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O Fundatorze

George Soros urodzi³ siê w 1930 roku w Budapeszcie, w wieku lat siedemnastu wyemigro-
wa³ do Anglii, gdzie ukoñczy³ London School of Economics. Po przyje�dzie do Stanów Zjed-
noczonych w 1956 roku zaj¹³ siê inwestowaniem na rynku kapita³owym, odnosz¹c wielki
sukces finansowy. Obecnie jest prezesem Soros Fund Management LCC, firmy zarz¹dzaj¹-
cej prywatnymi inwestycjami, pe³ni¹cej rolê g³ównego doradcy Quantum Group of Funds,
do której nale¿y, uwa¿any przez lata za najskuteczniejszy fundusz inwestycyjny na �wie-
cie, Quantum Fund N.V.

Studiuj¹c w London School of Economics George�a Sorosa pozna³ twórczo�æ Karla Poppe-
ra, która wywar³a du¿y wp³yw na jego pogl¹dy oraz pó�niejsz¹ dzia³alno�æ filantropijn¹.
Swoj¹ pierwsz¹ fundacjê - Open Society Fund - za³o¿y³ w 1979 roku w Nowym Jorku,
nastêpne: w 1984 roku na Wêgrzech i w 1987 roku w ówczesnym Zwi¹zku Radzieckim.
W 1988 roku w Polsce powsta³a Fundacja im. Stefana Batorego. Obecnie za³o¿one przez
Sorosa fundacje istniej¹ w 31 krajach Europy �rodkowej i Wschodniej, w Azji Centralnej,
w Republice Po³udniowej Afryki, na Haiti, w Gwatemali i w Stanach Zjednoczonych. Fun-
dacje, poprzez wspieranie ró¿norodnych inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych, a tak¿e
przedsiêwziêæ zwi¹zanych z restrukturyzacj¹ gospodarki, pomagaj¹ w budowie instytucji
spo³eczeñstwa otwartego.

George Soros jest autorem licznych artyku³ów traktuj¹cych o politycznych i gospodarczych
zmianach w Europie Wschodniej i w krajach by³ego Zwi¹zku Radzieckiego. Jest te¿ auto-
rem kilku ksi¹¿ek: Alchemy of Finance, 1987 (polskie wydanie: Alchemia finansów, SIW
Znak, Kraków 1996), Opening of Soviet System, 1990, Underwriting Democracy, 1991, Soros
on Soros: Staying Ahead, 1995 (polskie wydanie: Soros o sobie, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1998), The Crisis of Global Capitalism, 1998 (polskie wydanie: Kryzys
�wiatowego kapitalizmu, Wydawnictwo Muza, Warszawa 1999) oraz Open Society. Refor-
ming Global Capitalism, 2000.

George Soros zosta³ uhonorowany tytu³em doktora honoris causa przez New School of So-
cial Reserach (Nowy Jork) i Oxford University w 1980 roku, a w 1991 roku przez Budapesz-
tañski Uniwersytet Ekonomiczny i Yale University. Uniwersytet w Bolonii nada³ mu w 1995
roku najwy¿sze odznaczenie, Laurea Honoris Causa, w uznaniu jego zas³ug w szerzeniu idei
spo³eczeñstwa otwartego, za� Gazeta Wyborcza przyzna³a mu tytu³ Cz³owieka Roku 2000
za dzia³ania na rzecz spo³eczeñstwa obywatelskiego w Europie �rodkowej i Wschodniej.
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O Fundacji

Celem Fundacji im. Stefana Batorego jest wspieranie rozwoju demokratycznego, otwarte-
go spo³eczeñstwa. Do priorytetowych zadañ Fundacji nale¿y:

� umacnianie postaw i inicjatyw obywatelskich
Pragniemy wspó³tworzyæ w Polsce spo³eczeñstwo obywatelskie. Takie, w którym lu-
dzie nie oczekuj¹, ¿e wszelkie ich sprawy za³atwi pañstwo, ale sami organizuj¹ siê
wokó³ swoich potrzeb, przekonañ, pragnieñ. Wspieramy zatem ruch organizacji po-
zarz¹dowych � tych, które przyczyniaj¹ siê do rozwi¹zywania konkretnych problemów
swych spo³eczno�ci lokalnych; tych, które pracuj¹ na rzecz wyrównywania szans i
zmagaj¹ siê z problemami upo�ledzenia spo³ecznego; tych, które przeciwdzia³aj¹ dys-
kryminacji kobiet, nietolerancji wobec mniejszo�ci; tych, które zajmuj¹ siê szerzeniem
zasad pañstwa prawa i upowszechnianiem kultury prawnej.

� rozwijanie wspó³pracy miêdzy narodami
Pañstwa maj¹ jasno okre�lone granice, natomiast narody i spo³eczeñstwa powinny
siê przenikaæ i wzajemnie wzbogacaæ. Inicjujemy i wspieramy dzia³ania, które sprzy-
jaj¹ integracji europejskiej, a tak¿e zbli¿eniu do naszych s¹siadów z Europy �rodko-
wo-Wschodniej. Równie wa¿ne s¹ dla nas otwarto�æ na kulturê i obyczaje mniejszo�ci
narodowych zamieszkuj¹cych Polskê oraz zrozumienie potrzeby rozwoju ich w³asnej
to¿samo�ci.

� wyrównywanie szans edukacyjnych m³odzie¿y
Spo³eczeñstwo otwarte to spo³eczeñstwo wykszta³cone. Dlatego za jedn¹ z najwa¿niej-
szych spraw uwa¿amy powszechny dostêp do edukacji, zapewniaj¹cy m³odzie¿y rów-
ne ¿yciowe szanse. Wspieramy organizacje, inicjatywy, programy poprawy jako�ci
nauczania i zwiêkszenia dostêpno�ci wiedzy. Pomagamy szko³om i �rodowiskom lo-
kalnym, zw³aszcza z mniejszych miejscowo�ci, które ucz¹ m³odzie¿ aktywno�ci, uczest-
nictwa w ¿yciu publicznym i postaw prospo³ecznych.

� wspieranie dzia³alno�ci kulturalnej
Demokracja jest szans¹ dla prowincji, która przestaje byæ miejscem dalekim i gorszym.
Wspieramy wiêc aktywno�æ lokaln¹ nie tylko spo³eczn¹, ale tak¿e kulturaln¹, bo
tworzy ona wiêzi miêdzy lud�mi, przybli¿a nowe warto�ci, uczy otwarto�ci wobec ró¿-
nic �rodowiskowych, narodowo�ciowych, religijnych.

W swojej dzia³alno�ci Fundacja:
� jest niezale¿na od instytucji pañstwowych i politycznych;
� nie wyrêcza pañstwa i samorz¹dów w wykonywaniu ich podstawowych obowi¹zków;
� odpowiada na istniej¹ce potrzeby oraz inicjuje przedsiêwziêcia, które wci¹¿ s¹
jeszcze s³abo obecne w naszym ¿yciu spo³ecznym;

� przestrzega przejrzysto�ci zasad i procedur w procesie przyznawania dotacji.
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Fundacja im. Stefana Batorego zosta³a zarejestrowana przez S¹d Rejonowy Warszawa-Pra-
ga dnia 7 maja 1988 roku (nr rejestru F.R.I.56); jest niezale¿n¹, niedochodow¹ organizacj¹
pozarz¹dow¹. Za³o¿ycielem Fundacji jest George Soros, amerykañski finansista i filantrop,
który zainicjowa³ powstanie ca³ej sieci fundacji dzia³aj¹cych obecnie w ponad 30 krajach:
Europie �rodkowej i Wschodniej, Azji Centralnej, Republice Po³udniowej Afryki, Gwatemali,
na Haiti oraz w Stanach Zjednoczonych. �rodki finansowe na dzia³alno�æ Fundacji po-
chodz¹ z Open Society Institute, za³o¿onego i sponsorowanego przez George�a Sorosa,
a tak¿e z innych, zagranicznych i polskich, �róde³.

Swoje zadania Fundacja realizuje w ramach kilkunastu programów. Wiêkszo�æ z nich zaj-
muje siê rozpatrywaniem wniosków i przyznawaniem dotacji oraz monitorowaniem sposo-
bu i efektów wykorzystania przekazanych �rodków finansowych. Dotacje przyznawane s¹
na realizacje konkretnych projektów i przedsiêwziêæ. Organizacje pozarz¹dowe mog¹ po-
nadto ubiegaæ siê o dotacje na pokrycie czê�ciowych kosztów administracyjnych zwi¹za-
nych z realizowanymi przez nie projektami. Przyznajemy równie¿ stypendia na studia lub
sta¿e. Dotacje i stypendia przyznawane s¹ na zasadzie konkursowej. W procesie rozpatry-
wania wniosków � aby unikn¹æ przypadkowo�ci i arbitralno�ci � bior¹ udzia³ specjalnie
powo³ywane Komisje ekspertów w danych dziedzinach, które opiniuj¹ wnioski i proponuj¹
sposób rozdzia³u funduszy. Ostateczne decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Zarz¹d
Fundacji na comiesiêcznych posiedzeniach.

W Fundacji dzia³aj¹ te¿ programy, które prowadz¹ w³asn¹ dzia³alno�æ � organizuj¹ konfe-
rencje, spotkania, szkolenia. Nale¿¹ do nich: Forum Europy �rodkowo-Wschodniej, Pro-
gram Europejski, Program Przeciw Korupcji i Komisja Edukacji w Dziedzinie Uzale¿nieñ.

Fundacja wspó³pracuje równie¿ z programami regionalnymi Open Society Institute. Naj-
wa¿niejsze z nich to te, których zadaniem jest u³atwianie wspó³pracy miêdzy krajami na-
szego regionu: East-East Program i Arts and Culture Network Program, a tak¿e regionalny
program prowadzony przez Komisjê Edukacji w dziedzinie Uzale¿nieñ, który popularyzuje
polskie do�wiadczenia dotycz¹ce przeciwdzia³ania alkoholizmowi i narkomanii w Europie
Wschodniej i Azji Centralnej.

O naszych dzia³aniach, a tak¿e o mo¿liwo�ci ubiegania siê o dotacje, informujemy na bie-
¿¹co na naszej stronie internetowej i w wydawanym kwartalnie Biuletynie. Co roku publi-
kujmy sprawozdania, w których przedstawiamy wszystkie przyznane dotacje i zrealizowane
przedsiêwziêcia. Sprawozdania i Biuletyny rozsy³ane s¹ do mediów ogólnopolskich i lokal-
nych, setek instytucji i osób; wszyscy zainteresowani mog¹ je te¿ otrzymaæ w biurze Fun-
dacji.

W 2001 roku przekazali�my 889 dotacji dla instytucji i organizacji, 147 stypendiów i 94
dotacje indywidualne i grupowe na koszty podró¿y zwi¹zane z udzia³em w zagranicznych
przedsiêwziêciach.

Na dotacje przeznaczyli�my ³¹cznie prawie 21 milionów z³otych; na projekty i przedsiê-
wziêcia, realizowane bezpo�rednio przez poszczególne programy Fundacji wydali�my
prawie 5,5 miliona z³otych.
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Rada
Przewodnicz¹ca
Anna Radziwi³³
historyk

Cz³onek honorowy
George Soros

Cz³onkowie
Jan Krzysztof Bielecki
premier RP (1990),
przedstawiciel Polski
w Europejskim Banku
Odbudowy i Rozwoju

Bogdan Borusewicz
historyk

Wojciech Fibak
przedsiêbiorca

Bronis³aw Geremek
minister spraw zagranicznych
(1997-2000)

Jan Gross
New York University

Leszek Ko³akowski
Oxford University

Marcin Król
Uniwersytet Warszawski

Olga Krzy¿anowska
senator RP

Krzysztof Michalski
Instytut Nauk o Cz³owieku
w Wiedniu

Andrzej Olechowski
minister spraw zagranicznych
(1993-1995)

Zbigniew Pe³czyñski
Oxford University

ks. bp. Tadeusz Pieronek
Papieska Akademia
Teologiczna w Krakowie

Andrzej Rapaczyñski
Columbia University

Hanna Suchocka
premier RP (1992-1993)
(cz³onkostwo zawieszone
na czas pe³nienia misji
dyplomatycznej)

Stanis³aw Wellisz
Columbia University

Zarz¹d
Prezes
Aleksander Smolar
politolog,
Narodowe Centrum
Badañ Naukowych (CNRS),
Pary¿

Wiceprezesi

Nathalie Bolgert
konsultant finansowy

Jakub Wygnañski
socjolog,
dzia³acz organizacji
pozarz¹dowych

Cz³onkowie

Klaus Bachmann
publicysta
(do lipca 2001 roku)

Teresa Bogucka
publicystka, socjolog

Grzegorz Lindenberg
konsultant ds. mediów

Micha³ Nawrocki
fizyk,
Uniwersytet Warszawski

Andrzej Ziabicki
chemik,
Polska Akademia Nauk
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Zespó³
Program Organizacji Pozarz¹dowych
Justyna Blinowska
Izabela Rybka

Program Prawny
Grzegorz Wiaderek
koordynator programu
Gra¿yna Krzywkowska (do 31 maja)

Program Kobiecy
Dagmara Baraniewska
koordynator programu
Anna Stalewska

Program M³odzie¿owy
Sylwia Maksim-Wójcicka
Alina Wasilewska

Program Pomocy Dzieciom
Piotr Konczewski
koordynator programu
Ewa Duriasz (do 31 czerwca)
Anna Motoczyñska

Program Informacja i Komunikacja Spo³eczna
Marek Tuszyñski
koordynator programu
Wojciech Bogusz

Program Media
El¿bieta Oyrzanowska

Program Wydawniczy
Olga Szotkowska
koordynator programu
Maria Ofierska
redaktor serii Demokracja. Filozofia i praktyka

Program Kulturalny
Piotr Halbersztat
dyrektor programu
El¿bieta Chmielewska
Dorotea Cywiñska

Stypendia Akademickie
Ewa Cha³asiñska
dyrektor programu
Ewa Dobosz

Program Wschód-Wschód
Sylwia Sobiepan
koordynator programu
Anna Suchenek

Forum Europy �rodkowo-Wschodniej
Joanna Za³uska
dyrektor programu
Gra¿yna Czubek
Agnieszka Komorowska
Piotr Kosiewski
Agnieszka Michalak
Adam Zieliñski

Program Europejski
Jakub Boratyñski
dyrektor
£ukasz Kolano (wspó³praca)
Katarzyna Morawska
Karolina Stawicka (wspó³praca)

Program przeciw Korupcji
Gra¿yna Kopiñska
dyrektor
Marta Kindler
Grzegorz Makowski

Komisja Edukacji
w Dziedzinie Uzale¿nieñ
Ewa Woydy³³o-Osiatyñska
dyrektor programu
Ma³gorzata Prejzner

Arts and Culture
Network Program
El¿bieta Grygiel
kierownik programu
Paulina Florjanowicz (od 15 marca)
Dorota Kolano (do 31 marca)

Informacja i Rozwój
Ewa Kulik-Bieliñska
dyrektor
Marcin Polak

Ksiêgowo�æ
Alina Muziñska
dyrektor finansowy
El¿bieta Grodzka
Krystyna Grzeszkiewicz
Marianna Jeziorska
Danuta Mingin

Administracja
Danuta Rastawicka
dyrektor administracyjny
Piotr Chudzyñski
Miros³awa Kowalska
Genowefa Kropielnicka
Marek Skrzekotowski (do 30 czerwca)
Karolina P³atek
Katarzyna Tejwan
Andrzej Wydrych

Informatycy
Jakub Lengiewicz
Krzysztof Mas³owski
Tomasz Ostrowski
Wojtek Piêcek

Sekretariat
Ma³gorzata Kazimierczak
Renata Wilewska

Dyrektor Fundacji
Anna Rozicka
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Program
Organizacji

Pozarz¹dowych

Celem Programu jest inicjowanie i wspieranie przedsiêwziêæ zmierzaj¹cych do poprawy funk-
cjonowania organizacji pozarz¹dowych w Polsce i promowania dobrych wzorów dzia³añ
obywatelskich. Zale¿y nam na tym, by organizacje � dzia³aj¹c na rzecz dobra publicznego �
wspó³pracowa³y ze sob¹ i rozwija³y wspó³pracê z innymi partnerami spo³ecznymi (samorz¹-
dem, przedsiêbiorcami, wolontariuszami), by by³y dobrze zarz¹dzane i umia³y odpowiedzial-
nie gospodarowaæ powierzonymi funduszami.

Nagroda Porz¹dnie poza rz¹dem
W roku 2001 � wspólnie z Deutsche Bank Polska S.A. � przeprowadzili�my IV edycjê konkursu
dla polskich organizacji pozarz¹dowych Porz¹dnie poza rz¹dem. Nagradzanie polskich orga-
nizacji pozarz¹dowych ma s³u¿yæ przede wszystkim promowaniu wysokich standardów dzia-
³añ obywatelskich. Laureatami nagród pieniê¿nych i honorowych wyró¿nieñ by³y
organizacje ciesz¹ce siê uznaniem lokalnej spo³eczno�ci, które zyska³y wysok¹ ocenê ze
wzglêdu na prawid³owe zarz¹dzanie finansami i zespo³em, otwarto�æ na wspó³pracê z innymi
partnerami spo³ecznymi, respektowanie przepisów prawnych i kierowanie siê zasadami
etycznymi.

Dotacje instytucjonalne
Jak co roku, spor¹ czê�æ bud¿etu Programu przeznaczyli�my na dotacje instytucjonalne dla
organizacji pozarz¹dowych posiadaj¹cych du¿y dorobek i osi¹gniêcia w dziedzinie, w której
dzia³aj¹ (kultura, pomoc spo³eczna, ochrona zdrowia, wspó³praca miêdzynarodowa, etc.).
Dotacje te maj¹ pomóc organizacjom we wprowadzeniu zmian niezbêdnych dla ich rozwoju
i stabilizacji oraz w tworzeniu d³ugofalowej strategii dzia³ania, ró¿nicowaniu �róde³ finanso-
wania oraz podnoszeniu efektywno�ci zarz¹dzania posiadanymi �rodkami. W 2001 roku do-
tacje instytucjonalne otrzyma³y 23 organizacje.

Dzia³ajmy wspólnie
W 2001 roku przeprowadzili�my III edycjê projektu Dzia³ajmy wspólnie, adresowanego do
tych organizacji pozarz¹dowych, które ³¹cz¹ swoje zasoby finansowe, kadrowe i infrastruktu-
ralne w celu lepszego wykonywania zadañ spo³ecznie u¿ytecznych. W trzeciej edycji dofi-
nansowali�my projekty s³u¿¹ce przygotowaniu i wdra¿aniu wspólnej strategii dzia³ania w
zakresie rozpoznawania i efektywnego rozwi¹zywania konkretnych problemów spo³ecznych
wystêpuj¹cych w danej spo³eczno�ci, wypracowaniu zasad i form sta³ej wspó³pracy z samo-
rz¹dem terytorialnym, instytucjami pañstwowymi, biznesem i mediami, oraz budowaniu re-
prezentacji sektora pozarz¹dowego w celu prowadzenia rzecznictwa interesów organizacji i
ich podopiecznych wobec innych partnerów spo³ecznych.

Szklarnia
III edycjê mia³ równie¿ projekt Szklarnia s³u¿¹cy wspieraniu rozwoju lokalnych organizacji po-
zarz¹dowych. W 2001 roku Szklarnia adresowana by³a do ma³ych i m³odych organizacji zaj-
muj¹cych siê pomoca spo³eczn¹ i ochron¹ zdrowia na terenie województw: pomorskiego,
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zachodnio-pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Po raz pierwszy Szklarnia przeprowadzona
by³a we wspó³pracy z lokalnymi organizacjami partnerskimi: Fundacj¹ Wzajemnej Pomocy z
Inowroc³awia i Koszaliñskim Centrum Wspierania Inicjatyw Spo³ecznych. Zadaniem naszych
partnerów by³o upowszechnienie informacji na temat mo¿liwo�ci uzyskania dotacji, pomoc
lokalnym organizacjom w przygotowaniu wniosku, rozpatrzenie nades³anych propozycji oraz
monitoring przedsiêwziêæ realizowanych przez grantobiorców. Za po�rednictwem Koszaliñ-
skiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarz¹dowych przekazali�my 56 dotacji. Dota-
cje te (w wysoko�ci do 3 000 z³) przeznaczone by³y m.in. na wynajêcie eksperta, udzia³ w
szkoleniach podnosz¹cych kwalifikacje osób w zakresie zarz¹dzania organizacj¹ (obs³ugi
ksiêgowej, public relations, itp.), zakup oprogramowania czy literatury fachowej.

Wolontariusz
Poszukuj¹c nowej formu³y wspierania rozwoju wolontariatu w og³oszonym przez Organizacjê
Narodów Zjednoczonych �wiatowym Roku Wolontariatu, postanowili�my zachêciæ organiza-
cje do bardziej systematycznego i przemy�lanego w³¹czania wolontariuszy w dzia³alno�æ sta-
tutow¹. Dotacje na realizacjê projektów zak³adaj¹cych wspó³pracê z wolontariuszami
otrzyma³o 40 organizacji z ca³ej Polski; 25 projektów wspó³finansowa³o na kwotê 100 000 z³
Commercial Union - Towarzystwo Ubezpieczeñ na ¯ycie (Polska) S.A. Preferowane by³y pro-
jekty anga¿uj¹ce w pracê spo³eczn¹ absolwentów i osoby bezrobotne oraz przedstawiaj¹ce
rozwi¹zania, które mog¹ byæ inspiracj¹ i wzorem dla innych organizacji. Dotacjê otrzyma³o
te¿ warszawskie Centrum Wolontariatu na organizacjê obchodów �wiatowego Roku Wolon-
tariatu. Przekazali�my równie¿, przyznane jeszcze w roku 2000, 13 dotacji dla Centrów Wolon-
tariatu na prowadzanie biur po�rednictwa pracy dla wolontariuszy.

Wsparli�my ponadto kilka projektów wa¿nych z punktu widzenia potrzeb sektora organizacji
spo³ecznych. Przyk³adem tego typu projektów jest m. in. serwis informacyjny dla organizacji
pozarz¹dowych FIPRESS, czy model pozyskiwania i dystrybucji �rodków dla organizacji poza-
rz¹dowych realizowany przez Fundacjê Wspólna Droga przy wspó³pracy z wolontariuszami -
pracownikami firm komercyjnych. Dotacjê uzyska³ projekt Wspólnoty Roboczej Zwi¹zków
Organizacji Socjalnych WRZOS, która podjê³a zadanie tworzenia regionalnych zwi¹zków or-
ganizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na polu pomocy spo³ecznej w kolejnych czterech
województwach: ³ódzkim, podkarpackim, podlaskim i opolskim.

We wspó³pracy z Programem M³odzie¿owym zorganizowali�my szkolenie dla przedstawicieli
organizacji realizuj¹cych program lokalnych funduszy stypendialnych Równe szanse. Dzien-
nikarze prasy i radia w trakcie warsztatów zaprezentowali liderom organizacji spo³ecznych
swoist¹ �instrukcjê obs³ugi dziennikarza�, udzielaj¹c dzia³aczom spo³ecznym wielu cennych
wskazówek dotycz¹cych promowania swej dzia³alno�ci w mediach, pisania notatek praso-
wych, udzielania ciekawych wywiadów, etc. Podobne szkolenie zaoferowali�my innym od-
biorcom naszych dotacji.

IV edycja konkursu Porz¹dnie poza rz¹dem
[nagrody wspó³finansowane przez Deutsche Bank Polska S.A.
na kwotê 100 000 z³]

I nagroda
za ró¿norodne i skuteczne dzia³ania na rzecz lokalnego �rodowiska wiejskie-
go, za umiejêtne pokazanie dzieciom wiejskim problemów zwi¹zanych z
wej�ciem Polski do Unii Europejskiej UE, za zaanga¿owanie w pracê Stowa-
rzyszenia wolontariuszy z kraju i z zagranicy 50 000 z³

II nagroda
za aktywne i skuteczne pozyskiwanie sojuszników oraz �rodków finanso-
wych na rzecz dobrze rozpoznanych potrzeb dzieci i m³odzie¿y z terenu czte-
rech gmin Masywu �nie¿nika, za dobr¹ organizacjê i otwarto�æ
prowadzonych dzia³añ opartych o pracê wolontariuszy 25 000 z³

II nagroda
za niezwyk³¹ aktywno�æ w realizowaniu lokalnej polityki spo³ecznej skiero-
wanej do ludzi dotkniêtych bezrobociem i ubóstwem, za pozyskiwanie do
programów rozdzielania ¿ywno�ci wielkich rzesz wolontariuszy 25 000 z³

Stowarzyszenie Ekologiczno-
Kulturalne Ziarno, Grzybów

Fundusz Lokalny Masywu �nie¿nika,
Wójtowice

Koniñski Bank ¯ywno�ci,
Konin
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II nagroda
za stworzenie lokalnej koalicji przedsiêbiorców, samorz¹dów i organizacji
pozarz¹dowych oraz uruchomienie w oparciu o wolontariuszy i lokalnych
darczyñców programów stypendialnych ¯ak i Prymus, a tak¿e programu
wspierania inicjatyw spo³ecznych Lokomotywa, za dobre zarz¹dzanie,
otwarto�æ i przejrzysto�æ 25 000 z³

III nagroda
za unikalne i twórcze podej�cie do m³odzie¿y z ma³ych miejscowo�ci Warmii
i Mazur, za prze³amywanie wrogo�ci i nieufno�ci m³odzie¿y wobec spo³e-
czeñstwa i jego instytucji, oryginalne rozwi¹zania w dzia³aniach artystycz-
nych i dzielenie siê do�wiadczeniami ze �rodowiskami samorz¹dowymi,
szko³ami i innymi organizacjami pozarz¹dowymi 12 500 z³

III nagroda
za wzorcowe wykorzystanie sportu i kultury fizycznej w dzia³aniach z m³o-
dzie¿¹ wielkomiejskiego osiedla, za gospodarno�æ i efektywn¹ wspó³pracê
z w³adzami samorz¹dowymi Lublina 12 500 z³

Wyró¿nienie
za efektywne zarz¹dzanie organizacj¹, za ogromne zaanga¿owanie miesz-
kañców Domu w pomoc dla dzieci z Domów Dziecka i opiekê nad osobami
niepe³nosprawnymi

Wyró¿nienie
za konsekwentne przestrzeganie prawa w dzia³aniach, za umiejêtno�ci ne-
gocjacyjne w rozwi¹zywaniu problemów ekologicznych, za anga¿owanie
mieszkañców w prace na rzecz najbli¿szego otoczenia

Wyró¿nienie
za szerok¹ wspó³pracê ze �rodowiskami organizacji pozarz¹dowych, samo-
rz¹du i biznesu przy prowadzeniu kompleksowej opieki nad niepe³nospraw-
nymi dzieæmi w Zabrzu, za stworzenie i wzorowe prowadzenie
profesjonalnych placówek integracyjnych

Organizacja uroczysto�ci rozdania nagród w konkursie Porz¹dnie poza rz¹dem
oraz przygotowanie audycji radiowych i oprawy muzycznej, dzia³ania promo-
cyjne realizowane przez Fundacjê Komunikacji Spo³ecznej 39 448,86 z³

Dotacje instytucjonalne
[dotacje wspó³finansowane ze �rodków Fundacji Forda na kwotê 1 736 650 z³]

Prowadzenie dzia³alno�ci statutowej i rozwój instytucjonalny: dzia³ania edu-
kacyjno-informacyjne na rzecz rozwoju filantropii, propagowanie postaw
dobroczynnych 800 000 z³

Prowadzenie dzia³alno�ci statutowej i rozwój instytucjonalny: dzia³ania na
rzecz organizacji pozarz¹dowych pracuj¹cych w obszarach pomocy spo³ecz-
nej, o�wiaty, kultury, dobroczynno�ci, ochrony �rodowiska, ochrony zdro-
wia i pomocy spo³ecznej 100 000 z³

Prowadzenie dzia³alno�ci statutowej i rozwój instytucjonalny: dzia³ania na
rzecz równego statusu kobiet i mê¿czyzn, programy pomocy prawnej dla
kobiet 200 000 z³

Prowadzenie dzia³alno�ci statutowej i rozwój instytucjonalny: wspieranie
organizacji pozarz¹dowych w regionie podkarpackim (w 2001 roku zosta³a
wyp³acona I rata w wysoko�ci 50 000 z³) 80 000 z³

Prowadzenie dzia³alno�ci statutowej i rozwój instytucjonalny: pomoc oso-
bom niepe³nosprawnym, wykorzystywanie nowych technologii w procesie
integracji 140 000 z³

Prowadzenie dzia³alno�ci statutowej i rozwój instytucjonalny w latach 2001-
2003 - badania naukowe i dzia³alno�æ na rzecz modernizacji pañstwa w
dziedzinach: polityka spo³eczna, o�wiata, szkolnictwo wy¿sze, administracja
publiczna, kultura prawna, stosunki miêdzynarodowe 1 580 000 z³

Nidzicki Fundusz Lokalny,
Nidzica

Stowarzyszenie Tratwa,
Olsztyn

Stowarzyszenie Przyjació³ i Sympaty-
ków Osiedla B³onie,

Lublin

Stowarzyszenie Pomocy Ludzie Ludziom
� Dom Socjalny dla Mê¿czyzn,

Wroc³aw

Towarzystwo na rzecz
Ochrony Przyrody, Kraków

Zabrzañskie Towarzystwo Rodziców,
Opiekunów i Przyjació³
Dzieci Specjalnej Troski,

Zabrze

Akademia Rozwoju Filantropii
w Polsce, Warszawa

Biuro Obs³ugi Ruchu Inicjatyw
Samopomocowych BORIS,

Warszawa

Fundacja Centrum Praw Kobiet,
Warszawa

Centrum Wspierania Organizacji
Pozarz¹dowych CeWOP,

Rzeszów

Fundacja Fuga Mundi,
Lublin

Fundacja Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa
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Prowadzenie dzia³alno�ci statutowej i rozwój instytucjonalny: ochrona i upo-
wszechnianie dziedzictwa kulturowego ¯ydów w Polsce 100 000 z³

Prowadzenie dzia³alno�ci statutowej i rozwój instytucjonalny: promocja i roz-
wój reklamy spo³ecznej, dzia³alno�æ edukacyjna w zakresie wykorzystania
reklamy spo³ecznej w dzia³aniach organizacji pozarz¹dowych 45 000 z³

Prowadzenie dzia³alno�ci statutowej w latach 2002-2003 � realizacja pro-
jektów edukacyjnych dla dzieci i m³odzie¿y, wspieranie przedsiêbiorczo�ci
m³odzie¿y 800 000 z³

Prowadzenie dzia³alno�ci statutowej i rozwój instytucjonalny: wszechstron-
na pomoc bezdomnym w zakresie aktywizacji zawodowej 150 000 z³

Prowadzenie dzia³alno�ci statutowej w latach 2002-2004, w szczególno�ci
Szko³y Praw Cz³owieka dla uczestników z Polski oraz Miêdzynarodowej
Szko³y Praw Cz³owieka dla uczestników z krajów Europy �rodkowo-
Wschodniej 1 084 000 z³

Prowadzenie dzia³alno�ci statutowej i rozwój instytucjonalny: opieka palia-
tywna nad dzieæmi i ich rodzinami, profesjonalizacja pomocy psychologicznej

60 000 z³

Prowadzenie dzia³alno�ci statutowej i rozwój instytucjonalny: dzia³ania eduka-
cyjne i wydawnicze dotycz¹ce problematyki filozofii i politologii 100 000 z³

Prowadzenie dzia³alno�ci statutowej i rozwój instytucjonalny: dzia³alno�æ
naukowa i edukacyjna (w 2001 roku zosta³a przekazana I rata w wysoko�ci
50 000 z³) 100 000 z³

Prowadzenie dzia³alno�ci statutowej i rozwój instytucjonalny: wspieranie
organizacji pozarz¹dowych w regionie s³upskim 80 000 z³

Prowadzenie dzia³alno�ci statutowej i rozwój instytucjonalny: dzia³alno�æ spo-
³eczna, edukacyjna i kulturalna na zachodnich terenach popegeerowskich

100 000 z³

Prowadzenie dzia³alno�ci statutowej i rozwój instytucjonalny: wspieranie
spo³ecznej, edukacyjnej i charytatywnej aktywno�ci �rodowisk lokalnych

140 000 z³

Prowadzenie dzia³alno�ci statutowej i rozwój instytucjonalny: wyrównywa-
nie szans rozwoju dzieci i m³odzie¿y, animowanie aktywno�ci lokalnej po-
przez wspieranie organizacji pozarz¹dowych 80 000 z³

Prowadzenie dzia³alno�ci statutowej i rozwój instytucjonalny: dzia³ania na
rzecz promowania udzia³u organizacji pozarz¹dowych w budowie spo³e-
czeñstwa obywatelskiego 200 000 z³

Prowadzenie dzia³alno�ci statutowej i rozwój instytucjonalny: �wiadczenie
wszechstronnej pomocy dla osób niepe³nosprawnych 45 000 z³

Prowadzenie dzia³alno�ci statutowej i rozwój instytucjonalny: programy
edukacji postpenitencjarnej i profilaktyki kryzysowej

165 000 z³

Prowadzenie dzia³alno�ci statutowej i rozwój instytucjonalny: wspieranie
aktywnej dzia³alno�ci artystycznej i spo³ecznej z uczestnikami subkultur
m³odzie¿owych 90 000 z³

Prowadzenie dzia³alno�ci statutowej i rozwój instytucjonalny: upowszech-
nianie wiedzy o historii i wspó³czesno�ci Prus Wschodnich, dzia³alno�æ kultu-
ralna i wydawnicza 125 000 z³

Fundacja Judaica � Centrum
Kultury ¯ydowskiej, Kraków

Fundacja Komunikacji Spo³ecznej,
Warszawa

Fundacja M³odzie¿owej
Przedsiêbiorczo�ci,

Warszawa

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka,
Poznañ

Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka,
Warszawa

Lubelskie Hospicjum
dla Dzieci im. Ma³ego Ksiêcia, Lublin

O�rodek My�li Politycznej,
Kraków

Po³udniowo-Wschodni
Instytut Naukowy,

Przemy�l

S³upskie Centrum Wspomagania
Organizacji Pozarz¹dowych, S³upsk

Spo³eczne Stowarzyszenie
Edukacyjno-Teatralne, O�rodek-Teatr

Stacja Szamocin, Szamocin

Stowarzyszenie Centrum Wspierania
Aktywno�ci Lokalnej CAL, Warszawa

Stowarzyszenie Integracyjne
Klub Otwartych Serc,

Wieruszów

Stowarzyszenie na rzecz Forum
Inicjatyw Pozarz¹dowych, Warszawa

Stowarzyszenie na rzecz
Niepe³nosprawnych, Katowice

Stowarzyszenie Pomocy Spo³ecznej,
Rehabilitacji i Resocjalizacji

im. Jana Christiana Kofoeda, Siedlce

Stowarzyszenie Tratwa,
Olsztyn

Stowarzyszenie Wspólnota
Kulturowa Borussia, Olsztyn
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Dzia³ajmy wspólnie

Projekt Dolno�l¹skie Forum Organizacji Ekologicznych � wypracowanie
i wdro¿enie modelu wspó³pracy organizacji ekologicznych 15 000 z³

Opracowanie strategii wspó³pracy elbl¹skich organizacji w zakresie rozwi¹-
zywania problemów spo³ecznych w mie�cie 8 100 z³

Projekt Jak ciê widz¹... � wspó³praca organizacji pozarz¹dowych w celu
zainteresowania �rodowisk lokalnych i mediów inicjatywami spo³ecznymi
i dzia³alno�ci¹ organizacji pozarz¹dowych 12 000 z³

Projekt wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych powiatu kêtrzyñskiego na
rzecz zbudowania wspólnej reprezentacji 10 000 z³

Projekt wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych województwa lubelskiego
Razem przeciw bezrobociu 12 000 z³

Utworzenie i rozwój Federacji Organizacji S³u¿ebnych Mazowia
15 000 z³

Projekt Podlaska Pajêczyna Pozarz¹dowa � przygotowanie organizacji do
pe³nienia roli powiatowych o�rodków wsparcia w o�miu powiatach Podla-
sia i Mazur 12 000 z³

Wspó³praca koszaliñskich organizacji w celu stworzenia Koszaliñskiego Fo-
rum Wspó³pracy Miêdzysektorowej 15 000 z³

Prowadzenie powiatowych punktów konsultacyjno-informacyjnych dla or-
ganizacji pozarz¹dowych, grup samopomocowych i wolontariatu w dzie-
wiêciu powiatach województwa ma³opolskiego 20 000 z³

Projekt ¯yæ lepiej s³u¿¹cy integracji i aktywizacji oraz wypracowaniu strategii
wspó³dzia³ania organizacji pozarz¹dowych w powiecie Kra�nik 12 000 z³

Projekt Dzia³aj lokalnie � wspó³praca organizacji w dziedzinie zagospodaro-
wywania czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y 15 000 z³

Projekt Partnerstwo dla wspó³pracy � szkolenia, budowanie regionalnej
koalicji organizacji pozarz¹dowych i rozwijanie wspó³pracy z w³adzami sa-
morz¹dowymi 12 000 z³

Projekt Zwrotnica � utworzenie sieci ma³ych organizacji pozarz¹dowych
wspó³pracuj¹cych w dziedzinie kultury i edukacji

20 000 z³

Tworzenie reprezentacji organizacji pozarz¹dowych powiatu bartoszyckiego
8 400 z³

Projekt wspó³pracy sze�ciu mazurskich organizacji pozarz¹dowych �wieæmy
w sieci: Pomocni s¹siedzi 10 000 z³

Koralik do koralika � koordynacja i profesjonalizacja dzia³añ organizacji
pozarz¹dowych, samorz¹dów i instytucji wspieraj¹cych w ramach programu
Naszyjnik pó³nocy 15 000 z³

Wzmacnianie wspó³pracy organizacji zajmuj¹cych siê rozwi¹zywaniem pro-
blemu bezdomno�ci w powiecie warszawskim 10 500 z³

Projekt Lokalna Aktywno�æ Spo³eczna LAS � integrowanie i szkolenie orga-
nizacji pozarz¹dowych powiatu skierniewickiego i powiatów o�ciennych

24 500 z³

Dolno�l¹ska Fundacja Ekorozwoju,
Wroc³aw

Elbl¹ska Rada Konsultacyjna
Osób Niepe³nosprawnych, Elbl¹g

Elbl¹skie Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Pozarz¹dowych ESWIP,

Elbl¹g

Forum Inicjatyw Lokalnych
w Kêtrzynie, Kêtrzyn

Forum Lubelskich Organizacji
Pozarz¹dowych FLOP, Lublin

Fundacja na rzecz Transportowych
Us³ug Specjalistycznych

dla Niepe³nosprawnych,Warszawa

Fundacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej, Centrum Szkoleniowe,

Bia³ystok

Koszaliñskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Spo³ecznych, Koszalin

Krakowskie Forum Organizacji
Socjalnych KraFOS, Kraków

Kra�nickie Stowarzyszenie Przyjació³
Dzieci Specjalnej Troski, Kra�nik

£êczyñskie Stowarzyszenie Ochrony
Zdrowia Psychicznego, £êczna

Regionalne Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarz¹dowych,

Jelenia Góra

Spo³eczne Stowarzyszenie Edukacyjno-
Teatralne, O�rodek - Teatr
Stacja Szamocin, Szamocin

Stowarzyszenie Integracji Osób
Niepe³nosprawnych SION, Bartoszyce

Stowarzyszenie M³odzie¿owe Ulica,
Dobre Miasto

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Miasta i Gminy Debrzno,

Debrzno

Stowarzyszenie Pracowników Socjal-
nych Przeciw bezdomno�ci, Warszawa

Stowarzyszenie Rodziców i Opieku-
nów Dzieci Niepe³nosprawnych
Wspólna Troska, Skierniewice
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Przebudzenie III sektora � projekt wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych na
rzecz wzmocnienia i zintegrowania sektora pozarz¹dowego województwa
kujawsko-pomorskiego 10 000 z³

Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych na rzecz stworzenia Centrum Us³ug
Socjalnych jako modelu pomocy spo³ecznej w powiecie ³om¿yñskim

12 000 z³

ProjektMieszkanie treningowe jako alternatywa wychodzenia z bezdomno�ci
20 000 z³

Projekt Rozci¹gamy sieci: wspó³praca NGO-sów � wypracowanie strategii
wspó³dzia³ania organizacji pozarz¹dowych powiatu W¹brze�no i zasad ich
wspó³pracy z samorz¹dem lokalnym 8 000 z³

�wieæ w sieci � forum organizacji pozarz¹dowych powiatu olsztyñskiego
7 000 z³

Sieæ wspó³pracy: programy dla dzieci i m³odzie¿y � wspó³dzia³anie podkar-
packich organizacji pozarz¹dowych w celu tworzenia programów dla m³o-
dzie¿y 17 000 z³

Szklarnia

Realizacja III edycji projektu Szklarnia adresowanego do ma³ych organizacji
zajmuj¹cych siê pomoc¹ spo³eczn¹ i ochron¹ zdrowia w województwie ku-
jawsko-pomorskim 2 800 z³

Realizacja III edycji projektu Szklarnia adresowanego do ma³ych organizacji
zajmuj¹cych siê pomoc¹ spo³eczn¹ i ochron¹ zdrowia na terenie woje-
wództw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego
(w tym przekazanie 56 dotacji) 149 100 z³

Wolontariusz

Pracujemy sprawniej � projekt pozyskiwania wolontariuszy do pracy z oso-
bami niepe³nosprawnymi (po³owa dotacji ze �rodków Commercial Union)

14 000 z³

Projekt M³oda Europa � szkolenia z zakresu organizacji europejskiej wymia-
ny m³odzie¿y 15 000 z³

Program Sta¿ � przygotowanie studentów do pracy wolontaryjnej z dzieæmi
i m³odzie¿¹ (po³owa dotacji ze �rodków Commercial Union) 10 000 z³

Poszerzenie dzia³alno�ci centrum wolontariatu Fundacji o m³odzie¿ z rodzin
niewydolnych wychowawczo jako sposób na jej resocjalizacjê (po³owa
dotacji ze �rodków Commercial Union) 15 000 z³

Dobra robota dla bezrobotnych � warsztaty dla wolontariuszy rekrutuj¹cych
siê z bezrobotnych (po³owa dotacji ze �rodków Commercial Union)

5 000 z³

Projekt Internetem do samodzielno�ci � w³¹czanie wolontariuszy niepe³no-
sprawnych i pe³nosprawnych w pomoc osobom chorym na zanik miê�ni

9 000 z³

Szkolenie dla wolontariuszy przygotowuj¹ce ich do pracy z kandydatami na
rodziców zastêpczych (po³owa dotacji ze �rodków Commercial Union)

6 000 z³

Razem z wolontariuszem. Przyjazny wolontariusz � projekt pozyskiwania
wolontariuszy dla sprawowania opieki nad osobami z chorob¹ nowotwo-
row¹ (po³owa dotacji ze �rodków Commercial Union) 10 000 z³

Stowarzyszenie Rozwoju
Regionalnego Partner,

Bydgoszcz

Stowarzyszenie Wspierania Poradnic-
twa Obywatelskiego, £om¿a

Towarzystwo Pomocy
im. �w. Brata Alberta, S³upsk

Towarzystwo Rozwoju
Gminy P³u¿nica,

P³u¿nica

Towarzystwo Przyjació³ Olsztynka,
Olsztynek

Towarzystwo Wspierania Rozwoju
Dzieci i M³odzie¿y Altum, Rzeszów

Fundacja Wzajemnej Pomocy,
Inowroc³aw

Koszaliñskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Spo³ecznych, Koszalin

