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Ogólne informacje o V Kongresie Inicjatyw Europy wschodniej 

  

V Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej odbędzie się w dniach  

29 września - 1 października 2016r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie 

(http://lcklubelskie.pl/). 

 Kongres organizowany jest przez Prezydenta Miasta Lublin - Krzysztofa Żuka 

oraz Marszałka Województwa Lubelskiego - Sławomira Sosnowskiego 

 Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej na stałe wpisał się w kalendarz istotnych 

wydarzeń związanych z Partnerstwem Wschodnim oraz stanowi ważną platformę 

dialogu środowisk kultury i edukacji, władz samorządowych i państwowych, 

przedstawicieli regionalnych i światowych organizacji międzynarodowych, 

przedsiębiorców, przedstawicieli NGO, dziennikarzy, komentatorów i twórców z tej 

części Europy. Misją KIEW jest inspirowanie współpracy ponad granicami, a także 

wzajemne przekazywanie idei oraz doświadczeń pomiędzy Unią Europejską i krajami 

leżącymi za jej wschodnią granicą. 

 Organizowany od 2012 roku Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej przyciąga 

co roku ok. 1000 osób z całej Europy, głównie z krajów Partnerstwa Wschodniego, 

zainteresowanych różnorodną tematyką, chcących aktywnie uczestniczyć 

w interesujących dyskusjach z ekspertami, decydentami oraz liderami zmian. 

 Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej jest realizowany w ramach działalności 

programu Centrum Kompetencji Wschodnich. Zadaniem CKW jest sieciowanie 

i inicjowanie nowych przedsięwzięć oraz współtworzenie nowej jakości w szeroko 

rozumianej współpracy rozwojowej, między innymi poprzez budowanie środowiska 

osób i organizacji, które wspólnym głosem będą wypowiadać się w sprawach ważnych 

dla tej części świata.  

Więcej informacji zarówno o programie, jak też o samym wydarzeniu, znajduje się na 

stronie:  www.kongres.lublin.eu. 
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Miejsce Kongresu 

Lubelskie Centrum Konferencyjne to znajdujący się w centrum Lublina obiekt, 

który oferuje 11 nowoczesnych sal konferencyjnych o zróżnicowanej powierzchni 

i światowej klasy wyposażeniu. Największa sala wraz z foyer liczy 500 m2 i może 

pomieścić do 400 osób. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z pokojów 

Business Centre, przestronnego atrium czy tarasu widokowego znajdującego się na 

ostatniej kondygnacji budynku.  

Zaletą LCK jest nie tylko bliskość lotniska, dobre połączenia drogowe i kolejowe 

z Warszawy, ale także prestiżowa lokalizacja obiektu w centralnym punkcie miasta, 

w sąsiedztwie najstarszego miejskiego parku – Ogrodu Saskiego i zaledwie 10 minut 

od Starego Miasta.  
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Program  

W tym roku dyskusje odbędą się w następujących liniach programowych: 

1. Decentralizacja władzy - w ramach przemian ukraińskiej administracji następuje 

decentralizacja władzy państwowej przy jednoczesnym oddolnym łączeniu się 

społeczności (objednywaniu gromad). W celu pełniejszej synchronizacji procesów, 

samorządy zaczynają uwzględniać zarządzanie partycypacyjne w zarządzaniu 

strategicznym. 

Panele: 

 Rola Polski w procesie decentralizacji ukraińskich samorządów szczebla 

lokalnego. 

 Społeczna siła miast – jak wykorzystać potencjał społeczeństwa w budowaniu 

samorządów miejskich w Ukrainie? 

 Odnowa a rewitalizacja – czy doświadczenia polskich miast są odpowiedzią na 

potrzeby reformujących się miast ukraińskich? 

 Dobrowolne łączenie hromad w Ukrainie: hamulec dla decentralizacji? 

 25 lat reform w Polsce: Jakie najlepsze doświadczenia Polski powinna 

wykorzystać Ukraina? 

