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Współpraca zagraniczna z samorządami innych państw
od 01.01.2016-30.04 2016 r.

Kielce, maj 2016 r.

I.

Podstawy prawne i międzynarodowe
Stale rosnąca międzynarodowa aktywność samorządów pokazuje ich znaczenie we
współczesnym świecie. Zagraniczne kontakty na szczeblu samorządowym zyskują miano
dyplomacji samorządowej, będącej częścią dyplomacji publicznej. Potwierdzeniem takiego
stanowiska jest chociażby powstanie Wydziału do Spraw Wymiaru Samorządowego
i Obywatelskiego Polskiej Polityki Zagranicznej w Departamencie Dyplomacji Publicznej
i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Inną instytucją, której członkowie reprezentują
władze lokalne i regionalne krajów UE jest Komitet Regionów, z którym, swoje opinie po
wejściu w życie traktatu lizbońskiego zobowiązani są konsultować przedstawiciele Komitetu
Europejskiego, Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Równie ważnym partnerem dla
Komisji Europejskiej są europejskie stowarzyszenia samorządowe reprezentujące
zróżnicowane struktury terytorialne.
Wszelkie zagraniczne inicjatywy samorządów prowadzone są w oparciu o podstawy prawne,
spośród których do najważniejszych zalicza się:
 Europejską Kartę samorządu terytorialnego (uchwalona przez Radę Europy 15
października 1985 r.);
 Art. 172 ust. 2 Konstytucji RP z 1997, uwzględniającej zasady Karty Europejskiej;
 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek
samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności
lokalnych i regionalnych;
 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 Regulacje obejmujące współpracę transgraniczną, w tym Konwencja Madrycka
ratyfikowana przez Polskę w n1993 r.;
 Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca
2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej,
znowelizowanym w dniu 17 grudnia 2013 r.
Efekty zaangażowania władz samorządowych Kielc zostały dotychczas dwukrotnie wysoko
docenione przez Radę Europy. W czerwcu 2015 r. Prezydent Kielc, Pan Wojciech Lubawski
w Pałacu Rady Europu w Strasburgu podczas uroczystej sesji odebrał z rąk przedstawiciela
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Dyplom Europejski. Jest to honorowe insygnium
pierwszego stopnia na drodze do najwyższego odznaczenia: Nagrody Rady Europy.
W roku obecnym miasto powtórzyło osiągnięty sukces otrzymując od Komisji Spraw
Społecznych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju Rady Europy – Flagę Honorową. Tym
samym, Kielce znalazły się w gronie 8 europejskich gmin wyróżnionych tą nagrodą, za działania
o charakterze międzynarodowym prowadzone w 2015 roku. Warty podkreślenia jest fakt, że
Kielce, jako jedyne reprezentowały w tej grupie samorząd z Polski.
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II.

Współpraca zagraniczna z samorządami innych państw
Referat Współpracy z Zagranicą w Wydziale Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju Urzędu
Miasta Kielce koordynuje i realizuje działania ukierunkowane na podtrzymywanie szeroko
rozumianych relacji z miastami partnerskimi. Celem nadrzędnym jest tworzenie pozytywnego
wizerunku Kielc za granicą poprzez budowanie międzynarodowych relacji miasta. Czyniony
w tym zakresie wysiłek z roku na rok przynosi coraz lepsze rezultaty nie tylko w zakresie
współpracy międzysamorządowej, ale także w sferze działań różnych organizacji, grup i osób
(w tym artystów, sportowców czy projektantów), które za pośrednictwem i przy wsparciu
Referatu Współpracy z Zagranicą mają możliwość nawiązać relacje ze swoimi odpowiednikami
z innych krajów. Zawsze szczególną i najważniejszą grupą docelową, która jest aktywizowana
przy okazji różnych projektów, są sami mieszkańcy Kielc.
Miasto Kielce prowadzi współpracę międzynarodową z wieloma partnerami z zagranicy,
spośród których 6 posiada status samorządów partnerskich. Tabela poniżej przedstawia
chronologię zawierania porozumień bliźniaczych.
Lp.

KRAJ

1.

Ukraina

2.
3.
4.
5.
6.