Bieszczadzkie Stowarzyszenie na rzecz
Dzieci i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej

Promyk Nadziei, Ustrzyki Dolne

Europejskie Centrum Wspó³pracy
M³odzie¿y, Toruñ

Fundacja Bene Vobis,
Warszawa

Fundacja Mielnica,
Konin

Fundacja Misja Gaudete,
Katowice

Fundacja Pomocy Chorym
na Zanik Miê�ni, Szczecin

Fundacja Serce Dzieciom,
Lublin

Hospicjum im. Ks. J. Popie³uszki,
Bydgoszcz
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Tworzenie sieci Klubów Pomocy Kole¿eñskiej Praca � system wsparcia dla
osób bezrobotnych i ich rodzin (po³owa dotacji ze �rodków Commercial Union)

6 000 z³

Wolontariusz to prawdziwy skarb � przygotowanie wolontariuszy do dzia³añ
na rzecz mieszkañców gminy Janikowo i gmin okolicznych, g³ównie dzieci
i m³odzie¿y (po³owa dotacji ze �rodków Commercial Union) 7 000 z³

Wolontariusz w ¿yciu dzieci autystycznych � projekt przygotowania wolon-
tariuszy do pracy z dzieæmi autystycznymi 2 000 z³

Przygotowanie wolontariuszy do pomocy osobom z zaburzeniami psychicz-
nymi 10 000 z³

Wiejski nauczyciel wolontariuszem � utworzenie grupy liderów w �rodowi-
sku wiejskim 5 500 z³

Wolontariat bez barier � projekt pozyskiwania wolontariuszy do pracy z oso-
bami nies³ysz¹cymi (po³owa dotacji ze �rodków Commercial Union)

10 000 z³

Przygotowanie wolontariuszy do pomocy rodzinom wychowuj¹cym ma³e
dzieci z ciê¿kimi uszkodzeniami 5 300 z³

B¹d� pomocny � zostañ wolontariuszem � projekt pozyskiwania wolontariu-
szy dla Stowarzyszenia (2 200 z³ ze �rodków Commercial Union) 4 450 z³

Wolontariat � wspólne dobro � projekt pozyskiwania wolontariuszy przez
organizacje pozarz¹dowe 5 000 z³

Usprawnienie i profesjonalizacja dzia³añ Stowarzyszenia w zakresie pozyski-
wania i przygotowania wolontariuszy do pracy w dziedzinie promocji i edu-
kacji praw cz³owieka 10 000 z³

�wiatowy Rok Wolontariatu 2001 � promocja i popularyzacja idei pracy
woluntarystycznej w Polsce 20 000 z³

Jurajski wolontariat � projekt przygotowania wolontariuszy do pracy z dzieæ-
mi chorymi i niepe³nosprawnymi 5 000 z³

Wolontariat jako droga do rozwoju oddolnej aktywno�ci spo³eczeñstwa �
w³¹czanie wolontariuszy do pracy na rzecz rodzin wielodzietnych, ubogich,
dotkniêtych bezrobociem lub niepe³nosprawno�ci¹ (po³owa dotacji ze �rod-
ków Commercial Union) 8 000 z³

Centrum Wolontariatu � pozyskiwanie i szkolenie wolontariuszy w�ród
uczniów, studentów i bezrobotnych do prac na rzecz dzieci i m³odzie¿y (po-
³owa dotacji ze �rodków Commercial Union) 10 000 z³

Program partnerskiej wymianywolontariuszymiêdzy organizacjami pozarz¹do-
wymi wspó³pracuj¹cymi w ramach projektu Naszyjnik pó³nocy 7 000 z³

Projekt e-Wolont@riusz � stworzenie zespo³u wolontariuszy zarz¹dzaj¹cych
internetowym serwisem informacyjnym S³awkowa 5 100 z³

Wolontariusze wszystkich dzielnic ³¹czcie siê, wolontariuszom wolno � kam-
pania pozyskiwania wolontariuszy 3 500 z³

Czyñ dobro innym � projekt przygotowywania wolontariuszy do pomocy
ludziom biednym, bezrobotnym i chorym w �rodowisku wiejskim (po³owa
dotacji ze �rodków Commercial Union) 10 000 z³

Pomocna d³oñ � projekt przygotowania wolontariuszy, absolwentów i bez-
robotnych do pracy dla dzieci i m³odzie¿y z peryferyjnych osiedli Bia³egosto-
ku i wsi Fasty (po³owa dotacji ze �rodków Commercial Union) 3 600 z³

Instytut Wspó³pracy i Partnerstwa
Lokalnego, Katowice

Janikowskie Stowarzyszenie Dzieci
Specjalnej Troski Dar Serca,

Janikowo

Krajowe Towarzystwo Autyzmu,
Kielce

£êczyñskie Stowarzyszenie Ochrony
Zdrowia Psychicznego, £êczna

Polska Akcja Humanitarna,
Toruñ

Polski Zwi¹zek G³uchych, O�rodek
Rehabilitacji i Wsparcia Spo³ecznego
dla Osób Niepe³nosprawnych, Rzeszów

Polskie Towarzystwo
Walki z Kalectwem, Bydgoszcz

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Upo�ledzeniem Umys³owym, Krosno

Regionalne Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarz¹dowych, Jelenia Góra

Stowarzyszenie Amnesty
International, Gdañsk

Stowarzyszenie Centrum
Wolontariatu,Warszawa

Stowarzyszenie Jurajskiego
Banku ¯ywno�ci, Zawiercie

Stowarzyszenie Kontakt
Miast Bia³ystok-Eindhoven,

Bia³ystok

Stowarzyszenie na rzecz Tworzenia
Przyjaznego �rodowiska Wychowaw-
czego Dzieci i M³odzie¿y I³awskiej

Przystañ, I³awa

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Miasta i Gminy Debrzno, Debrzno

Stowarzyszenie na rzecz Wspierania
Rozwoju Miasta S³awków

Stowarzyszenie Nios¹cych
Pomoc Amicus-Przyjaciel, Toruñ

Stowarzyszenie Obrony Praw
Bezrobotnych, Postomino

Stowarzyszenie Ochotniczych
Hufców Pracy, Bia³ystok
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Wolontariusz: sposób na bezrobocie � rekrutacja i przygotowanie wolonta-
riuszy do pracy na rzecz potrzebuj¹cych mieszkañców Barlinka i okolicznych
wsi (po³owa dotacji ze �rodków Commercial Union) 3 000 z³

Podaruj mi trochê s³oñca � projekt przygotowuj¹cy wolontariuszy do pracy
na rzecz dzieci (1 500 z³ ze �rodków Commercial Union) 3 150 z³

Projekt Uczymy siê i pomagamy - M³odzie¿owe SOS � przygotowanie m³o-
dych wolontariuszy do udzielania pomocy uczniom szkó³ nakielskich (po³o-
wa dotacji ze �rodków Commercial Union) 5 000 z³

Wolontariusz dla Puchatka � pozyskiwanie wolontariuszy do pracy w �wie-
tlicy socjoterapeutycznej 10 000 z³

Uczymy siê razem � pozyskiwanie wolontariuszy do pomocy dzieciom w
nauce (po³owa dotacji ze �rodków Commercial Union) 8 000 z³

Projekt anga¿owania i integracji mieszkañców osiedla poprzez pracê na
rzecz dzieci (po³owa dotacji ze �rodków Commercial Union) 7 000 z³

Projekt Daæ szansê m³odym � prace wolontaryjne dla absolwentów szkó³
wy¿szych (7 000 z³ ze �rodków Commercial Union) 14 600 z³

Nie tylko biznes � praktyki i sta¿e studenckie w organizacjach pozarz¹do-
wych 7 000 z³

Poszukiwacze skarbów � projekt pozyskiwania wolontariuszy do pracy w
Warsztacie Terapii Zajêciowej (po³owa dotacji ze �rodków Commercial
Union) 7 000 z³

ProjektWolontaryjna pomoc choremu � tworzenie sta³ych grup wolontariu-
szy pomagaj¹cych osobom niepe³nosprawnym i starszym (po³owa dotacji
ze �rodków Commercial Union) 7 000 z³

Wolontariusz na miarê czasów � stworzenie Tatrzañskiego Centrum Wolon-
tariatu

4 800 z³

Dajmy innym cz¹stkê siebie � pozyskiwanie wolontariuszy do opieki palia-
tywnej (po³owa dotacji ze �rodków Commercial Union) 10 000 z³

Dajemy serce i pracê � szko³a kszta³cenia profesjonalnych wolontariuszy
(po³owa dotacji ze �rodków Commercial Union) 10 000 z³

ProjektWspólna droga � przygotowanie wolontariuszy do pracy z m³odzie¿¹
ze �rodowisk zagro¿onych patologiami (po³owa dotacji ze �rodków Com-
mercial Union) 7 000 z³

Centra Wolontariatu

Organizowanie sta³ej wspó³pracy wolontariuszy z socjalnymi organizacjami
pozarz¹dowymi, miejskimi o�rodkami pomocy spo³ecznej i szko³ami

11 500 z³

Przygotowanie m³odzie¿y do pracy w organizacjach pozarz¹dowych i instytu-
cjach publicznych dzia³aj¹cych na rzecz osób niepe³nosprawnych i chorych

19 200 z³

Organizowanie wspó³pracy wolontariuszy z organizacjami socjalnymi
w celu niesienia pomocy bezrobotnym i ubogim rodzinom z terenów by³ych
Pañstwowych Gospodarstw Rolnych 8 000 z³

Organizowanie pracy wolontariuszy w �rodowisku lokalnym
5 500 z³

Stowarzyszenie Opiekuñcze,
Dom Dziennego Pobytu, Barlinek

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom,
Garwolin

Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki
�rodowiskowej Starzy i M³odzi dla

M³odych i Starych, Nak³o nad Noteci¹

Stowarzyszenie Puchatek,
Bydgoszcz

Stowarzyszenie Razem,
Gdynia

Stowarzyszenie Rozwoju
Osiedla �winiary, Wroc³aw

Stowarzyszenie Ruch Pomocy
Psychologicznej Integracja, Rzeszów

Stowarzyszenie Studenckie
Centrum Wolontariatu, Warszawa

Stowarzyszenie Wspólna Przysz³o�æ �
Polska, Europa, �wiat, Brzeziny

Stowarzyszenie Wzajemnej
Pomocy Flandria,

Inowroc³aw

Tatrzañskie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Uzale¿nionym i Ich Rodzinom

Rodzina, Zakopane

Towarzystwo Przyjació³ Chorych,
¯arów

Towarzystwo Rozwoju
Gminy P³u¿nica, P³u¿nica

Zak³ad Doskonalenia Zawodowego,
P³ock

Centrum Wolontariatu,
Gdañsk

Elbl¹skie Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Pozarz¹dowych ESWIP,

Elbl¹g

Fundacja Pomocy Humanitarnej,
Pi³a

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej,
Centrum Szkoleniowe Bia³ystok
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Organizowanie wspó³pracy wolontariuszy z organizacjami pozarz¹dowymi
i instytucjami publicznymi prowadz¹cymi dzia³alno�æ socjaln¹ lub wycho-
wawczo-edukacyjn¹ 28 500 z³

Przygotowanie wolontariuszy do pracy na rzecz osób chorych terminalnie,
dzieci i m³odzie¿y ze �rodowisk zaniedbanych wychowawczo oraz ludzi star-
szych 7 000 z³

Przygotowanie wolontariuszy do opieki nad dzieæmi i m³odzie¿¹ oraz lud�-
mi starszymi, samotnymi i chorymi we wspó³pracy z O�rodkiem Pomocy
Spo³ecznej 4 500 z³

Przygotowanie uczniów szkó³ �rednich do opieki nad dzieæmi z rodzin za-
stêpczych we wspó³pracy z O�rodkiem Pomocy Spo³ecznej 15 000 z³

Przygotowanie wolontariuszy, g³ównie studentów, do opieki nad osobami
niepe³nosprawnymi, dzieæmi z rodzin niezaradnych wychowawczo oraz
lud�mi starszymi 28 500 z³

Przygotowanie wolontariuszy do pracy w organizacjach pozarz¹dowych
i instytucjach publicznych prowadz¹cych dzia³alno�æ opiekuñcz¹, wycho-
wawcz¹ i edukacyjn¹ dla dzieci i m³odzie¿y z rodzin dysfunkcyjnych

15 000 z³

Wolontariat jako alternatywna forma spêdzania wolnego czasu dla m³o-
dzie¿y � przygotowanie uczniów i studentów do pracy wolontarystycznej
w organizacjach pozarz¹dowych 5 000 z³

Aktywizacja spo³eczno�ci lokalnej przez wolontariat � przygotowanie wo-
lontariuszy do pracy w lokalnych organizacjach pozarz¹dowych i instytu-
cjach samorz¹dowych 12 000 z³

Inne

Realizacja programu promocji wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych Dialog
35 000 z³

Organizacja konferencji Forum Polityki Mikropo¿yczkowej krajów WNP
w Krakowie (dotacja ze �rodków Open Society Institute, Budapest)

77 303,11 z³

Przygotowanie i publikacja Monitora Polityki Mikrofinansowej dla krajów
Europy �rodkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej (dotacja ze �rodków
Open Society Institute, Budapest) 100 000 z³

Realizacja projektu pozyskiwania funduszy dla organizacji pozarz¹dowych
przy wspó³pracy wolontariuszy z firm komercyjnych 24 500 z³

Powadzenie Centrum Doradczego Programów Pomocowych dla organizacji
pozarz¹dowych Warmii i Mazur oraz Kujaw 30 000 z³

Wprowadzenie nowego systemu zarz¹dzania stronami internetowymi
6 150 z³

Prowadzenie dzia³alno�ci informacyjnej i edukacyjnej na temat integracji
europejskiej 40 000 z³

Prowadzenie dzia³alno�ci informacyjnej i edukacyjnej na temat integracji
europejskiej 10 000 z³

Prowadzenie serwisu informacyjnego dla organizacji pozarz¹dowych
FIPRESS 62 600 z³

Prowadzenie programów edukacji obywatelskiej, kreowanie postaw lider-
skich, promowanie aktywno�ci spo³ecznej obywateli 90 000 z³

Fundacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej, �wiêtokrzyskie Centrum,

Kielce

Regionalne Centrum Wolontariatu,
£ód�

Stowarzyszenie Bielskie
Centrum Wolontariatu, Bielsko-Bia³a

Stowarzyszenie Centrum
Wolontariatu, Kraków

Stowarzyszenie Centrum
Wolontariatu,

Lublin

Stowarzyszenie Centrum
Wolontariatu, S³upsk

Stowarzyszenie Regionalne
Centrum Wolontariatu, Toruñ

Towarzystwo Centrum Wolontariatu
SIGMA, Ostrowiec �wiêtokrzyski

Centrum Wspierania Organizacji
Pozarz¹dowych CEWOP, Rzeszów

Fundacja Centrum Organizacji
Po¿yczkowych, Warszawa

Fundacja Wspólna Droga,
Warszawa

Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida,
Nidzica

Polska Akcja Humanitarna,
Warszawa

Polska Fundacja
im. Roberta Schumana,Warszawa

Polska Rada Ruchu Europejskiego,
Warszawa

Stowarzyszenie na rzecz Forum
Inicjatyw Pozarz¹dowych,Warszawa

Stowarzyszenie Szko³a Liderów,
Warszawa
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Stowarzyszenie Trenerów Organizacji
Pozarz¹dowych STOP, Warszawa

Wspólnota Robocza Zwi¹zków
Organizacji Socjalnych, Warszawa

Spotkania, szkolenia i konsultacje

Budowanie to¿samo�ci i integracja �rodowiska trenerów organizacji pozarz¹-
dowych w Polsce 46 000 z³

Budowanie czterech regionalnych zwi¹zków organizacji socjalnych w woje-
wództwie opolskim, ³ódzkim, podlaskim i podkarpackim 45 000 z³

Szkolenia dla przedstawicieli organizacji realizuj¹cych program lokalnych
funduszy stypendialnych Równe szanse oraz innych organizacji pozarz¹do-
wych � grantobiorców Fundacji im. Stefana Batorego � na temat wspó³pracy
z mediami prowadzone przez dziennikarzy Gazety Wyborczej i TVN, sposób
prezentacji organizacji, przygotowywanie notatki prasowej, wywiadu

Konsultacje i doradztwo dla organizacji pozarz¹dowych � grantobiorców
Fundacji im. Stefana Batorego � dotycz¹ce zarz¹dzania finansami

Przygotowanie programu Partnerstwo Miast i Obywateli, realizowanego we
wspó³pracy z Fundacj¹ Roberta Boscha ze Stuttgartu (ze �rodków Fundacji
Boscha)

33 728,22 z³

Dotacje: 8 037 653,11 z³

Spotkania i szkolenia: 73 177,08 z³

Koszty realizacji programu: 259 081,75 z³

RAZEM: 8 369 911,94 z³
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Program
Prawny

Zadaniem Programu jest inicjowanie i wspieranie przedsiêwziêæ dotycz¹cych: upowszech-
niania wiedzy i informacji z zakresu prawa, kszta³towania kultury prawnej, pomocy
w poznawaniu i stosowaniu przez obywateli dostêpnych �rodków ochrony prawnej.

W roku 2001 koncentrowali�my siê przede wszystkim na dzia³aniach zwiêkszaj¹cych do-
stêp obywateli do wiedzy i informacji prawnej, u³atwiaj¹cych korzystanie z dostêpnych
�rodków pomocy prawnej oraz wspieraj¹cych obywateli w dochodzeniu swoich praw. Sta-
rali�my siê, aby projekty przez nas wspierane dostarcza³y wiedzy praktycznej i u¿ytecznej
w codziennym rozwi¹zywaniu problemów ¿yciowych. Zwracali�my uwagê na inicjatywy,
które pomaga³y obywatelom odnale�æ siê w g¹szczu przepisów i procedur prawnych,
dawa³y im wiedzê i umiejêtno�æ korzystania z dostêpnych �rodków pomocy prawnej
w dochodzeniu swoich praw. Du¿¹ wagê przywi¹zywali�my do tego, ¿eby finansowane
przez Program projekty by³y realizowane we wspó³pracy z lokalnymi instytucjami samo-
rz¹du terytorialnego oraz organizacjami pozarz¹dowymi, aby posiada³y wizjê dalszego
rozwoju i finansowania.

G³ównym partnerem Programu by³y organizacje pozarz¹dowe, jako ¿e odgrywaj¹ one
niezwykle istotn¹ rolê w procesie stosowania i przestrzegania prawa, tak przez obywateli,
jak i przez ró¿ne organa w³adzy. Do nich te¿ adresowana by³a nasza pomoc finansowa.
Najwa¿niejsze z organizacji pozarz¹dowych, z którymi wspó³pracowali�my w roku 2001 to:
Miêdzynarodowa Komisja Prawników, Zwi¹zek Stowarzyszeñ Biur Porad Obywatelskich,
Stowarzyszenie Przyjació³ Integracji, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej oraz Stowa-
rzyszenie Pomocy Spo³ecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda.

W ramach dzia³añ zmierzaj¹cych do zwiêkszenia dostêpu do informacji i pomocy prawnej
kontynuowali�my wsparcie dla Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz dla Biur Porad
Obywatelskich. Zadaniem tych instytucji jest dostarczanie bezp³atnej i bezstronnej infor-
macji prawnej oraz udzielanie porad osobom w trudnej sytuacji ¿yciowej przez odpowied-
nio przeszkolonych doradców (Biura Porad Obywatelskich) lub studentów prawa
dzia³aj¹cych pod kierunkiem i nadzorem pracowników naukowych i do�wiadczonych
prawników (Uniwersyteckie Poradnie Prawne). W roku 2001 przekazali�my dotacje dla
istniej¹cych lub nowopowsta³ych Biur Porad Obywatelskich w Lubaczowie, Wroc³awiu, Ko-
ninie, Olsztynie, Miko³ajkach, Wroc³awiu, Warszawie, £om¿y, Poznaniu, Wa³brzychu, Debrz-
nie, Suwa³kach, Garwolinie, Pu³awach, Wieruszowie, Przemy�lu, Gdyni, Ostro³êce, Mielcu
i Gdañsku. Pomagali�my w dzia³aniach zmierzaj¹cych do zacie�nienia wspó³pracy miêdzy
Uniwersyteckimi Poradniami Prawnymi i powo³ania wspólnej dla nich organizacji.

Wspierali�my tak¿e organizacje, które zajmuj¹ siê pomoc¹ i poradnictwem prawnym dla
osób znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej, np. Fundacjê Itaka, która zajmuje siê
osobami dotkniêtymi problemem zaginiêcia, Ogólnopolskie Forum na Rzecz Ofiar Prze-
stêpstw, czy biura porad prawnych dla spo³eczno�ci romskiej. Istotne znaczenie dla Pro-
gramu mia³y projekty edukacyjne z zakresu prawa i praw cz³owieka, obejmuj¹ce zarówno
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Biura Porad Obywatelskich
Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców Ostro³êki i oko-
licznych gmin 5 000 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców Lubaczowa
i okolicznych gmin 15 000 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców Mielca i punk-
tów poradniczych w okolicznych gminach

5 000 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich �wiadcz¹cego us³ugi dla miesz-
kañców Wroc³awia

45 000 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców Suwa³k
8 000 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców Miko³ajek i oko-
licznych gmin 15 000 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców Pu³aw i okolicz-
nych gmin 18 600 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców Poznania
20 000 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich na terenie Trójmiasta
15 000 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców Olsztyna
18 000 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców Przemy�la
30 000 z³

Agencja Rozwoju Regionu Mazowsza
Pó³nocno-Wschodniego, Ostro³êka

Fundacja im. Jana Paw³a II,
Lubaczów

Fundacja Miêdzynarodowe Centrum
Kszta³cenia i Rozwoju Gospodarczego,

Mielec

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokal-
nej, Dolno�l¹skie Centrum Szkolenia

Samorz¹dowego,Wroc³aw

Miêdzynarodowe Stowarzyszenie na
rzecz Rozwoju Spo³ecznego, Suwa³ki

Miko³ajskie Stowarzyszenie Wspiera-
nia Inicjatyw Lokalnych, Miko³ajki

Pu³awskie Forum Organizacji
i Stowarzyszeñ Razem, Pu³awy

Regionalna Wielkopolska
Izba Rolno-Przemys³owa, Poznañ

Stowarzyszenie Akcja Spo³eczna,
Gdañsk

Stowarzyszenie Animatorów
Kultury na Wsi, Jonkowo

Stowarzyszenie Centrum Informacji
Spo³ecznej, Przemy�l

normy prawa polskiego, jak i miêdzynarodowego. Wspierali�my te spo�ród nich, które
skierowane by³y do osób najbardziej potrzebuj¹cych rzetelnej informacji prawnej (niepe³-
nosprawnych, ofiar przemocy, by³ych wiê�niów) oraz do m³odzie¿y. Przyznali�my szereg
dotacji organizacjom wykorzystuj¹cym dostêpne instrumenty prawne, by dzia³aæ na rzecz
obywateli i reprezentowaæ ich przed s¹dami i organami administracyjnymi; m.in. na projekt
Stowarzyszenia Wyspa w mie�cie obejmuj¹cy wsparcie dla ofiar przestêpstw oraz projekt po-
mocy rodzicom dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych Fundacji Gajusz.

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjació³ Integracji i Miêdzynarodow¹ Komisj¹ Prawników
kontynuowali�my prace w ramach Centrum Informacji Prawnej dla Osób Niepe³nospraw-
nych. Efektem tych prac by³ opublikowany w roku 2001 Raport o sytuacji osób niepe³no-
sprawnych. We wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Sêdziów Polskich Iustitia rozpoczêli�my
realizacjê projektu Obywatel w s¹dzie, w ramach którego powstaj¹ w s¹dach miejsca,
gdzie obywatel mo¿e zapoznaæ siê z przejrzyst¹ informacj¹ dotycz¹c¹ podstawowych za-
gadnieñ prawnych. Wydajemy przygotowane przez sêdziów broszury Twoje prawa w s¹-
dzie, dofinansowali�my równie¿ poradniki przygotowywane przez organizacje pozarz¹dowe:
Fundacjê Dzieci Niczyje oraz Fundacjê Centrum Innowacji i Przedsiêbiorczo�ci.

We wspó³pracy z Komisj¹ Edukacji w Dziedzinie Uzale¿nieñ oraz z redakcj¹ Tygodnika
Powszechnego zorganizowali�my debatê publiczn¹ na temat stanu i perspektyw polskiej
polityki karnej, z Programem Media cykl spotkañ Dziennikarz w s¹dzie dla sêdziów i dzien-
nikarzy - sprawozdawców s¹dowych, wspólnie z Programem Organizacji Pozarz¹dowych
pomagali�my w rozwi¹zywaniu problemów prawnych trzeciego sektora poprzez zamawia-
nie lub opracowywanie ekspertyz i opinii prawnych.
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Stowarzyszenie Centrum Informacji
Spo³ecznej, Warszawa

Stowarzyszenie Kobiet Awans,
Wa³brzych

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Miasta i Gminy Debrzno, Debrzno

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom,
Garwolin

Stowarzyszenie Prawo-Obywatel
-Demokracja, Wieruszów

Stowarzyszenie Razem, Gdynia

Stowarzyszenie Wielkopolska
Obywatelska, Konin

Stowarzyszenie Wspierania
Poradnictwa Obywatelskiego, £om¿a

Towarzystwo Przyjació³ Dzieci, Mor¹g

Zwi¹zek Stowarzyszeñ Biur Porad
Obywatelskich, Warszawa

Elbl¹skie Stowarzyszenie Organizato-
rów Pomocy Spo³ecznej, Elbl¹g

Fundacja Centrum Innowacji
i Przedsiêbiorczo�ci, Koszalin

Fundacja Centrum Praw Kobiet,
Warszawa

Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa

Fundacja Fuga Mundi,
Lublin

Fundacja Gajusz,
£ód�

Fundacja Itaka,Warszawa

Fundacja Ius et Lex, Warszawa

Fundacja Pomocy Ofiarom
Przestêpstw,Warszawa

Fundacja �rodkowoeuropejskie
Centrum Ekonomii Dzia³ania

Spo³ecznego, Lublin

Fundacja Zadbaæ o �wiat,Warszawa

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców Warszawy
45 000 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców Wa³brzycha
23 000 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców Debrzna i oko-
licznych gmin 15 000 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich na terenie Garwolina i punktów
poradniczych w okolicznych gminach 30 000 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców Wieruszowa
i okolicznych gmin 34 988,90 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich na terenie Trójmiasta 5 000 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców Konina i punk-
tów poradniczych w okolicznych gminach 25 000 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców £om¿y i punk-
tów poradniczych w okolicznych gminach 30 000 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców Mor¹ga i oko-
licznych gmin 10 000 z³

Program specjalistycznych szkoleñ skierowanych do doradców pracuj¹cych
w biurach porad obywatelskich 75 000 z³

Edukacja i poradnictwo prawne
Bezp³atne poradnictwo skierowane do osób w trudnej sytuacji ¿yciowej

5 000 z³

Wydanie broszury Jak sk³adaæ skargi do Europejskiego Trybuna³u Praw
Cz³owieka 4 000 z³

Projekt Poznaj swoje prawa realizowany w Czêstochowie, Gdañsku, Krako-
wie i £odzi: pomoc prawna skierowana do kobiet (16 000 z³ z dotacji pani
Irene Mroz) 46 350 z³

Wydanie poradnika Dziecko pod parasolem prawa 6 000 z³

Szkolenia dotycz¹ce rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej osób niepe³no-
sprawnych 10 000 z³

Projekt obejmuj¹cy rzecznictwo praw dzieci poszkodowanych w wypad-
kach komunikacyjnych 18 000 z³

Program pomocy prawnej dla osób dotkniêtych problemem zaginiêcia
30 000 z³

Miêdzynarodowa konferencja Odpowiedzialno�æ karna w systemach de-
mokracji liberalnej 40 000 z³

Projekt badawczy dotycz¹cy ofiar zabójstw 45 640 z³

Pakt na rzecz wspólnoty i spo³eczeñstwa obywatelskiego: instrumenty
prawne � pomoc prawna w zakresie tworzenia i funkcjonowania organizacji
obywatelskich na terenie województwa lubelskiego 9 650 z³

Seminarium po�wiêcone problematyce mediacji 5 000 z³
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Komitet Ochrony Praw Dziecka,
Warszawa

Miejska Biblioteka Publiczna,
Hajnówka

Ogólnopolskie Forum na rzecz
Ofiar Przestêpstw, Warszawa

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób
w Wieku Przedemerytalnym, £ód�

Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa,
Legnica

Polski Czerwony Krzy¿,
W³oc³awek

Polski Komitet Pomocy Spo³ecznej,
Gostynin

Polskie Stowarzyszenie Edukacji
Prawnej,Warszawa

Polskie Towarzystwo Walki
z Kalectwem, Bia³ystok

Polskie Towarzystwo Walki
z Kalectwem, Szczecin

Stowarzyszenie Centrum
Informacji Spo³ecznej, Biuro

Porad Obywatelskich, Warszawa

Stowarzyszenie Demokracja i Rozwój,
Starachowice

Stowarzyszenie Dialog Spo³eczny,
Warszawa

Stowarzyszenie dla Dzieci
i M³odzie¿y Szansa, G³ogów

Stowarzyszenie Domu Mê¿czyzn
Wymagaj¹cych Opieki, Chrzanów

Stowarzyszenie Federacja
Konsumentów,Warszawa

Stowarzyszenie M³odzie¿y
Samorz¹dowej, Giera³towice

Stowarzyszenie Penitencjarne
Patronat,Warszawa

Stowarzyszenie Polskie
Centrum Mediacji, Warszawa

Stowarzyszenie Pomocy Spo³ecznej,
Rehabilitacji i Resocjalizacji
im. J.Ch. Kofoeda, Siedlce

Stowarzyszenie Romów, Kraków

Projekt obejmuj¹cy poradnictwo i edukacjê dotycz¹ce praw dzieci
10 000 z³

Punkt porad dla osób w trudnej sytuacji ¿yciowej 5 000 z³

Cykl szkoleñ dla sêdziów, prokuratorów i policjantów zakresie praw ofiar
przestêpstw 30 000 z³

Punkt porad dla osób w trudnej sytuacji ¿yciowej
6 000 z³

Poradnia konsumencka � projekt obejmuj¹cy bezp³atne poradnictwo doty-
cz¹ce praw konsumenckich 15 000 z³

Bezp³atne poradnictwo prawne skierowane do osób niepe³nosprawnych
2 250 z³

Bezp³atne poradnictwo w zakresie praw obywatelskich 4 200 z³

Szkolenia dla nauczycieli prowadz¹cych zajêcia o tematyce prawnej oraz
przygotowanie materia³ów edukacyjnych dla pracowników socjalnych

30 840 z³

Bezp³atne poradnictwo prawne skierowane do osób niepe³nosprawnych
13 500 z³

Bezp³atne poradnictwo prawne skierowane do osób niepe³nosprawnych
20 000 z³

Stworzenie Mobilnego Punktu Porad i Informacji dla Spo³eczno�ci Romskiej
27 400 z³

Przygotowanie materia³ów edukacyjnych dotycz¹cych praw ucznia (5 000
z³ ze �rodków Commercial Union) 10 000 z³

Poradnictwo prawne dla organizacji pozarz¹dowych
15 000 z³

Poradnictwo i edukacja dotycz¹ca przemocy wobec dzieci
17 000 z³

Punkt porad dla osób w trudnej sytuacji ¿yciowej
6 000 z³

Wydanie materia³ów edukacyjnych dotycz¹cych uprawnieñ konsumentów
w ramach postêpowania uproszczonego 25 000 z³

Cykl szkoleñ dla m³odzie¿y w zakresie praw obywatelskich i praw cz³owieka
10 000 z³

Pomoc prawna dla osób opuszczaj¹cych zak³ady karne
4 290 z³

Warsztaty szkoleniowe dla kandydatów na mediatorów 22 200 z³

Projekt Prawo na co dzieñ w Szkole Kofoeda: edukacja prawna dla kobiet,
m³odzie¿y, opiekunów dzieci niepe³nosprawnych

30 000 z³

Biuro porad prawnych dla ludno�ci romskiej 15 000 z³
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Stowarzyszenie Wyspa w Mie�cie,
Zabrze

Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin
i Przyjació³ Osób Chorych

Psychicznie Nadzieja, Suwa³ki

Terenowy Komitet Ochrony
Praw Dziecka, Czêstochowa

Terenowy Komitet Ochrony
Praw Dziecka, Wa³brzych

Towarzystwo Edukacyjne
Wiedza Powszechna, Gdañsk

Uniwersytet Miko³aja Kopernika,
Studenckie Ko³o Naukowe Praw
Cz³owieka Homo Homini, Toruñ

Uniwersytet Warszawski, Wydzia³
Prawa i Administracji,Warszawa

Wroc³awski Sejmik Osób
Niepe³nosprawnych, Wroc³aw

Wroc³awskie Towarzystwo
Opieki nad Wiê�niami, Wroc³aw

Zabrzañskie Towarzystwo Rodziców,
Opiekunów i Przyjació³,

Dzieci Specjalnej Troski, Zabrze

£ukasz Bojarski, Helsiñska Fundacja
Praw Cz³owieka, Warszawa, Jan Szwaj-
ca, Uniwersytet Jagielloñski, Kraków

Joanna Radwanowicz,Wydzia³ Prawa,
Uniwersytet w Bia³ymstoku; Eleonora
Zieliñska, Karolina Kêdziora, Wydzia³

Prawa, Uniwersytet Warszawski;
Micha³ K³aczyñski, Marek Porzycki,
Maria Szewczyk, W³odzimierz Wróbel,
Wydzia³ Prawa, Uniwersytet Jagielloñski

Debata
Stan i perspektywy

polskiej polityki karnej

Publikacje i opinie prawne

Projekt Skorzystaj z prawa � edukacja prawna i poradnictwo prawne skierowane
do osób pokrzywdzonych przestêpstwem i osób ich wspieraj¹cych 36 000 z³

Rzecznik praw pacjenta � bezp³atne poradnictwo i rzecznictwo praw osób
chorych psychicznie

10 000 z³

M³odzie¿owa Wszechnica Praw Obywatelskich (6 000 z³ ze �rodków Com-
mercial Union) 12 000 z³

Poradnictwo prawne i edukacja prawna dla ofiar przestêpstw
11 700 z³

Edukacja prawna dla uczniów wiejskich szkó³ zawodowych
10 000 z³

Organizacja symulacji rozprawy przed Europejskim Trybuna³em Praw
Cz³owieka 8 000 z³

Konferencja miêdzynarodowa dotycz¹ca rozwoju Uniwersyteckich Poradni
Prawnych 44 720 z³

Poradnictwo prawne skierowane do osób niepe³nosprawnych
10 000 z³

Dolno�l¹ski O�rodek Mediacji � propagowanie mediacji i pomoc uwiêzio-
nym 34 500 z³

Poradnictwo prawne dotycz¹ce dzieci niepe³nosprawnych
3 000 z³

Udzia³ w seminarium na temat roli prawa w dzia³aniu na rzecz dobra publicz-
nego, Czarnogóra 3 877,16 z³

Udzia³ w konferencji na temat Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Ryga,
£otwa 13 927,95 z³

Organizacja wspólnie z Komisj¹ Edukacji w Dziedzinie Uzale¿nieñ oraz re-
dakcj¹ Tygodnika Powszechnego debaty na temat proponowanych zmian
w polskim prawie i polityce karnej 3 511,61 z³

Opracowanie ekspertyz i opinii prawnych dotycz¹cych problemów praw-
nych m.in. w dzia³alno�ci organizacji pozarz¹dowych

Konsultacje, ekspertyzy, publikacje oraz organizacja seminariów dotycz¹-
cych Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz Centrum Informacji Prawnej
dla Osób Niepe³nosprawnych

Publikacja broszur z cyklu Twoje prawa w s¹dzie opracowanych przez sê-
dziów ze Stowarzyszenia Sêdziów Polskich Iustitia

46 865,06 z³

Dotacje: 1 223 634,01 z³

Debata i publikacje: 50 376,67 z³

Koszty realizacji programu: 180 450,62 z³

RAZEM: 1 454 461,30 z³

W 2001 roku Program by³ czê�ciowo finansowany ze �rodków Constitutional and Legal Policy Institute COLPI
z Budapesztu (498 519,31 z³), Fundacji Forda (246 231,37 z³), Commercial Union � Towarzystwo Ubezpieczeñ
na ¯ycie (Polska) S.A. (11 000 z³) i pani Irene Mroz z Pary¿a (16 000 z³).
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Program
Kobiecy

Podstawowe zadania Programu Kobiecego to inicjowanie i wspieranie przedsiêwziêæ ma-
j¹cych na celu przeciwdzia³anie wszelkim formom dyskryminacji kobiet oraz dzia³ania na
rzecz równego statusu p³ci. W roku 2001, podobnie jak w latach poprzednich, nasze dzia-
³ania kierowali�my przede wszystkim do organizacji pozarz¹dowych zajmuj¹cych siê pro-
blematyk¹ kobiec¹. Starali�my siê zwróciæ ich uwagê na takie zagadnienia jak m. in.:
zwiêkszanie aktywno�ci kobiet w ¿yciu politycznym, gospodarczym i spo³ecznym, propa-
gowanie �wiadomo�ci prawnej, przeciwdzia³anie przemocy wobec kobiet, wczesna dia-
gnostyka i rehabilitacja kobiecych chorób nowotworowych. Wspierali�my równie¿
organizowanie seminariów i konferencji dotycz¹cych problematyki kobiecej w Polsce oraz
udzia³ liderek polskich organizacji kobiecych w wa¿nych imprezach miêdzynarodowych.

W 2001 roku rozpatrzyli�my 235 wniosków od organizacji. Wnioski ocenia³a komisja eks-
pertów, kieruj¹c siê takimi kryteriami, jak: innowacyjno�æ projektu, zasiêg i trwa³o�æ jego
oddzia³ywania, mo¿liwo�æ autentycznej zmiany niepo¿¹danych postaw i zachowañ
w wyniku jego realizacji, umiejêtno�æ mobilizacji do wspó³pracy �rodowiska lokalnego i
wolontariuszy, a tak¿e pozyskania innych �róde³ finansowania. Szczególn¹ wagê przywi¹-
zywali�my do promowania nowych inicjatyw na rzecz poprawy sytuacji kobiet w �rodo-
wisku ma³ych miast i wsi. Dotacje zosta³y przyznane na realizacjê 108 projektów.

Najwiêcej dofinansowanych przez nas projektów dotyczy³o przeciwdzia³ania przemocy wo-
bec kobiet. Od prze³amania przed paru laty wstydliwej bariery milczenia na ten temat,
problem przemocy domowej ujawnia siê z ca³¹ si³¹ w ró¿nych �rodowiskach, zarówno
w du¿ych miastach jak i w niewielkich o�rodkach i na wsi. Program Kobiecy umo¿liwia
wielu organizacjom podjêcie niezbêdnych dzia³añ pomocowych dla ofiar np. poprzez
poradnictwo prawne i psychologiczne, udzia³ w grupach wsparcia, pobyt w hostelach,
a z drugiej strony inicjuje dzia³ania maj¹ce na celu zwiêkszanie skuteczno�ci interwencji
i podniesienie poziomu wiedzy grup zawodowych bezpo�rednio zwi¹zanych ze zjawiskiem
przemocy domowej: policjantów, prokuratorów, kuratorów s¹dowych, sêdziów. Podobnie
jak w latach poprzednich liczna grupa wniosków dotyczy³a problemu bezrobocia. Trwa³¹
i dominuj¹c¹ obecno�æ tej problematyki t³umaczy fakt stale utrzymuj¹cej siê dyskrymina-
cji kobiet na rynku pracy (ok. 68% ogó³u bezrobotnych to kobiety).

W 2001 roku zorganizowali�my dwie wa¿ne dla �rodowisk kobiecych konferencje. W czerw-
cu tematem konferencji zorganizowanej we wspó³pracy z Centrum Praw Kobiet i O�rod-
kiem Informacji �rodowisk Kobiecych O�KA by³a Równo�æ szans kobiet i mê¿czyzn na
rynku pracy w kontek�cie negocjacji z Uni¹ Europejsk¹. Podczas spotkania zaprezentowa-
li�my raport o procesie dostosowywania polskiego prawa pracy do unijnego przygotowa-
ny przez prof. dr hab. Eleonorê Zieliñsk¹, a tak¿e rozmawiali�my o polityce informacyjnej
rz¹du w zakresie równych praw kobiet i mê¿czyzn. W grudniu przygotowali�my wspólnie
z Centrum Praw Kobiet konferencjê na temat tworzenia lokalnych systemów przeciwdzia-
³ania przemocy wobec kobiet. Przedstawiciele polskich organizacji pozarz¹dowym dysku-
towali o modelowych rozwi¹zaniach legislacyjnych, a zaproszeni z zagranicy go�cie



25Program Kobiecy

Promowanie równego statusu kobiet i mê¿czyzn
oraz aktywno�ci kobiet w ¿yciu spo³ecznym

Organizacja obozu szkoleniowego Mogê, chcê, potrafiê dla m³odych dziew-
cz¹t z terenów wiejskich 26 185 z³

Wydanie publikacji Równo�æ praw kobiet i mê¿czyzn w Unii Europejskiej
15 000 z³

Organizacja warsztatów dla m³odych kobiet: We� sprawy w swoje rêce �
udzia³ kobiet w ¿yciu publicznym 10 000 z³

Burmistrz czy skarbnik, kto naprawdê rz¹dzi w gminie? � szkolenia dla skarb-
niczek w gminach 4 500 z³

Wernisa¿ prac i sesja Kobieta o kobiecie 8 500 z³

Kobiety g³osuj¹ na kobiety � warsztaty dla kobiet przygotowuj¹ce do wy-
borów samorz¹dowych 5 000 z³

Organizacja manifestacji ulicznej z okazji 8 marca 1 000 z³

Monitoring prasy i przygotowanie materia³ów na konferencjê Równo�æ szans
kobiet i mê¿czyzn na rynku pracy w kontek�cie negocjacji z Uni¹ Europejsk¹

3 200 z³

Towarzystwo aktywnych kobiet � forum kobiet z regionu województwa
�wiêtokrzyskiego i podkarpackiego 5 000 z³

Zorganizowanie 10 punktów informacji i doradztwa prawnego dla kobiet
z makroregionu lubelskiego 10 000 z³

Kobieta wiejska liderem w swoim �rodowisku � warsztaty dla kobiet, kan-
dydatek w wyborach do w³adz lokalnych 10 000 z³

Organizacja polsko-litewskich spotkañ kobiet w ramach dzia³añ O�rodka
Edukacji i Promocji Kobiet Suwalszczyzny 3 500 z³

Ogólnopolski obóz szkoleniowy Ulica siostrzana dla m³odych dziewcz¹t
20 000 z³

Kobieta � Lider: szkolenia dla kobiet na temat aspektów prawnych dzia³a-
nia organizacji pozarz¹dowych, prowadzenia ksiêgowo�ci i przygotowywa-
nia wniosków o dotacjê 3 000 z³

Kobieta kreatorem lepszego jutra � warsztaty dla kobiet z terenów wiejskich
maj¹ce na celu ich aktywizacjê zawodow¹ 5 000 z³

Profesjonalna liderka � szkolenie liderek lokalnych organizacji pozarz¹do-
wych w zakresie wspó³pracy instytucjonalnej i pracy zespo³owej 17 920 z³

Udzia³ w warsztatach Women in Contemporary Cultural Studies: Reading
the Body, Dubrownik, Chorwacja 1 380,42 z³

Dom Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej,
Centrum Europejskie, Gliwice

Fundacja Centrum Praw Kobiet
Warszawa

Fundacja Nowy Staw,
Lublin

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej,
O�rodek Samorz¹du Lokalnego, Olsztyn

Galeria Bielska BWA, Bielsko-Bia³a

Niezale¿na Inicjatywa Kobiet NIKe,
£ód�

O�rodek Informacji
�rodowisk Kobiecych O�KA,

Warszawa

O�rodek Promowania i Wspierania
Przedsiêbiorczo�ci Rolnej, Sandomierz

Polska Fundacja Wspierania Rozwoju
Gospodarczego OIC Poland, Lublin

Pomorska Izba Rolnicza, Gdañsk

Sejneñskie Towarzystwo
O�wiatowo-Spo³eczne, Sejny

Stowarzyszenie Dakini, Grupa
Nieformalna Kobiet, Warszawa

Stowarzyszenie Kulturalne Viva Art,
Elbl¹g

Szko³a Podstawowa, Elgnówko

Towarzystwo Rozwoju
Gminy P³u¿nica, P³u¿nica

Monika Bakke, Instytut Filozofii,
Uniwersytet Adama Mickiewicza

prezentowali przyk³ady dobrych praktyk w budowaniu skutecznego systemu przeciwdzia-
³ania i zwalczania przemocy wobec kobiet, realizowanych w Austrii, Stanach Zjednoczo-
nych i Wielkiej Brytanii.

