Wybrane inicjatywy Forum Polonia
“Jesteś u siebie, zagłosuj”

2013-2014 - kampania społeczna profrekwencyjna i angażująca. Wspierająca mniejszość
polską do włączania się w życie lokalnych
społeczności i budowania silnych więzi z samorządami i realizacji swoich biernych i czynnych
praw wyborczych. Partner: Stowarzyszenie
Szkoła Liderów. Współfinansowanie: MSZ.
Szkolenie Samorządowe

2013 – Przygotowane dla kandydatów, ich
zespołów oraz osób prowadzących działania
profrekwencyjne przed wyborami lokalnymi w
Irlandii 2014. Partner: Stowarzyszenie Szkoła
Liderów. Współfinansowanie: MSZ.
Szkolenie liderskie

Konferencja Edukacyjna w Irlandii

Dublin, listopad 2011. Pierwsza konferencja
tego typu dla nauczycieli i osób aktywnie
związanych z edukacją polonijną w Irlandii.
Wzięli w niej przedstawiciele szkół między
innnymi z Dublina, Galway, Waterford, Carlow.
Doinformowany rodzic Ciąża i Rodzicielstwo

2010-2011. To cykl spotkań informacyjnych
i konsultacji dla kobiet w ciąży i rodziców w
Irlandii. Spotkania zorganizowano w Dublinie
oraz – we współpracy z innymi organizacjami
– między innnymi w Kilkenny (współpraca
z Multicity Kilkenny).
Idziemy na ilość w spisie powszechnym
w Irlandii 2011r

Forum Polonia jest platformą współdziałania przedstawicieli polonijnych
organizacji, mediów oraz osób zaangażowanych w projekty dotyczące
mniejszości polskiej i społeczeństwa Irlandii. Forum działa jako platforma
wymiany informacji, udzielania wzajemnego wsparcia, społecznej
integracji oraz obrony interesu mniejszości polskiej w Republice Irlandii.

Dziel się,
zainspiruj się!
Na info@forumpolonia.org wysyłaj informacje
cenne dla aktywistów: działania Twojej organizacji,
od instytucji polskich czy irlandzkich. Zostaną zamieszczone na forumpolonia.org,rozesłane newsletterem
i umieszczone na facebook.ie/ForumPolonia.

Inicjuj
i współpracuj!
Zaproś do wspólnego projektu kreatywne,
sprawdzone i aktywne osoby, by realizować się
poprzez platformę Forum Polonia.

Rozwijaj się!
Poznawaj innych!
Przyjeżdżaj na zjazdy, konferencje i szkolenia
organizowane w ramach Forum Polonia. Poznaj
innych, dziel się swoim doświadczeniem, pomysłami
i buduj sieć współpracy. Dzięki partnerom w Polsce
i Irlandii przygotowujemy szereg rozwojowych szkoleń.

Zmieniaj świat
na lepsze!
Prowadźmy działania rzecznicze dla poprawy
sytuacji i wizerunku Polonii i Polski. FP reaguje też na
materiały krzywdzące polską społeczność w Irlandii.

Bądź sternikiem Forum Polonii!
Komitet Sterujący Forum Polonia jest odpowiedzialny za angażowanie
działaczy w realizacje powyższych celów. Włącz się!

2012 - szkolenie aktywistów przeprowadzone
we współpracy ze Stowarzyszeniem Szkoła
Liderów i Ambasadą na temat budowania
partnerstw i realizacji wizji zmian, jakich
młodzi aktywiści chcą dokonać w polskiej
społeczności w Irlandii.

Celem naszego projektu bylo zwiększenie
prawdopobieństwa adekwatnego określenia
liczby i obecnej sytuacji Polaków w Irlandii
poprzez zachęcanie do wzięcia udziału w Narodowym Spisie Powszechnym.
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Broszura powstała dzięki wsparciu finansowemu
Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Dublinie
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Selected projects run by Forum Polonia
“Vote! You are at home!” campaign

2013-2014 is a non-partisan campaign aiming
to educate the Polish community about the
Irish Local Government and encourage active
participation in their local communities and
in the forthcoming local elections as voters
and cadidates. Organised in partnership with
School for Leaders Association.
Local Community and Government Training

Education Conference in Ireland

UCD Dublin, November 2011. This was the
first education conference for teachers and
individuals involved in the Polish weekend
schools to discuss educational reform for
Polish abroad. Participants came from, amongst
others, Carlow, Dublin, Galway, Waterford.
Educated Parent –
Pregnancy and Parenthood

Forum Polonia is a cooperative platform that brings together representatives
of various Polish community organisations, the media, and individuals involved
in projects relating to the Polish minority and its links to Irish society as a whole.
The Forum operates through information exchanges, mutual supports, social
integration, and promoting and developing the interests of the Polish
community in the Republic of Ireland.

Share with
others!

Meet
and learn!

Email any information to info@forumpolonia.org
that you think may be of interest to other activists or
about those you want to promote. This will be added to
the website, facebook and sent out by newsletter.

2013 - Project aimed to prepare Polish people to participate in the forthcoming local
elections - to stand as candidates and to educate and encourage their communities to register
and vote. It was run in cooperation with
School for Leaders Association.

2010-2011. Information seminars, consulation
meetings for pregnant women and parents
in Ireland about their employment and social
rights. Sessions were organised in Dublin, Fermoy and Kilkenny in cooperation with various
Polish organisations (e.g. Multicity Kilkenny).

Leadership Training in Ireland

We are going for more – Census 2011

Come to Forum Polonia’s conferences, gatherings
and training courses organised in partnership with
Polish and Irish organisations – meet new people, share
your experiences, ideas and expand your networks.

Invite others
to cooperate!
Invite other activists you met at Forum Polonia to
cooperate with you. Initiate colaborative actions to
improve the image and situation of Polish in Ireland.

Change
the world!
Advocate for the Polish community in Ireland. Forum
Polonia has previously reacted to publications in the media
which have unfairly attacked the Polish community in Ireland.

Lead Forum Polonia!
Join the Steering Committee and be responsible for making all the above to happen!

2012. This 3 day training session for Polish acitivists in Ireland involved building partnerships
and creating visions. It was organised in cooperation with the School for Leaders‘ Association and
the Embassy of the Republic of Poland in Ireland.

The goal of this project was to educate and inform the Polish community in Ireland about Census 2011 and to encourage them to complete
the Census form so as to determine the correct
number of Polish people living in Ireland.

forumpolonia.org | info@forumpolonia.org | facebook.com/ForumPolonia
This publication was supported by
Embassy of the Republic of Poland in Dublin
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