Francja
Niemcy
Węgry
Izrael
Chiny

NAZWA MIASTA
PARTNERSKIEGO
Winnica

Orange
Gotha
Budapest XXI. Csepel
Ramla
Yuyao

Data podpisania umowy

Pierwsza umowa na szczeblu regionalnym od
1958 r.
Umowa o współpracy między miastami od
1976 r. odnowiona umową z 25.10.2003 r.
i ponownie 19.05.2012 r.
28.02.1992 r.
02.05.1997 r.
21.04.2005 r.
29.05.2006 r.
25.09.2013 r.

W dalszej części opracowania prezentowane są najistotniejsze wydarzenia z zakresu
współpracy ze społecznościami lokalnymi samorządów partnerskich innych państw
zrealizowane w okresie styczeń-kwiecień 2016 roku.
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III.

Sprawozdanie ze współpracy zagranicznej Kielc z samorządami
i organizacjami z innych państw w 2016 roku
Najważniejsze wydarzenia zrealizowane przez Wydział Partnerstwa i Zrównoważonego
Rozwoju w zakresie współpracy z zagranicą w 2016 roku:
1/ Nauczyciele z Winnicy na stażu w Kielcach, 11-15 stycznia
Po raz kolejny, w dniach 11-15 stycznia, na zaproszenie władz miasta, w Kielcach przebywała grupa
nauczycieli Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej w Winnicy, prowadzonej przez Konfederację Polaków
Podola. Nauczyciele z Winnicy aktywnie włączyli się do prowadzenia zajęć, jak również przeprowadzili
hospitacje lekcji w klasach I-IV szkoły podstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15
z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Krzemionkowej. Podczas lekcji języka angielskiego, dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 31 wysłuchały opowieści o Winnicy. Ponadto Rodacy ze Wschodu mieli okazję
uczestniczyć w ślubowaniu uczniów klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz
spotkać się z władzami miasta. Nauczyciele, którzy odwiedzili Kielce, na co dzień uczą dzieci polskiego
pochodzenia oraz dzieci ukraińskie, które chcą poznawać język polski, a także kształcą dorosłych. Całą
swoją pracę wykonują społecznie. Miasto Kielce planuje organizację podobnych staży w kolejnych
latach.

2/ Kwiat Podola zaśpiewał dla kielczan, 15 stycznia
Koncert w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach zwieńczył
tygodniowy pobyt w Polsce członków chóru „Kwiat Podola”. Zespół powstał na przełomie 2011 i 2012
roku w Winnicy - partnerskim mieście Kielc. W jego skład wchodzą uczniowie Polskiej Szkoły SobotnioNiedzielnej prowadzonej przez Konfederację Polaków Podola. W repertuarze chóru znajdują się
rozmaite pieśni i piosenki polskie, śpiewane zarówno po polsku, jak i ukraińsku.
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W trakcie pobytu w Polsce „Kwiat Podola” wystąpił m.in. w kilku miejscowościach województwa
dolnośląskiego. Śpiewał na specjalnych koncertach charytatywnych na rzecz pomocy Polakom na
Ukrainie i Białorusi. Koncert, który odbył się w Kielcach dedykowany był tej samej idei. Kielecka
publiczność wysłuchała m.in. kolęd polskich i ukraińskich, ale „Kwiat Podola” zaprezentował też inne
utwory. Za co publiczność nagrodziła artystów gorącymi brawami.
Winnica jest najdawniejszym miastem partnerskim Kielc, z którym współpraca prowadzona jest na
różnych polach od przeszło pół wieku.

3/ Jak żywią w kieleckich szkołach i przedszkolach? Sprawdzali winniczanie,
10-11 lutego
Poznanie kieleckich doświadczeń w obszarze organizacji żywienia uczniów w miejskich szkołach
i przedszkolach było tematem roboczej wizyty delegacji Winnickiej Rady Miejskiej
w naszym mieście. Goście z Winnicy przez dwa dni zapoznawali się z pracą Miejskiej Kuchni
Cateringowej (m.in. technologią przygotowywania posiłków, logistyką dostaw) oraz obsługiwanymi przez
nią punktami wydawania posiłków w wybranych gimnazjach: Gimnazjum nr 7 i Gimnazjum nr 3
w Kielcach. Ponadto, goście z Ukrainy odwiedzili Przedszkole Samorządowe nr 19 i Szkołę Podstawową
nr 33 w Kielcach. Obie placówki oświatowe posiadają autonomiczne kuchnie, dostosowane do
rygorystycznych norm sanitarnych dla kuchni szkolnych. Program wizyty zaplanowany został w ten
sposób, aby spełnić oczekiwania gości i pomóc winniczanom w ulepszeniu systemu żywienia uczniów
i przedszkolaków oraz dostosowania go do norm Unii Europejskiej. Na zakończenie wizyty delegacja
z Winnicy odbyła wizytę w Energetycznym Centrum Nauki.