Wspó³pracowali�my te¿ z Regionalnym Programem Kobiecym Open Society Institute, szcze-
gólnie przy realizacji projektów dotycz¹cych: równego statusu kobiet i mê¿czyzn, tworze-
nia o�rodków informacji �rodowisk kobiecych, przeciwdzia³ania przemocy wobec kobiet
i problematyki zdrowotnej.
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Udzia³ w warsztatach Building Information and Documentation Centers
w Zagrzebiu, Chorwacja 1 688,95 z³

Udzia³ w miêdzynarodowej konferencji Gender, Identity and Nationalism in
Europe from the 19th to the 21st Century, Salford, Wielka Brytania

1 369,12 z³

Dofinansowanie uczestnictwa trzech przedstawicielek organizacji pozarz¹-
dowych z Tad¿ykistanu w konferencji organizowanej przez Bank �wiatowy
w Warszawie 5 427 z³

Przygotowanie raportu Równo�æ szans kobiet i mê¿czyzn w Polsce w proce-
sie integracji z Uni¹ Europejsk¹ opracowanego przez prof. Eleonorê Zieliñsk¹

26 821,20 z³

Zorganizowanie konferencji Równo�æ szans kobiet i mê¿czyzn w Polsce w pro-
cesie integracji z Uni¹ Europejsk¹ (konferencja zorganizowana we wspó³pracy
z Centrum Praw Kobiet i O�rodkiem Informacji �rodowisk Kobiecych O�KA)

8 403,85 z³

Przygotowanie raportu Network Women�s Program � Documentation and
Evaluation Project 13 941,10 z³

Przeciwdzia³anie bezrobociu w�ród kobiet

Kurs na temat agroturystyki jako alternatywnego �ród³a dochodu dla ko-
biet wiejskich powiatu bieszczadzkiego 12 950 z³

Kurs aktywnego poszukiwania pracy dla bezrobotnych kobiet
15 000 z³

Wyjazd studyjny do Leeds, Wielka Brytania � nawi¹zanie wspó³pracy w
celu zaadaptowania do polskich warunków programu HomeNet

8 820 z³

Kurs na temat agroturystyki jako alternatywnego �ród³a dochodu dla ko-
biet z gminy Barwice i gmin o�ciennych 10 000 z³

Kursy dla matek z rodzin dotkniêtych ubóstwem, maj¹ce na celu zwiêksze-
nie ich aktywno�ci zawodowej 18 400 z³

Moja szansa na pracê � szkolenia dla bezrobotnych kobiet 18 150 z³

Otwórzmy drzwi kobietom � szkolenia dla kobiet bezrobotnych 28 190 z³

Szkolenia maj¹ce na celu aktywizacjê zawodow¹ kobiet z by³ego PGR
Kierpajny Wielkopolskie 6 520 z³

Wspieranie samoorganizacji grup kobiet, które do�wiadczaj¹ negatywnych
konsekwencji d³ugotrwa³ego bezrobocia 9 000 z³

Kursy przygotowania zawodowego dla bezrobotnych kobiet 14 650 z³

Warsztaty aktywizacji zawodowej dla kobiet
5 000 z³

Szkolenia dla kobiet prowadz¹cych dzia³alno�æ agroturystyczn¹
9 100 z³

Szkolenia dla kobiet bezrobotnych umo¿liwiaj¹ce zdobycie nowych kwali-
fikacji zawodowych 5 349,45 z³

Warsztaty rzemios³a i rêkodzie³a jako alternatywnego �ród³o dochodu bez-
robotnych kobiet w gminie Dukla 7 200 z³

Agnieszka Grzybek, O�rodek Informacji
�rodowisk Kobiecych O�KA, Warszawa

Ma³gorzata Radkiewicz, Gender
Studies, Uniwersytet Jagielloñski

Konferencja Gender & Labor Markets
in Transition Countries

Równy status kobiet i mê¿czyzn
w Polsce

Bieszczadzkie Forum Europejskie,
Lesko

Centrum Aktywizacji
Zatrudnienia Kobiet,Warszawa

Fundacja na rzecz Rozwoju
Miasta Knurowa, Knurów

Fundacja Pu³awskie Centrum
Przedsiêbiorczo�ci, Pu³awy

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju
Ekonomicznego Pas³êka, Pas³êk

Fundacja na rzecz Rozwoju
Polskiego Rolnictwa,Warszawa

Fundacja Odzew,
Leszno

Fundacja Tomaszowski
Inkubator Przedsiêbiorczo�ci,

Tomaszów Mazowiecki

Fundacja Wie� w XXI Wieku,
Pieniê¿no

Instytut Wspó³pracy
i Partnerstwa Lokalnego, Katowice

Liga Kobiet Polskich, Opole

Lubuski Zwi¹zek Rolników Kó³ek
i Organizacji Rolniczych, Zielona Góra

Nowos¹deckie Stowarzyszenie
Agroturystyki, Nowy S¹cz

Stowarzyszenie Edukacyjne Szansa,
Koszalin

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-
Ekologicznych Animare, £êki Dukielskie
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Szkolenia dla kobiet bezrobotnych na temat prowadzenie dzia³alno�ci go-
spodarczej 19 200 z³

Szkolenie na temat agroturystyki i kuchni tradycyjnej jako alternatywnego
�ród³a dochodu dla kobiet z terenów wiejskich

11 340 z³

Szkolenia dla kobiet wiejskich z dziedziny agroturystyki
7 500 z³

Szkolenia i grupy wsparcia dla kobiet bezrobotnych z terenu Podkarpacia
8 000 z³

Kursy obs³ugi komputera i innych urz¹dzeñ biurowych dla bezrobotnych
kobiet Ceres III 10 000 z³

Szkolenia dla kobiet Komputer � telepraca oraz warsztaty na temat profilak-
tyki raka piersi 10 000 z³

Szkolenia dla m³odych bezrobotnych kobiet na temat prowadzenia dzia³al-
no�ci gospodarczej 15 000 z³

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla kobiet bezrobotnych 4 380 z³

Szkolenie dla bezrobotnych kobiet na temat prowadzenia dzia³alno�ci go-
spodarczej i agroturystyki 6 000 z³

I ty mo¿esz pracowaæ � porady z zakresu prawa pracy dla kobiet
3 000 z³

Przeciwdzia³anie przemocy i propagowanie
�wiadomo�ci prawnej

Przeciwdzia³anie przemocy wobec kobiet � prowadzenie noclegowni i wy-
dawalni posi³ków dla kobiet bezdomnych 10 520 z³

Pomoc kobietom ofiarom przemocy w rodzinie w ramach O�rodka Terapii
Grupowej 13 440 z³

Bezpieczna rodzina, bezpieczny dom � budowa koalicji lokalnej przeciw
przemocy wobec kobiet i dzieci w rodzinie 35 100 z³

Organizacja konferencji Budowanie lokalnych systemów wsparcia dla ko-
biet � ofiar przemocy oraz publikacja materia³ów 98 790 z³

Prowadzenie programów pomocy prawnej i wsparcia dla kobiet ofiar prze-
mocy domowej i dyskryminacji w gdañskim oddziale Fundacji 15 000 z³

Prowadzenie programów pomocy prawnej i wsparcia dla kobiet ofiar prze-
mocy domowej i dyskryminacji w ³ódzkim oddziale Fundacji 18 000 z³

Inna strona s³oñca � kampania medialna nt. przeciwdzia³ania handlowi
kobietami oraz wydanie p³yt CD zawieraj¹cych scenariusze zajêæ z m³o-
dzie¿¹ i profesjonalistami stykaj¹cymi siê z problemem handlu kobietami

19 900 z³

Utworzenie o�rodka interwencji kryzysowej dla kobiet z terenów wiejskich i
ma³omiasteczkowych 6 500 z³

Szansa dla kobiet � porady psychologiczne dla kobiet w trudnej sytuacji
¿yciowej 3 000 z³

Pomoc indywidualna i grupowa kobietom ofiarom przemocy w rodzinie
12 000 z³

Pomoc prawna i psychologiczna dla kobiet-ofiar przemocy oraz szkolenie
policjantów na temat przemocy domowej 15 000 z³

Stowarzyszenie Kobieta 2000,
Olsztyn

Stowarzyszenie Ma³opolski O�rodek
Kszta³cenia Ludno�ci Wiejskiej

im. W. Witosa, Rakszawa

Stowarzyszenie Mazowieckie Centrum
Przedsiêbiorczo�ci, Sypniewo

Stowarzyszenie na rzecz Kobiet
Poszukuj¹cych Pracy Victoria, Rzeszów

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi,
Warszawa

Stowarzyszenie Pomocy
Niematerialnej Szansa, Krosno

Stowarzyszenie Radomskie Centrum
Przedsiêbiorczo�ci, Radom

Stowarzyszenie Rodzina, Goni¹dz

Sudeckie Towarzystwo Turystyki
Wiejskiej, Jelenia Góra

Zabrzañskie Stowarzyszenie Kobiet
i Ich Rodzin, Zabrze

Elbl¹skie Stowarzyszenie
Pomocy Humanitarnej

im. �w. £azarza Lazarus, Elbl¹g

Fundacja Caritas na rzecz Ofiar
Przemocy w Rodzinie, Radom

Fundacja Centrum Praw Kobiet,
Warszawa

Fundacja La Strada,
Warszawa

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka,
Poznañ

Fundacja Tañca i Kultury
Tanecznej Choreia, Gniechowice

Fundacja Zanim nadejdzie jutro,
Sanok



28 Program Kobiecy

¯ycie wolne od strachu � spotkania dla kobiet z terenów wiejskich, po�wiêcone
problemowi przemocy, alkoholizmu, uzale¿nienia od narkotyków 6 970 z³

Pomocna d³oñ � zajêcia psychologiczne dla kobiet ofiar przemocy w rodzi-
nie oraz samotnych matek 7 000 z³

Poznaj swoje prawa � prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet-ofiar przemo-
cy w Bi³goraju 2 600 z³

Rodzina partnerska � wydanie ulotki na temat partnerstwa w rodzinie oraz
spotkania dla m³odzie¿y ostatnich klas szkó³ �rednich 6 000 z³

Bezpieczna kobieta, bezpieczna rodzina � pomoc dla kobiet ofiar przemocy
w rodzinie 10 000 z³

Spotkania edukacyjne dla m³odych kobiet, studentek i licealistek na temat
przemocy seksualnej, wydanie ulotek i szkolenie policjantów 20 000 z³

Baba babie przez internet � porady prawne dla kobiet przez internet
6 500 z³

Nie jeste� sama � pomoc indywidualna i grupowa kobietom ofiarom prze-
mocy w rodzinie 8 000 z³

Pomoc indywidualna i grupowa dla kobiet ofiar przemocy w rodzinie
11 520 z³

Powstrzymaæ przemoc wobec dziewcz¹t i kobiet � spotkania dla m³odzie¿y
szkó³ �rednich, nauczycieli, rodziców i pielêgniarek 15 060 z³

Pomoc prawna dla kobiet-ofiar przemocy 10 000 z³

Prowadzenie telefonu zaufania, grupy wsparcia dla ofiar przemocy oraz
szkolenie s³u¿b spo³ecznych i policji 11 000 z³

Nie musisz byæ bezradna - poznaj swoje prawa � warsztaty dla kobiet
5 750 z³

Lokalna koalicja na rzecz przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie � budowa sieci
wspó³pracy miêdzy osobami stykaj¹cymi siê zawodowo z ofiarami przemocy

3 000 z³

Wydanie kasety wideo na temat praw kobiet
6 500 z³

Punkt konsultacyjny dla kobiet-ofiar przemocy w rodzinie � pomoc indywi-
dualna i grupowa 10 000 z³

Pomoc indywidualna i grupowa dla kobiet ofiar przemocy w rodzinie
20 000 z³

Pomoc psychologiczna i poradnictwo dla kobiet w sytuacji kryzysowej miesz-
kaj¹cych w Domu dla Kobiet i Matek z Dzieæmi oraz kobiet z pobliskich wsi

10 000 z³

Streetwalker. Spaceruj¹c ulicami miasta � spektakl teatralny dla m³odych
dziewcz¹t oraz spotkanie dyskusyjne na temat przemocy i handlu kobietami

15 500 z³

Zajêcia dla kobiet mieszkaj¹cych w Domu dla kobiet i matek z dzieæmi chro-
ni¹cych siê przed przemoc¹ 15 000 z³

Jak skutecznie pomagaæ w ramach samopomocowej grupy wsparcia � po-
moc dla kobiet ofiar przemocy w rodzinie 7 700 z³

Gminny O�rodek Kultury,
Dobrcz

Komitet na rzecz Ofiar Przemocy
w Rodzinie Masz Prawo,

Radomsko

Liga Kobiet Polskich,
Elbl¹g

Liga Kobiet Polskich,
Tarnów

Lubuskie Stowarzyszenie
na rzecz Kobiet Baba,

Zielona Góra

Podkarpackie Stowarzyszenie
Kobiet Atena, Rzeszów

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, Jaros³aw

Regionalne Towarzystwo
O�wiaty Zdrowotnej, Rybnik

Stowarzyszenie Ba³tyckie
Centrum Gender, Gdañsk

Stowarzyszenie Dzieciêce Marzenia,
Góra W³odowska

Stowarzyszenie Kobiet
Aktywnych i Twórczych, Wroc³aw

Stowarzyszenie Kobiet
na rzecz Kobiet,

Bytów

Stowarzyszenie Kobiet Romskich
w Polsce, Kraków

Stowarzyszenie Pomoc dla Osób
w Sytuacji Kryzysowej i Ofiar Przemocy

w Rodzinie STOP, Lublin

Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie
Dysfunkcyjnej Przystañ, Starachowice

Stowarzyszenie Pomocy Przebudzenie,
Gomunice

Stowarzyszenie Promocji Kultury
Polskiej im. Franciszka Ryxa,

Warszawa

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia
i Psychoterapii, £ód�

Stowarzyszenie Promyk Przeciw
Przemocy w Rodzinie, Kraków
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Grupy wsparcia dla m³odych dziewcz¹t-ofiar przemocy, samotnych matek
20 000 z³

Pomoc indywidualna i grupowa dla kobiet ofiar przemocy w rodzinie
15 000 z³

O�rodek Interwencji Kryzysowej � pomoc prawna dla kobiet-ofiar przemocy
11 250 z³

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla kobiet-ofiar przemocy
15 000 z³

O�rodek Interwencji Kryzysowej � pomoc dla kobiet ofiar przemocy w rodzinie
15 000 z³

Samotne rodzicielstwo � jak temu sprostaæ? � poradnictwo, telefon zaufania
i grupy terapeutyczne dla kobiet 10 000 z³

Udzia³ w warsztatachMedia Campaign Training w Budapeszcie, Wêgry
2 702,04 z³

Promowanie profilaktyki i rehabilitacja
kobiecych chorób nowotworowych

Lekarz ró¿owej wst¹¿ki przyjazny kobietom � akcja informacyjna na temat
raka piersi po³¹czona z konkursem na najlepszego lekarza ginekologa ba-
daj¹cego piersi w trakcie wizyty 7 889,26 z³

Szkolenia profesjonalistów (psychologów i rehabilitantów) pomagaj¹cych
kobietom po mastektomii oraz szkolenia liderek-ochotniczek 59 550 z³

Odwa¿nie o raku � profilaktyka raka piersi w�ród mieszkañców gminy
Dobre Miasto 5 000 z³

Ja ci prostatê � ty mi biust � akcja informacyjno-edukacyjna na temat raka
piersi i raka prostaty oraz wydanie materia³ów edukacyjnych 2 000 z³

Amazonka to mo¿e brzmieæ dumnie � turnus szkoleniowo-rehabilitacyjny
i szkolenie dla ochotniczek 10 000 z³

Rozbudowa sieci profilaktyki i rehabilitacji oraz pomoc kobietom po mastek-
tomii zagro¿onych ubóstwem 8 000 z³

Rak piersi nie musi byæ wyrokiem � rehabilitacja kobiet po mastektomii oraz
profilaktyka onkologiczna 5 000 z³

Aktywizacja kobiet po mastektomii, wzajemne wsparcie, rehabilitacja i pro-
filaktyka 3 500 z³

Oczy szeroko otwarte � cykl spotkañ na temat profilaktyki chorób kobie-
cych dla kobiet z terenów wiejskich oraz szkolenia dla cz³onkiñ Stowarzy-
szenia 10 000 z³

Zmiana zale¿y od Ciebie � program profilaktyki zdrowotnej dla kobiet z tere-
nów wiejskich 6 000 z³

Rak � pokonaæ strach � rehabilitacja kobiet po mastektomii 8 000 z³

Zd¹¿yæ przed rakiem � spotkania dla kobiet na temat wczesnej diagnostyki
raka piersi oraz prowadzenie grup terapeutycznych 5 000 z³

Stowarzyszenie Ruch Samopomocy
Kobiet Aslan, Warszawa

Stowarzyszenie Samopomocy Kr¹g,
Gdañsk

Terenowy Komitet Ochrony Praw
Dziecka, Leszno

Terenowy Komitet Ochrony Praw
Dziecka,Wa³brzych

Towarzystwo Pomocy Dajmy Szansê,
Elbl¹g

Towarzystwo Rozwoju Rodziny, Porad-
nia Przedma³¿eñska i Rodzinna, Opole

Aleksandra Duda,
Centrum Praw Kobiet, Warszawa

Elbl¹skie Stowarzyszenie Amazonek,
Elbl¹g

Federacja Polskich Klubów Kobiet
po Mastektomii Amazonki, Poznañ

Fundacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej, O�rodek Samorz¹du

Lokalnego, Olsztyn

Fundusz Lokalny Masywu �nie¿nika,
Wójtowice

I³awski Klub Amazonki, I³awa

Klub Kobiet po Mastektomii
Amazonki, Gdañsk

Krakowskie Towarzystwo Amazonki,
Kraków

Stowarzyszenie Amazonek
Gdyñskich Amazonki, Gdynia

Stowarzyszenie Gmin RP,
Region Koz³a, Zb¹szyñ

Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych
Nasza Gmina, Prochowice

Stowarzyszenie Klub Kobiet
po Mastektomii Amazonki, Zamo�æ

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych,
Radlin
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Druk broszurki Zestaw æwiczeñ dla kobiet po mastektomii w pierwszych
3 tygodniach po operacji 7 000 z³

Rehabilitacja kobiet po mastektomii 13 000 z³

Program pomocy psychoterapeutycznej dla kobiet dotkniêtych chorob¹
nowotworow¹ 19 500 z³

Wiedza to ¿ycie � spotkania otwarte dla kobiet z terenów wiejskich na te-
mat chorób kobiecych oraz nauka samobadania piersi 10 000 z³

Spotkania, warsztaty oraz konsultacje indywidualne dla kobiet na temat
profilaktyki i rehabilitacja kobiecych chorób nowotworowych 25 000 z³

�pieszmy siê nie�æ pomoc - szkolenia dla ochotniczek �wiadcz¹cych pomoc
i wsparcie dla kobiet przed i po mastektomii 15 000 z³

T³umaczenie na jêzyk polski publikacji Our Bodies, Ourselves
49 520 z³

Pomoc kobietom niepe³nosprawnym i wychowuj¹cym
dzieci niepe³nosprawne

Program edukacyjno-terapeutyczny dla matek dzieci niepe³nosprawnych
7 064 z³

Sprawne matki niepe³nosprawnych dzieci - czy to mo¿liwe? � grupy wspar-
cia dla samotnych matek wychowuj¹cych dzieci niepe³nosprawne

15 600 z³

Kobieta niepe³nosprawna te¿ cz³owiek � porady prawne oraz punkt infor-
macyjny dla kobiet niepe³nosprawnych 10 000 z³

Jeste�my z Tob¹ � program wspomagania kobiet samotnie wychowuj¹cych
dzieci niepe³nosprawne 5 000 z³

Edukacja i poradnictwo

Cykl spotkañ otwartych dla m³odych dziewcz¹t na temat antykoncepcji,
przemocy i praw kobiet 8 000 z³

Program edukacji seksualnej, poradnictwo indywidualne i grupowe dla
kobiet oraz telefon zaufania 20 000 z³

Poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, ginekologiczne, seksuolo-
giczne oraz pedagogiczne) dla kobiet, telefon zaufania oraz program eduka-
cji seksualnej 20 000 z³

Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii
Femina Feniks, Wroc³aw

Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii
Klub Amazonka, Nowy S¹cz

Stowarzyszenie Lekarze Nadziei,
Kraków

Stowarzyszenie Pomó¿my Sobie,
Krotoszyn

Towarzystwo Rozwoju Rodziny,
Wroc³aw

Wspólnota Amazonek Ostoja,
Bytom

Stowarzyszenie Wschodnio-Zachodnia
Sieæ Wspó³pracy Kobiet, Gdañsk

Fundacja na rzecz Rozwoju Rehabili-
tacji Konnej Dzieci Niepe³nospraw-

nych Hipoterapia, Kraków

Kaszubska Fundacja Osób Niepe³no-
sprawnych Podaruj trochê s³oñca,

Hopowo

Stowarzyszenie Niepe³nosprawnych,
Gdynia

Zabrzañskie Towarzystwo Rodziców,
Opiekunów i Przyjació³ Dzieci

Specjalnej Troski, Zabrze

Stowarzyszenie Ekologiczno-
Kulturalne Federacja Zielonych

Przyjaciele Ziemi, Siedlce

Towarzystwo Rozwoju Rodziny,
S³upsk

Towarzystwo Rozwoju Rodziny,
Warszawa

Dotacje: 1 319 345,24 z³

Konferencje i raporty: 49 166,15 z³

Koszty realizacji programu: 213 245,77 z³

RAZEM: 1 581 757,16 z³

W 2001 roku dzia³ania programu wspó³finansowane by³y z funduszy Regionalnego Programu Kobiecego OSI
(608 872,78 z³), Regionalnego Programu Media (1 351,04) oraz z funduszy Fundacji Forda (402 810,12 z³).
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Program
M³odzie¿owy

Celem Programu M³odzie¿owego jest pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych m³o-
dzie¿y szkolnej ze wsi i ma³ych miejscowo�ci. Wspieramy organizacje pozarz¹dowe, które
podejmuj¹ siê tworzenia lokalnych programów stypendialnych przeznaczonych na stypen-
dia dla m³odzie¿y ze szkó³ �rednich. Pomagamy aktywnym szko³om w prowadzeniu dzia-
³alno�ci pozalekcyjnej. Staramy siê przyczyniæ do rozpowszechnienia dobrych,
sprawdzonych metod pracy z m³odzie¿¹. Chc¹c dotrzeæ do �rodowisk najbardziej potrze-
buj¹cych wspó³pracujemy z lokalnymi organizacjami dzia³aj¹cymi w podobnych obsza-
rach. Organizacje te informuj¹ o naszych projektach na swoim terenie, przyjmuj¹ wnioski
i przekazuj¹ dotacje, organizuj¹ tak¿e spotkania z grantobiorcami.

Równe szanse
Celem prowadzonego przez nas od kwietnia 2000 roku projektu Równe szanse jest pomoc
w tworzeniu systemu finansowania stypendiów dla m³odzie¿y pragn¹cej kontynuowaæ
naukê w szkole �redniej. Realizuj¹c projekt Równe szanse chcemy pomóc zdolnej m³odzie-
¿y z rodzin o niskich (czêsto poni¿ej minimum socjalnego) dochodach poprzez uruchomie-
nie nowych form finansowania stypendiów w oparciu o zasoby i aktywno�æ spo³eczno�ci
lokalnej. Powstaj¹ce przy naszej pomocy lokalne fundusze stypendialne zbieraj¹ �rodki na
stypendia dla dzieci i m³odzie¿y ze swego terenu od lokalnego biznesu, indywidualnych
darczyñców, w³adz samorz¹dowych. Lokalne fundusze stypendialne dzia³aj¹ w oparciu o
w³asne regulaminy tworzone przez specjalne komisje stypendialne. Przyznawane przez nie
stypendia, w wysoko�ci 100�250 z³otych miesiêcznie przeznaczane s¹ na zakup podrêcz-
ników i innych pomocy naukowych, op³acenie internatów, dodatkowe kursy, dojazdy do
szkó³, itp. Decyzja o przydziale stypendium uzale¿niana jest zwykle od dobrych wyników
w nauce, dochodu w rodzinie, niekiedy te¿ zaanga¿owania na rzecz �rodowiska lokalne-
go, lub innych pozanaukowych osi¹gniêæ.

Projekt Równe szanse prowadzony jest przez nas od kwietnia 2000 roku. Tylko w pierw-
szym roku jego istnienia 26 lokalnych funduszy stypendialnych zebra³o w �rodowiskach
lokalnych ponad 800 tys. z³, niemal 50% wiêcej, ni¿ zak³ada³y. �rodki te, powiêkszone o do-
tacje Fundacji im. Stefana Batorego w wysoko�ci 560 tys. z³, pozwoli³y na ufundowanie
we wrze�niu 2001 roku 963 stypendiów. Liczba ta stawia nasz program na 5 miejscu po
Ministerstwie Edukacji Narodowej, Kancelarii Premiera, Agencji W³asno�ci Rolnej Skarbu
Pañstwa i Fundacji Episkopatu Dzie³o Trzeciego Tysi¹clecia, które jak dot¹d s¹ jedynymi
instytucjami prowadz¹cymi programy stypendialne dla m³odzie¿y w skali ogólnopolskiej.

Od po³owy 2001 roku w projekcie uczestnicz¹ 34 lokalne organizacje z 14 województw.
Fundacja oferuje im szkolenia w zakresie zak³adania, prowadzenia i promowania progra-
mów stypendialnych, zbierania funduszy i zarz¹dzania nimi oraz tworzenia lokalnych ko-
alicji. Po spe³nieniu warunku zebrania zadeklarowanych przez siebie �rodków na poziomie
lokalnym ka¿da organizacja otrzymuje z Fundacji dotacjê na dofinansowanie funduszu
stypendialnego.
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Szko³a po lekcjach
Celem projektu jest wspieranie szkó³, które prowadz¹ dzia³alno�æ pozalekcyjn¹ adresowan¹
do uczniów oraz do pozosta³ych cz³onków lokalnej spo³eczno�ci. W 2001 roku projekt reali-
zowany by³ w województwie kujawsko-pomorskim, a naszym lokalnym partnerem, do
którego zadañ nale¿a³o informowanie szkó³ o projekcie, zbieranie wniosków i przekazywa-
nie dotacji zosta³o Biuro Regionalne Polskiej Akcji Humanitarnej w Toruniu. O dofinanso-
wanie, w wysoko�ci do 2000 z³, mog³y ubiegaæ siê szko³y (podstawowe, gimnazja, �rednie,
zespo³y szkó³, rady rodziców, komitety rodzicielskie, samorz¹dy szkolne) oraz organizacje
spo³eczne dzia³aj¹ce na ich terenie lub �ci�le z nimi wspó³pracuj¹ce. Projekt cieszy³ siê du¿¹
popularno�ci¹, nap³ynê³y 194 wnioski o dofinansowanie, 49 z nich otrzyma³o dotacjê.
O�rodek Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych z Bia³egostoku i Stowarzyszenie Kultural-
ne MEM z Olsztyna zorganizowa³y spotkania dla uczestników pierwszej edycji projektu
realizowanej w 2000 roku na terenie województwa podlaskiego.

K³adka
Po lipcowej powodzi 2001 roku Fundacja wraz z Commercial Union - Towarzystwem Ubez-
pieczeñ na ¯ycie (Polska) S.A. zorganizowa³y pomoc dla dzieci i m³odzie¿y z zalanych te-
renów, przeznaczaj¹c 440 tys. z³ na projekt K³adka adresowany do szkó³ i instytucji
spo³ecznych z gmin poszkodowanych w wyniku powodzi. W ramach projektu szko³y
i instytucje mog³y ubiegaæ siê o dotacje (do 3 000 z³) na zajêcia pozalekcyjne dla dzieci
i m³odzie¿y ze swoich terenów. Projekt K³adka realizowany by³ we wspó³pracy z piêcioma
lokalnymi organizacjami partnerskimi, którym przekazali�my fundusze na dotacje. Do ich
zadañ, podobnie jak w Szkole po lekcjach nale¿a³o upowszechnienie informacji o projek-
cie, zebranie i rozpatrzenie wniosków oraz przekazanie dotacji. Dziêki tej pomocy 230 szkó³,
organizacji pozarz¹dowych, parafii, domów kultury i bibliotek, objê³o opiek¹ w semestrze
jesienno-zimowym 10 245 dzieci.

Podaj dalej...
Projekt ten ma na celu budowanie mostów miêdzy organizacjami prowadz¹cymi spraw-
dzone, modelowe programy pracy z m³odzie¿¹ a tymi, które chcia³yby realizowaæ je
w swoim �rodowisku. Dotacje przekazujemy na opracowanie materia³ów informacyjnych
o wybranych programach, adoptowanie ich na potrzeby organizacji, które chc¹ je wdro-
¿yæ, szkolenie pracowników oraz konsultacje i opiekê w pierwszym okresie funkcjonowa-
nia projektu na nowym terenie. W 2001 roku rozpatrzyli�my 30 wniosków i przyznali�my
4 dotacje.

Konkurs Historia bliska
Od kilku lat wspólnie z Fundacj¹ O�rodka Karta prowadzimy konkurs Historia bliska adre-
sowany do uczniów szkó³ �rednich i gimnazjalnych. Jego celem jest rozbudzenie zaintere-
sowania m³odzie¿y najnowsz¹ histori¹ Polski i zachêcenie jej do podjêcia samodzielnych
poszukiwañ �wiadków i dokumentów wydarzeñ historycznych w najbli¿szym otoczeniu.
W roku szkolnym 2000/2001 og³oszony zosta³ konkurs: Praca w PRL: dla siebie, dla spo³e-
czeñstwa, dla systemu. Prace badawcze oparte na zgromadzonych przez uczniów mate-
ria³ach �ród³owych mog³y byæ prezentowane w dowolnej formie: opracowania, zbioru
dokumentów i fotografii wraz z komentarzem, filmu wideo, nagrania na ta�mie magneto-
fonowej. Na konkurs wp³ynê³o 649 prac z 371 szkó³ z ca³ej Polski. Ich autorami by³o 1086
uczniów, którym uda³o siê namówiæ do wspó³pracy kilka tysiêcy osób ze starszych poko-
leñ. Nagrody i wyró¿nienia otrzymali autorzy 91 prac, przyznano tak¿e 12 nagród dla
opiekunów m³odych autorów. Rozdanie nagród odby³o siê 5 czerwca 2001 w Sali Wielkiej
Zamku Królewskiego w Warszawie.
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Równe szanse
Dotacja na Kurpiowski Fundusz Stypendialny (z dotacji oraz innych zebra-
nych �rodków przyznano 53 stypendia na rok szkolny 2001/2002)

10 000 z³

Dotacja na program stypendialny dla uczniów szkó³ �rednich Elbl¹ga (z do-
tacji oraz innych zebranych �rodków przyznano 57 stypendiów na pierwszy
semestr roku szkolnego 2001/2002) 15 000 z³

Dotacja na program stypendialny dla dzieci i m³odzie¿y uzdolnionej arty-
stycznie (z dotacji oraz innych zebranych �rodków przyznano 21 stypendiów
na rok szkolny 2001/2002) 27 300 z³

Dotacja na program stypendialny dla uczniów gimnazjów i szkó³ �rednich (z
dotacji oraz innych zebranych �rodków przyznano 15 stypendiów na pierw-
szy semestr roku szkolnego 2001/2002 oraz trzy nagrody dla zwyciêzców
konkursu na Najlepszego Maturzystê Gminy) 15 000 z³

Dotacja na program stypendialny dla uczniów szkó³ podstawowych, gimna-
zjów i szkó³ �rednich (z dotacji oraz innych zebranych �rodków przyznano 25
stypendiów na rok szkolny 2001/2002) 10 000 z³

Dotacja na program stypendialny dla uczniów szkó³ �rednich (z dotacji oraz
innych zebranych �rodków przyznano 20 stypendiów na rok szkolny 2001/
2002) 17 600 z³

Dotacja na program stypendialny dla absolwentów gimnazjów i szkó³ �red-
nich (z dotacji oraz innych zebranych �rodków przyznano 7 stypendiów na
rok szkolny 2001/2002) 37 500 z³

Dotacja na program stypendialny dlam³odzie¿y (z dotacji oraz innych zebranych
�rodków przyznano 116 stypendiów na rok szkolny 2001/2002) 27 500 z³

Dotacja na program stypendialny dla uczniów gimnazjów i szkó³ �rednich (z do-
tacji oraz innych zebranych �rodków przyznano 67 stypendiów) 22 000 z³

Dotacja na program stypendialny Prymus dla uczniów szkó³ �rednich (z do-
tacji oraz innych zebranych �rodków przyznano 26 stypendiów) 50 000 z³

Dotacja na program stypendialny Prymus dla uczniów gimnazjów i szkó³
�rednich (z dotacji oraz innych zebranych �rodków przyznano 45 stypendiów)

20 000 z³

Dotacja na program stypendialny Najzdolniejsza m³odzie¿ dla uczniów gim-
nazjów i szkó³ �rednich (z dotacji oraz innych zebranych �rodków przyznano
18 stypendiów) 13 200 z³

Dotacja na program stypendialny dla uzdolnionej m³odzie¿y (z dotacji oraz
innych zebranych �rodków przyznano 28 stypendiów) 10 000 z³

Dotacja na program stypendialny dla uczniów szkó³ ponadpodstawowych
(z dotacji oraz innych zebranych �rodków przyznano 99 stypendiów) 10 000 z³

Dotacja na program stypendialny dla uczniów gimnazjów i szkó³ �rednich (z do-
tacji oraz innych zebranych �rodków przyznano 82 stypendia) 12 800 z³

Dotacja na program stypendialny dla uczniów szkó³ �rednich (z dotacji oraz
innych zebranych �rodków przyznano 22 stypendia)

26 400 z³

Dotacja na program stypendialny dla uczniów gimnazjów (z dotacji oraz in-
nych zebranych �rodków przyznano 19 stypendiów i 6 nagród) 42 000 z³

Dotacja na program stypendialny dla uzdolnionych uczniów szkó³ ponad-
podstawowych (stypendia zostan¹ przyznane w styczniu 2002) 19 203 z³

Agencja Rozwoju Regionu
Mazowsza Pó³nocno-Wschodniego,

Ostro³êka

Fundacja Elbl¹g � Fundusz Lokalny
Regionu Elbl¹skiego,

Elbl¹g

Fundacja Inicjatyw Kulturalnych,
Radomsko

Fundacja Pomocy
dla Dzieci i M³odzie¿y Wiedza,

�wierklaniec

Fundacja Rodzina,
S³awno

Fundacja Rozwoju Regionu Go³dap,
Go³dap

Fundacja Rozwoju Regionu £ukta,
£ukta

Fundusz Lokalny Ziemi Bi³gorajskiej,
Bi³goraj

Le¿ajskie Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Gospodarczych, Le¿ajsk

Nidzicki Fundusz Lokalny,
Nidzica

Sokólski Fundusz Lokalny,
Sokó³ka

Stowarzyszenie Dobroczynne
Lokalny Fundusz Roku 2000,

Tomaszów Mazowiecki

Stowarzyszenie Dobroczynne Razem,
Zelów

Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich,
Stoczek £ukowski

Stowarzyszenie na rzecz Fundacji
Rozwoju Spo³ecznego, Rzeszów

Stowarzyszenie na rzecz Tworzenia
Przyjaznego �rodowiska

Wychowawczego Dzieci i M³odzie¿y
I³awskiej Przystañ, I³awa

Stowarzyszenie O�wiatowe im. Dezy-
derego Ch³apowskiego, Ko�cian

Stowarzyszenie Pomocna d³oñ,
Z³oty Stok
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Dotacja na program stypendialny dla uczniów gimnazjów (z dotacji oraz in-
nych zebranych �rodków przyznano 21 stypendiów)

7 500 z³

Dotacja na program stypendialny dla uczniów szkó³ �rednich (stypendia zo-
stan¹ przyznane w styczniu 2002) 5 000 z³

Dotacja na program stypendialny dla uczniów szkó³ �rednich (z dotacji oraz
innych zebranych �rodków przyznano 22 stypendia) 14 300 z³

Dotacja na program stypendialny dla uczniów gimnazjów i szkó³ �rednich
(z dotacji oraz innych zebranych �rodków przyznano 24 stypendia) 15 000 z³

Dotacja na program stypendialny dla m³odzie¿y szkó³ ponadgimnazjalnych
(z dotacji oraz innych zebranych �rodków przyznano 55 stypendiów) 40 000 z³

Dotacja na program stypendialny dla ucz¹cej siê w szko³ach �rednich uzdol-
nionej m³odzie¿y ze �rodowisk wiejskich (z dotacji oraz innych zebranych
�rodków przyznano 35 stypendiów) 17 600 z³

Dotacja na program stypendialny Mecenat dla uczniów gimnazjów i szkó³
�rednich (z dotacji oraz innych zebranych �rodków przyznano 8 stypendiów)

10 000 z³

Dotacja na program stypendialny dla dzieci i m³odzie¿y (z dotacji oraz innych
zebranych �rodków przyznano 98 stypendiów) 40 000 z³

Szkolenia i spotkania dla przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych uczest-
nicz¹cych w projekcie Równe szanse 61 781,66 z³

Szko³a po lekcjach
Organizacja konferencji Aktywna szko³a - podsumowanie I edycji projektu
Szko³a po lekcjach realizowanego na terenie województwa podlaskiego w
2000 roku i prezentacja najciekawszych przyk³adów zajêæ pozalekcyjnych,
s³u¿¹cych tworzeniu w szko³ach centrów aktywno�ci lokalnej 13 820 z³

Organizacja Letniej szko³y umiejêtno�ci dla nauczycieli, którzy uczestniczyli
w I edycji projektu Szko³a po lekcjach 30 960 z³

Realizacja II edycji projektu Szko³a po lekcjach na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego; wyp³ata dotacji na ³¹czn¹ kwotê 79 997 z³ na pro-
wadzenie zajêæ pozalekcyjnych w 49 szko³ach 93 800 z³

Organizacja konferencji Szko³a po lekcjach dla uczestników I edycji projektu
� prezentacja efektów dzia³añ aktywizuj¹cych szko³y i spo³eczno�ci lokalne

7 000 z³

K³adka
[Na realizacjê projektu Commercial Union - Towarzystwo Ubezpieczeñ na
¯ycie (Polska) S.A. przekaza³o 200 000 z³]

Realizacja projektu na terenie powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego,
my�lenickiego, nowotarskiego, olkuskiego, o�wiêcimskiego, suskiego, ta-
trzañskiego i wadowickiego; 40 szko³om i organizacjom przekazano dotacje
na prowadzenie zajêæ pozalekcyjnych dla dzieci i m³odzie¿y z terenów po-
szkodowanych w wyniku powodzi 88 000 z³

Realizacja projektu na terenie powiatów: brzeskiego, d¹browskiego, gorlic-
kiego, limanowskiego, nowos¹deckiego i tarnowskiego; 51 szko³om i organi-
zacjom przekazano dotacje na prowadzenie zajêæ pozalekcyjnych dla dzieci
i m³odzie¿y z terenów poszkodowanych w wyniku powodzi 88 000 z³

Realizacja projektu na terenie powiatów: kra�nickiego, mieleckiego, opatow-
skiego, opolskiego, sandomierskiego i tarnobrzeskiego; 47 szko³om i organi-
zacjom przekazano dotacje na prowadzenie zajêæ pozalekcyjnych dla dzieci
i m³odzie¿y z terenów poszkodowanych w wyniku powodzi 88 000 z³

Stowarzyszenie Przyjació³
Publicznego Gimnazjum w Nowinach,

Sitkówka � Nowiny

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich,
Gocza³kowice Zdrój

Stowarzyszenie Rozwoju
Lokalnego i Filantropii, Kielce

Stowarzyszenie Wspierania
Nies³ysz¹cych, Przemy�l

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju
Powiatu Cz³uchowskiego, Cz³uchów

Towarzystwo Edukacyjne
Wiedza Powszechna, Gdañsk

Towarzystwo Kulturalne
Echo Pyzdr,

Pyzdry

Towarzystwo Rozwoju
Powiatu Kwidzyñskiego, Kwidzyn

Szkolenia

O�rodek Wspierania
Organizacji Pozarz¹dowych,

Bia³ystok

Polska Akcja Humanitarna,
Toruñ

Stowarzyszenie Kulturalne MEM,
Olsztyn

Fundacja Pomocy Spo³ecznej,
Brzeszcze

S¹decka Fundacja Rozwoju
Wsi i Rolnictwa,

Nowy S¹cz

Stowarzyszenie Lubelski
O�rodek Samopomocy LOS,

Lublin
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Realizacja projektu na terenie powiatów: kieleckiego, ostrowieckiego, piñ-
czowskiego, starachowickiego i staszowskiego; 50 szko³om i organizacjom
przekazano dotacje na prowadzenie zajêæ pozalekcyjnych dla dzieci i m³o-
dzie¿y z terenów poszkodowanych w wyniku powodzi 88 000 z³

Realizacja projektu na terenie powiatów: brzozowskiego, jasielskiego, jaro-
s³awskiego, kro�nieñskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskie-
go, sanockiego i strzy¿owskiego; 42 szko³om i organizacjom przekazano
dotacje na prowadzenie zajêæ pozalekcyjnych dla dzieci i m³odzie¿y z tere-
nów poszkodowanych w wyniku powodzi 88 000 z³

Podaj dalej...

