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        e-mail: fundacjahagiamarina@gmail.com 
     

 
Dot. Rozpoczęcia rekrutacji do projektu „Senat Polonii Europy. Edycja 2022”. 
Osobą do kontaktu w sprawie rekrutacji do projektu „Senat Polonii Europy” jest Ksenia Alhaug: 
tel.: +48 731 051 654, e-mail: senat.polonii@gmail.com 
 
 
Mamy przyjemność poinformować o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Senat Polonii Europy”. 
 
Rekrutacja odbywa się poprzez przesłanie aplikacji zgłoszeniowej na stronie internetowej projektu: 

senatpolonii.org 
 

Nabór zgłoszeń trwa do 31 sierpnia 2022, zaś wyniki zostaną ogłoszone 1 września. 
Do udziału w projekcie są zaproszeni działacze polonijni w wieku 19 – 35 lat, którzy mają polskie 
obywatelstwo i znajomość języka polskiego przynajmniej na poziomie C1. 
Organizator zapewnia zwrot kosztów podróży do 700 PLN, noclegi, wyżywienie i transport na 
terenie Polski. 
 

 
INFORMACJE O PROJEKCIE: 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej: senatpolonii.org 

„Senat Polonii Europy” jest interdyscyplinarnym projektem edukacyjno – integracyjnym 
skierowanym do działaczy polonijnych oraz osób promujących Polskę na kontynencie europejskim.  

Jest to 5-dniowy cykl spotkań, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i paneli dyskusyjnych, którego 
celem jest aktywizacja działaczy polonijnych na rzecz tworzenia polskiego miękkiego lobbingu w 
Europie. W trakcie trwania projektu Uczestnicy wezmą udział w profesjonalnych szkoleniach z 
bezpieczeństwa informacji, tworzenia mediów i budowy lobbingu, odwiedzą instytucje i miejsca 
kluczowe z punktu widzenia polskiej historii i kultury, a także odbędą liczne spotkania z osobami 
tworzącymi polską politykę zagraniczną i polonijną.  

Wśród prelegentów i panelistów są posłowie, senatorowie, ministrowie, samorządowcy, prezesi 
instytucji centralnych oraz liderzy z Polski działający na rzecz promocji Polski za granicą, a także 
polscy publicyści, politolodzy i działacze pozarządowi.  

Oś tematyczną Projektu „Senat Polonii Europy” stanowią polska racja stanu i obrona 
Rzeczypospolitej Polskiej przed dezinformacją i tworzeniem „fake newsów” za granicą. Chcemy 
korzystać z doświadczeń innych krajów, które poprzez działalność swoich rodaków poza granicami 
skutecznie kreują politykę zagraniczną czerpiąc z ich kontaktów i doświadczenia. 
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Grupę docelową stanowią działacze polonijni, liderzy społeczni, działacze samorządowi, 
dziennikarze, aktywiści, studenci, przedsiębiorcy, twórcy kultury, pracownicy i wolontariusze 
organizacji pozarządowych oraz placówek naukowych. Łącznie do 25 pełnoletnich obywateli 
Rzeczypospolitej Polskiej- przedstawicieli Polonii oraz osób działających na rzecz Polonii i Polaków 
za granicą, mieszkających lub działających na terenie Europy (w tym w Polsce).  

Mając świadomość jak ważny dla naszych Rodaków poza granicami kraju jest kontakt z Polską, w 
ramach realizacji Projektu „Senat Polonii Europy” chcemy ich zapewnić, że są dla nas ważni, a ich 
wysiłek dla promocji Rzeczypospolitej jest doceniany przez najwyższe organy władzy państwowej i 
wszystkich, którym dobro naszej Ojczyzny stanowi wartość najwyższą. Potencjał naszych Rodaków, 
co wielokrotnie udowodniliśmy w trudnej historii Polski, jest jednym z wielu naszych skarbów, 
które wymagają ciągłej uwagi i pielęgnowania. 

  

 
 

Patryk Panasiuk 
Prezes Zarządu Fundacji 

 
 
 


