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Wszystkie organizacje polonijne krajów Unii Europejskiej potrzebują środków na
prowadzenie swojej działalności. Szczególne potrzeby ma Polonia Grecka dotknięta
głębokim kryzysem ekonomicznym.

Pozyskiwanie środków unijnych może pomóc organizacjom, zrzeszeniom, klubom
działającym na terenie Grecji w organizowaniu szkoleń, kursów oraz działalności kulturalno oświatowej na rzecz wsparcia tutejszej Polonii.
Istnieją możliwości pozyskiwania dotacji z budżetu Unii, ale żeby je otrzymać należy
rzetelnie poznać metody zarządzania projektami, które obowiązują we wszystkich krajach
członkowskich. W związku z tym konieczne jest aby organizacje polonijne posiadały
specjalistów z doświadczeniem w zarządzaniu projektami i wypełnianiu odpowiednich
wniosków.
Stowarzyszenie Wspólnota Polska wychodzi naprzeciw tym potrzebom organizując szereg
szkoleń dla przedstawicieli Polonii z krajów europejskich. W wielu krajach zostały już
przeprowadzone 2 - dniowe szkolenia. Ostatnio zaplanowano dwa 5 - dniowe szkolenia dla
ogółem 30 działaczy organizacji polonijnych. Miejscem ich przeprowadzenia jest tym razem
przepiękny zabytkowy Sandomierz, gdzie dwie międzynarodowe grupy uczestników mają za cel
przygotować się do zarządzania projektami
finansowymi tzn. planowania projektów, ich realizowania i rozliczania.
W obydwu szkoleniach organizacje greckie mają swoich reprezentantów, a to dzięki sprawniej i
błyskawicznej akcji informacyjnej - drogą mailową - przeprowadzonej przez naszego konsula
Pana Piotra Strutyńskiego. Szybkie przesłanie powiadomień było ważne, gdyż czas na
zgłoszenie się kandydatów był krótki.
Realizatorem tych szkoleń jest Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego w Rzeszowie,
którego prezesem jest Grzegorz Nowakowski, a wykładowcami Renata Stefaniak oraz Jarosław
Zarychta, trenerzy z kilkunastoletnim doświadczeniem.
Ponieważ pierwsze szkolenie już się odbyło, możemy naszej kadrze podziękować za
profesjonalne przygotowanie i prowadzenie zajęć o głównie praktycznym charakterze, oraz za
stworzenie atmosfery przyjaznej niewyczerpanym dyskusjom na tematy związane z
przerabianym materiałem.
W czasie zajęć zapoznaliśmy się z pracą nad projektami od strony warsztatowej, od pomysłu do
jego realizacji. Podczas nieustających bieżących konsultacji poznawaliśmy tory kreatywnego
planowania, szacowania nakładów, analizy ryzyka, stosowania odpowiednich metod i narzędzi,
które w efekcie doprowadzają do osiągnięcia zamierzonych celów i dają oczekiwane rezultaty.
Dodatkową zaletą otwartych konsultacji była mocno ożywiona wymiana myśli na forum
grupowym, gdzie wszyscy kolejno przedstawiali swoje pomysły, uzasadniali je, określali cele,
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wyciągali wnioski i wyrażali swoje uwagi.
Ponieważ każdy z nas reprezentował inny kraj, można było zauważyć różne potrzeby
wynikające z uwarunkowań w jakich działają różne organizacje polonijne.
Zasadności i konieczności organizowania tego typu szkoleń nie trzeba podkreślać. Są
one w obecnej rzeczywistości niezbędne. Przepisy w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych
wymagają szerszego ich upowszechnienia w środowiskach polonijnych, tak aby można było
zastosować je dla potrzeb Polonii.
Dotychczas kadra szkoleniowa odbyła kilka wyjazdów do krajów takich jak Francja, Belgia,
Niemcy, Dania, Łotwa i innych. Liczymy na to, że grecka Polonia będzie mogła skorzystać z
możliwości zorganizowania podobnego szkolenia w Grecji.
Elżbieta Malesis
Zrzeszenie Polaków w Grecji ”Mieszko”
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