Upowszechnienie w�ród innych organizacji (�rodowiskowe �wietlice tera-
peutyczne i ogniska wychowawcze) projektuWarsztaty teatralne dla dzieci
i m³odzie¿y, wykorzystuj¹cego techniki teatralne w procesie wychowania,
resocjalizacji i readaptacji m³odzie¿y 21 700 z³

Upowszechnienie w�ród organizacji ekologicznych projektu Spo³eczne osto-
je przyrody na Dolnym �l¹sku wykorzystuj¹cego dzia³ania pro-ekologiczne
do pracy z m³odzie¿¹ szkoln¹ i spo³eczno�ci¹ lokaln¹ 37 600 z³

Upowszechnienie projektuM³odzie¿owe programy wsparcia rówie�niczego
� przygotowanie m³odzie¿y ciesz¹cej siê zaufaniem rówie�ników do poma-
gania kolegom w sytuacjach kryzysowych 23 900 z³

Upowszechnienie w�ród innych organizacji (g³ównie o�rodków szkolno-wy-
chowawczych) projektu warsztatów teatralno-terapeutycznych Drogami
Dziwierza 38 940 z³

Inne

Pomoc prawna dla szkó³ uczestnicz¹cych w programie Ma³a szko³a oraz
wydawanie biuletynu Ma³a szko³a 22 550 z³

Realizacja projektu Mosty adresowanego do m³odzie¿y z ma³ych miast �
warsztaty i dyskusje o granicach tolerancji, demokracji i wielokulturowo�ci
wspó³czesnej Europy 10 000 z³

�rodowiskowy program edukacyjno-wychowawczy dla dzieci i m³odzie¿y
(dotacja w po³owie z funduszy Commercial Union) 10 000 z³

Dotacja na realizacjê konkursu Historia bliska w roku szkolnym 2001/2002
220 000 z³

Organizacja integracyjnego spotkania m³odzie¿y z Warszawy i Urli 5 200 z³

Stowarzyszenie Rozwoju
Lokalnego i Filantropii,

Kielce

Towarzystwo Wspierania Rozwoju
Dzieci i M³odzie¿y Altum,

Rzeszów

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne
Teatr Grodzki, Bielsko-Bia³a

Fundacja Ekologiczna
Ziemi Legnickiej Zielona Akcja,

Legnica

Fundacja Masz Szansê,
Lublin

Stowarzyszenie Promocji
Kultury Polskiej im. Franciszka Ryxa,

Warszawa

Federacja Inicjatyw O�wiatowych,
Warszawa

Fundacja dla Polski,
Warszawa

Fundacja Gêbiczyn, Gêbiczyn

Fundacja O�rodka Karta,Warszawa

Klub Inteligencji Katolickiej, Warszawa

Dotacje: 1 510 373,00 z³

Szkolenia: 61 781,66 z³

Koszty realizacji programu: 122 719,46 z³

RAZEM: 1 694 874,12 z³
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Program
Pomocy
Dzieciom

Program Pomocy Dzieciom jest kontynuacj¹ dzia³añ Fundacji maj¹cych na celu pomoc
najs³abszym grupom spo³ecznym. W 2001 roku skupili�my siê przede wszystkim na pomocy
dzieciom: niepe³nosprawnym, spo³ecznie upo�ledzonym oraz dzieciom � ofiarom przemocy.
Ponad dwadzie�cia dotacji przekazali�my na projekty pomocy osobom niepe³nosprawnym,
ludziom starszym, m³odzie¿y zaniedbanej, a tak¿e na inicjatywy s³u¿¹ce budowaniu �rodo-
wiskowego systemu opieki nad chorymi psychicznie i terminalnie (w ramach zamkniêtego
na pocz¹tku 2001 roku programu Pomocna Spo³eczno�æ Lokalna).

Pomoc dzieciom niepe³nosprawnym
Naszym celem jest pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych i przezwyciê¿aniu izo-
lacji spo³ecznej dzieci niepe³nosprawnych fizycznie i umys³owo. W roku 2001 wspierali�my
przede wszystkim projekty bêd¹ce elementem d³ugofalowego dzia³ania, zak³adaj¹ce
wspó³pracê ze �rodowiskiem lokalnym oraz anga¿uj¹ce wolontariuszy i rodziny dzieci po-
trzebuj¹cych pomocy. Taki charakter mia³y m.in. inicjatywy: Fundacji na rzecz Umac-
niania Wiêzi Rodzinnych i Spo³ecznych Synapsis z Warszawy, która opracowa³a program
przezwyciê¿enia izolacji spo³ecznej niemówi¹cych dzieci i m³odzie¿y z autyzmem; oddzia-
³u Polskiego Zwi¹zku Niewidomych z Bytomia, który realizowa³ projekt Edukacja bez tablic
skierowany do dzieci i m³odzie¿y niedowidz¹cej, oraz Stowarzyszenia Kulturalno-Ekologicz-
nego Alternatywa z Go³dapi, które postanowi³o w³¹czyæ m³odzie¿ niepe³nosprawn¹ w re-
alizacjê przedstawienia dla mieszkañców lokalnej spo³eczno�ci pt. Pierwsze kroki w krainie
£owców Przygód.

Starszy brat, starsza siostra
Celem projektu jest pomoc dzieciom zaniedbanym, nieradz¹cym sobie w szkole i nie po-
trafi¹cym odnale�æ siê w�ród rówie�ników. Dzieci te czêsto nie potrzebuj¹ pomocy wyspe-
cjalizowanych psychologów, ale obecno�ci kogo�, kto ich wys³ucha i zrozumie. W takiej
roli najlepiej sprawdza siê wolontariusz � �starszy brat� lub �starsza siostra�, który opiekuje
siê dzieckiem, pomaga mu w nauce i spêdza z nim wolny czas. Przeszkoleni i przygotowa-
ni do pracy z dzieæmi wolontariusze pomagaj¹ swoim podopiecznym odzyskaæ wiarê
w siebie, prze³amaæ izolacjê i samotno�æ.
Projekt adresowany jest do organizacji, które specjalizuj¹ siê w pracy z dzieæmi i maj¹ do-
�wiadczenie we wspó³pracy z wolontariuszami. Fundacja prowadzi szkolenia, zapoznaje
ze standardami dzia³aniami, przekazuje niezbêdne materia³y oraz �rodki finansowe.
W 2001 roku program realizowany by³ w 57 o�rodkach w ca³ej Polsce: w szko³ach, o�rod-
kach pomocy spo³ecznej, organizacjach pozarz¹dowych. W rolê starszych braci i sióstr
opiekuj¹cych siê m³odszym �rodzeñstwem� wcieli³o siê blisko 4000 wolontariuszy � uczniów
szkó³ �rednich i studentów. Ich zaanga¿owanie zosta³o dostrze¿one przez przedstawicieli in-
stytucji publicznych: w maju 2001 roku delegacjê starszych braci i sióstr go�ci³ Marsza³ek
Sejmu Maciej P³a¿yñski, w czerwcu - minister Barbara Labuda z Kancelarii Prezydenta RP.
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W 2001 roku program wspierany by³y przez Commercial Union � Towarzystwo Ubezpie-
czeñ na ¯ycie (Polska) S.A. Ze �rodków Commercial Union sfinansowany by³ równie¿ cykl
szkoleñ dla przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych uczestnicz¹cych w programie, co
pozwoli³o na podniesienie ich kwalifikacji i poszerzenie wiedzy na temat pracy z dzieæmi
i wolontariuszami.

Dziecko krzywdzone
Dziecko krzywdzone to program regionalny Open Society Institute, realizowany w Polsce
i innych krajach Europy �rodkowo-Wschodniej z wykorzystaniem do�wiadczeñ i rozwi¹-
zañ amerykañskich. W ci¹gu kilku lat realizacji programu starali�my siê wspieraæ dzia³a-
nia na rzecz wypracowania systemu pomocy dzieciom krzywdzonym, integruj¹cego
dzia³ania instytucji pañstwowych, samorz¹dowych oraz pozarz¹dowych. Wspierali�my rów-
nie¿ szkolenia dla przedstawicieli krajów Europy �rodkowo-Wschodniej na temat problemów
zwi¹zanych z terapi¹ i diagnoz¹ dziecka krzywdzonego. W szkoleniach tych bra³a udzia³ gru-
pa polskich ekspertów reprezentuj¹cych lekarzy, psychologów, policjantów i sêdziów.

Pomoc dzieciom niepe³nosprawnym

Warsztaty teatralno-terapeutycze z osobami �niepe³nosprawnymi spo³ecznie�
6 000 z³

Szkolenie rodziców do pracy z dzieæmi niepe³nosprawnymi, szkolenie wo-
lontariuszy do wsparcia pracy rodzin z dzieæmi 6 000 z³

Projekt Operacja: Integracja! � organizacja festynu integracyjnego dla nie-
pe³nosprawnych podopiecznych z O�rodka 9 000 z³

Praca nad przygotowaniem przedstawienia teatralnego z udzia³em niepe³-
nosprawnych podopiecznych o�rodka

5 000 z³

Organizacja �twórczych sobót� � spotkania integracyjne niepe³nosprawnych
i pe³nosprawnych dzieci (po³owa dotacji ze �rodków Commercial Union)

8 000 z³

Praca terapeutyczna z hospitalizowanymi dzieæmi 5 000 z³

ProjektWszyscy jeste�my tacy sami � organizacja festynu i spotkañ integru-
j¹cych dzieci niepe³nosprawne i pe³nosprawne 5 000 z³

Prowadzenie programu przezwyciê¿enia izolacji spo³ecznej niemówi¹cych
dzieci i m³odzie¿y z autyzmem

8 000 z³

Organizacja ró¿nego rodzaju spotkañ integracyjnych w³¹czaj¹cych dzieci
niepe³nosprawne w ¿ycie lokalnych szkó³ oraz prowadzenie przez m³odzie¿
szkoln¹ akcji pomocy materialnej dla dzieci niepe³nosprawnych

8 000 z³

Projekt Szko³a ¿ycia � szkolenia dla rodziców dzieci upo�ledzonych na temat
zasad domowej pracy z dzieckiem 6 000 z³

Prowadzenie poradni rodzinnej oraz punktu interwencji kryzysowej
8 000 z³

Przygotowanie spotkania literacko-muzycznego �wiat zza szyby maj¹cego
na celu integracjê spo³eczno�ci lokalnej z osobami autystycznymi

7 000 z³

Stworzenie systemu opieki i pomocy dzieciom niepe³nosprawnym
6 000 z³

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne
Teatr Grodzki, Bielsko-Bia³a

Caritas Archidiecezji Gnie�nieñskiej,
Gniezno

Caritas Archidiecezji Katowickiej, O�rodek
dla Niepe³nosprawnych, Borowa Wie�

Caritas Diecezji Opolskiej, Centrum
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych,

Racibórz

Dusznickie Stowarzyszenie na rzecz
Osób Niepe³nosprawnych,

Duszniki Zdrój

Fundacja Dr Clown,Warszawa

Fundacja Dzieci Niepe³nosprawnych
Nadzieja, S³upsk

Fundacja na rzecz Umacniania
Wiêzi Rodzinnych i Spo³ecznych

Synapsis,Warszawa

Fundacja Pomocy Dzieciom,
¯ywiec

Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej
Troski Per Corda, £odygowice

Fundacja Pomocy Rodzinie
im. �w. Królowej Jadwigi, Kraków

Fundacja Wspólnota Nadziei,
Kraków

Gminno-Miejska Biblioteka Publiczna,
Jab³onowo
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Szkolenie dla wolontariuszy przygotowuj¹cych siê do sprawowania indywi-
dualnej opieki nad dzieckiem autystycznym 8 000 z³

Realizacja projektu Potrafiê � integracja niepe³nosprawnych dzieci i ich pe³-
nosprawnych rówie�ników (po³owa dotacji ze �rodków Commercial Union)

5 000 z³

Organizacja seminarium o najnowszych trendach i metodach rehabilitacji
dzieci niepe³nosprawnych 5 000 z³

Organizacja warsztatów dla trenerów dzieci niepe³nosprawnych Arteterapia
� �wiat tworzywem twórczym, promuj¹cych nowe formy terapii poprzez
sztukê 8 000 z³

Zorganizowanie festiwalu piosenki dla dzieci niepe³nosprawnychMuzyczna
scena integracji 3 000 z³

Pomoc medyczna i psychologiczna rodzinom opiekuj¹cym siê nieuleczalnie
chorymi dzieæmi 5 720 z³

Realizacja projektu Akceptuj, pomagaj � nie zmieniaj! obejmuj¹cego
m.in. szkolenia nauczycieli w zakresie pracy z dzieæmi z wadami s³uchu

7 000 z³

Realizacja projektu Edukacja bez tablic maj¹cego na celu wyrównywanie
szans dzieci i m³odzie¿y niedowidz¹cej 5 000 z³

Organizacja konferencji na temat edukacji dziecka niepe³nosprawnego in-
telektualnie w starszych klasach integracyjnych szko³y podstawowej

5 000 z³

Prowadzenie dzia³alno�ci teatru Biuro Rzeczy Osobistych, w którym aktora-
mi s¹ dzieci i m³odzie¿ o obni¿onej sprawno�ci intelektualnej 20 000 z³

Prowadzenie dzia³añ teatralnych maj¹cych na celu prze³amywanie izolacji
osób niepe³nosprawnych, w tym dzieci i m³odzie¿y 4 500 z³

Realizacja projektu wspomagania dzieci niepe³nosprawnych intelektualnie
w podjêciu edukacji przedszkolnej i szkolnej w placówkach integracyjnych

3 000 z³

Prowadzenie szkoleñ dla rodziców dzieci z upo�ledzeniem umys³owym oraz
dla pomagaj¹cych im w opiece wolontariuszy 1 700 z³

Organizacja imprez integracyjnych dla m³odzie¿y z gimnazjum oraz pod-
opiecznych stowarzyszenia 7 000 z³

Prowadzenie warsztatów dla rodziców dzieci niepe³nosprawnych � przygoto-
wanie rodziców do samodzielnego rehabilitowania swoich dzieci 2 000 z³

Prowadzenie zajêæ terapeutycznych dla dzieci niepe³nosprawnych
4 000 z³

Organizacja cyklu imprez integracyjnych zwracaj¹cych uwagê na problem
wykluczenia dzieci upo�ledzonych umys³owo, budowanie ruchu spo³ecznego
wokó³ rozwi¹zywania ich problemów edukacyjnych i ¿yciowych 7 000 z³

Zorganizowanie wigilijnego spotkania spo³eczno�ci lokalnej przy teatral-
nym przedstawieniu szopki betlejemskiej przygotowanym przez dzieci nie-
pe³nosprawne 3 000 z³

Projekt Dotknij swojej wyobra�ni � wspomaganie rozwoju i usamodzielnia-
nia dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej intelektualnie oraz zachêcanie ich
do uczestniczenia w grupach twórczych 9 000 z³

Terapia przez sztukê � warsztaty dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej
5 000 z³

Krajowe Towarzystwo Autyzmu,
Warszawa

Kra�nickie Stowarzyszenie Przyjació³
Dzieci Specjalnej Troski, Kra�nik

£obeska Fundacja Pomocy Dzieciom
�wiêto Rado�ci, £obez

Mazowieckie Centrum
Kultury i Sztuki, Warszawa

Miejski O�rodek Pomocy Spo³ecznej,
Czêstochowa

Niepubliczny Zak³ad Opieki
Paliatywnej, Palium s.c., Przemy�l

Polski Zwi¹zek G³uchych,
Wroc³aw

Polski Zwi¹zek Niewidomych,
Bytom

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Upo�ledzeniem Umys³owym, Gdañsk

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Upo�ledzeniem Umys³owym, Gdynia

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Upo�ledzeniem Umys³owym,

Grodzisk Wielkopolski

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Upo�ledzeniem Umys³owym, Lublin

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Upo�ledzeniem Umys³owym, Miko³ów

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Upo�ledzeniem Umys³owym, Ostróda

Polskie Stowarzyszenie na rzecz
Osób z Upo�ledzeniem Umys³owym,

Skarszewy

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Upo�ledzeniem Umys³owym, S³upsk

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Upo�ledzeniem Umys³owym, Wolin



39Program Pomocy Dzieciom

Prowadzenie zespo³u wokalnego dla dzieci upo�ledzonych umys³owo
Kantylena 7 000 z³

Organizacja konkursu plastycznego dla dzieci niepe³nosprawnych
1 000 z³

Przygotowanie i druk poradnika dla rodziców Niepe³nosprawno�æ intelektu-
alna to nie wyrok 6 800 z³

Realizacja projektu Aktywno�æ, samodzielno�æ, niezale¿no�æ - przygotowa-
nie wykwalifikowanych wolontariuszy do opieki nad osobami niepe³no-
sprawnymi 4 000 z³

Rozwijanie zainteresowañ twórczych dzieci upo�ledzonych umys³owo w ra-
mach Integracyjnego Klubu Aktywno�ci Spo³ecznej 6 000 z³

Realizacja projektu Podnoszenie g³owy obejmuj¹cego dzia³ania wspieraj¹-
ce rodziców w opiece nad dzieæmi upo�ledzonymi (po³owa dotacji ze �rod-
ków Commercial Union) 4 000 z³

Realizacja projektu Terapia przez sztukê: cykl warsztatów dla dzieci i m³o-
dzie¿y niepe³nosprawnych 9 000 z³

Pierwsze kroki w krainie £owców Przygód � integracyjne warsztaty teatral-
ne dla m³odzie¿y niepe³nosprawnej i ich pe³nosprawnych rówie�ników za-
koñczone pokazem przedstawienia dla mieszkañców gminy 5 000 z³

Organizacja wystawy prac dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej 4 900 z³

Prowadzenie �wietlicy dla dzieci niepe³nosprawnych � wystawy prac pla-
stycznych, wystêpy na imprezach integracyjnych oraz udzia³ w zawodach
sportowych 3 000 z³

Prowadzenie �wietlicy integracyjnej dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej
8 000 z³

Realizacja projektu ¯yj inaczej adresowanego do dzieci upo�ledzonych umy-
s³owo przebywaj¹cych w internacie 1 700 z³

Prowadzenie �wietlicy integracyjnej na jednym z i³awskich osiedli
5 000 z³

Organizacja warsztatów plastycznych w ramach programu aktywizacji dzie-
ci i m³odzie¿y upo�ledzonej umys³owo 8 000 z³

Prowadzenie warsztatów podnosz¹cych umiejêtno�ci wychowawcze rodzi-
ców, konsultacje dla rodziców dzieci niepe³nosprawnych 4 560 z³

Realizacja projektu Dom � próba prze³amywania izolacji spo³ecznej osób
upo�ledzonych umys³owo oraz chorych psychicznie 10 000 z³

Prowadzenie integracyjnej �wietlicy �rodowiskowej dla dzieci niepe³no-
sprawnych 6 000 z³

Prowadzenie warsztatów plastycznych i teatralnych Tworzê, dzia³am, je-
stem dla m³odzie¿y niepe³nosprawnej i m³odzie¿y ze szkó³ licealnych (po³o-
wa dotacji ze �rodków Commercial Union) 5 000 z³

Zorganizowanie festynu maj¹cego na celu przedstawienie pensjonariuszy
domu dziecka lokalnej spo³eczno�ci i zebranie funduszy na programy pro-
wadzane w domu dziecka 5 000 z³

Polskie Towarzystwo Walki
z Kalectwem, Przemy�l

Regionalny O�rodek Kultury,
Czêstochowa

Specjalny O�rodek
Szkolno-Wychowawczy nr 2, Gdañsk

Stowarzyszenie Centrum
Niezale¿nego ¯ycia, Ciechocinek

Stowarzyszenie Doro�li Dzieciom,
Sêpólno Krajeñskie

Stowarzyszenie Kapita³ Zaufania,
¯nin

Stowarzyszenie Kulturalne Viva Art,
Elbl¹g

Stowarzyszenie Kulturalno-
Ekologiczne Alternatywa, Go³dap

Stowarzyszenie Mi³o�ników Trzciela, Trzciel

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci
i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej

Ruchowo, Lublin

Stowarzyszenie na rzecz Osób
Niepe³nosprawnych Ziemi

¯ywieckiej, ¯ywiec

Stowarzyszenie na rzecz Szkolnictwa
Specjalnego, Tczew

Stowarzyszenie na rzecz Tworzenia
Przyjaznego �rodowiska Wychowaw-
czego Dzieci i M³odzie¿y I³awskiej,

Przystañ, I³awa

Stowarzyszenie na rzecz Wyrównywania
Szans Rozwojowych Dziecka o Obni¿onej

Sprawno�ci Handicap,Wroc³aw

Stowarzyszenie na rzecz Wzajemnej
Pomocy oraz Rozwoju Kultury

i O�wiaty na Wsi, Tulce

Stowarzyszenie Nie ma G³upich,
Chorzów-Maciejkowice

Stowarzyszenie Opiekuñcze
im. �w. Franciszka z Asy¿u, Bytom

Stowarzyszenie Osób
Niepe³nosprawnych Ruchowo, Tczew

Stowarzyszenie Pielêgniarsko-
Opiekuñcze Z ufno�ci¹

w Trzecie Tysi¹clecie, Poczesna
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Realizacja programu pomocy dla osób znajduj¹cych siê w sytuacji kryzysowej
6 000 z³

Realizacja projektu Jestem kim� wa¿nym skierowanego do niepe³nospraw-
nej m³odzie¿y wiejskiej � dzia³ania terapeutyczne, rozbudzanie zaintereso-
wañ i organizacja spotkañ z rówie�nikami 6 760 z³

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niepe³nosprawnych (po³owa
dotacji ze �rodków Commercial Union) 8 000 z³

Realizacja projektu Terapia przez sztukê � prowadzenie zajêæ plastycznych
dla osób niepe³nosprawnych oraz promocja ich prac 4 000 z³

Organizacja targów artystycznych dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej
5 140 z³

Prowadzenie warsztatów i poradnictwa dla rodziców dzieci niepe³nosprawnych
7 000 z³

Program edukacyjny z zakresu rozwoju umiejêtno�ci komunikacyjnych,
przeciwdzia³ania agresji i uzale¿nieniom u dzieci upo�ledzonych umys³owo

5 000 z³

Prowadzenie warsztatów przygotowuj¹cych rodziców do rewalidacji dzieci
z wad¹ s³uchu, motywuj¹cych ich do systematycznej pracy z dzieckiem

8 000 z³

Prowadzenie o�rodka spotkañ dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych
z cz³onkami spo³eczno�ci lokalnej 8 000 z³

Realizacja programu edukacji dzieci upo�ledzonych oraz dzia³ania na rzecz
zainteresowania mieszkañców gminy problemami tych dzieci 5 000 z³

Druk poradnika ¯ycie intymne ludzi z zespo³em Downa
10 000 z³

Prowadzenie �wietlicy dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej
5 000 z³

Realizacja programu edukacyjno-wychowawczego dla dzieci wiejskich
5 000 z³

Promocja umiejêtno�ci artystycznych uczniów niepe³nosprawnych pod k¹-
tem poszukiwania dla nich przysz³ych pracodawców 8 000 z³

Przygotowanie wolontariuszy do pracy z dzieæmi niepe³nosprawnymi objê-
tymi pomoc¹ Stowarzyszenia 10 000 z³

Realizacja projektu Sami dla siebie � prowadzenie dzia³añ kulturalno-o�wia-
towych na rzecz lokalnego �rodowiska 3 500 z³

Prowadzenie warsztatów teatralnych dla dzieci ze �rodowisk zagro¿onych
ró¿nego rodzaju patologiami 6 000 z³

Dofinansowanie organizacji balu charytatywnego, z którego dochód prze-
znaczony by³ na materia³y edukacyjne dla dzieci z o�rodka 3 000 z³

ProjektWszystkie dzieci s¹ nasze � organizacja zajêæ i imprez s³u¿¹cych inte-
gracji dzieci z ró¿nych �rodowisk 8 000 z³

Organizacja festynu integracyjnego i prezentacja prac plastycznych dzieci
upo�ledzonych 4 000 z³

Stowarzyszenie Pomocy dla Osób w Sy-
tuacji Kryzysowej Interwencja, Wroc³aw

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Nie-
pe³nosprawnym Specjalnej Troski i Ro-
dzin Patologicznych Promyk, Bia³e B³ota

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
Specjalnej Troski, Suwa³ki

Stowarzyszenie Pomocy Niepe³no-
sprawnym Skarbek, Mys³owice

Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepe³nosprawnym, Kudowa-Zdrój

Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepe³nosprawnym SPON, Sopot

Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Niepe³nosprawnym Umys³owo

i ich Rodzinom Amico, £ód�

Stowarzyszenie Przyjació³ Specjalne-
go O�rodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci S³abo S³ysz¹cych, Szczecin

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjació³
Osób Niepe³nosprawnych, Jerzmanowice

Stowarzyszenie Rodziców
Wychowuj¹cych Dzieci Niepe³no-
sprawne Dziecko Mi³o�ci, Kaliska

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów
Osób z Zespo³em Downa

Bardziej Kochani, Warszawa

Stowarzyszenie Rodzin i Osób
Niepe³nosprawnych, Rydu³towy

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Czêstochowskiej, Witkowice

Stowarzyszenie Wspierania
Przedsiêbiorczo�ci, Malbork

Stowarzyszenie Wspólnota Serc
Reprezentuj¹ca Osoby

Niepe³nosprawne, Gdañsk

Szko³a Podstawowa, Czernina

Szko³a Podstawowa nr 343,
Warszawa

Towarzystwo Pomocy Dzieciom Upo�le-
dzonym Umys³owo ze Specjalnego O�rod-
ka Szkolno-Wychowawczego, Pruszków

Towarzystwo Przyjació³ Dzieci,
Gorlice

Towarzystwo Przyjació³ Dzieci,
Mor¹g
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Prowadzenie �wietlicy integracyjno-profilaktycznej Masz szansê 7 000 z³

Realizacja projektu O u�miech i rado�æ dziecka promuj¹cego model harcer-
skich dru¿yn integracyjnych 7 000 z³

Starszy brat, starsza siostra
Realizacja programu z udzia³em wolontariuszy � uczniów z liceum 5 000 z³

Realizacja programu na terenie parafialnej �wietlicy wychowawczej (po³o-
wa dotacji ze �rodków Commercial Union) 12 000 z³

Realizacja programu w grupie dzieci ze �wietlic �rodowiskowych (10 000 z³
ze �rodków Commercial Union) 15 000 z³

Realizacja programu w grupie dzieci objêtych opiek¹ rodzin zastêpczych (po-
³owa dotacji ze �rodków Commercial Union)

8 000 z³

Realizacja programu na terenie szkó³ podstawowych 33 000 z³

Realizacja programu w grupie dzieci chorych terminalnie lub d³ugotrwale
hospitalizowanych 10 000 z³

Realizacja programu w krakowskich szko³ach
50 000 z³

Realizacja programu w�ród dzieci z wiejskich rodzin bêd¹cych pod opiek¹
Fundacji 15 000 z³

Realizacja programu w grupie dzieci ze �wietlicy �w. Miko³aja
20 000 z³

Realizacja programu w grupie dzieci z rodzin objêtych terapi¹ uzale¿nieñ
8 000 z³

Realizacja programu w grupie dzieci zagro¿onych problemami spo³ecznymi
10 000 z³

Realizacja programu w�ród dzieci z rodzin niepe³nych (po³owa dotacji ze
�rodków Commercial Union) 12 000 z³

Realizacja programu w�ród dzieci z domu dziecka oraz dzieci objêtych pro-
gramem przygotowuj¹cym je do samodzielnego ¿ycia 6 000 z³

Realizacja programu w suwalskich szko³ach, nadzór realizacji programu na
terenie Polski (po³owa dotacji ze �rodków Commercial Union) 38 000 z³

Realizacja programu w ramach prowadzonych przez spó³dzielniê dzia³añ
pomocowych dla mieszkañców osiedla

12 000 z³

Realizacja programu w oparciu o wolontariuszy przygotowywanych przez
Centrum Wolontariatu 10 000 z³

Realizacja programuw grupie dzieci uczêszczaj¹cych do �wietlicy prowadzonej
przez Stowarzyszenie (10 000 z³ ze �rodków Commercial Union) 25 000 z³

Realizacja programu w grupie dzieci ze szko³y specjalnej i szkó³ podstawowych
14 000 z³

Towarzystwo Przyjació³ Dzieci,
Po³czyn Zdrój

Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, Komen-
da Bia³ostockiej Chor¹gwi, Bia³ystok

VII Liceum Ogólnokszta³c¹ce, Katowice

Caritas Parafialny Parafii Olesno
�wietlica Socjoterapeutyczna

Benedyktynka, Olesno

Chorzowskie Stowarzyszenie
Pomocy Arka II, Chorzów

Chrze�cijañskie Stowarzyszenie Pomo-
cy Dzieciom Misja Nadziei,

D¹browa Górnicza

Fundacja Edukacji i Twórczo�ci,
Bia³ystok

Fundacja Gajusz, £ód�

Fundacja na rzecz Dzieci ze �rodo-
wisk Zagro¿onych Plus, Kraków

Fundacja Odzew,
Leszno

Fundacja �w. Jana Jerozolimskiego
Pomoc Maltañska, Warszawa

Koniñskie Towarzystwo Trze�wo�æ,
Konin

Miejski O�rodek Pomocy Spo³ecznej,
Szczecinek

M³odzie¿owy O�rodek Socjoterapii,
Siemianowice �l¹skie

O�rodek Us³ug Opiekuñczo-
Wychowawczych, Zawiercie

Spo³eczna Organizacja
Przyjació³ Dzieci Przystañ, Suwa³ki

Spó³dzielnia Mieszkaniowa
Z³ote £any, Spo³eczny Fundusz
Pomocy Rodzinie, Bielsko-Bia³a

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu,
S³upsk

Stowarzyszenie Jowisz,
Jelenia Góra

Stowarzyszenie Kobiet Polskich
po 40-ce, D¹browa Górnicza
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Realizacja programu na terenach wiejskich zamieszka³ych przez mniejszo�æ
litewsk¹ 14 000 z³

Realizacja programu w grupie dzieci zagro¿onych problemami spo³ecznymi
z m³odzie¿¹ szkoln¹ w roli wolontariuszy 8 000 z³

Realizacja programu w�ród dzieci z rodzin korzystaj¹cych z pomocy spo³ecz-
nej (dotacja ze �rodków Commercial Union) 30 000 z³

Realizacja programu w�ród dzieci z rodzin dotkniêtych bezrobociem
9 000 z³

Realizacja programu w�ród dzieci pozostaj¹cych pod opiek¹ O�rodka Pro-
mocji Rodziny prowadzonego przez Stowarzyszenie 12 000 z³

Realizacja programu w�ród dzieci bêd¹cych w trudnej sytuacji ¿yciowej,
w tym dzieci z rodzin pracowników b. PGR-ów 12 000 z³

Realizacja programu w �wietlicy �rodowiskowej (po³owa dotacji ze �rodków
Commercial Union) 20 000 z³

Realizacja programu w grupie dzieci objêtych sta³¹ opiek¹ Stowarzyszenia
(10 000 z³ ze �rodków Commercial Union) 30 000 z³

Realizacja programuwgrupie dzieci z rodzin dotkniêtych skutkami powodzi 1997
roku (10 000 z³ ze �rodków Commercial Union i 10 000 z³ ze �rodków Programu
Regionalnego OSI Volunteer Development � Big Brother, Big Sister) 30 000 z³

Realizacja programu w grupie dzieci ze �wietlicy �rodowiskowej (po³owa
dotacji ze �rodków Commercial Union) 12 000 z³

Realizacja programu na terenach wiejskich 8 000 z³

Realizacja programu we wspó³pracy z m³odymi wolontariuszami z Centrum
M³odzie¿owego 6 000 z³

Realizacja programu w�ród dzieci z rodzin dotkniêtych kryzysem 12 000 z³

Realizacja programu na terenie szko³y podstawowej (10 000 z³ ze �rodków
Commercial Union) 15 000 z³

Realizacja programu w grupie dzieci pozostaj¹cych pod opiek¹ Komitetu
(10 000 z³ ze �rodków Commercial Union) 18 000 z³

Realizacja programu w grupie dzieci zagro¿onych problemami spo³ecznymi
z jednej z dzielnic Torunia 10 000 z³

Realizacja programu w grupie dzieci ze �wietlicy TPD 9 000 z³

Realizacja programu w grupie dzieci ze �wietlic TPD, w tym dwóch �wietlic
wiejskich 16 000 z³

Realizacja programu na terenie szko³y �redniej 6 000 z³

Realizacja programu z udzia³em harcerzy w roli wolontariuszy 6 000 z³

Stowarzyszenie Litwinów w Polsce,
Sejny

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i M³odzie-
¿y Starszy Brat/Starsza Siostra, Poznañ

Stowarzyszenie na rzecz Integracji i
Wspierania Rodziny Byæ Razem, Cieszyn

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy
Osobom Uzale¿nionym i Zagro¿onych

Alkoholizmem Od Zaraz, Poznañ

Stowarzyszenie na rzecz Rodziny,
Chorzów

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Gminy Wydminy,Wydminy

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
Brzd¹c, Kêdzierzyn Ko�le

Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Zagro¿onym Uzale¿nieniem

i Uzale¿nionym Nasz Dom, Bia³ystok

Stowarzyszenie Pomocy
Rodzina-Rodzinie,

Opole

Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspiera-
nia Rozwoju Osobowo�ci Dzieci
i M³odzie¿y Wzrastanie, Przemy�l

Stowarzyszenie Razem, �lesin

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Diecezji Opolskiej, Racibórz

StowarzyszenieWspólna,Warszawa

Szko³a Podstawowa nr 4
im.W. Puchalskiego, Legnica

Terenowy Komitet Ochrony
Praw Dziecka, Zielona Góra

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciw-
dzia³ania Uzale¿nieniom, Toruñ

Towarzystwo Przyjació³ Dzieci, Barcin

Towarzystwo Przyjació³ Dzieci,
Skar¿ysko-Kamienna

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 10,
Gliwice

Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Warszawa-Ochota,Warszawa
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Organizacja szkoleñ dla nauczycieli i przedstawicieli organizacji pozarz¹do-
wych uczestnicz¹cych w realizacji programu: w Ustroniu-Jaszowcu dla 30
uczestników ze �l¹ska; w Kamieniu �l¹skim dla 30 uczestników z Opolsz-
czyzny; w Augustowie dla 30 uczestników z Polski pó³nocno-wschodniej; w
Rudach k. Raciborza dla 90 nauczycieli; w Juracie dla osób zajmuj¹cych siê
uzale¿nieniami; w Konstancinie � ogólnopolskie spotkanie robocze dla
przedstawicieli organizacji realizuj¹cych program (koszty szkoleñ zosta³y
dofinansowane przez Commercial Union na sumê 61 000 z³)

Organizacja prezentacji programu: w Kwidzyniu dla przedstawicieli samo-
rz¹du; w Wydminach dla uczniów, nauczycieli i przedstawicieli spo³eczno�ci
lokalnej; w Warszawie dla radnych dzielnicy Warszawa-W³ochy oraz w Kra-
kowie dla wolontariuszy

Spotkanie z Marsza³kiem Maciejem P³a¿yñskim w Sejmie RP z udzia³em 130
wolontariuszy i koordynatorów programu z ca³ej Polski oraz z Minister Bar-
bar¹ Labud¹ w Pa³acu Prezydenckim z udzia³em 140 wolontariuszy i koor-
dynatorów programu.

115 935,42 z³

Dziecko krzywdzone

Prowadzenie centrum diagnozy i terapii dziecka krzywdzonego i jego rodzi-
ny oraz konsultacji dla podobnych centrów w krajach Europy �rodkowej i
Wschodniej (dotacja ze �rodków Regionalnego Programu Dziecko Krzyw-
dzone) 104 000 z³

Opracowanie i prowadzenie serwisu internetowego dla centrów terapii i dia-
gnozy dziecka krzywdzonego w krajach Europy �rodkowej i Wschodniej (dota-
cja ze �rodków Regionalnego Programu Dziecko Krzywdzone) 88 000 z³

Kontynuacja realizacji programu Dziecko krzywdzone: budowanie lokalnych
systemów pomocy dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom 120 000 z³

Prowadzenie programu prewencji i terapii dzieci krzywdzonych w spo³ecz-
no�ci lokalnej (dotacja ze �rodków Regionalnego Programu Dziecko Krzyw-
dzone) 60 000 z³

Budowanie lokalnego systemu pomocy dzieciom krzywdzonym (dotacja ze
�rodków Regionalnego Programu Dziecko Krzywdzone) 78 000 z³

Prowadzenie programu Kaj i Gerda w swojej rodzinie adresowanego do
dzieci krzywdzonych 18 000 z³

Udzia³ w szkoleniu w zakresie diagnozy i terapii dziecka krzywdzonego, Tal-
lin, Estonia (koszty podró¿y finansowane przez Regionalny Program Dziecko
Krzywdzone) 4 094,05 z³

T³umaczenie podrêcznika dla trenerów programu Dziecko krzywdzone �
praca socjalna z rodzin¹ 4 000 z³

Pomocna Spo³eczno�æ Lokalna

Przygotowanie spektaklu teatralnego z udzia³em osób chorych na schizofreniê
oraz wystawienie go na scenach kilku profesjonalnych teatrów 10 000 z³

Realizacja, opartego na do�wiadczeniach francuskich, projektu aktywizacji
zawodowej ludzi z zaburzeniami wzroku 10 000 z³

Projekt W stronê rzeki � popularyzacja turystyki wodnej, tworzenie patroli
ekologicznych wzd³u¿ rzeki, sprz¹tanie otoczenia rzeki, konkursy dla dzieci i
edukacja na temat ochrony �rodowiska 6 500 z³

Organizacja �wiêta sportu i rozrywki dla niepe³nosprawnych 2 000 z³

Organizacja sesji podsumowuj¹cej 20-letni¹ dzia³alno�æ edukacyjn¹ Klubu
w�ród dzieci i m³odzie¿y na Opolszczy�nie 4 000 z³

Szkolenia i spotkania

Fundacja Dzieci Niczyje,
Warszawa

Stowarzyszenie dla Dzieci
i M³odzie¿y Szansa, G³ogów

Terenowy Komitet Ochrony
Praw Dziecka, Poznañ

Maria Stachowska, Terenowy Komitet
Praw Dziecka, Poznañ; Jadwiga Ka-
³asz, Stowarzyszenie dla Dzieci i M³o-
dzie¿y Szansa, G³ogów; El¿bieta B¹k,
Centrum Kszta³cenia Medycznego,

Warszawa

Podrêcznik dla trenerów

Capax Sp. z o.o., Warszawa

Fundacja Praca dla Niewidomych,
Warszawa

Gimnazjum,
Ciechanowiec

Gminny O�rodek Kultury, Lubasz

Klub Inteligencji Katolickiej,
Opole
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Klub Turystyki Kwalifikowanej Berdo,
Zagórz

Koalicja na rzecz Zdrowia
Psychicznego,Warszawa

Komitet Pomocy SOS Solidarno�æ,
�widnik

Krakowska Fundacja Hamlet,
Kraków

£êczyñskie Stowarzyszenie Ochrony
Zdrowia Psychicznego, £êczna

Miejski Klub Sportowy Os³awa,
Zagórz

Milickie Stowarzyszenie Przyjació³
Dzieci i Osób Niepe³nosprawnych,

Milicz

Parafia Naj�wiêtszego Serca Pana
Jezusa � �wietlica �rodowiskowa,

Suwa³ki

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Upo�ledzeniem Umys³owym, Police

Stowarzyszenie Hospicjum
Homo-Homini Caritas, Jaworzno

Stowarzyszenie na rzecz Osób
Starszych, Niepe³nosprawnych

i Szukaj¹cych Wsparcia
Opoka, Katowice

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Nie-
pe³nosprawnym Szansa, Bielsk Podlaski

Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin
i Przyjació³ Osób Chorych Psychicznie

Nadzieja, Suwa³ki

�rodowiskowy Dom Samopomocy,
S³upsk

Towarzystwo Pomocy Dajmy Szansê,
Elbl¹g

Unia na rzecz Ludzi Bezrobotnych
i Rodzin Bezdomnych, Opole

Zakon Bonifratrów, Jad³odalnia
�w. Ryszarda Pampuri,Warszawa

Stowarzyszenie G5,
Warszawa

Realizacja programu promuj¹cego aktywne i formy spêdzania czasu wolne-
go dzieci i m³odzie¿y 5 000 z³

Organizacja seminarium na temat zasad dzia³ania Fountain House w Polsce
i na �wiecie oraz mo¿liwych sposobów wspó³dzia³ania z potencjalnymi pra-
codawcami osób z zaburzeniami psychicznymi 14 000 z³

Prowadzenie �wietlicy sportowej dla dzieci i m³odzie¿y z rodzin patologicznych
4 500 z³

Organizacja seminarium na temat aktywizacji zawodowej osób z zaburzenia-
mi psychicznymi 18 000 z³

Zorganizowanie Biennale Sztuk Teatralnych 2002
3 000 z³

Organizacja zajêæ i wycieczek dla dzieci i m³odzie¿y zagro¿onej patologi¹
w ramach lokalnego klubu turystki 3 000 z³

Prowadzenie �wietlicy terapeutyczno-profilaktycznej dla osób niepe³no-
sprawnych, pochodz¹cych z rodzin patologicznych, zagro¿onych ubó-
stwem, niewydolnych wychowawczo 4 000 z³

Prowadzenie klubu sportu i turystyki atrakcyjnej, bêd¹cego czê�ci¹ szersze-
go �rodowiskowego programu profilaktycznego, adresowanego do dzieci i
m³odzie¿y 4 300 z³

Realizacja projektu Dni godno�ci - próba przedstawienia lokalnemu �rodo-
wisku problemów osób niepe³nosprawnych 4 000 z³

Szkolenia dla pracowników i wolontariuszy hospicjum 16 000 z³

Realizacja projektu Blisko ciebie - aktywizacja ludzi starszych poprzez w³¹-
czenie ich w tworzenie systemu samopomocy 8 000 z³

Projekt Szansa dla miasta � przygotowanie dwóch wystaw prac cz³onków
stowarzyszenia 3 000 z³

Prowadzenie grup wsparcia dla chorych psychicznie i ich rodzin
8 640 z³

Integracja, poprzez dzia³ania teatralne, osób z zaburzeniami psychicznymi ze
�rodowiskiem lokalnym 6 000 z³

Szkolenia dla wolontariuszy przygotowuj¹ce ich do pracy z osobami potrze-
buj¹cymi pomocy 10 000 z³

Prowadzenie �wietlicy dla dzieci i m³odzie¿y z rodzin ubogich
5 000 z³

Prowadzenie punktu pomocy ubogim i potrzebuj¹cym
5 000 z³

Przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji projektów realizowanych w latach
2000-2001 w ramach programu Pomocna Spo³eczno�æ Lokalna 20 750 z³

Dotacje: 1 681 064,05 z³

Szkolenia i prezentacje: 119 935,42 z³

Koszty realizacji programu: 206 447,27 z³

RAZEM: 2 007 446,74 z³
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Socilal
Information

and Communication
Program

The Program has the objective of assisting non-governmental organizations in due
implementation and use of new technologies that facilitate communications and access to
information resources.

I Am Not Alone: the Internet for the Disabled
In the fourth year of the operation of I Am not Alone program we sought to promote the
Internet as a new means of work, education, and rehabilitation for disabled persons. The
year 2001 saw the last fifteen grants under this initiative, extended to institutions and
organizations for purposes such as establishment of Internet services for the disabled and
providing disabled persons with training on Internet use. Working together with the Warsaw-
based Foundation for Assistance to Mathematicians and Computer Specialists with Motor
System Dysfunctions and the Fuga Mundi Foundation, we organized a series of seminars
dealing with the problems of the disabled and the use of new technologies. The seminars �
joined by the local governments and computer companies interested in the subject -
provided a forum for presenting the initiatives completed with the Program�s support to date
and for discussions about development of IT-enabled employment and education for the
disabled.