4/ Ormianie z Ukrainy w Kielcach, 7-8 marca
4-osobowa delegacja Ormian z Ukrainy przebywała w Kielcach w dniach 7-8 marca. Goście przyjechali
do Kielc z Warszawy, gdzie nawiązali relacje i odbyli spotkania z prezesami 2 największych
ogólnopolskich organizacji ormiańskich oraz z Ambasadorem Armenii w Polsce. Nasze miasto jest
jedynym, poza stolicą miejscem, które odwiedziła delegacja.
W dniu 8 marca, Prezydent Wojciech Lubawski spotkał się z ww. delegacją Ormian, na czele z Panem
Wilenem Szatworjan – przewodniczącym Związku Ormian Ukrainy. Prezydent otrzymał z rąk prezesa
Związku odznaczenie za popularyzację wiedzy i historii dotyczącej Ormian. Wizyta w Kielcach miała na
celu omówienie możliwości współpracy w sferach kultury, sportu, nauki, a także gospodarki. W ramach
pobytu delegacja odwiedziła Kielecki Park Technologiczny, Targi Kielce oraz sanktuarium na Świętym
Krzyżu.
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Wizyta w naszym mieście jest pokłosiem podpisania Umowy o współpracy pomiędzy organizacjami
Ormian w Kielcach i Winnicy. Dokument parafowano w listopadzie 2015 r. w Kielcach, podczas wykładu
zorganizowanego w 100-rocznicę ludobójstwa Ormian, w ramach cyklu spotkań „Patriotyzm wczoraj,
dziś i jutro”. Było to wydarzenie bezprecedensowe, które spotkało się z ogromnym zainteresowaniem
innych organizacji regionalnych Ormian z Ukrainy, podczas ich dorocznego zjazdu w Kijowie (listopad
2015 r.).

5/ Dzień Przyjaźni Polsko – Węgierskiej w Budapeszcie, 18-20 marca
W dniach 18-20 marca br. na zaproszenie partnerskiego samorządu Csepel - XXI dzielnicy Budapesztu,
delegacja Miasta Kielce na czele z prezydentem Kielc, Panem Wojciechem Lubawskim, wzięła udział
w uroczystych obchodach Dnia Przyjaźni Polsko – Węgierskiej.
W dniu 19 marca, delegacje zaprzyjaźnionych miast partnerskich wspólnie uczestniczyły
w oficjalnych uroczystościach międzypaństwowych z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy
z Małżonką oraz Prezydenta Węgier Janosa Ádera z Małżonką. W dalszej części programu
realizowanego już w dzielnicy Csepel odbyło się m.in. uroczyste złożenie wieńców pod tablicą
upamiętniającą postać błogosławionego Jerzego Popiełuszki oraz uroczysty koncert w wykonaniu
orkiestry Auth Hernik i orkiestry z Wołomina, dedykowany polskim i węgierskim miastom partnerskim.

W ramach tegorocznych obchodów Dnia Przyjaźni odbył się także IV. Międzynarodowy Turniej
Zapaśniczy im. Baracsi Imre w stylu wolnym, podczas którego młodzież z Uczniowskiego Ludowego
Klubu Sportowego "Guliwer" reprezentowała nasze Miasto. Dzięki udziałowi w zawodach, młodzi
zapaśnicy, uczniowie m.in. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Kielcach nawiązali współpracę
z obecnymi na zmaganiach przedstawicielami klubów sportowych z Węgier, Słowacji, Rumunii oraz
Serbii.
Dzień 23 marca został ustanowiony w 2007 roku Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Święto to zostało
uchwalone przez sejmy obu państw i obchodzone jest od tamtej pory co roku i w Polsce, i na Węgrzech.
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6/ Białorusini zainteresowani kielecką gospodarką odpadami, 22 marca
Na
zaproszenie
Stowarzyszenia
Forum
Pracodawców w Kielcach w naszym mieście
przebywała delegacja rządowa Białorusi. Wśród 11 osobowego składu znaleźli się m.in.: Poskrobko Oleg
- Pierwszy Zastępca Ministra Mieszkalnictwa i
Gospodarki Komunalnej, Sidorow Aleksander Zastępca Ministra Architektury i Budownictwa,
Kaczanowski Igor - Zastępca Ministra Ochrony
Środowiska oraz przedsiębiorcy białoruscy. Goście
zainteresowani byli m.in. gospodarką odpadami i ich wykorzystaniem jako źródła energii w spalaniu i
współspalaniu. Swoją wizytę w Kielcach rozpoczęli w ratuszu od spotkania z prezydentem Kielc,
Wojciechem Lubawskim, oraz zastępcą prezydenta, Czesławem Gruszewskim. Podczas wizyty
delegacja z Białorusi odwiedziła m.in. Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych oraz
Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Promniku.

