złe praktyki, wyzwania i kontrowersje. 

7. Jak założyć organizację?  

● Różnice między Stowarzyszeniem a Fundacją 

● Przepisy, gdzie składać etc. 

● Kto może pomóc (też odesłanie do przydatnych artykułów i formularzy na ngo.pl) 

● Przykładowe statuty 

http://ngo.pl/


 
 
 

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i 
budżetu państwa. 

8.Jak zdobyć fundusze?  

● Finansowanie projektów w Polsce - grantodawcy/sponsorzy prywatni 

● Gdzie szukać informacji o konkursach 

● Przepisy (np. sponsoring) 

● Przepisy dot. zbiórek publicznych 

 

  9. Jak napisać projekt? 

● Jak zrobić budżet/exel/wyceny 

● Jak zrobić harmonogram działań 

● Wymogi formalne (np. księgowość) 

● Jak sprowozdawać 

 

10. Jak zorganizować: 

- wydarzenie plenerowe 

- spotkanie/warsztat 

- imprezę 

- demonstrację 

 

11.Felietony nt. aktywnego działania migrantów i migrantek na rzecz swojej społeczności lub 

ich pracy w polskich instytucjach/urzędach. Wymaganie dot. autorów/autorek: posiadanie 

takiego doświadczenia. 

 
 
 



 
 
 

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i 
budżetu państwa. 

Wymagania: 
 

 Szeroka wiedza w zakresie określonym w temacie udokumentowana w CV  

 Umiejętność pisania tekstów 

 Umiejętność redakcji i korekty tekstów 
 
 
CV wraz z tematem/listą wybranych tematów i propozycją  ujęcia wybranego zagadnienia/ 
zagadnień oraz krótkim opisem doświadczenia w treści maila należy przesłać na adres 
inna@przestrzen.art.pl 
do dnia 17 czerwca 2014 r.  do godz. 00:00 
W tytule maila prosimy wpisać „autor dzieła_PM2 ”. 
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wszystkich tematów lub 
zatrudnienia kilku autorów do jednego tekstu 
 
 
Data ogłoszenia:  13 czerwca 2014 