Free Network Service
We have been offering a free-of-charge information and communications technology service
for NGOs (http://free.ngo.pl). By the end of 2001, our servers were home to the accounts of
more than 2 000 NGOs as well as cultural and medical institutions (at, respectively, http://
free.art.pl and http://free.med.pl ). Our work in this area is animated by a desire to provide
non-profit organizations (as well as private individuals) with free access to the Internet, thus
providing them with a new instrument for gathering and disseminating information.

Internet for Physicians
The year 2001 saw the conclusion of the Internet for Physicians program, carried on since
1997 with a view to encouraging Internet use in the day-to-day work of the medical
profession. Our initiative enabled the establishment of many valuable information facilities
serving doctors and patients alike to high standards of quality.

Social Information and Communication in Lower Silesia
In 2001, we embarked � together with the Working Community of Social Welfare
Organizations, the Wroc³aw Regional Council of Disabled People, and the Mutual
Information Society � upon this new undertaking, geared at putting new technologies (such
as the Internet) to use in identifying the problems faced by NGOs in Poland and in planning
coordinated responses to them, thus increasing their effectiveness while achieving greater
integration of NGOs in the region of Lower Silesia. The project also entails provision of open
source software useful in the NGO�s work.
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Internet for the Disabled
[Grants co-financed by the Network Internet Program to the combined amo-
unt of 100 000 PLN]

Workshops The Internet as a Modern Tool for the Disabled 13 040 PLN

The Internet to Independence project � training on design and servicing of
World Wide Web sites (www.miesnie.szczecin.pl) 18 400 PLN

To e-mployment via the Internet - series of training events for the disabled
19 400 PLN

Seminar about IT-enabled work for disabled persons 6 400 PLN

Training project: Internet for the Hearing-Impaired 10 000 PLN

Participation of the Foundation�s representatives in the AAATI conference about
availability of modern technology for the disabled � Ljubljana, Slovenia

1250 PLN

Organization of the IdN 2001 seminar on the role of the Internet in the life of
disabled persons 11 300 PLN

Management of the www.nieslyszacy.pl server by an informal group of the
deaf and hearing-impaired 7 500 PLN

The Chance for Youth project � training for disabled youth under the Europe-
an Computer Driver�s License initiative 7 300 PLN

Information technology club for hearing-impaired children and youth
11 200 PLN

Training entitled The Computer in the Process of Integrating Disabled Per-
sons 2 900 PLN

The Computer � My Working Tool: curricular and after-school training for
150 deaf children 10 000 PLN

The Efeta (Open Up) project � social and vocational rehabilitation of disa-
bled persons at the Center of Training for the Disabled, utilizing new informa-
tion technology methods 15 000 PLN

The project entitled Above Barriers: Disabled Persons in an Information So-
ciety � seminar and training concerning work with World Wide Web pages

14 151 PLN

Organization of a seminar for disabled persons working with the Internet
10 000 PLN

Social Information and Communication in Lower Silesia
[Project co-financed by the Network Information Program to the combined
amount of 121 539,69 PLN]

Execution of the Social Information and Communication in Lower Silesia pro-
ject (www.wros.ngo.pl/iks) 229 200 PLN

Training and meetings with NGOs participating in the project, participation in
the CODE conference on provision of freeware to NGOs � London, England.

15 659 PLN

Kalina Social Welfare
Residential Center, Suwa³ki

The Foundation of Assistance
for Patients with Neuromuscular

Diseases, Szczecin

Fuga Mundi Foundation, Lublin

Kalisz Business Incubator
Centre Foundation, Kalisz

Foundation for Assistance
to Mathematicians and Computer

Specialists with Motor System
Dysfunctions, Warsaw

Lublin Forum of Organizations
for the Disabled, Lublin

Polish Association of the Deaf,
Szczecin

SION Association for the Integration
of Disabled Individuals, Bartoszyce

Association for the Support
of the Deaf, Przemy�l

Common Future - Poland, Europe, the
World Association, Brzeziny

Union for Integration and Rehabilita-
tion of the Disabled, Katowice

Informal group of Kakofonia e-mail
discussion forum participants

Working Community of Social
Welfare Organizations, Wroc³aw

Training
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Grants: 464 707,00 PLN

Other activities: 116 369,14 PLN

Operational costs: 225 196,08 PLN

TOTAL: 806 272,22 PLN

Other grants
Grant towards establishment of a World Wide Web site (www.unite-
dway.org.pl) 16 666 PLN

Training for children and guardians on design and servicing of World Wide
Web sites 1 000 PLN

Expanding operations of the Second Hand Bank � execution of the In-Kind
Gifts Center project (http://www.bdr.ngo.pl) (40 000 PLN provided by the
Network Information Program) 60 000 PLN

Management of the http://free.ngo.pl server for non-governmental organi-
zations 38 984,62 PLN

Presentations and workshops at 24 on-line physicians� clubs, program evalu-
ation (21 269 PLN provided by the Leopold Kronenberg Bank Foundation)

45 595 PLN

Three seminars for Internet Program grant recipients. The meetings, prece-
ded by a questionnaire dispatched to the recipients, included a presentation
of the best projects receiving grants over the period of 1995-2000

16 130,52 PLN

United Way,Warsaw

Association for Encouragement
of Fitness and Sports, Gdañsk

Second Hand Bank Association,
Warsaw

Free.ngo.pl

Internet for Physicians

Seminars
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Program
Media

W 2001 roku Program Media zakoñczy³ swoj¹ blisko dziewiêcioletni¹ dzia³alno�æ. Celem
Programu by³o wspieranie rozwoju niezale¿nych i odpowiedzialnych mediów w Polsce.
Swoje dzia³ania adresowali�my przede wszystkim do dziennikarzy mediów regionalnych
i lokalnych, którym oferowali�my udzia³ w seminariach i konkursach. Podobnie jak w ubie-
g³ych latach przyznali�my te¿ kilka dotacji na szkolenia organizowane przez organizacje
zajmuj¹ce siê wspieraniem prasy lokalnej.

W 2001 roku zakoñczyli�my dwuletni cykl warsztatów po�wiêconych tematyce prawnej,
w trakcie którego starali�my siê przybli¿yæ dziennikarzom skomplikowane niekiedy zagad-
nienia prawne oraz pokazaæ, jak mo¿na pisaæ na ich temat jêzykiem zrozumia³ym dla
zwyk³ego cz³owieka. We wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Sêdziów Polskich Iustitia oraz
Helsiñsk¹ Fundacj¹ Praw Cz³owieka rozpoczêli�my te¿ nowy cykl warsztatów adresowa-
nych do dziennikarzy-sprawozdawców s¹dowych oparty o inscenizacjê rozpraw s¹dowych
z udzia³em dziennikarzy, prokuratorów i sêdziów. W zainscenizowanych procesach role sê-
dziów, prokuratorów i obroñców powierzyli�my dziennikarzom, a sêdziowie i prokuratorzy
wcielili siê w role dziennikarzy. Tak prowadzone warsztaty pozwoli³y obu grupom inaczej
spojrzeæ na swoje wzajemne relacje, lepiej zrozumieæ trudno�ci i specyfikê swoich zawodów.

W 2001 roku po raz trzeci zorganizowali�my konkurs dla redakcji i dziennikarzy mediów
lokalnych na cykle artyku³ów o tematyce prawnej. Konkurs zachêciæ mia³ dziennikarzy
i redakcje lokalnych gazet do pisania o zagadnieniach prawnych, a co za tym idzie pod-
niesienie wiedzy i �wiadomo�ci prawnej w�ród spo³eczno�ci lokalnych. Na tê edycjê kon-
kursu nap³ynê³y materia³y z 16 tygodników i dwutygodników lokalnych � ³¹cznie 108
artyku³ów opublikowanych na ³amach prasy w okresie od 15 kwietnia do 15 wrze�nia 2001
roku. Komisja konkursowa przyzna³a 6 nagród dla redakcji oraz 6 nagród indywidualnych
dla autorów artyku³ów i ilustracji.

Konkurs dla prasy lokalnej

I nagroda
za cykl artyku³ów Bo¿eny Luczewskiej-Matejek i Marioli Zaczyñskiej poru-
szaj¹cych codzienne problemy mieszkañców Siedlec 12 000 z³

II nagroda
za cykl artyku³ów Beaty Fr¹ckowiak Masz prawo 8 000 z³

III nagroda
za cykl artyku³ów Justyny Pilchowicz Zakrêt w prawo 5 000 z³

III nagroda
za cykl artyku³ów Renaty Szczepanik W prawo zwrot 5 000 z³

III nagroda
za cykl artyku³ów Anny Kiser Oblicza paragrafu 5 000 z³

Tygodnik Siedlecki

Gazeta Jarociñska

Nowe Wiadomo�ci Wa³brzyskie

Gazeta Gi¿ycka

Dziennik Zachodni, Lubliniec
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Nagroda dodatkowa za cykl Oswajamy paragrafy autorstwa Katarzyny Bia-
³as i Kingi Sukacz 5 000 z³

Nagrody indywidualne za ciekawy i ró¿norodny dobór tematów oraz przy-
stêpny i zrozumia³y dla przeciêtnego czytelnika jêzyk 5 000 z³

Nagroda indywidualna za ciekaw¹ formê dziennikarsk¹ cyklu artyku³ów
Okruchy z wokandy 2 500 z³

Nagroda indywidualna za artyku³ Po k³adce na ryby 700 z³

Nagroda indywidualna za zdjêcia do cyklu artyku³ów o tematyce prawnej
1 500 z³

Nagroda indywidualna za ilustracjê graficzn¹ do cyklu artyku³ów Oswaja-
my paragrafy 1 500 z³

Nagroda indywidualna za winietê do cyklu artyku³ówW prawo zwrot
700 z³

Zestawy podrêczników prawa dla redakcji uczestnicz¹cych w konkursie
2 508,64 z³

Dotacje

Organizacja II edycji konkursu Obywatel � reporter dla dziennikarzy zajmu-
j¹cych siê problematyk¹ spo³eczn¹ 20 000 z³

Organizacja warsztatów dla wydawców i dziennikarzy prasy lokalnej
11 000 z³

Organizacja warsztatów dziennikarskich Obywatel Reporter � Dobre
Wiadomo�ci 9 371,44 z³

Organizacja cyklu szkoleñ dla trenerów niezale¿nej prasy lokalnej (5 850 z³
ze �rodków Banku Inicjatyw Spo³eczno-Ekonomicznych) 70 850 z³

Sta¿ dziennikarski w Polskim Publicznym Radiu � pokrycie czê�ciowych
kosztów pobytu dziennikarki w Warszawie 1 800 z³

Seminaria

Pierwsze z seminariów w 2001 roku zakoñczy³o cykl szkoleñ dotycz¹cych
ogólnej wiedzy prawniczej. Dziennikarze uczestniczyli w zajêciach z proble-
matyki konstytucyjnej, dyskutowali z prawnikami o Ustawie o ochronie
danych osobowych, poznawali metody pracy prokuratury oraz organizacji
pozarz¹dowych �wiadcz¹cych pomoc¹ prawn¹ dla osób znajduj¹cych siê w
trudnej sytuacji ¿yciowej.

Trzy spotkania z nowego cykl szkoleñ adresowanych do dziennikarzy-spra-
wozdawców s¹dowych i sêdziów, bazuj¹ce na zamianie ról w inscenizowa-
nym procesie s¹dowym. Prace nad programem, przygotowanie materia³ów
rozprawy i jej prowadzenie powierzyli�my £ukaszowi Bojarskiemu z Helsiñ-
skiej Fundacji Praw Cz³owieka oraz sêdzi Annie Weso³owskiej z ³ódzkiego
oddzia³u Stowarzyszenia Sêdziów Polskich Iustitia. Spotkania, w których
wziê³o udzia³ blisko 50 dziennikarzy oraz 35 sêdziów z ³ódzkiego i poznañ-
skiego okrêgu, pozwoli³y obu grupom spojrzeæ na wykonywan¹ pracê
z nowej perspektywy 48 349,16 z³

Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej Prze³om

Bo¿ena Luczewska�Matejek i Mariola
Zaczyñska z Tygodnika Siedleckiego

Bartosz Bytniewski
z Gazety Stargardzkiej

Renata Szczepanik z Gazety Gi¿yckiej

Janusz Mazurek
z Tygodnika Siedleckiego

Janusz Olejarz z Tygodnika Ziemi
Chrzanowskiej Prze³om

Joanna Biernacka
z Gazety Gi¿yckiej

Regionalny O�rodek Kultury,
Olsztyn

Stowarzyszenie Prasy Lokalnej,
Leszno

Centrum Edukacji i Inicjatyw
Kulturalnych, Olsztyn

Stowarzyszenie Wydawców Polskiej
Niezale¿nej Prasy Lokalnej, Warszawa

Tania Zdrawkowa,
Sofia

Seminaria o tematyce prawnej
zorganizowane we wspó³pracy

z Programem Prawnym, Helsiñsk¹
Fundacj¹ Praw Cz³owieka oraz

Stowarzyszeniem Sêdziów Polskich
Iustitia z £odzi i Poznania.

(Falenica, 28 lutego-2 marca;
Falenica, 30 maja-1 czerwca;
Dobieszków, 22-23 czerwca;
Puszczykowo, 7-8 grudnia)

Dotacje i nagrody: 167 430,08 z³

Seminaria: 48 349,16 z³

Koszty realizacji programu: 49 581,54 z³

RAZEM: 265 360,78 z³
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Program
Wydawniczy

Dzia³ania Programu Wydawniczego skierowane s¹ do wydawców ksi¹¿ek i czasopism spo-
³eczno-kulturalnych, a po�rednio tak¿e do czytelników. Wspieramy publikacje, które uznaje-
my za wa¿ne i warto�ciowe, a które nie mog¹ liczyæ na komercyjny sukces.

Ksi¹¿ki
Od roku 2000 skupiamy siê na próbie wprowadzenia do szerszego obiegu czytelniczego war-
to�ciowych tekstów obrazuj¹cych ¿ycie umys³owe w krajach naszego regionu. W wyborze tej
tematyki kierowali�my siê prze�wiadczeniem, ¿e wspó³czesna humanistyka i literatura tych
krajów nie s¹ w Polsce dostatecznie znane, co przek³ada siê na niewielk¹ wiedzê o kulturze
i wspó³czesno�ci spo³eczeñstw, z którymi ³¹cz¹ nas s¹siedztwo, wspólna przesz³o�æ i nowe
wyzwania. Ambitne zamierzenia wydawców podejmuj¹cych �wschodnie� prace przek³adowe
nie mog³yby siê powie�æ bez dodatkowych �rodków - wspieramy wiêc ksi¹¿ki z zakresu nauk
humanistycznych i spo³ecznych oraz wspó³czesnej eseistyki i prozy, t³umaczone na polski z jêzy-
ków krajów Europy �rodkowej i Wschodniej, Ba³kanów oraz by³ego ZSRR. Przyznawane raz
w roku dotacje na pokrycie czê�ci kosztów publikacji s¹ wspó³finansowane przez Center for Pu-
blishing Development Open Society Institute (CPD OSI), w ramach projektu East Translates East.

W roku 2001 zakoñczyli�my wydawanie serii ksi¹¿ek Demokracja. Filozofia i praktyka, publi-
kowanej wspólnie z Wydawnictwem Znak. Pieczê merytoryczn¹ nad seri¹ sprawowali Mar-
cin Król i Aleksander Smolar, redaktorem serii by³a Maria Ofierska, autorem szaty graficznej -
Micha³ Jêdrczak. Na blisko 50 tytu³ów wydanych od roku 1994 sk³adaj¹ siê dzie³a klasyków
my�li politycznej (m.in. Alexisa de Tocqueville, Maxa Webera, Carla Schmitta), prace teore-
tyczne autorów wspó³czesnych (m.in. Roberta A. Dahla, Amartyi Sena, Benedicta Anderso-
na) oraz prace popularyzatorskie po�wiêcone zarówno rozwa¿aniom ogólnym jak
i praktycznym problemom demokracji (m.in. Norberto Bobbio, Zygmunta Baumana, Alberta
O. Hirschmana). Ksi¹¿ki wydane w ramach serii mia³y wspieraæ proces demokratyzacji ¿ycia
politycznego i publicznego w naszym kraju, mamy nadziejê, ¿e tre�ci w nich zawarte stano-
wi¹ wa¿ny element w debacie o kszta³cie polskiej demokracji, o zasadach formowania siê
spo³eczeñstwa obywatelskiego, o stanie kultury politycznej. Wiele tytu³ów wykorzystywa-
nych jest jako lektury dla studentów, podrêczniki i ksi¹¿ki pomocnicze, wiêkszo�æ recenzowa-
na by³a w prasie i dyskutowana w audycjach radiowych, kilka nagrodzono. Ostatni¹
pozycj¹ wydan¹ w serii wiosn¹ 2001 by³a Przysz³o�æ wolno�ci. Demokracja w globalizacji
Jean-Marie Guéhenno (w przek³adzie Barbary Janickiej).

Nasze obecne plany wydawnicze koncentruj¹ siê wokó³ problemów podejmowanych bez-
po�rednio przez Fundacjê. Na jesieni ukaza³a siê, wydana wspólnie z Wydawnictwem Sic!,
praca Susan Rose-Ackerman Korupcja i rz¹dy (przek³ad Pawe³ £uków). Jak napisa³a autor-
ka wstêpu do polskiego wydania, Magdalena �roda: W ksi¹¿ce tej Susan Rose-Ackerman
analizuje problem korupcji w czterech wymiarach: ekonomicznym, politycznym, kulturo-
wym i praktycznym. Szuka odpowiedzi na pytania: jak pojawiaj¹ siê zachêty do korupcji w
programach publicznych; jakie s¹ zale¿no�ci miêdzy korupcj¹ a podstawow¹ struktur¹ sek-
torów prywatnego i publicznego; jakie s¹ zale¿no�ci miêdzy korupcj¹ a dziedzictwem kultu-
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Ksi¹¿ki

Lew Szestow, Na szlakach Hioba. Duchowe wêdrówki; wstêp, redakcja
ks. H. Paprocki, t³um. J. Chmielewski (po³owa dotacji ze �rodków OSI � pro-
jekt East Translates East) 30 000 z³

Dani³o Ki�,Wczesne smutki, Pisma wybrane, tom V; t³um. D. Cirliæ-Straszyñ-
ska (po³owa dotacji ze �rodków OSI � projekt East Translates East)

15 500 z³

Stefan Wolle, Wspania³y �wiat dyktatury. Codzienno�æ i w³adza w NRD
1971-1989; wstêp J. Kochanowski, t³um. E. Ka�mierczak, W. Leder

15 000 z³

rowym; jaka jest rola organizacji i spo³eczno�ci miêdzynarodowej w inicjowaniu reform prze-
ciwdzia³aj¹cych korupcji. Wnioski, jakie autorka wysnuwa z obserwacji dzia³ania udanych
programów antykorupcyjnych, mog¹ s³u¿yæ jako dobre �ród³o �pouczeñ dla wspó³czesnych
reformatorów�. Wydaniu ksi¹¿ki towarzyszy³a wizyta w Polsce jej autorki, profesor prawa
i nauk politycznych na Yale University. Pobyt prof. Rose-Ackerman w Polsce i promocjê
ksi¹¿ki przygotowali�my wspólnie z Programem przeciw Korupcji; patronat medialny nad
wydaniem Korupcji i rz¹dów objê³y Rzeczpospolita, Program III Polskiego Radia i portal
Onet.pl.

Czasopisma spo³eczno-kulturalne
Fundacja konsekwentnie od kilku lat dotuje czasopisma spo³eczno-kulturalne oraz pisma
mniejszo�ci narodowych. Uwa¿amy to za wa¿ne ze wzglêdu na ich kulturotwórczy cha-
rakter, atrakcyjno�æ tej formy uczestnictwa w ¿yciu publicznym oraz jako�æ refleksji i kry-
tyki uprawianej przez najlepsze z czasopism. Zale¿y nam zw³aszcza na wspieraniu redakcji,
które tworz¹ wokó³ siebie ¿ywe �rodowiska i inicjuj¹ szerok¹ dzia³alno�æ kulturaln¹; stara-
my siê pomagaæ sprawnym organizatorom, dbaj¹cym o racjonalizacjê kosztów, sensown¹
dystrybucjê i promocjê pisma.
Popieramy i sami podejmujemy � poprzez projekt Witryna Czasopism � dzia³ania popula-
ryzuj¹ce rozwi¹zania techniczne i organizacyjne pozwalaj¹ce trafiaæ do wiêkszej liczby
czytelników, a tak¿e obni¿yæ koszty produkcji i dystrybucji czasopism (publikowanie, pro-
mocja i sprzeda¿ w internecie, itd.).
Dotacje przyznawane s¹ na zasadach konkursowych. Dwa razy w roku przyjmujemy
wnioski od wydawców niekomercyjnych, niskonak³adowych czasopism spo³eczno-kultu-
ralnych, którzy wydali co najmniej 3 numery pisma (nie przyznajemy dotacji na za³o¿enie
lub sta³e sponsorowanie pisma, nie wspieramy tak¿e czasopism naukowych, specjalistycz-
nych, wyznaniowych, pism bêd¹cych organami partii politycznych lub administracji
pañstwowej, a tak¿e gazet lokalnych, biuletynów i informatorów).

Witryna czasopism
Dzia³alno�æ grantodawcz¹ prowadzimy równolegle z realizacj¹ projektu Witryna Czasopism.
Jego celem jest promocja czasopism - i szerzej: promocja czytelnictwa - oraz udostêpnianie
wydawcom i redakcjom rozwi¹zañ technicznych i organizacyjnych pozwalaj¹cych obni-
¿yæ koszty produkcji i dystrybucji i docieraæ do nowych czytelników (darmowe oprogra-
mowanie do tworzenia wydañ elektronicznych i archiwów, mo¿liwo�æ sprzeda¿y
prenumeraty on-line). Wa¿nym elementem projektu jest promowanie prenumeraty czaso-
pism kulturalnych w�ród odbiorców indywidualnych i bibliotek.
Osi¹ projektu jest portal tematyczny http://witryna.czasopism.pl zawieraj¹cy m.in. prezen-
tacjê ponad 400 pism (w wersji polskiej i angielskiej), ok³adki i spisy tre�ci (uzupe³niane na
bie¿¹co od roku 2000) oraz informacje o nowych numerach, autorskie przegl¹dy prasy,
najciekawsze przedruki z pism kulturalnych. Adresatami portalu s¹ wszyscy zainteresowa-
ni uczestniczeniem w obiegu kultury � za po�rednictwem internetu oferujemy im ³atwiej-
szy dostêp do czasopism kulturalnych. Wydawcom czasopism portal daje mo¿liwo�æ
zdobycia nowych czytelników i prenumeratorów.
Projekt Witryna Czasopism realizowany jest we wspó³pracy z Kwartalnikiem Literackim FA-art.

Fundacja Aletheia,
Warszawa

Fundacja na rzecz Popularyzacji
Literatury �wiatowej, �wiat Literacki,

Warszawa-Izabelin

Fundacja Niemieckie Instytuty
Historyczne za Granic¹, Niemiecki

Instytut Historyczny,Warszawa
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Dmytro Czy¿ewski, Historia literatury ukraiñskiej; t³um. D. Pilipowicz, J. Szli-
fiñski (po³owa dotacji ze �rodków OSI - projekt East Translates East)

25 000 z³

Czes³aw Mi³osz, Historia literatury polskiej; publikacja przek³adu na jêzyk
ukraiñski, t³um. A. Szkrabiuk 20 000 z³

Myko³a Riabczuk, Od Ma³orosji do Ukrainy; wybór, redakcja, wstêp B. Ber-
dychowska, t³um. K. Kotyñska, O. Hnatiuk (po³owa dotacji ze �rodków OSI
- projekt East Translates East) 20 000 z³

Milena Jesenska, Ponad nasze si³y. Czesi, Niemcy, ¯ydzi 1937-39; wstêp
czeski V. Burian, wstêp polski i t³um. L. Engelking (po³owa dotacji ze �rod-
ków OSI - projekt East Translates East) 9 200 z³

Taras Procha�ko, Inne dni Anny; wstêp J. Izdryk, t³um. R. Rusnak, L. Stefa-
nowska (po³owa dotacji ze �rodków OSI - projekt East Translates East)

5 600 z³

Simona Popescu, Kokony; t³um. J. Struziñska (po³owa dotacji ze �rodków
OSI - projekt East Translates East) 8 000 z³

Wieniedikt Jerofiejew, Zapiski psychopaty; t³um. I. Lewandowska (po³owa
dotacji ze �rodków OSI � projekt East Translates East) 10 000 z³

Imre Kertesz, Los utracony; t³um. K. Pisarska (po³owa dotacji ze �rodków OSI
- projekt East Translates East) 15 000 z³

Przygotowanie i publikacja ksi¹¿ek wydawanych przez Fundacjê oraz
organizacja wizyty w Polsce Susan Rose-Ackerman, autorki ksi¹¿ki Korupcja
i rz¹dy 46 781,51 z³

Czasopisma

Wydawca: Stowarzyszenie Villa Sokrates, Krynki
Wydanie nr 3 pisma 5 000 z³

Wydawca: Diecezjalny O�rodek Kultury Prawos³awnej Elpis, Gorlice
Rozbudowa zaplecza technicznego redakcji (zakup drukarki laserowej)

3 000 z³

Wydawca: Bractwo M³odzie¿y Prawos³awnej, Bia³ystok
Wydanie piêciu numerów pisma 7 000 z³

Wydawca: Wydawnictwo O�wiatowe Elsa, Warszawa
Wydanie czterech numerów oraz promocja pisma

12 400 z³

Wydawca: Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Borussia, Olsztyn
Wydanie dwóch numerów pisma (honoraria autorskie i translatorskie)

11 000 z³

Wydawca: Stowarzyszenie De Musica,Warszawa
Publikacja dwóch numerów pisma w internecie 4 600 z³

Publikacja dwóch numerów specjalnych pisma (De Musica/Nuove Pagine i
De Musica/Zeszyty Amerykañskie) w internecie 2 500 z³

Wydawca: Krakowska Fundacja Kultury, Kraków
Wydanie numeru po�wiêconego wspó³czesnej prozie francuskiej (honoraria
autorskie i redakcyjne) 5 000 z³

Wydawca: Biuro Literackie Port Legnica, Legnica
Wydanie nr 4 pisma (czê�æ kosztów papieru i druku oraz honorariów; opra-
cowanie wersji internetowej) 6 000 z³

Wydawca: Wydawnictwo Kropka Jolanta i Waldemar �liwczyñscy, Wrze�nia
Wydanie jednego numeru pisma (honoraria autorskie i redaktorskie) 7 000 z³

Po³udniowo-Wschodni
Instytut Naukowy, Przemy�l

TAiWPN Universitas,
Kraków

Wydawnictwo Czarne,
Sêkowa

Wydawnictwo Literackie,
Kraków

Wydawnictwo W.A.B, Warszawa

Publikacje

Annus Albaruthenicus.
God Bie³aruski

Antyfon. Kwartalnik Diecezji
Przemysko-Nowos¹deckiej

Arche. Wiadomo�ci Bractwa

Bardziej Kochani. Magazyn
po�wiêcony problemom osób
z zespo³em Downa i ich Rodzin

Borussia.
Kultura, historia, literatura

De Musica

Dekada Literacka.
Miesiêcznik kulturalny

Dziennik Portowy
(d. Gazeta Forteczna)

Fotografia
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Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej, Akademickie Centrum
Kultury Chatka ¯aka, Lublin
Wydawanie i promocja pisma w roku 2001 6 000 z³

Wydawca: Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich, Wroc³aw
Wydanie numeru 3/2001, po�wiêconego literaturze czeskiej i s³owackiej
(honoraria autorskie za tekst i fotografie) 5 440 z³

Wydawca: Stowarzyszenie na rzecz Kultury Krakowa Krakowska
Alternatywa, Kraków.
Promocja pisma w internecie 2 750 z³

Wydanie dwóch numerów pisma 9 500 z³

Wydawca: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Suwa³ki
Wydanie numeru 2/2001 (koszty przygotowania, honorariów i druku)

2 500 z³

Wydawca: Konsystorz Ko�cio³a Ewangelicko-Reformowanego w RP, Warszawa
Rozwój pisma (zwiêkszenie nak³adu do 1600 egz.), akcja promocyjna, opra-
cowanie nowej makiety graficznej, przygotowanie numeru po�wiêconego
Paw³owi Hulce-Laskowskiemu 13 460 z³

Wydawca: Stowarzyszenie Artystyczne Kartki, Bia³ystok
Wydanie nr 24, po�wiêconego wspó³czesnej literaturze i sztuce litewskiej (kosz-
ty druku, wyjazdów na Litwê i pobytu go�ci z Litwy w Polsce) 9 150 z³

Wydawca: Klimaty. P.P.H.U. MAG, Magdalena Koz³owska, Stopnica
Rozwój pisma � wydanie trzech numerów w zmienionej formule 4 000 z³

Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna, Tczew
Akcja promocyjno-reklamowa Czytaj a poznasz swój region 6 000 z³

Wydawca: Instytut Sztuki PAN, Warszawa
Wydanie numeru monograficznego po�wiêconego O�rodkowi Teatralnemu
Gardzienice 6 000 z³

Wydawca: Instytut Sztuki PAN, Warszawa
Wydanie nr 34 � Kino prze³omu wieków 6 000 z³

Wydawca: Lampa i Iskra Bo¿aWydawnictwo Pawe³ Dunin-W¹sowicz,Warszawa
Wydanie jednego numeru pisma 3 000 z³

Wydawca: Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne Carpe Diem, Warszawa
Wydanie jednego numeru pisma 3 500 z³

Wydawca: StowarzyszenieMidrasz, Warszawa
Stworzenie i obs³uga elektronicznych baz danych: archiwum wszystkich
numerów pisma oraz bazy tekstów dotycz¹cych problematyki ¿ydowskiej
opublikowanych w latach 1989-2001 w wybranych pismach spo³eczno-
kulturalnych 15 000 z³

Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna, Radom
Rozbudowa zaplecza technicznego redakcji (zakup monitora) 3 000 z³

Wydawca: Oficyna WydawniczaMówi¹ wieki,Warszawa
Druk 10-ciu wk³adek do pisma przedstawiaj¹cych Historiê Holokaustu

15 000 z³

Wydawca: Naji Goche. Zbigniew Talewski, Biuro Promocji, Inicjatyw Lokal-
nych, Po�rednictwa i Handlu, S³upsk
Wydawanie pisma w roku 2002 3 000 z³

Wydawca: O�rodek Kultury i Sztuki we Wroc³awiu, Wroc³aw
Wydanie numeru po�wiêconego �korzeniom i stereotypom wschodniego
pogranicza� (honoraria autorskie) 4 750 z³

Gadki z Chatki.
Pismo folkowe

Guliwer.
Czasopismo o ksi¹¿ce dla dziecka

Ha!art.
Interdyscyplinarny magazyn

kulturalno-artystyczny

Jaæwie¿

Jednota.
Miesiêcznik religijno-spo³eczny

po�wiêcony polskiemu
ewangelicyzmowi i ekumenii

Kartki.
Pismo literacko-artystyczne

Klimaty.
Miesiêcznik kulturalno-spo³eczny

Kociewski Magazyn Regionalny

Konteksty.
Polska Sztuka Ludowa. Antropologia

kultury � etnografia � sztuka

Kwartalnik Filmowy

Lampa i Iskra Bo¿a

Mandragora

Midrasz. Pismo ¿ydowskie

Miesiêcznik Prowincjonalny

Mówi¹ wieki.
Magazyn historyczny

Naji Goche.
Dwumiesiêcznik spo³eczno-kulturalny

Odra
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Wydawca: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice
Rozbudowa zaplecza technicznego redakcji (zakup sprzêtu komputerowego
i oprogramowania) 7 500 z³

Wydawca: Towarzystwo Kulturalno-Sportowe Ku�nia, Rybnik
Wydawanie pisma w roku 2002 6 000 z³

Wydawca: Towarzystwo Przyjació³ Miasta-Ogrodu Podkowa Le�na, Podko-
wa Le�na
Wydanie dwóch numerów pisma (honoraria autorskie) 3 600 z³

Wydawca: Dom Kultury Klub 13 Muz, Szczecin
Rozbudowa zaplecza technicznego redakcji (zakup sprzêtu komputerowego
i oprogramowania) 5 000 z³

Wydawca: Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne Portret, Olsztyn
Wydanie i promocja nr 12 pisma oraz Popo³udniówki artystycznej

5 000 z³

Wydawca: Ostro³êckie Centrum Kultury, Ostro³êka
Wydanie dwóch numerów pisma 16 000 z³

Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ
Wydanie nr 15 pisma 5 000 z³

Wydawca: Fundacja Kultury Regionalnej Radostowa, Starachowice
Rozbudowa zaplecza technicznego redakcji (zakup sprzêtu komputerowego)

3 000 z³

Wydawca: Lena Us³ugi wydawnicze, Helena Lazarowicz, Wroc³aw
Wydanie jednego numeru pisma 7 000 z³

Wydawca: Towarzystwo Kultury Teatralnej, Warszawa
Realizacja projektu Dziecko i teatr (wyjazdy na przegl¹dy teatru dzieciêce-
go, przygotowanie publikacji i serii artyku³ów metodycznych, honoraria);
promocja pisma 6 800 z³

Wydawca: Stowarzyszenie Kulturalne Brama Grodzka, Lublin
Wydanie czterech numerów pisma w nowej formule (w 2001 i 2002 roku)

25 000 z³

Wydawca: Powiatowy O�rodek Kultury, Sieradz
Wydanie dwóch numerów pisma (honoraria autorskie) 1 500 z³

Wydawca: Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne ¯ydów w Polsce, Warszawa
Opracowanie internetowej wersji pisma 2 850 z³

Wydawca: Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y, Lublin
Promocja pisma, rozbudowa jego strony internetowej 4 000 z³

Wydawca: Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów
Dawnych i Obecnych Ojcowizna, Wêgorzewo
Wydanie jednego numeru pisma 2 000 z³

Wydawca: Górno�l¹skie Towarzystwo Literackie, Katowice
Wydanie numeru Pomosty kulturalne � Brama Morawska (honoraria)

7 000 z³

Wydawca: Instytut Badañ Literackich PAN, Warszawa
Wydanie nr 3-4/2001, po�wiêconego twórczo�ci Czes³awa Mi³osza

5 000 z³

Wydawca: Stowarzyszenie Kulturalne MEM, Olsztyn
Rozbudowa zaplecza technicznego redakcji (zakup sprzêtu komputerowego);
realizacja projektu Obiady Czwartkowe (koszt honorariów redakcyjnych)

7 700 z³

Opcje.
Dwumiesiêcznik kulturalny

Plama.
Pismo artystyczne

Podkowiañski Magazyn Kulturalny

Pogranicza.
Szczeciñski dwumiesiêcznik kulturalny

Portret.
Pismo literacko-kulturalne

Pracownia.
Pismo literackie

Pro Arte.
Czasopismo kulturalno-literackie

Radostowa. Ilustrowany miesiêcznik
spo³eczno-kulturalno-literacki

Rita Baum.
Filozofia-literatura-sztuka

Scena.
Pismo po�wiêcone kulturze

i edukacji teatralnej

Scriptores. Ma³e ojczyzny � spotkania
kultur � laboratorium pamiêci

Siódma Prowincja.
Kwartalnik kulturalny

S³owo ¯ydowskie � Dos Jidisze Wort

Spojrzenia

Studia Angerburgica

�l¹sk.
Miesiêcznik spo³eczno-kulturalny

Teksty Drugie.
Dwumiesiêcznik IBL PAN.

Teoria literatury, krytyka, interpretacja

Warmia i Mazury.
Kultura. Spo³eczeñstwo. Region
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Wydawca: Muzeum Regionalne im dra Fastnachta, Brzozów
Rozbudowa zaplecza technicznego redakcji (zakup sprzêtu komputerowego)

3 000 z³

Wydawca: TowarzystwoWiê�,Warszawa
Wydanie nr 6/2001, po�wiêconego Wielkim reformom, wielkim nadziejom,
wielkim rozczarowaniom (honoraria autorskie) 3 750 z³

Wydawca: Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa
Wysy³ka pisma dla 100 odbiorców w krajach Europy �rodkowej i Wschod-
niej w roku 2001 4 000 z³

Wydawca: Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi K³odzkiej, K³odzko
Wydanie jednego numeru pisma 5 000 z³

Realizacja projektu � portal http://witryna.czasopism.pl 85 767,94 z³

Inne

Poradnik z zakresu projektowania i adaptacji mieszkañ do potrzeb osób nie-
pe³nosprawnych 15 000 z³

Przygotowanie wydania ksi¹¿ki Tadeusza Kalety, Aleksandry Knothe i Marii
Radomskiej 8 000 z³

Prowadzenie w roku 2002 internetowego serwisu EBIB � Elektroniczna Bi-
blioteka (w wersji polskiej i angielskiej) 36 400 z³

Udzia³ w konferencji Third Balaton Summit East � West Collaboration in the
Development of Interactive Media w Budapeszcie (koszty podró¿y sfinanso-
wane przez Electronic Publishing Development Program OSI) 665,79 z³

Wiadomo�ci Brzozowskie

Wiê�

Zeszyty Literackie

Ziemia K³odzka. Od Kladského
Pomezi � Glatzer Bergland

Witryna Czasopism

Fundacja Dom Dostêpny,
Warszawa

Fundacja Rozwój SGGW,
Warszawa

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
Komisja Wydawnictw Elektronicznych,

Warszawa

Piotr Wiench,
Stowarzyszenie Multimedialne Sadyba,

Warszawa

Dotacje: 550 615,79 z³

Witryna Czasopism i publikacje: 132 549,45 z³

Koszty realizacji programu: 101 355,59 z³

RAZEM: 784 520,83 z³
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Program
Kulturalny

Jednym z podstawowych zadañ Programu Kulturalnego jest upowszechnienie dostêpu do
kultury, szczególnie tam, gdzie oferta kulturalna jest uboga i ma³o zró¿nicowana. Wspie-
ramy lokalne organizacje pozarz¹dowe i instytucje, które staraj¹ siê wzbogaciæ ¿ycie kul-
turalne na prowincji, w ma³ych miastach i gminach. Szczególn¹ wagê przyk³adamy do
dzia³añ podejmowanych przez i na rzecz mniejszo�ci narodowych, pomagamy w realiza-
cji przedsiêwziêæ sprzyjaj¹cych budowie to¿samo�ci etnicznej i kszta³towaniu postaw otwar-
to�ci wobec ró¿nic narodowo�ciowych lub religijnych. Wspólnie z Regionalnym Programem
Kulturalnym Open Society Institute (Arts & Culture Network Program) pomagamy w reali-
zacji miêdzynarodowych projektów artystycznych, które propaguj¹ warto�ciowe formy
sztuki, inicjuj¹ publiczn¹ debatê na tematy wspó³czesnej kultury, sprzyjaj¹ porozumieniu
miêdzy narodami, przeciwdzia³aj¹ ksenofobii. Dziêki naszej pomocy polscy arty�ci i kryty-
cy sztuki mog¹ uczestniczyæ imprezach organizowanych za granic¹, a twórcy z krajów
regionu braæ udzia³ w projektach realizowanych w Polsce. Z inicjatywy Regionalnego Pro-
gramu Kulturalnego prowadzimy tak¿e konkurs na projekty dotycz¹ce kszta³towania poli-
tyki kulturalnej, unowocze�niania prawa i przepisów podatkowych w dziedzinie finanso-
wania kultury, usprawniania dzia³alno�ci instytucji i stowarzyszeñ kulturalnych, podno-
szenia kwalifikacji organizatorów ¿ycia artystycznego.

Kultura lokalna
Celem projektu jest pobudzenie ¿ycia kulturalnego na terenach kulturalnie zaniedbanych
i zwiêkszenie zaanga¿owania samorz¹dów lokalnych w rozwój lokalnej kultury. Wspieramy
przedsiêwziêcia teatralne, filmowe, muzyczne i literackie, a tak¿e projekty interdyscyplinar-
ne prowadzone przez powiatowe i gminne samorz¹dy, instytucje i o�rodki kultury, organiza-
cje pozarz¹dowe, placówki o�wiatowe i biblioteki. W tym roku, podobnie jak w latach
ubieg³ych, przy ocenie projektów brali�my pod uwagê nie tylko ich walory artystyczne, ale
i edukacyjne: upowszechnianie tolerancji i poszanowania dla odmiennych kultur, religii
i narodów. Nagrodzili�my 124 projekty, w�ród nich szczególnie interesuj¹ce wyda³y siê nam
nastêpuj¹ce pozycje: miêdzynarodowy festiwal folklorystyczny Bukowiñskie Spotkania uka-
zuj¹cy kulturê dawnych i obecnych mieszkañców Bukowiny (Niemców, Ormian, ¯ydów,
Wêgrów, Rosjan, Romów i Polaków) - przyk³ad harmonijnej, wielonarodowej wspó³pracy
artystycznej; nawi¹zuj¹cy do twórczo�ci miejscowego siedemnastowiecznego zakonnika-
kompozytora Festiwal Muzyki Klasycznej im. Adama z W¹growca, który �ci¹ga do miasta
wybitnych wykonawców z Polski i zza granicy; XI Miêdzynarodowy Festiwal Teatralny
Zderzenie w K³odzku i Polanicy, na którym pokazano 20 spektakli zespo³ów teatralnych
z Czech, Wêgier, Rosji, Ukrainy, Niemiec, W³och, Anglii i Polski; VI Suwalskie Eksploracje
Teatralne, na których obok prezentacji spektakli polskich i zagranicznych teatrów profesjo-
nalnych i alternatywnych, prowadzone s¹ spotkania edukacyjne i warsztaty dla m³odych
twórców; ciesz¹cy siê du¿¹ popularno�ci¹ w�ród widzów cieszyñski Przegl¹d Filmów Cze-
skich i S³owackich pokazuj¹cy filmy niekomercyjne o wysokich walorach artystycznych.

W roku 2001 kolejne ciekawe i warto�ciowe projekty przygotowa³y dziêki naszym dota-
cjom wspó³pracuj¹ce z nami od dawna: O�rodek-Teatr Stacja Szamocin (spektakl Medea/
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Wanda), Stowarzyszenie Teatr Wêgajty z Jonkowa (Miêdzynarodowe Spotkania Dramat
i Liturgia); Stowarzyszenie Tratwa z Olsztyna (praca z trudn¹ m³odzie¿¹ z podolsztyñskich
miasteczek); Teatr Ósmego Dnia z Poznania (projekt Historia pod pr¹d).

Kultura na wsi
Raz w roku Fundacja og³asza konkurs na najlepszy projekt kulturalny adresowany do miesz-
kañców wsi. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowañ kulturalnych spo³eczno�ci wiej-
skiej i w³¹czenie jej w ambitne dzia³ania kulturalne. W roku 2001 nagrodzili�my 4 spo�ród 15
zg³oszonych projektów. Nagrodê pierwsz¹ otrzyma³ projekt Obrazki z ¿ycia ludzi wiejskich,
zainicjowany przez Jerzego Paczkê, fotografika i dziennikarza rozg³o�ni radiowej w Gorzowie
Wielkopolskim. W ramach projektu dzieci i m³odzie¿ z wioski Dzieduszyce przez ca³y rok fo-
tografuj¹ swoj¹ wie�, codzienne ¿ycie i pracê jej mieszkañców, lokalne obyczaje, uroczy-
sto�ci rodzinne i okoliczn¹ przyrodê, a z najlepszych fotogramów urz¹dzaj¹ wystawê w
miejscowej stodole. Dwie drugie nagrody przypad³y: Centrum Kultury Ziemi Tykociñskiej za
popularyzacjê teatru w ma³ych miasteczkach i wsiach jednego z najbiedniejszych regionów
Polski (Wielki Teatrzyk �wiata dla Kresów Wschodnich) oraz Bielskiemu Stowarzyszeniu Arty-
stycznemu Teatr Grodzki za program szkoleñ teatralnych dla nauczycieli wiejskich, którego
celem jest pomoc w rozwiniêciu amatorskiego ruchu teatralnego na wsi. Nagrodê trzeci¹
odebra³o Stowarzyszenie Animatorów Kultury na Wsi z Jonkowa za zainicjowanie akcji do-
kumentowania ¿ycia i historii mieszkañców warmiñskich wsi. Na zakoñczenie projektu
w ka¿dej z wiosek organizowana jest wystawa obrazuj¹ca dzieje wsi po³¹czona z rozmow¹
o lokalnej historii z udzia³em mieszkañców, lokalnych w³adz i zaproszonych go�ci.