  

2. Bezpieczeństwo w Europie Wschodniej - na przełomie XX i XXI w. westfalski ład 

w stosunkach międzynarodowych przekształcił się w porządek postwestfalski. 

„Rozmywanie” podstawowych zasad obowiązujących w stosunkach 

międzynarodowych (zasady: suwerenności państw, prawnej równości państw 

i niewtrącania się w wewnętrzne sprawy innego państwa) doprowadziło do 

ukształtowania się nowego „hybrydowego” porządku postwestfalskiego. Hybrydowość 

ładu postwestfalskiego wywarła istotny wpływ na kształtowanie się nowego typu 

konfliktów zbrojnych, które często są nazywane nową wojną lub konfliktem o niskiej 

intensywności. W tego typu konfliktach zaciera się różnica między klasyczną wojną 

prowadzoną przez jedno państwo przeciwko drugiemu, a konfliktem wewnętrznym. 

Wojny nowego typu prowadzone są na różnych płaszczyznach: politycznej, militarnej, 

ekonomicznej, informacyjnej i kulturowej. 
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Na obszarze Europy Wschodniej Federacja Rosyjska rywalizuje z NATO i UE 

o zachowanie wpływów. Wojny „hybrydowe” stały się jednym z elementów strategii 

mocarstw na tym obszarze. 

Panele: 

 Polska w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa Europy Wschodniej 

w warunkach dekompozycji ładu europejskiego. 

 Bezpieczeństwo polityczno-militarne. Perspektywy rozwiązania konfliktów 

zbrojnych i odbudowy pokonfliktowej w państwach Europy Wschodniej. 

 Bezpieczeństwo informacyjne. Wojny informacyjne w Europie Wschodniej. 

 Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wojny handlowe i konflikty gazowe w Europie 

Wschodniej. 

 Podsumowanie: „Russkij Mir” – Ideologia, Kultura. Geopolityka. 

 

3. Modele pojednania - linia obejmująca zagadnienia pamięci, historii konfliktów, 

pozytywnych przemian ustrojowych, refleksji nad postawami ludzkimi, aktualnymi 

wyzwaniami edukacji międzykulturowej, wspólnego poszukiwania modeli porozumień 

w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz przykładów indywidualnej pomocy 

drugiemu człowiekowi. W linię wpisuje się m.in. temat wartości i postaw etycznych 

wobec Zagłady i wątków dyskryminujących, jak i temat tegorocznych rocznic: 25-lecia 

niepodległości Armenii i Ukrainy, oraz procesów (de)stabilizacji w ich regionie. 

Panele: 

 Ocaleni i Ocalający. 

 Polska–Ukraina: doświadczenia. 

 Niebezpieczeństwo wymazywania zbrodni. 

 

4. Nauka i edukacja - linia obejmuje zagadnienia związane z kształceniem, 

a szczególnie jego międzynarodowym wymiarem. Dyskusje dotyczyć będą 

pozytywnych przykładów współpracy samorządów z jednostkami szkolnictwa 

wyższego, uczelni z różnych krajów w zakresie tworzenia programów podwójnego 

dyplomowania oraz międzynarodowej współpracy szkół. Ważnym tematem będzie też 

kwestia rozwoju młodych naukowców oraz migracji zagranicznych studentów z krajów 

Partnerstwa Wschodniego i tworzenia atrakcyjnej dla nich oferty edukacyjnej. 
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Panele: 

 Miasto akademickie – idea, strategie rozwoju, modele współpracy miast 

z uczelniami. 

 Podwójne dyplomowanie a procesy umiędzynarodowienia szkolnictwa 

wyższego. 

 Europejski Uniwersytet Wschodni. 

 Poza formalnymi granicami – o edukacji młodzieży. 

 Młodzi naukowcy w Europie Środkowo Wschodniej. 

 Współpraca międzynarodowa szkół średnich. 