7/ Giełda Szkół i Uczelni 2016, 22-23 marca
W dniach 22-23 marca w Kielcach gościła ponad
70-osobowa delegacja z Ukrainy. Głównym celem
wizyty był udział w Giełdzie Szkół i Uczelni 2016
organizowanej przez Targi Kielce. Wydarzenie
zorganizowano w związku z dynamicznie rosnącym
zainteresowaniem kształcenia młodzieży ukraińskiej w
Polsce.
Głównym
partnerem
wydarzenia
było Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód.
Organizację
przedsięwzięcia
wsparł
Referat
Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Kielce.

8/ Pamięci Ofiar zamachów terrorystycznych w Brukseli, 23 marca
Przedstawiciele władz samorządowych i państwowych wraz z parlamentarzystami złożyli kwiaty i zapalili
znicze pod Pomnikiem Homo Homini. W ten sposób oddano hołd Ofiarom zamachów terrorystycznych
w Brukseli.
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9/ Wizyta przedstawicieli UEFA w Kielcach, 7 kwietnia
W dniu 7 kwietnia odbyła się kolejna wizyta przedstawicieli UEFA i PZPN dotycząca przygotowań miasta
Kielce do organizacji Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy UEFA EURO U21 w roku 2017. Pierwszym
punktem spotkania była odprawa na Stadionie Kolporter Arena i podział na dwa zespoły: Operacji
Stadionowych i Operacji Miejskich. Następnie w ratuszu odbyła się prezentacja poszczególnych,
dedykowanych projektów oraz spotkanie z zespołem koordynatorów Operacji Miasta Gospodarza.
Goście zwiedzili też oficjalne miejsca na terenie miasta, gdzie organizowane będą wydarzenia związane
z promocją logo Turnieju, proponowane miejsca brendingu. Na zakończenie wizyty, z
przedstawicielami UEFA i PZPN spotkał się prezydent Wojciech Lubawski.

Referat Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Kielce zaangażowany jest w przygotowanie oferty baz
treningowych oraz pobytowych, dla zespołów zakwalifikowanych do Turnieju Finałowego Mistrzostw
Europy UEFA EURO U21 w roku 2017.

10/ Spotkanie z ambasadorem Republiki Mołdawii, 8 kwietnia
Z wizytą w Kielcach przebywał Iurie Bodrug, Ambasador Republiki Mołdawii w Polsce. W dniu
8 kwietnia pan ambasador spotkał się w ratuszu z zastępcami prezydenta, Panem Andrzejem Sygutem
i Panem Tadeuszem Sayorem.
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11/ Grupa młodzieży z Winnicy na kieleckich uczelniach, 11 kwietnia
W dniu 11 kwietnia 2016 r. w Kielcach gościła grupa młodzieży z Winnicy. Celem przyjazdu było
zapoznanie się z ofertą studiów na kieleckich uczelniach. Młodzież odwiedziła Uniwersytet Jana
Kochanowskiego, Politechnikę Świętokrzyską, Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych
oraz Energetyczne Centrum Nauki w Kieleckim Parku Technologicznym.