W roku 2001 kontynuowali�my projekt przenoszenia ciekawych spektakli teatralnych do
miast pozbawionych scen instytucjonalnych. Dziêki naszej dotacji Towarzystwo Kultury
Teatralnej we wspó³pracy z w³adzami lokalnymi przygotowa³o przegl¹dy teatralne w Pile,
¯arach, Ostrowcu �wiêtokrzyskim i � po raz pierwszy � w S³upsku.

Kultura mniejszo�ci narodowych
Jednym z wa¿nych zadañ Fundacji jest wspieranie ró¿norodno�ci kulturowej i pomoc za-
mieszkuj¹cym Polskê mniejszo�ciom narodowym i etnicznym. W roku 2001 nasz¹ pomoc
kierowali�my g³ównie na ochronê praw obywatelskich i publicznych mniejszo�ci oraz ich
potrzeby edukacyjne i kulturalne. Przyznali�my 61 dotacji, miêdzy innymi na doroczny
Festiwal Kultury ¯ydowskiej w Krakowie; organizowane przez Centrum Kulturalne w Prze-
my�lu polsko-ukraiñskie Miko³ajki jazzowe ponad granic¹ Przemy�l � Lwów 2001; Festiwal
Muzyki Sakralnej Muzyka W³odawy prowadzony przez Muzeum Pojezierza £êczyñsko-W³o-
dawskiego w trzech w³odawskich �wi¹tyniach: synagodze, cerkwi, ko�ciele.

Arty�ci w akcji
Trzeci rok z rzêdu, we wspó³pracy z Europejsk¹ Fundacj¹ Kulturaln¹ z Amsterdamu wspo-
magali�my realizacjê programu Sztuka dla spo³ecznej harmonii. Projekt, który w tym roku
nosi nazwê Arty�ci w akcji jest programem pracy artystycznej z dzieæmi i m³odzie¿¹ z �ro-
dowisk zagro¿onych patologiami spo³ecznymi. Zajêcia prowadz¹ re¿yserzy i aktorzy z udo-
kumentowanym dorobkiem artystycznym i do�wiadczeniem w pracy pedagogicznej.
Praca z wykorzystaniem mo¿liwo�ci teatralnych s³u¿y procesowi uspo³ecznienia, aktywi-
zacji, podwy¿szania samooceny m³odych ludzi, przyczyniaj¹c siê po�rednio do polepsze-
nia jako�ci ich ¿ycia. W realizacji programu uczestnicz¹ fundacje z Polski, Estonii, Litwy
i £otwy i krajów ba³kañskich.

Programy regionalne

Sztuka bez granic
Jest to jeden z elementów regionalnego programu kulturalnego funkcjonuj¹cego w sieci
Open Society Institute pod nazw¹ Cultural Link. W jego ramach wspierali�my projekty wspó³-
pracy kulturalnej krajów Europy �rodkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej. Dofinansowy-
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wali�my przedsiêwziêcia artystyczne propaguj¹ce warto�ciowe formy sztuki, inicjuj¹ce pu-
bliczn¹ debatê na tematy wspó³czesnej kultury, u³atwiaj¹ce porozumienie miêdzy naroda-
mi i maj¹ce na celu przeciwdzia³anie ksenofobii. Dziêki naszej pomocy polscy arty�ci
i krytycy sztuki mogli uczestniczyæ w imprezach organizowanych w krajach Europy �rodko-
wo-Wschodniej, a twórcy z krajów regionu przyje¿d¿aæ do Polski. W�ród szczególnie warto-
�ciowych imprez polskich dotowanych z programu regionalnego warto wymieniæ takie, jak:
Krakowskie Warsztaty Filmu Animowanego, podczas których m³odzi re¿yserzy z Rumunii,
Rosji, Ukrainy, Bia³orusi, Bo�ni, Estonii, S³owacji i Czech pod kierunkiem wybitnych polskich
i zagranicznych wyk³adowców realizuj¹ swoje projekty filmowe; prezentacja wspó³czesnej
kultury czeskiej w ramach Czesko-polskich konfrontacji kulturalnych w Katowicach, na któ-
re sk³ada siê cykl imprez literackich, wystaw, seminariów i koncertów, przegl¹d czeskich fil-
mów i spotkania z czeskimi re¿yserami; projekt Druga Rosja Magiczna (przegl¹d
eksperymentalnych teatrów rosyjskich) realizowany przez Szczeciñski Teatr KANA.
Dziêki funduszom programu regionalnego kilkudziesiêciu artystów, krytyków i mened¿e-
rów kultury oraz 2 profesjonalne zespo³y teatralne mog³y wzi¹æ udzia³ w imprezach wspó³-
finansowanych przez siostrzane fundacje Open Society Institute w Albanii, Armenii,
Bu³garii, Chorwacji, Czechach, Estonii, Kirgizji, Litwie, £otwie, Macedonii, Mo³dawii, Ru-
munii, Rosji, S³owacji, S³owenii, Ukrainie i na Wêgrzech.

Polityka kulturalna
W ramach regionalnego programu kulturalnego (Arts & Culture Network Program) prze-
prowadzony zosta³, ju¿ drugi rok z rzêdu, konkurs na najlepsze projekty promuj¹ce zmiany
strukturalne w dziedzinie polityki kulturalnej. Nades³ano projekty ze wszystkich krajów
regionu Europy �rodkowo-Wschodniej. W Polsce dotacje otrzyma³y 4 organizacje.

Mosty porozumienia
Program ten, otwarty przez Open Society Institute po 11 wrze�nia 2001 roku, s³u¿yæ ma
o¿ywieniu wspó³pracy kulturalnej miêdzy krajami Europy �rodkowo-Wschodniej oraz Azji
Centralnej, Kaukazu i Mongolii. W jego ramach wspierane s¹ projekty sprzyjaj¹ce zrozu-
mieniu i lepszemu wzajemnemu poznaniu odmiennych tradycji, kultur i religii. W pierw-
szym konkursie nagrodzony zosta³ projekt Stowarzyszenia Muzyka Dawna z Jaros³awia,
które na najbli¿sz¹ edycjê organizowanego przez siebie co roku festiwalu Pie�ñ naszych
korzeni zaprosi³o kantorów z Uzbekistanu, Azerbejd¿anu i Gruzji.

Centrum Kulturalne,
Przemy�l

Centrum Kultury,
Krynica

Cieszyñski O�rodek Kultury
Dom Narodowy, Cieszyn

Cieszyñskie Towarzystwo Muzyczne,
Cieszyn

Dom Kultury, Pleszew

Fundacja Muzyczna.
Impresariat Inter-Art, Tarnów

Fundacja Muzyka Cerkiewna,
Hajnówka

Kultura lokalna

Muzyka
Organizacja imprezyMiko³ajki jazzowe ponad granic¹: Przemy�l � Lwów 2001

6 000 z³

IX Miêdzynarodowy Konkurs Gitarowy im. Czes³awa Dro�dziewicza 7 000 z³

XII Miêdzynarodowa Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej
4 000 z³

Organizacja cyklu koncertów Muzyka Dawna w Cieszynie
6 000 z³

Pleszewskie Spotkania Kameralne Zbli¿enia 2001 4 000 z³

Przygotowanie koncertów w ramach Pleszewskich Spotkañ Kameralnych
na 2002 rok 3 000 z³

VIII Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Odnalezionej
8 000 z³

XX Jubileuszowy Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej
15 000 z³
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Realizacja projektu Pie�ñ Tradycji z udzia³em m.in. O�rodka Workcester of
Jerzy Grotowski and Thomas Richards 10 000 z³

II Letnia Filharmonia AUKSO 5 000 z³

VI Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej
6 000 z³

Festiwal Muzyki Nowej 2001 5 000 z³

I Ogólnopolski Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego
7 000 z³

XXIII Staros¹decki Festiwal Muzyki Dawnej
6 000 z³

IX �l¹ski Festiwal im. Ludwiga von Beethovena 10 000 z³

Miêdzynarodowy Festiwal Organowy 4 000 z³

IX Festiwal Muzyki Kameralnej Kwartet �l¹ski i Jego Go�cie w Rybnej
6 000 z³

IV Pasymskie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej 5 000 z³

Zorganizowanie koncertów Niedziela z muzyk¹ u �w. Mateusza
7 000 z³

XII Festiwal Folklorystyczny Bukowiñskie Spotkania 10 000 z³

IV Miêdzynarodowe Recitale Chóralne Hora Cantavi 2001
6 000 z³

Miêdzynarodowe Spotkania Akordeonowe Sanok 2002 6 000 z³

VI Spotkania Folkowe Z wiejskiego podwórza
7 000 z³

Realizacja projektu Juventus � spotkania zespo³ów muzyki dawnej ze �pie-
wakami ¿ywej tradycji z okolic Jaros³awia 10 000 z³

Cykl imprez muzycznych Muzyczne konfrontacje: Mistrz i Uczeñ
4 000 z³

Festiwal Panorama Sztuki Chrze�cijañskiejMusica Sacra
5 000 z³

VII Ogólnopolskie Warsztaty Artystycznych Zespo³ówMuzyki Dawnej 6 000 z³

I Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Od Miko³aja Gomó³ki do Jana
Sebastiana Bacha 5 000 z³

Organizacja cyklu koncertów Tajemniczy Ogród 5 000 z³

Organizacja koncertu Dzieje Przyja�ni
3 000 z³

Realizacja projektuMuzyka w Zamkach i Miastach �l¹ska
16 000 z³

Fundacja Muzyka Kresów, O�rodek
Badañ Muzykologicznych i Kulturo-
wych Europy �rodkowo-Wschodniej,

Lublin

Fundacja Muzyki Aukso, Warszawa

Hajnowska Fundacja Muzyki
Kameralnej i Organowej, Hajnówka

Impresariat Akademos Art s.c., Bytom

Miejski O�rodek Kultury,
Sportu i Turystyki, Barczewo

Miejsko-Gminny O�rodek Kultury,
Stary S¹cz

Muzeum Regionalne Baszta, G³ogówek

O�rodek Kultury, Sejny

Pa³ac w Rybnej sp. z o.o.,
Tarnowskie Góry

Parafia Ewangelicko-Augsburska,
Pasym

Parafia Ewangelicko-Augsburska
�w. Mateusza, £ód�

Pilski Dom Kultury, Pi³a

Regionalny O�rodek Kultury i Sztuki,
Suwa³ki

Sanockie Towarzystwo Muzyczne, Sanok

Stowarzyszenie Mi³o�ników Kultury
Ludowej,Czeremcha

Stowarzyszenie Muzyka Dawna
w Jaros³awiu, Jaros³aw

Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk,
Podkowa Le�na

Stowarzyszenie Panorama Sztuki
Chrze�cijañskiej Musica Sacra, Skoczów

Stowarzyszenie Spo³eczno-Kulturalne
Mi³o�ników Bierzwnika, Bierzwnik

Szko³a Podstawowa, Cekcyn

Towarzystwo Kulturalno-Naukowe
im. Mikalojusa K. Ciurlionisa, Warszawa

Towarzystwo �piewacze Harfa,
Warszawa
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V Spotkania Artystyczne w Jaworniku
5 000 z³

II W¹growiecki Festiwal Muzyki Klasycznej im. Adama z W¹growca
8 000 z³

Teatr
II Ogólnopolskie Warsztaty Teatralne dla Nauczycieli i Instruktorów 5 000 z³

IX Barlineckie Lato Teatralne 5 000 z³

Przegl¹d zespo³ów teatralnych Beskidzkie �wiêto Ma³ych i Du¿ych
4 000 z³

Miêdzynarodowe Spotkania Teatrów Tañca 1 896,48 z³

X Miêdzynarodowy Festiwal Twórców Ulicznych OMaskê Pierrota 7 000 z³

VII Letnie Koncerty Festiwalowe Zelów 2001 5 000 z³

Przygotowanie inscenizacji spektaklu Drzewo - Dom S³u¿ebny Polskiej Sztu-
ki, S³owa, Muzyki i Obrazu 5 000 z³

Festiwal Teatralny Na Granicy Cieszyn 2001
8 000 z³

VIII Biesiada Teatralna Parchowo 2001 4 000 z³

XIV P³o�nickie Lato Teatralne - warsztat dla uczestników grup teatralnych
oraz instruktorów 3 000 z³

XVII Jesienne Spotkania Teatralne 4 000 z³

£ódzkie Spotkania Teatralne 2001 6 000 z³

Prezentacja spektakli festiwalu Zderzenie w Polanicy
4 000 z³

Gryfiñskie Spotkania M³odego Teatru Karton 2001 3 874,25 z³

Inscenizacja teatralna ¯ycie Sydonii von Borck
4 000 z³

I Miêdzynarodowy Festiwal Dzieci i M³odzie¿y Wigraszek 2001
6 000 z³

VII Ogólnopolski Festiwal Teatralny Szkó³ Spo³ecznych STO Szkolne Spotka-
nia z Melpomen¹ 5 000 z³

VII Legionowskie Prezentacje Teatralne Luby 2001
5 000 z³

II Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezawodowych
4 000 z³

Przygotowanie spektaklu Medea/Wanda 10 000 z³

X Ogólnopolskie Warsztaty Teatralne 10 000 z³

Uniwersytet im. Marii Curie-Sk³odow-
skiej � Akademickie Centrum Kultury,

Lublin

W¹growieckie Towarzystwo
Edukacyjno-Muzyczne, W¹growiec

Ba³ucki O�rodek Kultury, £ód�

Barlinecki O�rodek Kultury, Barlinek

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne
Teatr Grodzki, Bielsko-Bia³a

Centrum Kulturalne, Przemy�l

Chojnicki Dom Kultury, Chojnice

Dom Kultury, Zelów

Fundacja Kresy 2000,
Bi³goraj

Fundacja Solidarno�ci
Polsko-Czesko-S³owackiej, Warszawa

Gminny O�rodek Kultury, Parchowo

Gminny O�rodek Kultury, P³o�nica

Kutnowski Dom Kultury, Kutno

£ódzki Dom Kultury, £ód�

Miejskie Centrum Kultury,
Polanica Zdrój

M³odzie¿owy Dom Kultury, Gryfino

Parafia Rzymskokatolicka Niepokala-
nego Poczêcia NMP, Marianowo

Regionalny O�rodek Kultury i Sztuki,
Suwa³ki

Spo³eczne Towarzystwo O�wiatowe,
Olecko

Spó³dzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-W³asno�ciowa, Legionowo

Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne
Pracownia Teatralna, Ostrów Wielkopolski

Spo³eczne Stowarzyszenie Edukacyjno-
Teatralne, O�rodek-Teatr
Stacja Szamocin, Szamocin
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Wyjazd zespo³u Za kurtyn¹ na Miêdzynarodowy Festiwal Teatrów Niewido-
mych i S³abowidz¹cych BIT do Zagrzebia 4 000 z³

Przygotowanie VI Suwalskich Eksploracji Teatralnych SET 2001 9 000 z³

Miêdzynarodowy Festiwal Teatrów A Part 5 000 z³

Realizacja projektów Atlantyda Pó³nocy i Szkar³atna ksiêga 8 000 z³

Miêdzynarodowe Spotkania Dramat i Liturgia 7 000 z³

Przygotowanie plenerowego spektaklu Rêkopis Alfonsa von Worden
8 000 z³

Organizacja imprezy artystyczno-edukacyjnej Karnawa³ teatralny 2 500 z³

XIX Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej 6 000 z³

Wa³brzyskie opowie�ci � przygotowanie spektaklu o wspó³czesnych miesz-
kañcach Wa³brzycha 8 000 z³

Festiwal Mazurski Plenery Wielkich Jezior 2001
8 000 z³

XIV Miêdzynarodowy Festiwal Teatru w Walizce
6 000 z³

Projekt Dom S³owa � spektakle i warsztaty teatralne organizowane w o�miu
miejscowo�ciach Warmii 6 000 z³

Miêdzynarodowy Przegl¹d Widowisk Kolêdniczych 5 000 z³

XI Miêdzynarodowy Festiwal Zderzenie 10 000 z³

Regionalny Przegl¹d Teatrzyków Dzieciêcych Tropem Jasia i Ma³gosi 2 500 z³

Realizacja projektu Rodzinka w komplecie � 40 lat Teatru M³odych
5 000 z³

Film
VII Ogólnopolski Niezale¿ny Przegl¹d Form Dokumentalnych Nurt 2001

9 000 z³

Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej Prowincjonalia 2002
5 000 z³

XXXV Miêdzynarodowy Festiwal Filmów Amatorskich Pol � 8 5 000 z³

Festiwal Komedii Hi!Hi!HI! - ucz¹c bawi - bawi¹c uczy 4 000 z³

Miêdzynarodowy Przegl¹d M³odzie¿owych Filmów Amatorskich Jutro Fil-
mu 2002 6 000 z³

IV Przegl¹d Filmów Czeskich i S³owackich Kino na Granicy
10 000 z³

Stowarzyszenie Kulturalne Niewido-
mych Teatr-Edukacja-Rehabilitacja,

Gdañsk

Stowarzyszenie Kulturalne
Teatr Efemeryczny, Suwa³ki

Stowarzyszenie Teatr Cogitatur, Katowice

Stowarzyszenie Teatr Wiejski Wêgajty,
Jonkowo

Stowarzyszenie Teatralne
Biuro Podró¿y, Poznañ

Szko³a Podstawowa, Rossosz

Tarnogrodzki O�rodek Kultury,
Tarnogród

Teatr Dramatyczny,
Wa³brzych

Teatr IOTA Zbigniewa Waszkielewicza,
Talki

Teatr Lalki i Aktora, £om¿a

Towarzystwo Kultury Teatralnej,
Olsztyn

Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa
Kulturowego Kresów Dawnych

i Obecnych Ojcowizna, Wêgorzewo

Towarzystwo Teatralne Zderzenia,
K³odzko

Urz¹d Gminy, Bircza

Zamojskie Stowarzyszenie Kulturalne,
Zamo�æ

Kieleckie Centrum Kultury,
Kielce

Media Film. Studio Filmowe, Promo-
cyjne i Imprez Artystycznych, S³upca

Miejskie Centrum Kultury,
Polanica Zdrój

M³odzie¿owe Centrum Kultury,
Skierniewice

Stowarzyszenie Pro Varsovia,
Warszawa

Stowarzyszenie Solidarno�æ
Polsko-Czesko-S³owacka, Cieszyn
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Literatura

Organizacja literackich wieczorów autorskich dla dzieci i m³odzie¿y 8 000 z³

Przygotowanie cyklu wieczorów autorskich Port Legnica � po godzinach
5 000 z³

Realizacja projektu Noworudzkie spotkania z poezj¹ 600 z³

Nadnyskie Miêdzynarodowe Spotkania Literackie 5 000 z³

Cykl spotkañ literackich Kwarta³y Literackie Pracowni
5 000 z³

Spotkania literackieW perspektywie integracji europejskiej. Postawy i postaci
6 000 z³

XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Po�wiatowskiej
4 000 z³

Organizacja powiatowego konkursu poetyckiegoMy? Ludzie z miasta-sypialni
1 590 z³

XIX Jesienne Dni Literatury Ocaleni przez poezjê 3 000 z³

Program integracyjny Biblioteka bez barier
4 000 z³

Kijów w Warszawie, Warszawa w Kijowie � wieczór promocyjny ksi¹¿ki Bo-
gumi³y Berdychowskiej i Aleksandry Hnatiuk Bunt pokolenia 5 000 z³

Sztuki plastyczne

Organizacja konkursu plastycznego Moja miejscowo�æ wiecznie zielona
1 000 z³

Zorganizowanie I konkursu rysunku satyrycznego i humorystycznego Nasza
rzeczywisto�æ 2 000 z³

IV Podlaski Plener Twórców Niepe³nosprawnych
4 000 z³

Wystawa Hans Heinrich von Katte � prawdziwy kat czy kontrowersyjny re-
formator XVIII-wiecznego Wêgoborka 3 000 z³

Projekt kulturalny dla pacjentów szpitala psychiatrycznego Razem w sztuce
i ¿yciu 8 000 z³

Projekty interdyscyplinarne

Warsztaty z udzia³em artystów z Bia³orusi, Polski, S³owacji, Ukrainy, Niemiec
i Kosowa 6 000 z³

Impreza kulturalna Radoszyckie �róde³ko � �wiêto spotkania przy granicy
3 720 z³

Realizacja projektu Remusowa Wanoga po Kaszubach 5 000 z³

Projekt wokó³ dziedzictwa kulturowego by³ych mieszkañców Ziemi Brzo-
zowskiej Ulucz � pojednanie po latach 5 942 z³

Biuro Literackie Port Legnica,
Legnica

Miejska Biblioteka Publiczna,
Nowa Ruda

Miejski Dom Kultury, Zgorzelec

Ostro³êckie Centrum Kultury,
Wydawnictwo Pracownia.
Pismo Literackie, Ostro³êka

Polski PEN Club,Warszawa

Regionalny O�rodek Kultury,
Czêstochowa

Stowarzyszenie Inicjatorów Niezale¿-
nych Dzia³añ Edukacyjnych, Kultural-
nych i Spo³ecznych Indeks, Wo³omin

Stowarzyszenie Literackie w Suwa³kach

Wojewódzka Biblioteka Publiczna,
Piotrków Trybunalski

Zwi¹zek Ukraiñców w Polsce � Zespó³
Twórczy Kultura,Warszawa

Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy Kisielice

Gminny O�rodek Kultury,
P³o�nica

Stowarzyszenie na rzecz Twórców
Niepe³nosprawnych Nike, Bia³ystok

Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Re-
gionu Wêgorzewa Mamry, Wêgorzewo

Towarzystwo Przyjació³ Tworek
Amici di Tworki, Pruszków

Fundacja Inicjatyw
Spo³eczno-Ekonomicznych, Warszawa

Gminny O�rodek Kultury,
Komañcza

Gminny O�rodek Kultury, Parchowo

Gminny O�rodek Kultury, Promocji
i Wypoczynku, Dydnia
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Konkurs na wspomnienia z lat 1945-1989 oraz wystawa PRL po cieszyñsku
4 000 z³

VIII £ukowska Jesieñ Artystyczna M³odych 3 000 z³

V Festiwal Filmu, Muzyki, Malarstwa Lato z muzami 5 000 z³

Dni Tischnerowskie � konferencja naukowa, wystawa, spektakl teatralny
15 000 z³

Festiwal Kultury Wiejskiej w Strzelewie 4 000 z³

Wspólne warsztaty muzyczno-malarskie dzieci romskich i polskich 8 000 z³

Warsztaty i konferencja nt. tolerancji miêdzywyznaniowej Jak kochaæ mimo
ró¿nic 5 000 z³

X Interkulturowa Wigilia Ch³opska � Wigry 2001 3 000 z³

Festiwal zespo³ów obrzêdowych, �piewaczych i kapel ludowych z Polski,
Bia³orusi, Ukrainy Nadbu¿añskie Spotkania Folklorystyczne 6 000 z³

II Warsztaty Artystyczne (taniec, plastyka, fotografia, muzyka) 5 000 z³

XII Festiwal Kultury ¯ydowskiej
15 000 z³

VIII Miêdzynarodowe Spotkania Poetów Wrzeciono 2002 oraz Spotkania
Skrzypków Ludowych 4 000 z³

II Miêdzynarodowy Festiwal Artystyczny �wiat na uboczu
6 000 z³

Organizacja cyklu imprez kulturalnych Przez tradycjê do przysz³o�ci (prezen-
tacja kultury regionu: gwara, stroje, obrzêdy, konkurs na ozdoby Bo¿onaro-
dzeniowe i Wielkanocne, konkurs poezji) 5 000 z³

Le�niczówka Pranie - O�rodek Promienny - realizacja programu imprez kul-
turalnych w Muzeum K.I.Ga³czyñskiego 7 000 z³

IX Spotkania z Kultur¹ £emkowsk¹ 5 000 z³

Realizacja projektu Sobotnie spotkania ze Sztuk¹ 4 000 z³

�cie¿kami naszej historii, tradycji i kultury � Gmina Brzeszcze � opracowanie
projektu w³¹czenia mieszkañców w dzia³ania na rzecz gminy 5 000 z³

Warsztaty dla dzieci i doros³ych mieszkañców wsi Dzieciêca kolêda we wsi
Fr¹czki 3 000 z³

Przygotowanie tygodniowego cyklu imprez kulturalnych III Prezentacje
Kultur Pogranicza 8 000 z³

Realizacja cyklu wydarzeñ kulturalnych (teatr obrzêdowy) z udzia³em miesz-
kañców wsi Suwalszczyzny Stara tradycja � nowe inspiracje 10 000 z³

Projekt artystyczny z trudn¹ m³odzie¿¹ Tancerze Wiatru 7 000 z³

Ksi¹¿nica Cieszyñska,
Cieszyn

£ukowski O�rodek Kultury, £uków

Nowogardzki Dom Kultury, Nowogard

Papieska Akademia Teologiczna,
Kraków

Firma Poligraficzno-Wydawnicza Poli-
graf, Dziennik Nowogardzki, Nowogard

Polska Akcja Humanitarna,Warszawa

Polskie Stowarzyszenie
im. Janusza Korczaka,Warszawa

Regionalny O�rodek Kultury i Sztuki,
Suwa³ki

Soko³owski O�rodek Kultury,
Soko³ów Podlaski

Staszowski O�rodek Kultury, Staszów

Stowarzyszenie Festiwal
Kultury ¯ydowskiej, Kraków

Stowarzyszenie Folklorystyczne
Majdaniarze, Nowa Sarzyna

Stowarzyszenie Artystyczne Kartki,
Bia³ystok

Stowarzyszenie Kulturalno-O�wiatowe
Wsi Ropica Polska, Gorlice

Stowarzyszenie Le�niczówka Pranie,
Karwica

Stowarzyszenie £emków, Legnica

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji
Estetycznej, Bia³ystok

Stowarzyszenie na rzecz Gminy
Brzeszcze Brzost, Brzeszcze

Stowarzyszenie Nasza Wie� Fr¹czki,
Fr¹czki

Stowarzyszenie Przemyskie Centrum
Inicjatyw Kulturalnych Mytusa,

Przemy�l

Stowarzyszenie Teatr Wiejski
Wêgajty, Jonkowo

Stowarzyszenie Tratwa, Olsztyn
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Przygotowanie cyklu spotkañ naukowych, edukacyjnych i kulturalnych
Spotkania z natur¹ i sztuk¹ � Uroczysko 2002 7 000 z³

Miêdzynarodowe Warsztaty Artystyczne Baltic Sea Dance 4 000 z³

X Ogólnopolski Przegl¹d Sztuki Wiêziennej 3 000 z³

Miêdzynarodowe Spotkania Obcy � utrapienie czy szansa 10 000 z³

Projekt edukacyjny Historia pod pr¹d 10 000 z³

Projekt Dziedzictwo � dokumentowanie kultury niderlandzkiej na ¯u³awach
5 000 z³

XV Obóz Konserwatorski Grupy Kamieniarzy 5 000 z³

Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji �piewanej Magiczny Teatr 3 000 z³

IV Uliczne Widowisko Historyczne Na kupieckim szlaku 4 000 z³

Warsztaty artystyczno-integracyjne Jêzyk sztuki - porozumienie bez s³ów
5 000 z³

IX Przegl¹d Dorobku Twórczo�ci Kaszubskiej Dzieci i M³odzie¿y 4 000 z³

Inne
Kontynuacja projektu edukacyjnego Przeciw totalitaryzmowi: odbudowa
spo³eczeñstwa obywatelskiego w Europie �rodkowo-Wschodniej 1976-1989

6 000 z³

Prenumerata polskich czasopism dla cz³onków Towarzystwa w Macedonii
1 717 z³

Prenumerata czasopism zagranicznych dla biblioteki Centrum
6 000 z³

Kultura na wsi
I nagroda
za projekt fotograficzny dla wiejskich dzieci i m³odzie¿y Obrazki
z ¿ycia ludzi wiejskich 30 000 z³

II nagroda
za program szkoleñ dla nauczycieli wiejskich Odkrywanie Teatru

20 000 z³

II nagroda
za projekt wystêpów teatralnych dla wsiWielki Teatrzyk �wiata. Sztuka dla
Kresów Wschodnich 20 000 z³

III nagroda
za projekt integracyjny dla spo³eczno�ci wiejskiej Sk¹d jeste�my?

15 000 z³

Kultura mniejszo�ci narodowych
Zorganizowanie konkursu Historia i kultura ¯ydów Polskich � na wspólnej ziemi

15 000 z³

XII Festiwal Muzyki M³odej Bia³orusi Basowiszcza 2001
4 000 z³

Stowarzyszenie Uroczysko,
Supra�l

Szko³a Podstawowa, Studzienice

Sztumskie Centrum Kultury, Sztum

Teatr Ósmego Dnia, Poznañ

Towarzystwo Gdañsk-Niderlandy,
Gdañsk

Towarzystwo Karpackie, Warszawa

Towarzystwo Kultury Teatralnej,
Bia³a Podlaska

Towarzystwo Mi³o�ników Recza, Recz

Towarzystwo Rozwoju Soko³owska,
Soko³owsko

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Bytów

Stowarzyszenie
Archiwum Solidarno�ci,

Warszawa

Towarzystwo Przyja�ni i Wspó³pracy
Macedoñsko-Polskiej, Skopje

Centrum Sztuki Wspó³czesnej � Zamek
Ujazdowski, Warszawa

Biuro Doradztwa Gospodarczego,
Witnica

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne
Teatr Grodzki, Bielsko Bia³a

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Ziemi Tykociñskiej, Tykocin

Stowarzyszenie Animatorów
Kultury na Wsi, Jonkowo

Amerykañsko-Polsko-Izraelska
Fundacja Shalom,Warszawa

Bia³oruskie Zrzeszenie Studentów,
Bia³ystok
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Organizacja wystawy Ksiêgi liturgiczne XVII-XIX wieku
4 000 z³

VIII Spotkania Mniejszo�ci Narodowych i Etnicznych Polski Pó³nocno-
Wschodniej i Wschodnich Terenów Przygranicznych 5 000 z³

Dni Kultury Etnicznej Ukraina � muzyka i zwyczaje 4 000 z³

Realizacja projektu edukacyjnego Romowie (nauka pisania i czytania, na-
uka historii Romów oraz praw i obowi¹zków obywatela) 4 000 z³

Organizacja Dnia Pamiêci ¯ydów Tarnowskich
3 000 z³

Impreza muzyczna I �wiat przyszed³ do £emków
6 000 z³

Szkolenia dla asystentów romskich podejmuj¹cych pracê w szko³ach
10 000 z³

IV Festiwal Trzech Kultur Muzyka sakralna W³odawy
6 000 z³

Projekt dokumentacyjno-historyczny Bia³oruskie losy
6 000 z³

Modernizacja sprzêtu komputerowego niezbêdnego do wydawania biulety-
nu oraz prac naukowych i materia³ów Towarzystwa 2 000 z³

Realizacja projektu edukacyjnego Zapomniana przesz³o�æ � wielokulturowe
dziedzictwo Lubelszczyzny 7 500 z³

Realizacja projektu Odkrywanie dawnych s¹siadów. Tradycja i zwyczaje
¯ydów na ziemiach polskich 8 000 z³

Polsko-litewskie warsztaty teatralne 4 000 z³

X Ogólnopolski Przegl¹d Dorobku Artystycznego Mniejszo�ci Narodowych
12 000 z³

Przygotowanie festynu kulturalnego Andrzejowe Dni 4 000 z³

Zorganizowanie III Przegl¹du Dzieciêcej i M³odzie¿owej Twórczo�ci Religijnej
Ko�cio³a Greckokatolickiego na Warmii i Maurach 3 000 z³

XI Kermesz £emkowski
7 000 z³

Realizacja programu socjalizacji i wychowania pozaszkolnego dzieci i m³o-
dzie¿y romskiej 10 000 z³

Zakup podrêczników i pomocy dydaktycznych dla dzieci romskich 7 500 z³

Realizacja programu Od obrzêdowo�ci do to¿samo�ci 5 000 z³

V Festiwal im. Szaloma Asza 9 000 z³

Realizacja projektu �ladami kultury polsko-ukraiñsko-niemieckiej
5 000 z³

Warsztaty Piêkno w ró¿norodno�ci - kultura prawos³awnego Podlasia
4 000 z³

Diecezjalny O�rodek
Kultury Prawos³awnej Elpis, Gorlice

Dom Kultury Litewskiej,
Puñsk

Gminny O�rodek Kultury, Dubiecko

Katolickie Stowarzyszenie Opieki
nad Dzieckiem i Rodzin¹, Olsztyn

Komitet Opieki Nad Zabytkami
Kultury ¯ydowskiej, Tarnów

£emkowski Zespó³ Pie�ni
i Tañca Kyczera, Legnica

Ma³opolskie Towarzystwo O�wiatowe,
Nowy S¹cz

Muzeum Pojezierza
£êczyñsko-W³odawskiego, W³odawa

Niwa. Tygodnik Bia³orusinów
w Polsce, Bia³ystok

Ormiañskie Towarzystwo Kulturalne,
Kraków

O�rodek Brama Grodzka � Teatr NN,
Lublin

O�rodek Kultury, Sejny

O�rodek Kultury Arsus,
Warszawa

Parafia Grecko-Katolicka, Bartoszyce

Parafia Grecko-Katolicka �w. Miko³aja,
Tylawa

Parafialna Podstawowa Szko³a
Romska, Suwa³ki

Przedszkole Samorz¹dowe nr 14,
Bia³ystok

Spo³eczna Fundacja Miasta Kutna,
Kutno

Stowarzyszenie Artystyczne
Ziemi Pieniê¿nieñskiej, Pieniê¿no

Stowarzyszenie Bractwo Prawos³awne
�w. Cyryla i Metodego, Hajnówka
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Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci romskich 5 000 z³

Pomoc edukacyjna dla dzieci romskich w Krakowie 9 000 z³

Kurs dla m³odzie¿y ³emkowskiej Jêzyk ³emkowski z komputerem 5 000 z³

XXI £emkowska Watra na Obczy�nie 4 000 z³

Organizacja Dni Ksi¹¿ki ¯ydowskiej 6 000 z³

Dni Kultury Mniejszo�ci Narodowych 7 000 z³

Miêdzynarodowa konferencja Legenda Mordu Rytualnego
8 000 z³

Organizacja kursów jêzyków obcych dla romskich dzieci 8 000 z³

Pomoc edukacyjna dla dzieci romskich 20 000 z³

Do¿ywianie dzieci romskich w szkole 10 000 z³

Przygotowanie programu Dzieciêcego Zespo³u Pie�ni i Tañca 4 000 z³

Realizacja imprezy kulturalnej IX Wieczór Adwentowy � Betlejem Narodów
5 000 z³

Realizacja projektu Jidysz w internecie 2 300 z³

Miêdzynarodowe Spotkania Zespo³ów Cygañskich Romane Dyvesa
8 000 z³

Realizacja projektu Spo³eczeñstwo dialogu � przygotowanie pakietów edu-
kacyjnych Romowie oraz Ormianie 5 000 z³

Realizacja projektuMniejszo�ci na co dzieñ
5 000 z³

Dni Kultury Muzu³mañskiej
8 000 z³

Program edukacyjny Haverim � przyjaciele
8 000 z³

Seminarium i wystawa Litwini w Polsce - historia i kultura
4 000 z³

KonferencjaMówcie prawdê: chrze�cijanie o ¯ydach, ¯ydzi o chrze�cijanach
6 000 z³

Przygotowanie Koncertu dwóch chórów 3 800 z³

Projekt Powrót do korzeni � Spotkanie dwóch kultur
5 000 z³

V Festiwal Mniejszo�ci Narodowych i Grup Etnicznych
6 000 z³

Polsko-Ukraiñskie Dialogi Muzyczne
4 000 z³

Organizacja imprezy XI Bytowska Watra 5 000 z³

Stowarzyszenie Kobiet
Romskich w Polsce,

Kraków

Stowarzyszenie £emków, Legnica

Stowarzyszenie Midrasz, Warszawa

Stowarzyszenie Mor¹skie Narie, Mor¹g

Stowarzyszenie na rzecz
Inicjatyw Kulturalnych, Kraków-No-

rymberga-Frankfurt, Kraków

Stowarzyszenie Romów, Kraków

Stowarzyszenie Spo³eczno-Kulturalne
Mniejszo�ci Niemieckiej Warmia,

Lidzbark Warmiñski

Stowarzyszenie Szterndlech,Warszawa

Stowarzyszenie Twórców i Przyjació³
Kultury Cygañskiej, Gorzów Wielkopolski

Stowarzyszenie Willa Decjusza,
Kraków

Towarzystwo Kultury
Muzu³mañskiej w RP, Gdañsk

Towarzystwo Przyja�ni
Polsko-Izraelskiej, Ko³obrzeg

Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa
Kulturowego Kresów Dawnych

i Obecnych Ojcowizna, Wêgorzewo

Towarzystwo Wiê�,
Warszawa

Ukraiñskie Towarzystwo Chóralne,
Legnica

Ukraiñskie Towarzystwo
Nauczycielskie w Polsce, Bia³y Bór

Zwi¹zek Mniejszo�ci Niemieckiej,
Gdañsk

Zwi¹zek Ukraiñców Podlasia,
Bielsk Podlaski

Zwi¹zek Ukraiñców w Polsce, Bytów
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Dni Kultury Ukraiñskiej w Gi¿ycku 4 000 z³

V Dni Kultury Ukraiñskiej Szczecin 2001 5 000 z³

Spotkania z kultur¹ ukraiñsk¹ Wa³cz 2001 6 000 z³

Dni Teatru Ukraiñskiego Olsztyn 2001 4 000 z³

Dni Kultury Nad Os³aw¹ 3 500 z³

Spotkania Pogranicza G³êbock 2001 4 000 z³

XXVI Festiwal Ukraiñskich Zespo³ów Dzieciêcych Koszalin 2001 4 000 z³

Dotacja na realizacjê programu dzia³alno�ci kulturalnej Zwi¹zku Ukraiñców
w 2002 roku 60 000 z³

VI Miêdzynarodowy Festiwal Dzieciêcych Zespo³ów Folklorystycznych
Mniejszo�ci Narodowych 4 000 z³

Wystawa Jerozolima � wizja miasta w sztuce XIX i XX wieku w zbiorach
polskich 6 000 z³

Op³acenie kosztów czesnego za I rok nauki na Wydziale Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Jagielloñskiego 4 650 z³

Arty�ci w akcji
Koordynacja programu Arty�ci w akcji, zorganizowanie szkoleñ dla polskich
artystów 21 000 z³

Projekt pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ ze �rodowisk patologicznych
5 000 z³

Realizacja projektu artystyczno-edukacyjnego Brzydkie Kacz¹tko z dzieæmi i
m³odzie¿¹ w �wietlicach �rodowiskowych 10 000 z³

Realizacja projektu pracy teatralnej z m³odzie¿¹ ze �rodowisk zagro¿onych
Popatrz na siebie � zainteresuj siê mn¹ (dotacja ze �rodków Europejskiej Fun-
dacji Kulturalnej) 5 000 z³

Dofinansowanie projektu Trupa Pana Dropsa (dotacja ze �rodków Europej-
skiej Fundacji Kulturalnej)

5 000 z³

Realizacja projektu Dobre postanowienie � rzecz o Pinokio: praca z dzieæmi
zagro¿onymi patologia spo³eczn¹ 5 000 z³

Prowadzenie ko³a teatralnego dla dzieci ze �rodowisk patologicznych, realiza-
cja spektaklu Spêtani (dotacja ze �rodków Europejskiej Fundacji Kulturalnej)

5 000 z³

Realizacja projektu teatralnego Sztuka dla pokoju � Ludzie do ludzi z udzia-
³em dzieci i m³odzie¿y z rodzin patologicznych (dotacja ze �rodków Europej-
skiej Fundacji Kulturalnej) 5 000 z³

Kontynuacja projektu Sztuka dla pokoju � Ludzie dla ludzi: warsztaty teatral-
ne dla dzieci i m³odzie¿y ze �rodowisk patologicznych 10 000 z³

Realizacja projektu teatralnego Autobus na stacjach ludzkich zachowañ
z dzieæmi z o�rodków opiekuñczych

10 000 z³

Prowadzenie klubu aktywno�ci artystyczno-kulturalnej dzieci niepe³no-
sprawnychMuza

5 000 z³

Zwi¹zek Ukraiñców w Polsce,
Gi¿ycko

Zwi¹zek Ukraiñców w Polsce,
Szczecin

Zwi¹zek Ukraiñców w Polsce, Wa³cz

Zwi¹zek Ukraiñców w Polsce,Warszawa

Zwi¹zek Ukraiñców w Polsce,
Wêgorzewo

¯ydowski Instytut Historyczny,
Warszawa

Agnieszka Mirga,
Nowy Targ

Arteacher Adam Rusi³owski,
Gdañsk

Agencja Artystyczno-Edukacyjna
Korart, Jelenia Góra

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne
Teatr Grodzki, Bielsko Bia³a

Centrum M³odzie¿y im. Henryka
Jordana Teatr �wiattomy,

Kraków

Katolicki Ruch Antynarkotyczny
Karan, Elbl¹g

Miejski O�rodek Kultury
Teatr Ognia i Papieru,

Pabianice

Miejskie Centrum Kultury,
Polanica Zdrój

Stowarzyszenie Stop Przemocy
w Rodzinie, Wejherowo

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Upo�ledzeniem Umys³owym,

Kamieñ Pomorski
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Realizacja projektu artystyczno-edukacyjnego Przestrzeñ ¿ycia (dotacja ze
�rodków Europejskiej Fundacji Kulturalnej) 5 000 z³

Realizacja projektu teatralno-terapeutycznego Pod parasolem (praca
z dzieæmi wiejskimi) 5 000 z³

Organizacja warsztatów artystyczno-teatralnych dla m³odzie¿y z o�rodków
szkolno-wychowawczych 10 000 z³

Sta¿ Ma³gorzaty Szyszki w o�rodku realizuj¹cym program Arty�ci w Akcji na
Litwie (dotacja ze �rodków Europejskiej Fundacji Kulturalnej) 1 000 z³

Warsztaty dla m³odzie¿y nt. roli teatru w poszukiwaniu w³asnego miejsca w
spo³eczeñstwie

5 000 z³

Projekt Dzieci w teatrze Peryferia � praca z trudn¹ m³odzie¿¹ na peryferiach
Krakowa 10 000 z³

Projekt Miejskie podwórko � praca z dzieæmi zagro¿onymi patologi¹ spo-
³eczn¹ (dotacja ze �rodków Europejskiej Fundacji Kulturalnej) 5 000 z³

Programy regionalne
[Wszystkie dotacje w ramach programów regionalnych finansowane by³y
z bud¿etu Arts and Culture Network Program]

Sztuka bez granic � projekty realizowane w Polsce

Festiwal filmów dokumentalnych Jeden �wiat - jeden cz³owiek po�wiêco-
nych problematyce praw cz³owieka 15 200 z³