 

5. Społeczeństwo obywatelskie - linia organizowana przez lubelskie środowisko 

organizacji pozarządowych. Tematycznie porusza różne obszary działań, m.in. budżet 

obywatelski, strategie dla przestrzeni miejskich, edukacja kulturalna, pokazując dobre 

praktyki inicjatyw obywatelskich (wizyty studyjne). 

 

Panele: 

 Razem zmieniamy miasto. Współpraca w trójkącie mieszkańcy - NGO – urząd 

 

6. Konteksty - linia oscylująca wokół roli mediów oraz ich wpływu na życie codzienne 

(szczególnie w przypadku Ukrainy). Stawia również pytania o możliwości wychodzenia 

z kryzysu wartości oraz przywództwa w okresie transformacji ustrojowej, jak 

i demokratycznej stabilizacji. Porusza też kwestię funkcjonowania mniejszości 

narodowych i etnicznych w przestrzeni publicznej. 

 

Panele: 

 Rewolucja medialna na Ukrainie - sytuacja środków masowego przekazu na 

Ukrainie dwa lata po zmianach politycznych. 

 Od kryzysu do wolności. 

 Wzrost nastrojów nacjonalistycznych zagrożeniem dla mniejszości narodowych 

i etnicznych w Polsce. 

 

7. Decentralizacja kultury - porozmawiamy o tym, jak ważną rolę w kreowaniu kultury 

pełnią aktywiści, grupy nieformalne i organizacje pozarządowe oraz jak ich działania 
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realnie wpływają na podniesienie jakości życia mieszkańców oraz rozwój miasta 

i regionu. Zastanowimy się, jak odkrywać, wspierać i pomnażać inicjatywy oddolne 

i niesformalizowane oraz w jaki sposób władze samorządowe, regionalne i krajowe 

powinny wspierać inicjatywy oddolne. 

Panele: 

 Wspieranie kapitału społecznego w kreowaniu kultury i wprowadzaniu realnych 

zmian w rozwoju miasta i regionu 

 Edukacja kulturalna - wyzwania i zmiany przed którymi stoją instytucje kultury 

 Społeczna odpowiedzialność biznesu – współpraca biznesu i samorządu 

w tworzeniu wspólnych instrumentów wspierających rozwój aktywności 

kulturowej. 

 

8. Zrównoważony transport - rozwój zrównoważonego transportu i mobilności miejskiej 

to duże wyzwanie dla samorządów w kontekście coraz większego ruchu 

samochodowego i problemów z tym związanych. Skuteczne zarządzanie transportem 

publicznym oraz wspieranie ruchu rowerowego i pieszego, a także tworzenie 

przyjaznych przestrzeni bez barier architektonicznych stanowią o atrakcyjności 

nowoczesnego miasta dla mieszkańców. W ramach paneli tematycznych omówione 

zostaną działania podejmowane na rzecz rozwoju alternatywnych dla samochodu 

środków transportu, a wycieczka terenowa przy wykorzystaniu Lubelskiego Roweru 

Miejskiego będzie szansą na zobaczenie ich w praktyce. 

Panele: 

 Transport publiczny - transport intermodalny jako szansa na odkorkowanie 

miast 

 Dobre praktyki w zakresie realizacji polityki rowerowej i pieszej 

 Przejazd rowerowy po infrastrukturze rowerowej i pieszej w Lublinie 

(przejazd rowerami po Lublinie, w czasie którego pokazane zostaną najlepsze 

i najciekawsze przykłady rozwiązań z zakresu ruchu rowerowego i pieszego). 