12/ Sukces kieleckich pływaków na międzynarodowych zawodach, 15-16 kwietnia
Drużyna pływacka SL Salos-Cortile Kielce w dniach 15-16 kwietnia 2016 r. wzięła udział
w międzynarodowym turnieju pod nazwą: „Memoriał Marii Gawrysz” w Winnicy na Ukrainie.
W skład drużyny reprezentującej Kielce weszło 8 zawodników (4 dziewczęta i 4 chłopców)
w wieku 13-18 lat. Kieleccy sportowcy zdobyli łącznie 9 medali. Nasza sportsmenka - Aleksandra
Tomaszewska otrzymała tytuł najlepszej zawodniczki turnieju, dzięki odniesionym zwycięstwom
w największej liczbie konkurencji pływackich.
W memoriale współorganizowanym przez Komitet Kultury Fizycznej i Sportu Winnickiej Rady Miejskiej
oraz Winnicką Obwodową Federację Pływacką wzięło udział 8 drużyn reprezentujących rożne regiony
Ukrainy. W planach na najbliższą przyszłość przewidywana jest kontynuacja nawiązanej współpracy. Na
przełomie listopada i grudnia br. drużyna pływacka z Winnicy weźmie udział w zawodach ogólnopolskich
organizowanych w Kielcac..

13/ Wsparcie Miasta w nawiązaniu współpracy pomiędzy szpitalami z Kielc i Orange
W marcu br. prezydent Kielc zapoznał się z propozycją wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk
pomiędzy szpitalami w ramach projektu „Zdrowie”, przekazaną za pośrednictwem Pana Jacques
Bompard – Mera miasta Orange. Mając na celu umocnienie bezpośredniej współpracy między naszymi
lokalnymi instytucjami i ich zagranicznymi odpowiednikami, miasto przekazało ideę przedsięwzięcia
dyrekcji Szpitala Kieleckiego św. Aleksandra, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

8

14/ Miasto Kielce wyróżnione Flagą Honorową
Kielce znalazły się w międzynarodowym gronie miast wyróżnionych jedną z nagród Rady Europy.
Decyzja o przyznaniu naszemu miastu wyróżnienia jakim jest Flaga Honorowa, została podjęta przez
Komisję Spraw Społecznych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju podczas wiosennej sesji
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu.
Nagroda została przyznana naszemu miastu za aktywną współpracę z innymi europejskimi miastami
partnerskimi i wszelkie działania w obszarze europejskiej współpracy, m.in. realizację projektów
międzynarodowych, wizyt, wymian oraz innych wydarzeń o charakterze europejskim. Flaga zostanie
oficjalnie przekazana władzom Kielc przez członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
podczas ceremonii otwartej dla szerokiej publiczności.

Miasto Kielce ubiega się o Nagrodę Europy- najwyższe wyróżnienie ustanowione przez Zgromadzenie
Parlamentarne Rady Europy w 1955 r., przyznawane miastom działającym na rzecz promowania
europejskich idei. W tym celu, należy zdobyć trzy inne nagrody w następującej kolejności: Dyplom
Europejski, Flaga Honorowa oraz Odznaka Honorowa. Pierwsza z nich została uroczyście wręczona
prezydentowi Kielc Wojciechowi Lubawskiemu, podczas czerwcowej sesji Zgromadzenia
Parlamentarnego w Pałacu Europy w Strasburgu w 2015 r.
Łącznie w okresie styczeń-kwiecień 2016 roku zrealizowanych zostało 13 wydarzeń
o charakterze międzynarodowym w tym: 7 wizyt delegacji z zagranicy, 2 wyjazdy zagraniczne oraz
pozostałe wydarzenia w zakresie współpracy z przedstawicielami innych państw. Wszystkie działania
podejmowane przez Miasto Kielce w celu tworzenia pozytywnego wizerunku Kielc za granicą poprzez
budowanie międzynarodowych relacji miasta są na bieżąco prezentowane na stronie internetowej
www.um.kielce.pl oraz archiwizowane w zakładce Współpraca z zagranicą pod tym samym adresem.
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IV.

Projekty o charakterze międzynarodowym
W 2016 r. Referat Współpracy z Zagranicą w Wydziale Partnerstwa i Zrównoważonego
Rozwoju opracował i złożył 2 wnioski aplikacyjne. Pierwszy z nich dotyczy dofinansowania
w kwocie 57 000 EUR z programu Europa dla Obywateli (Komponent: Pamięć Europejska),
drugi dotyczy dofinansowania X Letniej Szkoły Kultury, Historii i Języka Polskiego w kwocie
88.288,00 PLN ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