Warsztaty Lalkarskie Bia³ystok-Charków z udzia³em aktorów z Polski i Ukrainy
12 642,01 z³

Organizacja V Miêdzynarodowych Spotkañ Teatrów Tañca Wspó³czesnego
15 208 z³

Wolno�æ i przemoc � wystawa prac artystów ba³kañskich i dyskusja panelo-
wa na temat wolno�ci wypowiedzi dziennikarzy i artystów w sytuacji kon-
fliktu zbrojnego w by³ej Jugos³awii 36 290 z³

Wyjrzyj przez okno � warsztaty teatralne dla m³odzie¿y wsi Strpce i Pristina
prowadzone przez aktorów Stowarzyszenia Teatralnego Makata 44 816 z³

Czesko-�l¹skie Konfrontacje Kulturalne � prezentacja najnowszej literatury
czeskiej, spotkania z krytykami literackimi, poetami; seminarium dla t³uma-
czy i spotkanie z redakcj¹ magazynu literackiego Host 5 668 z³

Orawa: tradycja i tera�niejszo�æ � warsztaty malarskie i rze�biarskie artystów
profesjonalnych i ludowych z pogranicza polsko-s³owackiego6 704 z³

Sampo � warsztaty muzyczne przygotowuj¹ce spektakl teatralny oparty na
tek�cie eposu fiñskiego pt. Kalevala 3 360 z³

Organizacja III Miêdzynarodowego Festiwalu Filmów Czeskich Kino na granicy
10 328 z³

Druga Rosja Magiczna � prezentacja najciekawszych awangardowych grup
teatralnych z Petersburga 16 504 z³

Konfraternia � spotkanie bractw �piewaczych z Chorwacji wykonuj¹cych trady-
cyjny ludowy repertuar zwi¹zany z liturgi¹ Wielkiego Tygodnia 12 000 z³

Stowarzyszenie na rzecz Twórców
Niepe³nosprawnych Nike, Bia³ystok

Stowarzyszenie OnJaTy,
Bukowiec

Stowarzyszenie Promocji Kultury Pol-
skiej im. Franciszka Ryxa, Warszawa

Szkolna Grupa Konsultacyjna Gimna-
zjum nr 24 i Szko³y Podstawowej nr 5,

Bydgoszcz

Teatr Lalki, Maski i Aktora Groteska,
Kraków

Agencja Reklamowa
PRS/Andrzej Multanowski,Warszawa

Akademia Teatralna
im. A. Zelwerowicza, Bia³ystok

Centrum Kultury,
Lublin

Fundacja Inicjatyw
Miêdzynarodowych,Warszawa

Fundacja Inicjatyw Spo³eczno-
Ekonomicznych,Warszawa

Górno�l¹ski Festiwal
Sztuki Kameralnej,

Katowice

Orawskie Centrum Kultury,
Jab³onka

Stowarzyszenie Kultury i Edukacji,
Warszawa

Stowarzyszenie Solidarno�æ
Polsko-Czesko-S³owacka, Warszawa

Stowarzyszenie Teatr KANA,
Szczecin

Stowarzyszenie Teatr Wiejski
Wêgajty, Jonkowo
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Organizacja Krakowskich Warsztatów Filmu Animowanego z udzia³em
twórców m.in. z Bu³garii, Rosji i Ukrainy

12 000 z³

Spotkanie Kompozytorów Europejskich z udzia³em kompozytorów m³odego
pokolenia m. in. z Macedonii, Azerbejd¿anu, Gruzji, Rosji 27 240 z³

Przegl¹d filmów Sergiusza Parad¿anowa 5 840 z³

Sztuka bez granic � projekty realizowane
w innych krajach regionu

Uczestnicy z Polski: Cezary Bodzianowski, Anna Niesterowicz, Wilhelm Sa-
snal, Monika Sosnowska, Adam Szymczyk, arty�ci zwi¹zani z Galeri¹ Foksal
w Warszawie oraz Vitaly Levchenya (Miñsk, Bia³oru�)

Uczestnicy z Polski: Jacek Pacocha, krytyk literacki

Uczestnicy z Polski: Piotr Kruszczyñski, aktor i re¿yser z Teatru Biuro Podró¿y
z Poznania

Uczestnicy z Polski: Barbara Konopka, artystka video

Uczestnicy z Polski: Agnieszka Wo³od�ko, kurator Centrum Sztuki Wspó³cze-
snej £a�nia w Gdañsku

Uczestnicy z Polski: Krzysztof Magowski, Wojciech Pacek, twórcy filmów
dokumentalnych

Uczestnicy z Polski: Adam Bartosz, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Tar-
nowie, Andrzej Mirga, etnolog

Uczestnicy z Polski: Krzysztof Molenda, grafik

Uczestnicy z Polski: Piotr Czurczak, Miros³aw Kulla, Marcin Mierzicki, Marek
Otwinowski, Waldemar Pranckiewicz, arty�ci zwi¹zani z BWA we Wroc³awiu

Uczestnicy z Polski: Piotr Krajewski, artysta performer

Uczestnicy z Polski: Dariusz Jab³oñski, Violetta Kamiñska, Przemys³aw No-
wakowski, Andrzej Saramonowicz, Ma³gorzata Szumowska, Janusz Zaorski

Uczestnicy z Polski: Anna Haracz, choreograf, tancerka

Uczestnicy z Polski: Agata Adamkiewicz, Janusz Prusinowski, muzycy
ze Stowarzyszenia Dom Tañca w Warszawie

Uczestnicy z Polski: Pawe³ Leszkowicz, krytyk sztuki

Uczestnicy z Polski: Maryla Zieliñska, krytyk teatralny; aktorzy Teatru Roz-
maito�ci z Warszawy

Stowarzyszenie Twórców Filmów
Filmu Animowanego,

Eksperymentalnego i Video, Kraków

Zwi¹zek Kompozytorów Polskich,
Kraków

Zwi¹zek Ukraiñców w Polsce, Warszawa

Tirana Biennale � festiwal sztuki
wspó³czesnej (Tirana, Albania)

Literary Work 2001 � spotkanie
pisarzy z Europy �rodkowo-Wschodniej

(Erewañ, Armenia)

Summer Academy for Performing Arts
� warsztaty teatralne (Sofia, Bu³garia)

Communication Front 2001 � warsztaty
nowych mediów (P³owdiw, Bu³garia)

Spotkanie ARTeFACTS
(Zagrzeb, Chorwacja)

SEE Docs � festiwal filmów dokumen-
talnych (Dubrownik, Chorwacja)

World Roma Festival Khamoro 2001 �
festiwal kultury romskiej (Praga, Czechy)

The International Lino-Cut Symposium
� sympozjum linorytnicze

(Klenova, Czechy)

Active Art. Network Cultural Crossing
� prezentacje sztuki wspó³czesnej

(Broumov, Czechy)

Ready � prezentacje artystów nowych
mediów (Praga, Czechy)

5th Sundance Central European Scre-
enwriters Lab � warsztaty dla scena-
rzystów filmowych (Praga, Czechy)

Choreography, Music, Lightning
Workshop 2001 � warsztaty dla m³o-
dych choreografów (Vatla, Estonia)

Silk-Sound-Road � warsztaty i koncerty
muzyki tradycyjnej (Biszkek, Kirgizja)

International School for the Arts:
Gender in Arts � warsztaty dla

historyków sztuki (Biszkek, Kirgizja)

New Drama Action � festiwal
teatralny (Wilno, Litwa)
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Uczestnicy z Polski: Leszek Engelking, Jerzy Jarniewicz, t³umacze literatury

Uczestnicy z Polski: Eugeniusz Bogusz, Andrzej Grzeszczak, pracownicy Mu-
zeum Wsi Lubelskiej, Dominik M¹czyñski, konserwator sztuki

Uczestnicy z Polski: Leszek Koczanowicz, profesor filozofii

Uczestnicy z Polski: Jaros³aw Gil, Micha³ Gil, Arkadiusz £uc, muzycy

Uczestnicy z Polski: tancerze Teatru Otwartej Kreacji z Krakowa i S³awomir
Gidel, choreograf i tancerz

Uczestnicy z Polski: Marek Grygiel, kurator wystaw fotograficznych, Cen-
trum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski

Uczestnicy z Polski: Krzysztof Lipski, krytyk teatralny

Uczestnicy z Polski: Ma³gorzata Dmitruk, artystka malarka

Uczestnicy z Polski: Marek Radziwon, krytyk teatralny

Uczestnicy z Polski: Wojciech Wid³ak, kompozytor

Uczestnicy z Polski: Piotr Wyrzykowski, artysta performer

Uczestnicy z Polski: Wies³aw Geras, prezes Towarzystwa Przyjació³ Teatru
we Wroc³awiu, Stanis³aw Miedziewski, re¿yser, Marcin Bortkiewicz, aktor
Teatru Rondo w S³upsku

Uczestnicy z Polski: Ma³gorzata Lisiewicz, dyrektor Centrum Sztuki Wspó³-
czesnej £a�nia w Gdañsku

Uczestnicy z Polski: aktorzy Teatru Stefana Jaracza z Olsztyna

Uczestnicy z Polski: Maciej Misiorny, krytyk teatralny

Uczestnicy z Polski: Gra¿yna Bielska-Kozakiewicz, artystka malarka

Uczestnicy z Polski: Zbigniew Theus, dyrektor, Sergiusz Wachowiak, kierow-
nik literacki Teatru Nowego z Poznania

Uczestnicy z Polski: Hanna Strzemiecka, choreograf Grupy Tañca Wspó³cze-
snego z Lublina

Druskininkai Poetic Fall � spotkanie
t³umaczy (Druskienniki, Litwa)

Wooden Culture Throughout Europe �
warsztaty nt. ochrony zabytków archi-
tektury drewnianej (Kleboniskis, Litwa)

Replacing the Vacuum: New Geogra-
phies and Ideologies � seminarium nt.
przemian kulturowych w krajach by³ego
bloku komunistycznego (Wilno, Litwa)

International Youth Musical: Svetimi �
warsztaty dla m³odych muzyków

(Litwa, Kursenai )

Swedish Experience of Higher
Education in Dance � warsztaty

tañca wspó³czesnego (Wilno, Litwa)

How are you � sympozjum nt. wspó³cze-
snej fotografii artystycznej (Wilno, Litwa)

Homo Novus � festiwal teatru
wspó³czesnego (Ryga, £otwa)

Art Action Berkenele 2001 � warsztaty
artystyczne (Berkenele, £otwa)

Latvian Contemporary Drama Festival
2001 � festiwal teatralny (Ryga, £otwa)

Techniques of Composing � warsztaty
dla kompozytorów (Ohrid, Macedonia)

Invasia � kreowanie obiektów
sztuki na terenie stanowisk archeolo-

gicznych (Kiszyniów, Mo³dawia)

International Festival One Man Show
� festiwal teatru jednego aktora

(Kiszyniów, Mo³dawia)

Residence as a Specific Component of
the Contemporary Culture -

seminarium nt. kszta³cenia mened¿e-
rów kultury (Petersburg, Rosja)

Open Space Theatres: From
Zero Point � prezentacje teatralne

(Petersburg, Rosja)

Criticism of the New Wave �
spotkanie m³odych krytyków
teatralnych (Petersburg, Rosja)

Beyond the City � warsztaty
plastyczne (Perejes³aw, Rosja)

The New Visual and Media Image of
Theatres � seminarium nt. kreowania
wizerunku teatrów (Petersburg, Rosja)

Other Vision � festiwal tañca wspó³-
czesnego (Wo³gograd, Rosja)
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The Russian Case: Golden Mask
Festival � spotkanie nt. wspó³czesnego

teatru rosyjskiego (Moskwa, Rosja)

Tanz Tranzit � festiwal teatrów tañca i
ruchu (Kaliningrad, Rosja)

High Renaissance - koncerty muzyki
dawnej i warsztaty

(Ni¿ny Nowogorod, Rosja)

New Visual Language of Literature
Museums - seminarium nt. aran¿acji

wystaw w muzeach literatury
(Petersburg, Rosja)

Contemporary Drama in Gender
Perspective � seminarium nt. aspektu
p³ci we wspó³czesnej dramaturgii (Pe-

tersburg, Rosja)

Movements on the EDGE - warsztaty
dla choreografów i mened¿erów tañca

wspó³czesnego (Cluj, Rumunia)

TRANZindex � seminarium nt. cenzury
dzie³ artystycznych (Cluj, Rumunia)

Maringotka: The Travelling Theatre �
warsztaty teatralne (¯ilin, S³owacja)

EXODOS � warsztaty dla m³odych tan-
cerzy i krytyków tañca wspó³czesnego

(Ljubljana, S³owenia)

Dreamcatcher - festiwal sztuki
nowych mediów (Kijów, Ukraina)

Past and Future � sympozjum
nt. zwi¹zków w muzyce Europy

Wschodniej i Azji (Odessa, Ukraina)

Baroque and Avangarde �
warsztaty starej i nowej muzyki

(Zaporo¿e, Ukraina)

National Aspects of European and
World Contemporary Music �

konferencja nt. rozwoju przemys³u
fonograficznego (Kijów, Ukraina)

Contemporary Drama Festival 2001 -
festiwal teatralny (Budapeszt, Wêgry)

Big Ear � spotkanie muzyków awan-
gardowych (Budapeszt, Wêgry)

May Days Drama � warsztaty nt. wy-
korzystania technik dramy w procesie

edukacji (Budapeszt, Wêgry)

Uczestnicy z Polski: Katarzyna Osiñska, Malwina G³owacka, krytycy te-
atralni

Uczestnicy z Polski: tancerze Gdañskiego Teatru Tañca

Uczestnicy z Polski: Ryszard Dembiñski, Beata Siemaszkiewicz, Katarzyna
Uciñska, Magdalena Wojciechów z zespo³u Rocal Fuza ze �wieradowa

Uczestnicy z Polski: Renate Jab³oñska, Anna Mokrzycka, Joanna Orlik,
Marek Pieni¹¿ek z Miejskiego Domu Kultury w Krakowie; Piotr Prasu³a,
Muzeum Literatury w Warszawie

Uczestnicy z Polski: Pavlo Bosy, socjolog kultury

Uczestnicy z Polski: Edyta Kozak, Iwona Olszowska, tancerki i choreografowie

Uczestnicy z Polski: Pawe³ Chawiñski, artysta malarz

Uczestnicy z Polski: aktorzy ze Stowarzyszenia TeatralnegoMakata,
Szreñsk

Uczestnicy z Polski: Kinga Byzdra, Edyta Kozak, Katarzyna Wielga, mene-
d¿erowie i krytycy tañca wspó³czesnego

Uczestnicy z Polski: Micha³ Koniarek, Piotr Krajewski, arty�ci performerzy

Uczestnicy z Polski: Maciej ¯ó³towski, kompozytor

Uczestnicy z Polski: Maciej ¯ó³towski, kompozytor

Uczestnicy z Polski: Mateusz Kubiak, dziennikarz radiowy

Uczestnicy z Polski: studenci Akademii Teatralnej, Kraków; Justyna Goliñ-
ska, teatrolog, Robert ¯muda-Trzebiatowski, t³umacz literatury wêgierskiej

Uczestnicy z Polski: S³awomir Janicki, Jacek Majewski, muzycy jazzowi

Uczestnicy z Polski: Marzena Paludan, nauczyciel dramy, Teatr Wybrze¿ak
z Gdañska

158 270,39 z³
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Polityka kulturalna

Utworzenie Regionalnego O�rodka Koordynacyjno-Informacyjno-Szkole-
niowego ROKIS 11 200 z³

Realizacja projektu Sk¹d jeste�my: cykl wizyt studyjnych animatorów kultury
z obwodu kaliningradzkiego w instytucjach i organizacjach kulturalnych War-
mii i Mazur oraz szkoleñ z zarz¹dzania projektami i pozyskiwania funduszy

55 700 z³

Program sta¿y dla bia³oruskich mened¿erów kultury: nowe do�wiadczenia
w �rodowiskach m³odzie¿y na Bia³orusi 80 000 z³

Realizacja projektu Nowe ¿ycie pod starymi dachami: warsztaty po�wiêco-
ne zagadnieniom polityki legislacyjnej i finansowej dotycz¹cej ochrony za-
bytkowych siedzib i rezydencji 60 000 z³

Mosty porozumienia
Projekt Going East - prezentacje, rekonesanse i spotkania dotycz¹ce muzy-
ków krajów Kaukazu oraz ich kultur muzycznych 12 000 z³

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne
Teatr Grodzki, Bielsko-Bia³a

Stowarzyszenie Animatorów
Kultury na Wsi, Jonkowo

Stowarzyszenie M³odych Twórców
Ku Teatrowi, Prze�mierowo

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa
Borussia, Olsztyn

Stowarzyszenie Muzyka Dawna
w Jaros³awiu, Jaros³aw

Dotacje: 1 999 560,13 z³

Koszty realizacji programu: 308 634,22 z³

RAZEM: 2 308 194,35 z³



73

Arts and Culture
Network
Program

W Fundacji im. Stefana Batorego mie�ci siê biuro miêdzynarodowego programu wymiany
kulturalnej (Arts and Culture Network Program) powo³anego przed sze�cioma laty przez
Open Society Institute. Zadaniem programu, obejmuj¹cego 26 krajów Europy �rodkowej,
Wschodniej i Azji Centralnej, jest promocja wspó³pracy i wymiany kulturalnej w regionie.

W roku 2001 w ramach programu realizowane by³y nastêpuj¹ce podprogramy:
� Cultural Link (znany w Polsce jako Sztuka bez Granic) - umo¿liwiaj¹cy artystom z kra-
jów regionu wspó³pracê, wymianê oraz realizacjê wspólnych projektów kulturalnych;

� Cultural Policy (Polityka kulturalna) � wspieraj¹cy dzia³ania na rzecz zmian systemo-
wych w sferze kultury, umacnianie roli stowarzyszeñ twórczych i centrów informacyj-
nych, wprowadzanie nowych modeli zarz¹dzania instytucjami kulturalnymi oraz
szkolenia menad¿erów kultury;

� Bridges of Understanding (Mosty porozumienia) � wspieraj¹cy wspó³pracê i wymianê
kulturaln¹ z krajami Azji Centralnej, Kaukazu i Mongolii.

W roku 2001 w ramach Cultural Link rozpatrzono 376 wniosków ze wszystkich krajów re-
gionu i przyznano dotacje na 188 projekty. Ka¿dy projekt oceniany by³ najpierw na pozio-
mie narodowym, a nastêpnie przekazywany miêdzynarodowej komisji ekspertów.
W drugim roku realizacji Cultural Policy rozpatrzono 374 wnioski i w dwuetapowej proce-
durze selekcji (ocena na poziomie narodowym i miêdzynarodowym) wy³oniono 90 najlep-
szych projektów, które uzyska³y wsparcie finansowe. W pilota¿owej edycji Bridges of
Understanding rozpatrzono 183 projekty z 21 krajów, przyznano 20 dotacji.

Bud¿et programu w roku 2001 wynosi³ 3 mln USD. Informacje o wszystkich projektach na-
grodzonych przez Arts and Culture Network Program dostêpne s¹ na stronie internetowej:
www.batory.org.pl/art/.

RAZEM: 327 160,76 z³
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Stypendia
Akademickie

W 2001 roku Fundacja im. Stefana Batorego oferowa³a m³odym pracownikom naukowym
mo¿liwo�æ ubiegania siê o stypendia na pó³roczne pobyty badawcze w zagranicznych pla-
cówkach naukowych. Dziêki wspó³pracy z Regionalnym Programem Stypendialnym Open
Society Institute i British Foreign and Commonwealth Office mogli�my równie¿ zaoferowaæ
pracownikom naukowym i studentom stypendia na sta¿e naukowe na Uniwersytecie
w Oxfordzie i w Cambridge. Lekarze mogli uczestniczyæ w specjalistycznych seminariach or-
ganizowanych przez Open Society Institute oraz American-Austrian Foundation.

U³atwiali�my tak¿e nawi¹zywanie kontaktów naukowców z krajów Europy �rodkowo-
Wschodniej z polskim �rodowiskiem naukowym m.in. poprzez finansowanie programu
Stypendia wschodnie, prowadzonego od wielu lat przez Kasê im. Józefa Mianowskiego. Dziê-
ki tym stypendiom do Polski przyje¿d¿a rocznie oko³o 70 przedstawicieli nauk humanistycz-
nych i spo³ecznych z krajów regionu.

Od kilku lat wspieramy Collegium Invisibile, nale¿¹ce do sieci kolegiów dzia³aj¹cych w wielu
krajach Europy �rodkowo-Wschodniej zajmuj¹cych siê edukacj¹ wybitnie uzdolnionej m³odzie-
¿y akademickiej, a tak¿e Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk oraz Towarzystwo Spo³ecz-
no-Demokratyczne, które organizuj¹ konkursy na najlepsze prace magisterskie i doktorskie.

W roku 2001 kontynuowali�my przekazywanie 4-letnich stypendiów doktoranckich dla na-
uczycieli z ma³ych o�rodków oraz przyznali�my kolejn¹ dotacjê na program zagranicznych
szkoleñ dla nauczycieli; ten maj¹cy d³ug¹ tradycjê program jest od 1996 roku realizowany
i wspó³finansowany przez Centralny O�rodek Doskonalenia Nauczycieli.

Stypendia

Stypendia uzupe³niaj¹ce na maksymalnie pó³roczny pobyt w o�rodkach
naukowych za granic¹ we wszystkich dziedzinach wiedzy; w 2001 roku ze
stypendiów skorzysta³o 29 osób

Jan Ciechanowski, doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszaw-
skiego; sta¿ badawczy (6 miesiêcy) w Centro de Estudios Historicos w Madry-
cie, Hiszpania

Adrianna Górka, doktorantka w Instytucie Mikrobiologii Uniwersytetu War-
szawskiego; sta¿ badawczy (2 tygodnie) w Ludwig Maximilians Universität
München, Niemcy

Agata Górny, doktorantka Instytutu Studiów Spo³ecznych Uniwersytetu
Warszawskiego; sta¿ badawczy (6 tygodni) Centre for Research in Ethnic
Relations, University of Warwick, Wielka Brytania

Izabela Kory�, doktorantka Instytutu Studiów Spo³ecznych Uniwersytetu
Warszawskiego; sta¿ badawczy (1 miesi¹c) w University College London,
Wielka Brytania

Stypendia na sta¿e zagraniczne
dla m³odych pracowników

naukowych
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Krzysztof Kredens, doktorant w Katedrze Jêzyka Angielskiego Uniwersyte-
tu £ódzkiego; sta¿ badawczy (5 miesiêcy) w Middlesex University, Londyn,
Wielka Brytania

Pawe³ Sawiñski, doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Adama
Mickiewicza; sta¿ badawczy (4 miesi¹ce) na Uniwersytecie La Sapienza w
Rzymie, W³ochy

Gabriel Bodek, asystent w Instytucie Rozrodu Zwierz¹t i Badañ ¯ywno�ci
PAN; sta¿ badawczy (1 miesi¹c) na University of Turku, Finlandia

Dorota Dworakowska, asystent Akademii Medycznej; sta¿ badawczy (2 mie-
si¹ce) w Instytucie Patomorfologii Katharinenhospital w Stuttgarcie, Niemcy

Maciej G¹siorowski, doktorant w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu
Adama Mickiewicza: sta¿ badawczy (6 miesiêcy) w Zentralinstitut für Kunst-
geschichte w Monachium, Niemcy

Bartosz Hlebowicz, doktorant w Instytucie Etnologii Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego; sta¿ badawczy (4 miesi¹ce) w Utica College of Syracuse University, USA

Joanna Karbowska, asystent (dr) w Katedrze Biochemii Akademii Medycz-
nej; sta¿ badawczy (4 miesi¹ce) w National Heart and Lung Institute of Lon-
don, Wielka Brytania

Aneta Kasza, asystent (dr) w Instytucie Biologii Molekularnej Uniwersytetu Ja-
gielloñskiego; sta¿ badawczy (3 miesi¹ce) w Cleveland State University, USA

Sebastian Ko³odziejczyk, doktorant w Instytucie Filozofii uniwersytetu
Jagielloñskiego; sta¿ badawczy (3 miesi¹ce) na Uniwersytecie w Oksfor-
dzie, Wielka Brytania

Magdalena Ku�mierz, doktorantka w Szkole Nauk Spo³ecznych przy IFiS
PAN; sta¿ badawczy (4 miesi¹ce) w New Jersey State University-Rutgers, USA

Pawe³ Leszkowicz, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Adama
Mickiewicza; sta¿ badawczy (2,5 miesi¹ca) na Uniwersytecie w Londynie,
Wielka Brytania

Aleksandra £uszczyñska-Cie�lak, adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwer-
sytetu Warszawskiego; sta¿ badawczy (2 miesi¹ce) na Freie Universität Ber-
lin, Niemcy

MarekMelnyk,adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Spo³eczno-Filozoficznych
UniwersytetuWarmiñsko-Mazurskiego; sta¿ badawczy (6 miesiêcy) w Instytucie
Badañ Europy �rodkowo-Wschodniej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie

Jaros³aw Oleszczuk, asystent w Klinice Po³o¿nictwa i Perinatologii Akade-
mii Medycznej; sta¿ badawczy (3 miesi¹ce) w Center for Study of Multiple
Birth, Morthwestern Univeristy Medical School, USA

Marek Orzechowski, doktorant na Wydziale Chemii Uniwersytetu War-
szawskiego; sta¿ badawczy (3 miesi¹ce) w Institute de Biologie Physico-
Chimique w Pary¿u, Francja

Maciej Perkowski, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bia³ymsto-
ku; sta¿ badawczy (1 miesi¹c) w Humboldt-Universität w Berlinie, Niemcy

Agnieszka Rogowska, doktorantka na Wydziale Mechanicznym Politechni-
ki Szczeciñskiej; sta¿ badawczy (6 miesiêcy) w Technische Universität
München, Niemcy

Andrzej Rozwadowski, adiunkt w Instytucie Wschodnim Uniwersytetu Ada-
ma Mickiewicza; sta¿ badawczy (3 miesi¹ce) w Instytucie Badañ Sztuki Na-
skalnej Uniwersytetu w Johannesburgu, RPA

Aneta Struzik, doktorantka w Instytucie Nauk Geologicznych PAN; sta¿ ba-
dawczy (1 miesi¹c) na Uniwersytecie Boloñskim, W³ochy

Monika Walczak, asystentka na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego; sta¿ badawczy (4,5 miesi¹ca) w Boston College, USA

Katarzyna Wilk, doktorantka w Szkole Nauk Spo³ecznych przy IFiS PAN;
sta¿ badawczy (6 miesi¹ce) w Ohio State University, Columbus, USA

Justyna Wi�niewska, doktorantka w katedrze Patofizjologii Akademii Me-
dycznej; sta¿ badawczy (3 miesi¹ce) w Humboldt-Universität w Berlinie,
Niemcy

Robert Wi�niewski, doktorant Instytutu Historycznego Uniwersytetu War-
szawskiego; sta¿ badawczy (6 miesiêcy) w Université de Paris-Sorbonne,
Francja
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Dominika W³och, doktorantka w Instytucie Nauk o �rodowisku Uniwersy-
tetu Jagielloñskiego; sta¿ badawczy (6 miesiêcy) na Université Joseph Fo-
urier w Grenoble, Francja

Marcin Wo³k, adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Miko³a-
ja Kopernika; kwerenda biblioteczna (1 miesi¹c) w Bodlein Library, Univer-
sity of Oxford, Wielka Brytania

341 619,75 z³

Trzymiesiêczne stypendia, finansowane przez Fundacjê Batorego i British
Foreign and Commonwealth Office, dla studentów nauk humanistycznych i spo-
³ecznych na badania naukowe lub kwerendy biblioteczne zwi¹zane z tematem
pracy magisterskiej; w 2001 roku na stypendia wyjecha³o 16 studentów

Marcin Baron, ekonomia, Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Jan Bury, ekonomia, Uniwersytet Warszawski

Dorota Dlouchy (studia brytyjskie), stosunki miêdzynarodowe, Szko³a
G³ówna Handlowa, Warszawa

Julia Dudkiewicz, lingwistyka, Uniwersytet Warszawski

Norbert Dworzyñski, finanse i bankowo�æ, Szko³a G³ówna Handlowa
w Warszawie

Anna Jassem (studia brytyjskie), nauki polityczne/socjologia, Uniwersytet
Warszawski

Aneta Jurska (studia brytyjskie), prawo, Uniwersytet Warszawski

Maja Kominko, (stypendium z problematyki ¿ydowskiej), historia sztuki, Uni-
wersytet Jagielloñski

Jakub Preuzner-Bechcicki, fizyka, Uniwersytet Jagielloñski

Pawe³ Rutkowski, lingwistyka, Uniwersytet Warszawski

Pawe³ Schreiber, filologia angielska, Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu

Maria Sobolewska (studia brytyjskie), nauki polityczne/stosunki miêdzyna-
rodowe, Uniwersytet Jagielloñski

Tomasz Strza³ecki, ekonomia, Uniwersytet Warszawski

Aleksander Urbañski,matematyka, Uniwersytet Jagielloñski

Anna Wojewnik, finanse i bankowo�æ, Uniwersytet Gdañski

Mi³os³awa Zag³oba (studia brytyjskie), prawo, Uniwersytet Gdañski
177 627,94 z³

We wspó³pracy z Open Society Institute i British Foreign and Commonwe-
alth Office oferowali�my stypendia na Uniwersytecie w Oksfordzie dla ab-
solwentów wy¿szych uczelni przygotowuj¹cych prace doktorskie

Andrzej Balicki, stosunki miêdzynarodowe/prawo, Uniwersytet Warszaw-
ski, 9-miesiêczny pobyt badawczy

Ma³gorzata Dziemba³a, Biuro Rozwoju Regionalnego w Katowicach, 3-mie-
siêczny pobyt badawczy

Tomasz Gromelski, historia, Uniwersytet Warszawski, 9-miesiêczny pobyt
badawczy

Krzysztof Piskorski, ochrona �rodowiska, Uniwersytet Warszawski, roczne
studia magisterskie

Tamara Sztyma, historia sztuki, Uniwersytet Miko³aja Kopernika, roczne stu-
dia dyplomowe z tematyki ¿ydowskiej

Katarzyna Za³anowska, stosunki miêdzynarodowe/prawo, Uniwersytet
Warszawski, 9-miesiêczny pobyt badawczy

We wspó³pracy z Open Society Institute i British Council oferowali�my mie-
siêczne stypendia na Uniwersytecie w Oksfordzie dla pracowników nauko-
wych koñcz¹cych prace doktorskie lub po doktoracie

Ma³gorzata Gajos, ochrona w³asno�ci intelektualnej, Uniwersytet �l¹ski,
Katowice

Stypendia na Uniwersytecie
Oksfordzkim dla studentów V roku

Stypendia na Uniwersytecie
w Oksfordzie i w Cambridge
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Barbara Krajewska, chemia fizyczna, Uniwersytet Jagielloñski

Bogdan Szlachta, filozofia polityczna, Uniwersytet Jagielloñski

Jerzy ¯elazowski, archeologia, Uniwersytet Warszawski

We wspó³pracy z Open Society Institute i British Foreign and Commonwe-
alth Office oferowali�my miesiêczne stypendia na Uniwersytecie w Cam-
bridge dla pracowników naukowych po doktoracie

Janusz Richter, metalurgia fizyczna, Politechnika �l¹ska, Gliwice

Ewa Skrodzka, akustyka, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznañ
50 202,33 z³

Tygodniowe seminaria po�wiêcone doskonaleniu programów nauczania
nauk spo³ecznych w Europie �rodkowo-Wschodniej oraz by³ym Zwi¹zku
Radzieckim; w 2001 roku w seminariach uczestniczy³y 2 osoby z Polski

Micha³ Buchowski, antropologia kultury, Poznañ

Witold Wo³oszyn, ochrona �rodowiska, Warszawa
5 119,88 z³

Grzegorz Brodacki, Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 2 im. M. D¹browskiej,
Sieradz; praca doktorska Listy W³adys³awa Orkana z lat 1891-1910; promo-
tor: dr hab. Bogdan Mazan

Grzegorz Brzustowicz, Zespó³ Szkó³ w Choszcznie; praca doktorska Rycerstwo
ziemi choszczeñskiej w XIII-XIV w.; promotor: prof. dr hab. Edward Rymar

Ewa Król, Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 1, M³awa; praca doktorska nt. teo-
rii symetrii w nauczaniu fizyki; promotor: prof. dr hab. Jerzy Ginter

Miros³aw £o�, Szko³a Podstawowa w Cz¹stkowie; praca doktorska
nt. zastosowañ technik komputerowych w nauczaniu fizyki; promotor:
dr hab. Andrzej Majhofer

Jerzy Szeja, Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. M. Sadzewiczowej, £ochów; pra-
ca doktorska Gry fabularne jako teksty kultury; promotor: prof. dr hab.
Maryla Hopfinger

Pawe³ Wojciechowski, IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Ciechanowie; praca
doktorska Rzeczywisto�æ podwójna i podwojona w literaturze M³odej Polski;
promotor: prof. dr hab. Ewa Paczoska

Lidia Wyrzykowska, Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marii Konopnickiej, Pod-
dêbice; praca doktorska nt. wczesnej twórczo�ci Kazimierza Brandysa; pro-
motor: dr hab. Gra¿yna Borkowska

58 800 z³

Tygodniowe seminaria w Salzburgu dla lekarzy ró¿nych specjalno�ci, orga-
nizowane i sponsorowane przez Open Society Institute oraz American-Au-
strian Foundation

Jacek Banaszewski, Poznañ

Ewa Bieñ, Gdañsk

Monika Boci¹ga-Jasik, Kraków

Zofia Bronowska, Warszawa

Piotr Ch³osta,Wroc³aw

Grzegorz Cie�la, £ód�

Dorota Dziewulska,Warszawa

Katarzyna Gapiñska, Lublin

Bart³omiej Gliniewicz, Szczecin

Katarzyna Gustaw, Lublin

Anna Jasion,Wroc³aw

S³awomir Kata,Warszawa

Seminaria nt. poprawy jako�ci
nauczania w Curriculum Resource

Center w Budapeszcie

Stypendia doktoranckie
dla nauczycieli

Seminaria medyczne w Salzburgu
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Tomasz Klekawka, Kraków

Anna Klukowska,Warszawa

Maciej Kondrusik, Bia³ystok

Ma³gorzata Kortecka, Gdañsk

Piotr Kozar, Che³m

Andrzej Kurylak, Gdañsk

Wojciech Lauer, Gdañsk

Marta Lipowska,Warszawa

El¿bieta Lipska, Warszawa

Ewa £êtowska,Warszawa

Bartosz £oza, Lublin

Tomasz Miku³a,Warszawa

Agata Mo�cicka, Poznañ

Ewa Olszewska, Bia³ystok

Dorota Paluszyñska,Wroc³aw

Anna Pazdyga, Gdañsk

Joanna Rymaszewska,Wroc³aw

Dorota Sands,Warszawa

Bohdan Seifert, Katowice

Andrzej Sionek, Warszawa

Liliana Styka,Wroc³aw

Cezary Szcze�niak,Warszawa

Ryszard Szcze�niewski, Siedlce

Piotr Trojanowski, Lublin

Micha³ Wa�niewski, Poznañ
72 718,83 z³

Walery Cwetkow, Rosja, dofinansowanie kursu jêzyka polskiego

Remigiusz Lecyby³, Poznañ, stypendium na sta¿ kliniczny w dziedzinie ane-
stezjologii w Walton Centre Pain Service w Liverpool, Wielka Brytania

El¿bieta Lipska,Warszawa, szkolenie praktyczne na oddziale ratunkowym
w szpitalu w Filadelfii, USA

Eugeniusz Lis,Wide³ka, nauczyciel, doktorant Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej
w Rzeszowie; stypendium na kwerendê w Stanach Zjednoczonych i Izraelu

23 145,94 z³

Dotacje

Realizacja zainicjowanego przez Fundacjê im. Stefana Batorego programu
wspierania uczestnictwa nauczycieli i pedagogów w zagranicznych szkole-
niach 25 000 z³

Dofinansowanie cyklu wyk³adów w ramach Studium Generale Europa
50 000 z³

Realizacja zainicjowanego przez Fundacjê im. Stefana Batorego programu
Stypendia wschodnie; w ramach którego przyznawane s¹ stypendia na-
ukowcom z krajów Europy �rodkowo-Wschodniej odbywaj¹cym sta¿e w
polskich placówkach naukowych 300 000 z³

Inne

Centralny O�rodek
Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa

Fundacja Akademia Teologii
Katolickiej, Warszawa

Fundacja Popierania Nauki, Kasa
im. J. Mianowskiego,Warszawa
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Konferencja organizowana przez nauczycieli zrzeszonych w Stowarzyszeniu
Prowincja maj¹ca na celu wypracowanie koncepcji alternatywnych form
doskonalenia nauczycieli 64 550 z³

Dofinansowanie dzia³alno�ci Collegium Invisibile w roku akademickim
2000/2001 i 2001/2002 168 000 z³

Dotacja na nagrody w Konkursie im. Jana Józefa Lipskiego na najlepsze
prace magisterskie z dziedziny humanistyki i nauk spo³ecznych 15 000 z³

Dotacja na prowadzenie w latach 2002-2006 Konkursu im. Klemensa Sza-
niawskiego na najwybitniejsze prace doktorskie w ró¿nych dziedzinach na-
uki. W 2001 roku konkurs dotyczy³ prac z zakresu historii. 132 000 z³

Organizacja kursu jêzyka jidysz 2 800 z³

Miêdzynarodowe seminarium Zarz¹dzanie sytuacjami kryzysowymi � spo-
tkanie maj¹ce na celu ostateczn¹ redakcjê pracy Crisis Management in Po-
land: Research and Practice 2 400 z³

Polska Akademia Nauk,
Instytut Badañ Literackich,Warszawa

Stowarzyszenie Collegium Invisibile,
Warszawa

Towarzystwo Demokratyczno-
Spo³eczne,Warszawa

Towarzystwo Popierania
i Krzewienia Nauk, Warszawa

Uniwersytet Warszawski,
Instytut Historii

Uniwersytet Warszawski,
Instytut Socjologii

Stypendia i dotacje: 1 488 984,67 z³

Koszty realizacji programu: 254 934,99 z³

RAZEM: 1 743 919,66 z³
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Program
Wschód-Wschód

Program Wschód-Wschód jest programem regionalnym dzia³aj¹cym od 1991 roku we
wszystkich krajach Europy �rodkowej, Wschodniej, Po³udniowej i Azji Centralnej. Jego
zadaniem jest wspieranie miêdzynarodowej wspó³pracy w tym regionie na rzecz tworze-
nia i umacniania spo³eczeñstwa otwartego. Program jest koordynowany i finansowany
przez Regionalny Program Wschód-Wschód Open Society Institute (East-East Network Pro-
gram), a w jego realizacjê zaanga¿owane s¹ wszystkie fundacje dzia³aj¹ce w sieci Open
Society Institute. Rocznie Program wspó³finansuje we wszystkich krajach regionu oko³o 300
miêdzynarodowych projektów.

Dotacje przyznawane s¹ na miêdzynarodowe projekty realizowane w Polsce lub na udzia³
polskich uczestników w przedsiêwziêciach organizowanych w innych krajach regionu.
Projekty mog¹ dotyczyæ ró¿nych dziedzin ¿ycia spo³ecznego, ekonomicznego, polityczne-
go, powinny mieæ jednak jasno sformu³owane cele i wyznaczone konkretne rezultaty.
Wa¿ne jest, by udzia³ partnerów z krajów regionu nie by³ przypadkowy, lecz by inicjowa³
lub rozwija³ trwa³¹ wspó³pracê osób i instytucji ponad granicami; wspó³pracê, która mo¿e
przyczyniæ siê do wypracowania dobrych modeli spo³ecznego dzia³ania oraz rozwi¹zywa-
nia problemów w skali zarówno lokalnej, jak i regionalnej.

W 2001 roku przyznano dotacje na organizacjê 28 warsztatów, seminariów, wizyt studyj-
nych i szkoleñ, przygotowanych przez polskie organizacje pozarz¹dowe, placówki nauko-
we i o�wiatowe, ko³a naukowe i zrzeszenia m³odzie¿owe. Wiêkszo�æ projektów skierowana
by³a do naszych wschodnich s¹siadów, najczêstszym partnerem polskich organizacji po-
zarz¹dowych by³y organizacje i instytucje z Ukrainy. Zauwa¿alne jest równie¿ o¿ywienie
kontaktów z Estoni¹, Litw¹, £otw¹ i Rosj¹. Najwiêcej projektów dotyczy³o wzmacniania
sektora pozarz¹dowego, zwalczania bezrobocia i kwestii prawnych. Przyznali�my te¿ do-
tacje na 6 d³ugoterminowych projektów zaplanowanych przez polskie organizacje poza-
rz¹dowe w �cis³ej wspó³pracy z partnerami zagranicznymi: z Kirgizj¹ � wolontariat
w rozwoju spo³ecznym, przedsiêbiorczo�æ i promocja kobiet, z Mo³dawi¹ � rozwój obszarów
wiejskich, Rosj¹ � reformy spo³eczne, z Ba³kanami � edukacja demokratyczna, z Ukrain¹ �
strategiczne partnerstwo.

Polscy eksperci uczestniczyli w realizacji 30 projektów prowadzonych przez fundacje
z innych krajów regionu. Byli oni najczê�ciej zapraszani na warsztaty, seminaria, konfe-
rencje po�wiêcone budowaniu instytucji i mechanizmów demokratycznych, rozwojowi
organizacji pozarz¹dowych, kwestiom równych praw i promocji kobiet, praw dziecka
(ochrona i edukacja) oraz innowacjom w dziedzinie o�wiaty.