 

9. Dziedzictwo - podczas sesji dyskusyjnych w linii dziedzictwo będziemy wspólnie 

zastanawiać się nad potencjałem dziedzictwa kulturowego Europy Środkowo-

Wschodniej, próbując omówić wybrane wyzwania i szanse, jakie w tym obszarze 
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stawia współczesność. Zajmiemy się zjawiskami tworzącymi się na styku pracy 

z dziedzictwem kulturowym i nowych technologii cyfrowych. Będziemy dyskutować 

o sposobach stymulowania rozwoju lokalnego poprzez tworzenie szlaków turystyki 

kulturowej. Zastanowimy się też nad specyfiką wschodnioeuropejskiego modernizmu 

i rolą, jaką odgrywa w kulturowej świadomości mieszkańców. 

 

Panele: 

 Dziedzictwo kulturowe a nowe media 

 Dziedzictwo kulturowe a modernizm 

 Dziedzictwo kulturowe a szlaki turystyczne 

 

10. Pomoc humanitarna - linia poświęcona formom pomocy humanitarnej dla Ukrainy 

w czasie wojny. 

W czasie dyskusji poruszone zostaną następujące wątki: dobre praktyki 

i doświadczenia przekazywania pomocy; problemy instytucjonalne, prawne, 

psychologiczne itp.; po co udzielamy wsparcia osobom poszkodowanym w wyniku 

konfliktu na wschodnich terenach Ukrainy. Odpowiemy na pytanie dlaczego należy 

zmienić lub usprawnić relacje pomiędzy partnerami przekazującymi i otrzymującymi 

pomoc humanitarną. Na koniec omówione zostaną polskie doświadczenia i wspólnie 

realizowane projekty na podstawie programu „Razem z Ukrainą". 

11. Relacje biznesowe 

12. Turystyka 

Panele dyskusyjne linii: pomoc humanitarna, turystyka, relacje biznesowe w trakcie 

przygotowania 

Więcej informacji znajdziecie państwo na: http://kongres.lublin.eu/opisy-linii-

programowych 
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Konkurs 

 Podczas Kongresu zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia w Konkursie na 

najlepsze projekty współpracy transgranicznej. Konkurs adresowany jest do 

wszystkich podmiotów bez ograniczeń formalno-prawnych, zarówno do instytucji 

kultury, organizacji pozarządowych jak i nieformalnych grup twórczych, osób 

prywatnych, samorządów lokalnych, a także podmiotów gospodarczych, z krajów Unii 

Europejskiej oraz Partnerstwa Wschodniego. 

 Głównym celem konkursu jest rozwijanie współpracy transgranicznej oraz 

wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie inicjatyw projektowych 

realizowanych na obszarze Europy Wschodniej o charakterze rozwojowym. 

Przygotowując założenia konkursu organizatorzy kierowali się zasadami otwartości, 

równości i dostępności wobec wszystkich zgłaszających, bez względu na formy 

aktywności, kraj czy zasięg działania i status podmiotu zgłaszającego się do konkursu. 

 W konkursie może zostać przyznana jedna główna nagroda oraz dowolna liczba 

wyróżnień w każdej z siedmiu kategorii. Nagrodzone projekty będą prezentowane 

podczas Kongresu, jak też zostaną opublikowane w folderze promocyjnym. Umożliwi 

to przekazanie tysiącom odbiorców informacji o najlepszych praktykach w realizacji 

projektów partnerskich z podmiotami krajów Partnerstwa Wschodniego. 

  Kategorie tematyczne: 

 dobre rządzenie – obejmuje projekty, których istotnym elementem było 

podnoszenie instytucjonalnej jakości pracy administracji publicznej; 

 społeczeństwo obywatelskie – obejmuje projekty, których istotnym 

elementem był rozwój społeczeństwa obywatelskiego; 

 kultura – obejmuje projekty kulturalne których istotnym elementem było 

przekraczanie granic w wymiarze kulturowym – w każdej możliwej formie (np. 

poprzez projekty artystyczne, wymiany lub rezydencje twórców, organizację 

wydarzeń kulturalnych, tłumaczenia, przekazywanie know how, wymianę idei); 

 turystyka – obejmuje projekty, których istotnym elementem był rozwój turystyki; 

 edukacja – obejmuje projekty, których istotnym elementem był rozwój edukacji 

nieformalnej, szkolnej czy też akademickiej; 

 ochrona środowiska – obejmuje projekty, których istotnym elementem była 
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ochrona środowiska oraz promocja zrównoważonego rozwoju; 

 dziedzictwo – obejmuje projekty, które dotyczyły ratowania, zachowania 

i promocji dziedzictwa kulturowego i/lub historycznego. 