1/ „Recalling Memories of 1956”/ „Przywołując wspomnienia 1956 roku”
„Przywołując wspomnienia 1956 roku” to projekt partnerski Miasta Kielce oraz partnerskiego samorządu
Budapeszt-Csepel. 1 marca br. Miasto złożyło aplikację o przyznanie dofinansowania
w
kwocie 57 000 EUR z programu Europa dla Obywateli (Komponent: Pamięć Europejska).
W odpowiedzi na jeden z głównych priorytetów programu określonych przez Komisję Europejską na rok 2016
pragniemy upamiętnić zbliżającą się okrągłą 60. rocznicę politycznej i społecznej mobilizacji w Polsce i na
Węgrzech. Wśród wielu instytucji, które wyraziły chęć udziału w projekcie znalazły się m.in.: Instytut Pamięci
Narodowej- Delegatura w Kielcach, Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej oraz Węgierski Instytut
Kultury w Warszawie. Celem przedsięwzięcia jest budowanie pamięci historycznej oraz promocja
paneuropejskiej solidarności, której przykłady odnajdujemy w tamtych trudnych czasach. Projekt ma charakter
trójdzielny i składa się z cyklu 3 spotkań polskiej i węgierskiej młodzieży: w Polsce (Kielce, Warszawa,
Poznań) oraz na Węgrzech (Budapeszt). W programie projektu przewidujemy spotkania ze świadkami
tamtych czasów, wizyty w miejscach pamięci, debaty oraz konferencje. Finał wydarzenia towarzyszyć będzie
oficjalnym uroczystościom z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w 2017r.
Celem planowanych działań jest zwiększenie świadomości nt. zagrożeń ze strony systemów totalitarnych oraz
promocja fundamentalnych wartości UE.
Jednym z efektów projektu będzie film dokumentalny, który utrwali pracę młodych ludzi i ich zaangażowanie
w upamiętnianiu bohaterów 1956 roku.

2/ X Letnia Szkoła Kultury, Historii i Języka Polskiego
Projekt X Letniej Szkoły zakłada organizację w dniach 26-06 – 11.07. 2016 r. w Polsce obozu edukacyjnego
dla młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą z Winnicy (Ukraina) oraz Wilna (Litwa) w wieku
15-18 lat.
Nadrzędnym celem X Letniej Szkoły, Kultury, Historii i Języka Polskiego jest rozwijanie kompetencji liderskich
Polaków z Litwy i Ukrainy, dostarczanie im narzędzi oraz inspiracji do dalszych działań. Kluczowe elementy
przedsięwzięcia to wzmacnianie więzi uczestników z Polską, budowanie postaw obywatelskich, wspieranie
i wzmacnianie tożsamości narodowej, tak aby uczestnicy projektu skuteczniej i bardziej świadomie działali
w środowiskach polonijnych i lokalnych, w swoich krajach zamieszkania i stali się ambasadorami polskości na
świecie. Program został przygotowany specjalnie z myślą o wybranej grupie uczestników, tak by odpowiadał
na jej potrzeby w możliwie najszerszym zakresie i był treningiem umiejętności pracy z grupą, budowania
zespołu, zarządzania projektem, myślenia strategicznego, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, planowania
własnego rozwoju.
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Dwutygodniowe cykle warsztatowe prowadzone przez ekspertów z zakresu historii, sztuki, filmu,
przedsiębiorczości rozwijają kompetencje liderskie, umiejętność publicznego występowania
i debatowania, poszerzają wiedzę, motywują, inspirują, pozwalają na odkrycie swoich mocnych stron jako
lidera. Program wspiera młodzież w ich zamiarach, oferuje zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do
przewodzenia grupie i współdziałania z innymi ludźmi. Równie ważnym punktem są działania oparte na
wolontariacie, który wyzwala pozytywne emocje i uwrażliwią na potrzeby innych.
Dodatkowo wycieczki, spacery wizyty studyjne w instytucjach kultury dają uczestnikom możliwość poznania
miejsc i zabytków związanych z dawną i współczesną historią i umacniają powstające więzi. Uzupełnieniem
programu są liczne spotkania z politykami, pracownikami administracji publicznej, przedstawicielami świata
kultury, młodymi liderami oraz działaczami społecznymi. Za przykład godny naśladowania wskazani zostaną
liderzy i autorytety z historii: Tadeusz Kościuszko, Stanisław Staszic, Józef Piłsudski, Stefan Żeromski,
Henryk Sienkiewicz i św. Jan Paweł II.
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