Wizyta studyjna nt. edukacji dzieci i młodzieży o pochodzeniu
cudzoziemskim oraz mniejszości narodowych i etnicznych
w kontekście działań antydyskryminacyjnych
Oslo, 1-3 grudnia 2015
Program
Celem wizyty jest zapoznanie uczestników i uczestniczek z praktyczną stroną pracy organizacji
i instytucji zajmujących się edukacja i integracją dzieci i młodzieży o pochodzeniu cudzoziemskim
oraz mniejszości narodowych i etnicznych w Norwegii, porównanie polityk i strategii stosowanych
w Polsce oraz w Norwegii, a także poznanie norweskich doświadczeń oraz wykorzystanie ich w
codziennej pracy polskich organizacji pozarządowych. W wizycie wezmą udział przedstawiciele i
przedstawicielki organizacji realizujących projekty finansowane z programu Obywatele dla
Demokracji.
Szczegółowy program wizyty zostanie przedstawiony w późniejszym terminie.



Przyjazd/Powrót
wylot 30 listopada (poniedziałek) o godz. 13:20 z Warszawy (lotnisko Chopina) do OsloGardermoen /Norwegian/ - przylot 15:15
powrót 4 grudnia (piątek) o godz. 11:00 z Oslo-Gardermoen do Warszawy (lotnisko
Chopina) /Norwegian/ - przylot 12:50

Koszty
Koszty pokrywane przez Organizatora:
 Transport lokalny w Polsce (dojazd na/z lotniska) - zwrot po powrocie do Polski na
podstawie przedstawionych biletów.
 Bilety lotnicze do/z Norwegii – zakupione przez Organizatora.
 Zakwaterowanie – zapewnione przez Organizatora.
 Wyżywienie – zapewnione przez Organizatora.
 Transport lokalny w Oslo (bilety autobusowe, bilety kolejowe, transport na/z lotniska) bilety zakupione na miejscu przez Organizatora.
Zwrot kosztów po wizycie:
Prosimy o przesłanie noty obciążeniowej od organizacji wysyłającej wraz z kopiami wszystkich
biletów i paragonów, za które przysługuje zwrot poniesionych kosztów. W przypadku płatności
kartą w Norwegii prosimy o załączenie wydruku bankowego poświadczającego rzeczywiście
poniesiony koszt w PLN. Osoby dojeżdżające na lotnisko samochodem powinny dołączyć do noty
potwierdzenie kosztu przejazdu środkami transportu publicznego (np. wydruk z Internetu z
informacją o cenie biletu autobusowego lub kolejowego II kl. na danej trasie). Prosimy o
przesłanie dokumentów (nota oraz podpisane kopie biletów i paragonów) na adres podany w
„Kontakcie”.
Transport z lotniska Oslo-Gardermoen do centrum miasta (Warszawa)
Na lotnisku na uczestniczki i uczestników wizyty będzie czekała przedstawicielka Organizatora,
która zakupi bilety lokalne. Z lotniska do centrum Oslo (Nationaltheatret) można dojechać
szybkim pociągiem Flytoget (www.flytoget.no). Podróż trwa 26 min., cena: 180 NOK. Stacja
kolejowa mieści się pod halą przylotów. Pociągi odjeżdżają co 20 min.
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Z lotniska do centrum można także dojechać autobusem. Połączenie obsługują:
- SAS Flybussen (http://www.flybussen.no/en); podróż trwa 43 min.
- TIMEkspressen/ Nettbuss (www.nettbuss.no); podróż trwa 55 min.
Przystanki autobusowe znajdują się naprzeciwko wyjścia z lotniska.
Zakwaterowanie
Osoby uczestniczące w wizycie zostaną zakwaterowane w pokojach 2-os. w Cochs Pensjonat przy
Parkveien 25: http://www.cochspensjonat.no/englishindex.html. Tel.: +47 23 33 24 00.
Uwaga: Śniadania serwowane będą w godz. 7:30 - 8:45 w kawiarni Espresso House przy Parkveien
27: http://www.espressohouse.com/ (tuż obok hotelu).
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Hotel znajduje się ok. 900 m od stacji metra Nationaltheatret, na którą przyjeżdżają pociągi z
lotniska Oslo-Gardermoen.
Wymiana walut
Walutą obowiązującą w Norwegii jest Korona norweska: 10 NOK = ok. 4,62 PLN (X 2015). Pieniądze
można wypłacić z bankomatów (tzw. Minibank) lub wymienić w Polsce przed wyjazdem.
Zdecydowana większość sklepów i restauracji przyjmuje karty płatnicze.
Poruszanie się po Oslo
Po Oslo i okolicach będziemy poruszać się piechotą oraz środkami transportu publicznego.
Uczestnicy i uczestniczki wizyty otrzymają karty miejskie.
Rozkład jazdy autobusów i tramwajów znajduje się na stronie:
https://ruter.no/en/
Czas wolny w Oslo – wieczorami...
W czasie wolnym polecamy m. in.:
 Gmach Norweskiej Opery i Baletu: Marmurowy i szklany budynek opery w Bjørvika należy
do najbardziej popularnych obiektów stolicy. Opera jest otwarta dla zwiedzających, a
spacer po jej dachu to popularna atrakcja turystyczna.
 Park Rzeźb Vigelanda: 80-hektarowy Park rzeźb Vigelanda położony w zachodniej części
Oslo słynie z 212 rzeźb Gustava Vigelanda.
 Twierdza Akershus: 13-wieczna forteca Akershus, położona w centrum miasta, jest
pozostałością średniowiecznego Oslo. Twierdza to również popularne miejsce
odpoczynku z widokami na port.
 Narodowa Galeria Sztuki: Największa w Norwegii kolekcja obrazów, rysunków i rzeźb.
Głównymi atrakcjami są obrazy „Krzyk” i „Madonna” Edvarda Muncha. Muzeum mieści
się w samym centrum, przy St. Olavs plass.
 Muzeum Edvarda Muncha: Muzeum zajmujące się gromadzeniem i opracowywaniem
zbioru dzieł Edvarda Muncha. Położone jest we wschodniej części śródmieścia przy
Toyengata 53.
Więcej informacji na: http://www.visitnorway.com/pl/gdzie-jechac/wschodnia/oslo/
Kontakt
Organizatorami wizyty są Fundacja im. Stefana Batorego oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży,
Operatorzy programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z funduszy EOG.
Kontakt ws. wizyty:
Justyna Frydrych
Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
tel. 22 536 02 67 (Polska), +48 533 778 757 (Norwegia)
e-mail: jfrydrych@batory.org.pl
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