Więcej informacji na http://kongres.lublin.eu/o-konkursie 

 

Prelegenci 

 Dzięki swojej renomie, Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej przyciągał 

w poprzednich latach takie osoby jak: 

 Władysław Bartoszewski, były Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej 

Polskiej 

 Adam Rotfeld, były Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej 

 Włodzimierz Karpiński, były Minister Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej 

 Jacek Piechota, były Minister Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej 

 Levan Kharatishvili, Wiceminister Kultury Gruzji 

 Stefan Füle, Komisarz UE ds. Rozszerzenia i Polityki Sąsiedzkiej 

 Anna Strząska, Europejska Służba Działań Zewnętrznych 

 dr Marzenna Guz-Vetter, p.o. Dyrektor przedstawicielstwa KE w Polsce 

 Volodymyr Bachynsky, Dyrektor Departamentu UE w MSZ Ukrainy 

 Ben Slay, Dyrektor Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju 

 Jan Tombiński, ambasador UE w Ukrainie 

 Iurie Bodrug, ambasador Mołdawii 

 Pierre Buhler, ambasador Francji 

 Bogumił Luft, były ambasador w Mołdawii i Rumunii 

 Paweł Kowal, europoseł 

 Marek Migalski, europoseł 

 Janusz Korwin-Mikke, europoseł. 

 

Więcej informacji na http://kongres.lublin.eu/prelegenci 
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Aktualne działania 

1. Zapraszamy do rejestracji uczestników Kongresu. Rejestracja na Kongres 

odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego on-line, który będzie 

aktywny do dnia 9 września 2016 r. Osoby ubiegające się o zaproszenie 

wizowe proszone są o zarejestrowanie się najpóźniej do dnia 12 sierpnia 

2016 r. Więcej informacji znajduje się na: http://kongres.lublin.eu/rejestracja 

2. Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Giełdzie Partnerów 

i Grantodawców, która towarzyszyć będzie obradom Kongresu Inicjatyw 

Europy Wschodniej. 

Proponujemy dynamiczną i swobodną formułę dzielenia się doświadczeniem 

metodą Word Café. Przedstawiciele zgłoszonych organizacji będą mieli 

udostępnione miejsce – stoliki, przy których będą mogli promować swoje 

działania i rozmawiać z zainteresowanymi uczestnikami Giełdy i Kongresu. 

Giełda będzie moderowana przez animatorów kultury i wolontariuszy. 

Warunkiem uczestnictwa w Giełdzie jest wypełnienie załączonego 

FORMULARZA i przesłanie zgłoszenia do 30 lipca 2016 r. na adres 

kongres@lublin.eu z dopiskiem w tytule GIEŁDA. Uczestnictwo jest bezpłatne. 

Więcej informacji na: http://kongres.lublin.eu/gielda 

3. Poszukujemy wolontariuszy do pomocy przy organizowaniu Kongresu 

Inicjatyw Europy Wschodniej, który odbędzie się w Lublinie w dniach 29.09-

01.10.2016 

Zgłoszenia wraz z CV prosimy przesyłać na adres: kongres@lublin.eu   

z zaznaczeniem w temacie REKRUTACJA WOLONTARIAT. Termin zgłaszania 

się upływa 15.08.2016. 

 

Współpraca 

Zapraszamy do współpracy przy organizacji największego wydarzenia Polski 

Wschodniej! Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą współpracy 

http://kongres.lublin.eu/wspolpraca 
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