Projekty d³ugoterminowe

Cz. I. Warsztaty Rola wolontariatu w rozwoju spo³ecznym krajów WNP
z udzia³em Mi³osza Czerniejewskiego i ¯anety Go�dzik (Biszkek)

5 803,56 z³

Cz. II. Wyzwanie dla wolontariatu: praca z m³odzie¿¹ zaniedban¹ spo³ecz-
nie � wizyta studyjna przedstawicieli organizacji wolontariackich z Kirgizji
w Poznaniu 12 450 z³

Projekt polsko-kirgiski
Rola wolontariatu w rozwoju
spo³ecznym krajów WNP

realizowany we wspó³pracy ze
Stowarzyszeniem Jeden �wiat,

Poznañ
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Cz. I. Wizyta przedstawicielek polskich organizacji pozarz¹dowych i ma³ych
firm w Kirgizji; w wizycie uczestniczy³y: Barbara Dziedzic (Biuro Podró¿y Pe-
kao), Agata Kaczmarkowska (Fundacja Tomaszowski Inkubator Przedsiê-
biorczo�ci), Emila Kansy-S³owiñska (Fundacja Rozwoju Gminy Zelów),
Agnieszka Kopy³owska (Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiêbiorczo�ci,
Koszalin), Ewa Lisowska (Miêdzynarodowe Forum Kobiet, Warszawa), Kata-
rzyna Rze�niczek (Firma Konsultingowo-Eksportowa, Poznañ), Ma³gorzata
Robak (Polskie Centrum Solaryjno-Kosmetologiczne, Olsztyn)

25 896,29 z³

Cz. II. Wizyta przedstawicielek organizacji kobiecych z Kirgizji w Polsce
38 308,29 z³

Cz. I. Wizyta studyjna w Polsce mo³dawskich parlamentarzystów, przedsta-
wicieli rz¹du oraz pracowników naukowych zainteresowanych przedsiê-
biorczo�ci¹ wiejsk¹ 15 530 z³

Cz. II. Wizyta studyjna w Polsce mo³dawskich doradców i trenerów rozwoju
przedsiêbiorczo�ci wiejskiej w Polsce 33 220 z³

Cz. III. Wizyta studyjna w Polsce przysz³ych przedsiêbiorców planuj¹cych
podjêcie dzia³alno�ci turystycznej w Mo³dawii 10 088,01 z³

Cz. I. Spo³eczeñstwo i socjologia wwarunkach zmiany spo³ecznej: nowe realia i
nowe idee � wizyta studyjna studentów Instytutu Socjologii UW w Sankt Peters-
burgu, w której uczestniczyli: Ma³gorzata Adamczyk, Jakub Biernat, Aleksandra
Denst, Magdalena Filocha, Marta Ga³¹zka, Katarzyna Gmaj, Daria Górenowicz,
Kamila Kostkowska, Konrad Kowalczyk, Micha³ W. Kowalski, Jaros³aw Majo-
rek, Magdalena Staniewska, Magdalena Su³ek, Agnieszka Szczygielska, Marta
Szymañska, Wojciech Terlikowski, Pawe³ Trzciñski 15 422,96 z³

Cz. II. Reformy spo³eczne w Polsce i Rosji � wizyta studyjna studentów Insty-
tutu Socjologii Uniwersytetu Petersburskiego w Polsce 11 179,74 z³

Cz. I. Szkolenia dla nauczycieli z Serbii i Albanii 11 800 z³

Cz. II. Wizyta Alicji Derkowskiej i Julie Boudreaux na Ba³kanach w celu
ewaluacji realizacji projektu 2 744 z³

Cz. III. Warsztaty dla nauczycieli z Bo�ni i Hercegowiny oraz z Czarnogóry
49 600 z³

Cz. I. Konferencja w Kijowie Droga Ukrainy i Polski ku porozumieniu. Trudne
problemy s¹siedztwa; w konferencji wziêli udzia³:
Adam Bajcar, Restytut Staniewicz, Kazimierz Szczepañski (Towarzystwo Pol-
ska-Ukraina, Warszawa), W³odzimierz Bonusiak, Jan Pisuliñski (Wy¿sza
Szko³a Pedagogiczna, Rzeszów), Jacek Bruski (Instytut Historii Uniwersytetu
Jagielloñskiego), Teresa Chynczewska-Hennel (Instytut Historii Polskiej
Akademii Nauk, Warszawa), Marek Figura (Instytut Wschodni Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza, Poznañ), Zbigniew Gluza, Romuald Niedzielko
(Fundacja O�rodka Karta, Warszawa ), Stefan Kozak (Katedra Ukrainistyki
UW, Warszawa), Hanna Krajewska (Archiwum Polskiej Akademii Nauk,
Warszawa), Janusz Kupczak (Wydzia³ Nauk Spo³ecznych, Uniwersytet Wro-
c³awski), Miko³aj Lipowski (Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, War-
szawa) Henryk Martyniak (Lachil Sp. z.o.o, Warszawa), Eugeniusz Misi³o
(Archiwum Ukraiñskie, Warszawa), Grzegorz Mazur (Instytut Nauk Politycz-
nych i Stosunków Miêdzynarodowych, Uniwersytet Jagielloñski), Leszek
Moczulski (publicysta, Warszawa), Grzegorz Motyka (Instytut Pamiêci Naro-
dowej, Lublin), Bernadetta Wójtowicz-Pecuszok (Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Warszawa) 27 736,80 z³

Cz. II. Konferencja w Kijowie Przezwyciê¿enie czynników postkomunizmu;
w konferencji wziêli udzia³: Adam Bajcar, Jerzy Litwiniuk (Towarzystwo Pol-
ska-Ukraina, Warszawa), Grzegorz Bonusiak (Wy¿sza Szko³a Administracji i
Informacji, Rzeszów), W³odzimierz Bonusiak, Ewa Orlof, Henryk Pietrzak
(Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna, Rzeszów), Ewa Figel (Departament Europy
Wschodniej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Warszawa), Dorota Ka�-
mierczak (Ukraiñski O�rodek Informacyjny im. �w. W³odzimierza, Wroc³aw)
Zygmunt Kozak, Waldemar Wójcik (Centralne Archiwum Wojskowe, War-
szawa), Katarzyna Krajewska (Fundacja Solidarno�ci Polsko-Czesko-S³o-
wackiej, Warszawa), Tadeusz Krz¹stek (Ministerstwo Obrony Narodowej,
Warszawa), Jan Malicki (Przegl¹d Wschodni, Warszawa), Jagienka Wilczak
(Tygodnik Polityka,Warszawa) 12 691,76 z³

Cz. III. Konferencja w Kijowie Perspektywy wspó³pracy polsko-ukraiñskiej w
XXI wieku; w konferencji wziêli udzia³: Bogumi³a Berdychowska (V Program
Polskiego Radia, Warszawa), Bogdan Borusewicz (Unia Wolno�ci, Gdañsk),
Jan Byra (Sojusz Lewicy Demokratycznej, pose³ na Sejm RP, Zamo�æ), Tomasz
Jackowski (Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe, Warszawa), Agnieszka

Projekt polsko-kirgiski
Promocja i rozwój

przedsiêbiorczo�ci kobiet
realizowany we wspó³pracy z

Miêdzynarodowym Forum Kobiet,
Warszawa

Projekt polsko-mo³dawski
Zrównowa¿ony rozwój obszarów

wiejskich realizowany przez
Fundacjê Wspomagania Wsi,

Warszawa

Projekt polsko-rosyjski
Reformy spo³eczne w Polsce i Rosji
realizowany przez Instytut Socjologii

Uniwersytetu Warszawskiego

Projekt polsko-ba³kañski
Demokracja od podstaw

realizowany przez
Ma³opolskie Towarzystwo O�wiatowe,

Nowy S¹cz

Projekt polsko-ukraiñski
Strategiczne partnerstwo

Polski i Ukrainy
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Korniejenko (FundacjaWiedzieæ Jak, Warszawa), Piotr Kosiewski (Fundacja
im. Stefana Batorego, Warszawa), Pawe³ Kowal (Centrum Stosunków Miê-
dzynarodowych, Warszawa), Marek Krawczyk, Agnieszka Mitkowska (To-
warzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Pary¿u,
Warszawa), Tadeusz A. Olszañski (O�rodek Studiów Wschodnich, Warszawa),
Piotr Tyma (Zwi¹zek Ukraiñców w Polsce, Warszawa) 19 916,14 z³

Projekty realizowane w Polsce

Budowanie sieci organizacji infrastrukturalnych w Europie �rodkowo-Wschod-
niej - wizyta studyjna przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych z regionu

21 817,05 z³

Budowanie sektora pozarz¹dowego w Rumunii � do�wiadczenia polskie -
wizyta studyjna 19 600 z³

Kultura spo³eczno�ci lokalnych w mediach � wizyta studyjna przedstawicieli
mediów lokalnych z Chorwacji, Jugos³awii i Ukrainy 32 720 z³

Miêdzynarodowy Rezerwat Biosfery Polesie Zachodnie. Wspó³praca trans-
graniczna miêdzy Polsk¹, Bia³orusi¹ i Ukrain¹ � wizyta studyjna 5 150 z³

Prawo nowoczesnych technologii � aspekty handlu elektronicznego - semi-
narium dla studentów prawa z Europy �rodkowo-Wschodniej i Azji Centralnej

10 200 z³

Rola badañ opinii publicznej w budowaniu demokracji � seminarium z udzia-
³em socjologów z Europy �rodkowo-Wschodniej 14 763,25 z³

Polskie wybory parlamentarne 2001 � wizyta dziennikarzy ukraiñskich
24 000 z³

Sta¿e w polskich organizacjach pozarz¹dowych dla przedstawicieli NGOs
z Ukrainy 27 850 z³

Wykorzystanie narzêdzi marketingowych w zarz¹dzaniu organizacjami non-
profit � seminarium dla przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych z Europy
�rodkowo-Wschodniej 42 740 z³

Przekazywanie do�wiadczeñ w organizacji akcji Sprz¹tanie �wiata partne-
rom z Ukrainy � wizyta studyjna 7 761,55 z³

Historia w pocztowej skrzynce � szkolny konkurs historyczny dla m³odzie¿y
bia³oruskiej 32 610 z³

Szko³a dialogowania � ewaluacja projektu aktywizuj¹cego ruch obywatel-
ski na poziomie lokalnym, wizyta partnerów z Rosji 49 000 z³

Nowe Horyzonty � modelowe partnerstwo polskich i ukraiñskich organizacji
pozarz¹dowych � seminarium z udzia³em obserwatorów z Rosji 8 944,84 z³

Obserwatorzy z Ukrainy zdobywaj¹ polskie do�wiadczenia monitorowania
wyborów parlamentarnych � wizyta studyjna 29 700 z³

M³odzi dziennikarze ukraiñscy poznaj¹ do�wiadczenia polskiej niezale¿nej
prasy lokalnej - wizyta studyjna 26 420 z³

Partnerstwo lokalne jako instrument wspieraj¹cy adaptacje do zmian spo-
³eczno-gospodarczych - wizyta studyjna przedstawicieli samorz¹dów lokal-
nych z Rumunii i Ukrainy 17 790 z³

Szanse i ryzyka demokracji w XXI wieku � konferencja z udzia³em go�ci
z Europy �rodkowej i Wschodniej 20 400 z³

Doskonalenie wspó³pracy polsko-ukraiñskiej w zakresie edukacji, organiza-
cji pozarz¹dowych i wymiany gospodarczej � wizyta studyjna 6 000 z³

Stowarzyszenie Biuro Obs³ugi
Ruchu Inicjatyw Samopomocowych

BORIS,Warszawa

Dom Pojednania i Spotkañ
im. �w. Maksymiliana M. Kolbego,

Gdañsk

Ekologiczny Klub UNESCO � Pracow-
nia na rzecz Bioró¿norodno�ci, Piaski

Europejskie Stowarzyszenie
Studentów Prawa � ELSA, Warszawa

Fundacja Centrum Badania
Opinii Spo³ecznej, Warszawa

Fundacja Centrum Stosunków
Miêdzynarodowych,Warszawa

Fundacja Inicjatyw
Spo³eczno-Ekonomicznych, Warszawa

Fundacja Komunikacji Spo³ecznej,
Warszawa

Fundacja Nasza Ziemia,
Warszawa

Fundacja O�rodka Karta,
Warszawa

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokal-
nej, �wiêtokrzyskie Centrum, Kielce

Fundacja Tomaszowski Inkubator Przed-
siêbiorczo�ci, Tomaszów Mazowiecki

Instytut na rzecz Demokracji w Euro-
pie Wschodniej IDEE, Warszawa

Instytut Wspó³pracy i Partnerstwa
Lokalnego, Katowice

Instytut Zachodni,
Poznañ

Ma³opolska Izba Rolnicza,
Tarnów
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Polsko-Ukraiñskie Forum Wspó³pracy M³odzie¿y � szkolenia dla m³odzie¿o-
wych organizacji pozarz¹dowych z Ukrainy 2 725,73 z³

Sposoby rozwi¹zywania spo³ecznych i ekologicznych problemów restruktu-
ryzacji przemys³u wêglowego � seminarium polsko-ukraiñskie

6 800 z³

Bieda w krajach postkomunistycznej Europy � seminarium z udzia³em przed-
stawicieli szkó³ pracy socjalnej z krajów Europy �rodkowo-Wschodniej

15 400 z³

Schizofrenia: otwórz drzwi � warsztaty dla lekarzy, pielêgniarek oraz przed-
stawicieli sektora pozarz¹dowego z Ukrainy 4 400 z³

Ró¿norodno�æ do�wiadczeñ. Wspólna przysz³o�æ � wizyta studyjna przedsta-
wicieli sektora pozarz¹dowego z Kazachstanu, Rosji i Ukrainy 41 440 z³

Stosunki polsko-ukraiñskie w latach drugiej wojny �wiatowej. Trudne pyta-
nia o wspóln¹ historiê - wspólna sesja historyków z Polski i Ukrainy

40 000 z³

Chory psychicznie w spo³eczno�ci lokalnej � szkolenie dla pielêgniarek �ro-
dowiskowych z ukraiñskich szpitali psychiatrycznych 5 020 z³

Do�wiadczenia miast partnerskich: reforma administracyjna w Polsce i Mo³-
dawii � wizyta studyjna przedstawicieli w³adz samorz¹dowych miasta
Ungheni 21 200 z³

Kszta³towanie stosunków polsko-ukraiñskich w�ród m³odzie¿y � wizyta stu-
dyjna nauczycieli i uczniów z Lwowa 7 000 z³

Problematyka lokalna w prasie i mediach elektronicznych � wizyta studyj-
na, wymiana do�wiadczeñ dziennikarzy polskich i ukraiñskich 5 600 z³

Konferencja zorganizowana w Warszawie przez Forum Polsko-Ukraiñskie i
Polsko-Ukraiñsk¹ Grupê Parlamentarn¹ z okazji 10-lecia og³oszenia niepodle-
g³o�ci przez Ukrainê; w konferencji udzia³ wziêli m.in: Wiaczes³aw Briuchowiec-
ki, rektor Akademii Kijowsko-Mohylañskiej, Iwan Dracz, przewodnicz¹cy
Komitetu ds. Polityki Informacyjnej Ukrainy, Wiktorija Hubska, sekretarz Forum
Polsko-Ukraiñskiego, Borys Tarasiuk, b. minister spraw zagranicznych Ukra-
iny, Hennadij Udowenko, przewodnicz¹cy Ruchu Ludowego Ukrainy, My-
ko³a ¯u³yñski, b. wicepremier Ukrainy (Fundacja im. Stefana Batorego
pokry³a koszty podró¿y zaproszonych go�ci) 6 914,90 z³

Wizyta studyjna przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych z Gruzji, Armenii i
Azerbejd¿anu przygotowana przez ProgramWschód-Wschód 62 524,51 z³

Projekty realizowane w innych krajach regionu
Uczestnicy z Polski: Wojciech Malinowski, Regina Szwojnicka (Stowarzysze-
nie Polska-Litwa, Warszawa)

Uczestnicy z Polski: Marek D¹browski (Centrum Analiz Spo³eczno-Ekono-
micznych CASE, Warszawa)

Uczestnicy z Polski: Marek D¹browski (Centrum Analiz Spo³eczno-Ekono-
micznych CASE, Warszawa); koszty podró¿y czê�ciowo (1 775,47 z³ ) pokry-
te przez Fundacjê Eurazja

Uczestnicy z Polski: Zuzanna Fialova, Maria Kêdzierska, Jaros³aw Kopczuk,
Marek Nowicki, Wies³awa Wac³awczyk (Helsiñska Fundacja Praw Cz³owie-
ka, Warszawa)

Uczestnicy z Polski: Jacek Królikowski, Cezary Trutkowski (Warszawskie
Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej)

Parlament M³odzie¿y,
Przemy�l

Polska Akademia Nauk, Instytut
Gospodarki Surowcami Mineralnymi

i Energi¹, Kraków

Polskie Stowarzyszenie Szkó³
Pracy Socjalnej, £ód�

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne,
Komisja Szpitalnictwa, Warszawa

Regionalne Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarz¹dowych, Wa³brzych

�wiatowy Zwi¹zek ¯o³nierzy AK,
Warszawa

Towarzystwo Przyjació³ Tworek
Amici di Tworki, Pruszków

Urz¹d Miejski w Koninie

Zespó³ Szkó³ In¿ynierii �rodowiska,
Toruñ

Zwi¹zek Ukraiñców w Polsce,
Warszawa

Ukraina � dziesiêæ lat niepodleg³o�ci

Przemiany w polskiej turystyce

Seminarium Edukacja i nauczanie
w wiêzieniach (Wilno, Litwa)

Seminarium Badania strategii publicznej
na rzecz integracji gospodarczej Po³u-
dniowego Kaukazu (Erewañ, Armenia)

Seminarium Instytucje obywatelskie
i problemy gospodarcze w pañstwach

Po³udniowego Kaukazu
(Baku, Azerbejd¿an)

SeminariumWolno�æ zrzeszania siê �
wolno�æ pogl¹dów, praw cz³owieka i
ich stosowanie (Baku, Azerbejd¿an)

Konferencja Spo³eczeñstwo
obywatelskie w praktyce

(Sarajewo, Bo�nia i Hercegowina)
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Uczestnicy z Polski: Tadeusz Doktór (Instytut Stosowanych Nauk Spo³ecz-
nych UW, Warszawa), Katarzyna Leszczyñska (Instytut Socjologii
UJ, Kraków), Ma³gorzata Zawi³a (Instytut Religioznawstwa UJ, Kraków)

Uczestnicy z Polski: Pawe³ Bucher, Mariola Kuligowska, Waldemar Kuli-
gowski, Joanna £agoda, Ewa Miko³ajczak, Barbara P¹kowska, Mariusz
Przyby³a, Remigiusz Szczechowicz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturo-
wej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznañ)

Uczestnicy z Polski: Wojciech Bosak (Krakowskie Forum Rozwoju), Krzysztof
Komornicki (Stowarzyszenie Zdanie, Stara Bystrzyca), Grzegorz Szostek (Cen-
trumWspierania Aktywno�ci Lokalnej, Bielawa) Aleksandra W¹sik (Regional-
ne CentrumWolontariatu, £ód�), Artur �wiêch (CentrumWolontariatu, Kielce)

Uczestnicy z Polski: Katarzyna Ole�, Anna Otffinowska, Agata Tele¿yñska
(Fundacja Rodziæ po ludzku, Warszawa)

Uczestnicy z Polski: Maciej Pucha³a (Centrum Edukacji Prawnej, Wydzia³
Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczeciñskiego), Krzysztof �miszek (Klini-
ka Prawa Uniwersytetu Warszawskiego), Bart³omiej Tokarz (Poradnia Praw-
na UJ � Sekcja Praw Cz³owieka, Kraków)

Uczestnicy z Polski: Wojciech J.Tomczyñski (Stowarzyszenie Wolontariuszy
Wobec AIDS B¹d� z nami,Warszawa)

Uczestnicy z Polski: Piotr Bogumi³, Dawid Brychcy (Szko³a G³ówna Handlo-
wa, Warszawa)

Uczestnicy z Polski: Rados³aw Korzycki (AEGEE, Warszawa)

Uczestnicy z Polski: Maria £yczkowska, Irena Skipor-Rybacka (Stowarzysze-
nie Korczakowskie, Poznañ), Monika Sajkowska, Jolanta Zmarzlik (Funda-
cja Dzieci Niczyje,Warszawa)

Uczestnicy z Polski: Hanna Diduszko (Zespó³ Szkó³ Podstawowych nr 9,
Warszawa), Anna £agodzka (Kolegium Nauk Spo³ecznych i Administracji
Politechniki Warszawskiej)

Uczestnicy z Polski: Konrad Misztal, Adam Szyszkowski (Europejskie Stowa-
rzyszenie Studentów Nauk Humanistycznych, Lublin)

Uczestnicy z Polski: Andrzej Ereciñski (Fundacja Agencja Rozwoju Regional-
nego, Gdañsk), Ewa Rz¹d (Agencja Rozwoju Pomorza, Gdañsk)

Uczestnicy z Polski: Bogdan Drozdowicz, Zuzanna Fialova, Henryk Ka-
sprzak, Alina Pomorska, Jerzy Swatoñ (Helsiñska Fundacja Praw Cz³owie-
ka, Warszawa)

Uczestnicy z Polski: Jerzy Fornalik, Irena Skipor-Rybacka (Stowarzyszenie
Korczakowskie, Poznañ)

Uczestnicy z Polski: Sebastian £upak (Gazeta Wyborcza � Trójmiasto,
Gdañsk)

Uczestnicy z Polski: Janusz Adamowski (Wydzia³ Dziennikarstwa i Nauk Po-
litycznych Uniwersytetu Warszawskiego), Janina Fras (Zak³ad Komuniko-
wania Spo³ecznego i Dziennikarstwa, Uniwersytet Wroc³awski), Ma³gorzata
Lisowska-Magdziarz, Teresa Sasiñska-Klas (Instytut Dziennikarstwa i Komu-
nikacji Spo³ecznej, Uniwersytet Jagielloñski), Jan Piek³o (Fundacja Znak,
Kraków), Ryszard S³ugocki, Wojciech W³och (Wy¿sza Szko³a Komunikowa-
nia i Mediów Spo³ecznych, Warszawa)

Konferencja Religie i ko�cio³y
w postkomunistycznej Europie

(Zagrzeb, Chorwacja)

Warsztaty Sieæ badañ naukowych
studentów nauk spo³ecznych

w Europie Wschodniej
(Brno, Czechy)

Seminarium Wolontariusze i darczyñ-
cy: wspó³praca z o�rodkami

na prowincji (Kromeøiz, Czechy)

Konferencja Macierzyñstwo � od tra-
dycyjnych modeli ku nowoczesnym
us³ugom zdrowotnym i socjalnym

(Praga, Czechy)

Konferencja Kliniki prawne: partner-
stwo instytucji akademickich i orga-

nizacji pozarz¹dowych na rzecz
ubiegaj¹cych siê o azyl (Praga, Czechy)

Konferencja Partnerstwo i wspó³praca
pomiêdzy organizacjami zajmuj¹cymi
siê problemami AIDS (Tallin, Estonia)

Warsztaty Analiza porównawcza
politycznych, ekonomicznych

i prawnych problemów pañstw w
okresie transformacji (Tartu, Estonia)

Seminarium Stabilno�æ w Europie
Po³udniowo-Wschodniej
(Belgrad, Jugos³awia)

Konferencja Koalicja na rzecz dzieci
(Biszkek, Kirgizja)

Warsztaty Techniki informacji w przy-
gotowaniu zawodowym nauczycieli
nauk spo³ecznych (Pa³anga, Litwa)

Konferencja Region Morza Ba³tyckie-
go w XXI wieku: nowe zagro¿enia,
nowe mo¿liwo�ci (Wilno, Litwa)

Seminarium Instytucje na rzecz rozwoju
regionu Morza Ba³tyckiego (Wilno, Litwa)

Seminarium Do�wiadczenia w dzia³al-
no�ci na rzecz obrony praw cz³owieka

(Jekaterynburg, Rosja)

Seminarium Nowoczesne praktyki
z pracy z dzieæmi specjalnej troski

(St. Petersburg, Rosja)

Seminarium Rola prasy w rozwoju
polityki kulturalnej (Uljanowsk, Rosja)

Seminarium X-lecie szkoleñ
dziennikarskich w Europie

�rodkowo-Wschodniej
(Bukareszt, Rumunia)
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Uczestnicy z Polski: Katarzyna Boczek (Kluby 4H, Warszawa), Urszula Bu-
dzisz-Szuka³a (Fundacja Fundusz Wspó³pracy, Warszawa), Joanna Czapla
(Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa), Wojciech Knieæ
(Zak³ad Socjologii Obszarów Rustykalnych, Instytut Socjologii UMK,Toruñ),

Uczestnicy z Polski: Beata Ristowska (Polska Akcja Humanitarna, Warsza-
wa), Ernest Zienkiewicz (Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka, Warszawa)

Uczestnicy z Polski: Marta Kubiszyn (Brama Grodzka � Teatr NN, Lublin),
Maria Marczewska-Rytko (Wydzia³ Politologii UMCS, Lublin)

Uczestnicy z Polski: Katarzyna Zdybska (Poradnia Prawna UJ � Sekcja Praw
Cz³owieka, Kraków)

Uczestnicy z Polski: Jan B³otnicki (Urz¹d Miasta Przemy�la), Kazimierz Cza-
ban, Wac³aw Koczewski, Miros³awa Lewiñska (Podkarpacki Urz¹d Woje-
wódzki, Rzeszów), Grzegorz Nowakowski (Fundacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej, Rzeszów), W³adys³aw O¿óg (Urz¹d Miasta Rzeszowa), Szczepan
Rudka, Tomasz Wi�niewski, Przemys³aw Wojcieszak (Centrum Szkoleñ Sa-
morz¹dowych, Wroc³aw)

Uczestnicy z Polski: Janusz D¹browski, Krystyna Sroka (Zwi¹zek Gmin War-
miñsko-Mazurskich, Olsztyn), Piotr Sad³ocha (�wiêtokrzyskie Centrum FRDL,
Kielce),Barbara Szczerbiñska (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Bia-
³ystok)

Uczestnicy z Polski: Zbigniew Jarzyna (Naczelna Rada Zrzeszeñ Handlu
i Us³ug, Warszawa)

Uczestnicy z Polski: Irena Bodzak (Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi
Maszki), Alina Chojnowska (Zespó³ Studiów Ewaluacyjnych Instytutu Socjo-
logii UW, Warszawa), Andrzej Janowski (Rada Programowa Forum Inicja-
tyw O�wiatowych, Warszawa), Halina Karlak, Piotr Karlak (Ma³a Szko³a w
Kunkowej), Alina Koziñska-Ba³dyga (Centrum Inicjatyw O�wiatowych,
Warszawa), Wies³awa Kowalska (Towarzystwo Kulturalne Echo Pyzdr),
Kornelia Kurowska (Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Borussia, Olsz-
tyn), Irena £ukasiewicz (Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi
Cichobórz), Wojciech Onyszkiewicz (Stowarzyszenie Dzielimy siê tym, co
mamy, Warszawa), Wies³awa Przytu³a (Ma³a Szko³a w £ykoszynie), Krzysz-
tof Pude³ko (Wojewódzki O�rodek Doradztwa Rolniczego, Lublin), Aleksan-
der Suhak (Warmiñsko-Mazurski O�rodek Doskonalenia Nauczycieli,
Olsztyn), Maria Tucka (Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 2 w Przemy�lu),
Krystyna Zasada (Spo³eczna Szko³a Podstawowa w Gorawinie), Janina Za-
wadowska (Towarzystwo Rozwijania Inicjatyw O�wiatowych, Warszawa)

Uczestnicy z Polski: Katarzyna Braun (Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu,
Lublin), Ma³gorzata Misztela (�wiêtokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demo-
kracji Lokalnej, Kielce), Dariusz Pietrowski (CentrumWolontariatu, Warszawa)

169 176,10 z³

Seminarium Inicjatywa regionalna na
rzecz wspólnot wiejskich

(Magura, Rumunia)

Warsztaty Regionalna strategia pomiê-
dzy organizacjami pozarz¹dowymi na

rzecz pomocy uchod�com
(Sinaia, Rumunia)

Seminarium Ksenofobia
w krajach postkomunistycznych

(Lubljana, S³owenia)

Konferencja Polityka dotycz¹ca mi-
gracji i azylu w krajach �obrze¿y
Schengen� i Europy Po³udniowo-
Wschodniej (Lubljana, S³owenia)

Wizyta studyjna
Ukraina-Polska: przez samorz¹d

lokalny do demokracji
(Dnietropierowsk, Ukraina)

Seminarium Udzia³ obywateli w proce-
sach decyzyjnych na szczeblu
lokalnym w krajach Europy

�rodkowo-Wschodniej � koncepcje
i praktyka (Jaremczi, Ukraina)

Seminarium Organizacje non-profit
jako czynnik zmiany spo³ecznej.

Ochrona ustawowych interesów i praw
(Kijów, Ukraina)

II Miêdzynarodowe Forum Inicjatyw
O�wiatowych Inicjatywy obywatel-
skie na rzecz reformy o�wiaty na ob-
szarach wiejskich (Lwów, Ukraina)

SeminariumWymiana energii �
wzmacnianie jako�ci, udzia³u
i ró¿norodno�ci wolontariatu

(Budapeszt, Wêgry)

Dotacje i podró¿e: 1 078 055,48 z³

Koszty realizacji programu: 187 375,98 z³

RAZEM: 1 265 431,46 z³

Dzia³ania Programu finansowane by³y w kwocie 1 010 011,11 z³ ze �rodków Regionalnego Programu Wschód-
Wschód.
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Forum Europy
�rodkowo-Wschodniej

W 2001 roku rozpoczêli�my organizacjê cyklu publicznych debat Fundacji Batorego po-
�wiêconych problematyce polskiej polityki zagranicznej oraz stosunków miêdzynarodo-
wych. Konferencja NATO, Unia Europejska, Europa �rodkowa i Wschodnia (grudzieñ 1999)
zapocz¹tkowa³a cykl spotkañ po�wiêconych refleksji nad rol¹ organizacji pozarz¹dowych
w polityce zagranicznej i przyczyni³a siê do zacie�nienia wspó³pracy polskich organizacji
w Europie Wschodniej. W roku 2001 ukonstytuowa³a siê nieformalna grupa robocza, któ-
rej celem jest wypracowanie mechanizmów wspó³dzia³ania instytucji pañstwowych i or-
ganizacji pozarz¹dowych, przygotowanie raportu prezentuj¹cego osi¹gniêcia trzeciego
sektora poza granicami Polski oraz stworzenie wspólnej bazy danych. Forum aktywnie
uczestniczy³o w tych pracach, prowadz¹c sekretariat grupy.

Od 1999 roku wa¿nym w¹tkiem w dzia³alno�ci Forum s¹ kwestie zwi¹zane ze znaczeniem
procesu integracji europejskiej dla wschodnich s¹siadów Polski. Nasz¹ rolê widzimy w
przybli¿aniu problematyki integracji europejskiej �rodowiskom opiniotwórczym w krajach
s¹siedzkich. W 2001 roku go�cili�my przedstawicieli w³adz samorz¹dowych, którzy zapo-
znali siê z przygotowaniami Polski do cz³onkostwa w Unii Europejskiej na poziomie w³adz
centralnych i lokalnych. Wspólnie z Krajow¹ Rad¹ Radiofonii i Telewizji zorganizowali�my
seminarium Integracja Europejska a media � do�wiadczenia polskie dla Ukrainy bêd¹ce
okazj¹ do podsumowania wspó³pracy polskich i ukraiñskich �rodowisk dziennikarskich.
Kontynuowali�my cykl warsztatów dla m³odych dziennikarzy i politologów z Rosji, Ukra-
iny, Bia³orusi i Polski po�wiêconych miejscu Europy �rodkowo-Wschodniej w europejskim
systemie bezpieczeñstwa. Sta³ym elementem ka¿dego warsztatu jest wyjazd studyjny do
Brukseli. Zalet¹ spotkañ jest ich wielostronny charakter, umo¿liwiaj¹cy prezentacjê, czêsto
krañcowo ró¿nych, punktów widzenia na przemiany w Europie �rodkowo-Wschodniej.

Od dawna du¿o uwagi po�wiêcamy znaczeniu przesz³o�ci we wzajemnych relacjach kra-
jów Europy �rodkowo-Wschodniej. W 2001 roku wa¿nym wydarzeniem sta³a siê, zorgani-
zowana wspólnie z O�rodkiem My�li Politycznej z Krakowa, konferencja Kultura i
to¿samo�æ. Uczestniczyli w niej przedstawiciele �wiata kultury, organizacji pozarz¹dowych
i instytucji pañstwowych z Polski i Ukrainy. Dyskusja toczy³a siê wokó³ zagadnieñ to¿sa-
mo�ci narodowej, pamiêci historycznej i dziedzictwa totalitaryzmu z jednej strony, a poli-
tyki kulturalnej pañstwa i promocji kultury z drugiej. Wydanie tomu Historycy polscy i
ukraiñscy wobec problemów XX wieku by³o okazj¹ do zorganizowania w Warszawie, Kra-
kowie i Kijowie dyskusji po�wiêconych miejscu historii w ¿yciu publicznym obu krajów po
1989 roku, g³ównym sporom historycznym i sytuacji badaczy w minionej dekadzie. Przy-
k³adem innego spojrzenia na wspóln¹ przesz³o�æ jest, realizowany od roku 2000 we wspó³-
pracy z miesiêcznikiem Mówi¹ Wieki, program Historia alternatywna. Podczas warsztatów
nauczyciele i uczniowie szkó³ �rednich z Bia³orusi, Litwy, Ukrainy i Polski starali siê, wspól-
nie z historykami, wypracowaæ nowe sposoby nauczania historii. Efektem warsztatów s¹
publikacje, które staj¹ siê nieformalnymi lekturami szkolnymi, a tak¿e u³atwiaj¹ przygoto-
wanie programów autorskich przez samych nauczycieli.
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Dzielenie siê polskim do�wiadczeniami i wspieranie procesu demokratycznych przemian
jest sta³ym w¹tkiem dzia³alno�ci Forum. Od kilku lat � we wspó³pracy z wieloma organi-
zacjami i instytucjami w Polsce � szczególnie du¿o uwagi po�wiêcamy Bia³orusi. Realizuje-
my d³ugofalowe projekty (Stypendia dla studentów, Polskie reformy. Sta¿e dla m³odych
naukowców, Edukacja pozaszkolna w Polsce - wizyty studyjne dla nauczycieli), które po-
móc maj¹ �rodowiskom wa¿nym dla rozwoju my�li reformatorskiej i spo³eczeñstwa oby-
watelskiego w tym kraju. W tym roku w³¹czyli�my siê tak¿e w najwa¿niejsze wydarzenie
na Bia³orusi - wybory prezydenckie - wysy³aj¹c grupê niezale¿nych obserwatorów. Od
2000 roku realizujemy projekt Obwód Kaliningradzki. W stronê regionalnego partnerstwa,
którego celem jest wzmacnianie sektora organizacji pozarz¹dowych w Kaliningradzie oraz
rozszerzenie wspó³pracy polskich organizacji i w³adz lokalnych z rosyjskimi partnerami.
Kontynuowali�my równie¿ zapocz¹tkowan¹ przez konferencjê Wojny Ba³kañskie (1999)
wspó³pracê z krajami by³ej Jugos³awii, adresuj¹c nasze dzia³ania do organizacji pozarz¹-
dowych i dziennikarzy.

W roku 2001 Forum zrealizowa³o 35 projektów. By³y to m.in. seminaria, konferencje i dys-
kusje publiczne, sta¿e i warsztaty, wizyty studyjne. Uczestniczy³o w nich aktywnie ponad
450 osób oraz oko³o 1000 s³uchaczy. Najliczniejsze grupy go�ci z zagranicy stanowili Bia³o-
rusini (108), Ukraiñcy (95), Rosjanie (22). W projektach po�wiêconych integracji europej-
skiej brali udzia³ uczestnicy z krajów Europy Zachodniej.

Debaty Fundacji Batorego

Spotkanie zorganizowane wspólnie z redakcj¹ Tygodnika Powszechnego za-
pocz¹tkowa³o cykl Debat Fundacji Batorego. Dyskusja toczy³a siê wokó³ py-
tania czy efekty polskich dzia³añ na Wschodzie s¹ adekwatne do oczekiwañ.
Polemizowano z tez¹, ¿e przyczyn¹ niskiej efektywno�ci tych dzia³añ jest nie-
docenianie stopnia �ska¿enia� komunizmem naszych wschodnich s¹siadów
oraz przecenianie zmian polityczno-gospodarczych. Za niepokoj¹cy uznano
fakt nieobecno�ci Rosji w polskiej polityce zagranicznej. Zastanawiano siê nad
aktualno�ci¹ koncepcji Giedroycia-Mieroszewskiego wobec faktu, ¿e Bia³oru�
i Ukraina nie mog¹ byæ zupe³nie niezale¿ne od silnej Rosji. Rozwi¹zaniem dla
polskiej polityki wobec Wschodu mog³o by byæ przygotowanie atrakcyjnej
oferty dla tych krajów, alternatywnej wobec rosyjskiej, i zwi¹zanej z kierun-
kiem proeuropejskim (programy pomocowe). Podkre�lano wa¿no�æ my�lenia
o naszej polityce wschodniej w kontek�cie przyst¹pienia Polski do UE.
W debacie wziêli udzia³: Zdzis³aw Najder (publicysta, by³y dyrektor radia Wol-
na Europa), Jerzy Marek Nowakowski (politolog, doradca ds. polityki zagra-
nicznej premiera Jerzego Buzka), Dariusz Rosati (ekonomista, by³y Minister
Spraw Zagranicznych, cz³onek Rady Polityki Pieniê¿nej), Bart³omiej Sienkiewicz
(politolog), Aleksander Smolar (prezes Fundacji im. Stefana Batorego).
Zapis debaty ukaza³ siê w Tygodniku Powszechnym 22 kwietnia 2001.

Drugie spotkanie o polskiej polityce zagranicznej, wspó³organizowane z re-
dakcj¹ Tygodnika Powszechnego, po�wiêcone by³o miejscu Polski w sto-
sunkach amerykañsko-europejskich. W za³o¿eniach polskiej polityki
zagranicznej nie istnieje dylemat wyboru miêdzy Europ¹ a Stanami Zjedno-
czonymi: oczywiste jest jednoczesne d¹¿enie Polski do integracji euroatlan-
tyckiej i integracji europejskiej. Z drugiej strony, zarówno w kraju, jak i
zagranic¹ pojawiaj¹ siê g³osy, ¿e byæ mo¿e taki wybór oka¿e siê konieczno-
�ci¹. Czê�æ dyskutantów podkre�la³a, ¿e w naszym interesie le¿y zachowa-
nie spójno�ci polityki UE i NATO. Wiele krajów znakomicie godzi
przynale¿no�æ do NATO i do Unii Europejskiej. Nasza polityka powinna byæ
samodzielna i wiarygodna dla obu stron. Powinni�my skoncentrowaæ siê na
Europie �rodkowej, w której � zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak i
NATO - mo¿emy odegraæ kluczow¹ rolê.
Czê�æ dyskutantów uwa¿a³a, ¿e wybór miêdzy Europ¹ a Ameryk¹ mo¿e
staæ siê dla Polski realnym dylematem. W tym kontek�cie byæ mo¿e bêdzie-
my musieli wybraæ, czy ci¹gle wa¿niejsze dla nas jest bezpieczeñstwo, czy
dominuj¹ce w Unii Europejskiej kwestie stosunków gospodarczych.
W debacie uczestniczyli: W³odzimierz Cimoszewicz (by³y premier RP), Jerzy
Marek Nowakowski (politolog, doradca ds. polityki zagranicznej premiera Je-
rzego Buzka), Janusz Reiter (prezes Centrum Stosunków Miêdzynarodo-
wych), Jan Maria Rokita (pose³ na Sejm RP), Aleksander Smolar (prezes
Fundacji im. Stefana Batorego).
Zapis debaty ukaza³ siê w Tygodniku Powszechnym 26 sierpnia 2001.

Polska polityka wschodnia
(15 marca)

Miêdzy Stanami Zjednoczonymi
a Uni¹ Europejsk¹
(17 maja 2001)
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W dyskusji skoncentrowali�my siê na omówieniu problemu relacji miêdzy
�wiatem islamu a terroryzmem jako narzêdziem walki z przeciwnikami poli-
tycznymi i ideowymi. Przejawy agresji wobec wyznawców islamu w ró¿-
nych krajach Zachodu po zamachach terrorystycznych z 11 wrze�nia
pokaza³y, ¿e w tej dziedzinie stereotypy s¹ bardzo rozpowszechnione. Jed-
nak istnieje autentyczny problem, którego w debatach intelektualnych i
politycznych nie mo¿na unikn¹æ, dotycz¹cy stosunku islamu i ro¿nych jego
nurtów do demokracji, warto�ci liberalnych, praw cz³owieka, jak równie¿
kwestii tolerancji wobec inaczej my�l¹cych i wierz¹cych. O tym i o innych
kwestiach podczas spotkania debatowali prof. Janusz Danecki (arabista,
Uniwersytet Warszawski), Konstanty Gebert (publicysta), Krzysztof Mrozie-
wicz (publicysta tygodnika Polityka), Jan Maria Rokita (pose³ na Sejm RP),
oraz Rados³aw Sikorski (wiceminister obrony narodowej).
Zapis debaty ukaza³ siê w Tygodniku Powszechnym 21 pa�dziernika 2001.

Zaskakuj¹ce pod wieloma wzglêdami wyniki jesiennych wyborów parla-
mentarnych sk³oni³y organizatorów do wyj�cia poza zwyczajow¹ formu³ê
analizy zmian w politycznej topografii. W debacie, ponownie wspó³organi-
zowanej z redakcj¹ Tygodnika Powszechnego, skoncentrowali�my siê na
diagnozie stanu polskiej demokracji, solidno�ci instytucji demokratycznych,
trwa³o�ci systemu partyjnego oraz zdolno�ci istniej¹cych partii politycznych
do reprezentowania interesów ró¿nych grup spo³ecznych. W dyskusji udzia³
wziêli: Aleksander Hall (lider Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego), Mi-
ros³awa Grabowska (socjolog, Uniwersytet Warszawski), Lech Kaczyñski
(pose³ RP z ramienia partii Prawo i Sprawiedliwo�æ), Krzysztof Koz³owski (za-
stêpca redaktora naczelnego Tygodnika Powszechnego, by³y senator RP),
Antoni Su³ek (socjolog, doradca premiera Jerzego Buzka) oraz Aleksander
Smolar (prezes Fundacji im. Stefana Batorego).
Zapis debaty ukaza³ siê w Tygodniku Powszechnym 13 stycznia 2002.

Wspó³praca polskich organizacji w dziedzinie
stosunków miêdzynarodowych
Celem grupy jest przygotowanie propozycji sta³ych form wspó³pracy miêdzy
organizacjami pozarz¹dowymi pracuj¹cymi poza granicami Polski a w³adz¹
publiczn¹. Swoje prace grupa rozpoczê³a od wypracowania modelu wspó³-
pracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, przygotowuj¹c wstêpn¹ wer-
sjê dokumentu Partnerstwo dla polityki zagranicznej. O wspó³pracy w³adz
publicznych z organizacjami pozarz¹dowymi.
Dokument wstêpny prezentuje obecno�æ polskich organizacji pozarz¹do-
wych w polskiej polityce zagranicznej oraz w zarysie wskazuje zagadnienia
znajduj¹ce siê we wspólnym polu zainteresowañ: mechanizm konsultacji,
wymiany informacji oraz zasady wspó³pracy miêdzy organizacjami pozarz¹-
dowymi a o�rodkami polityki zagranicznej, finansowanie dzia³alno�ci orga-
nizacji pozarz¹dowych za granic¹ ze �rodków bud¿etowych, standardy
przyjaznego stosunku polskich placówek dyplomatycznych do polskich or-
ganizacji i projektów realizowanych przez nie zagranic¹.

Integracja europejska
Trzy wizyty studyjne dla samorz¹dowców z Ukrainy Zachodniej, Wschodniej
i Po³udniowej, by³y drug¹ czê�ci¹ projektu Integracja Polski z UE zapocz¹t-
kowanego w roku 2000. Celem wizyt by³o zapoznanie uczestników z pro-
cesem integracji Polski z UE oraz NATO, a tak¿e z dzia³alno�ci¹ samorz¹dów
w Polsce na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Jeden dzieñ
ka¿dej wizyty po�wiêcony by³ warsztatom na temat wspó³pracy miêdzyna-
rodowej na poziomie samorz¹du, tworzeniu strategii rozwoju regionalnego
oraz promocji. Ka¿da grupa odwiedzi³a inny region Polski najbardziej nada-
j¹cy siê do przeprowadzania porównañ � go�cie z Ukrainy Zachodniej od-
wiedzili Wielkopolskê, Wschodniej � �l¹sk, Po³udniowej � Pomorze.

Warsztaty z udzia³em polskich i ukraiñskich dziennikarzy z prasy regionalnej.
Dziennikarzy ukraiñskich wybrano spo�ród uczestników ubieg³orocznego
cyklu programu Integracja Polski z UE. Ze strony polskiej zaproszono przed-
stawicieli najpowa¿niejszych gazet regionalnych. Warsztatom towarzyszy³a
wizyta studyjna w Brukseli dla uczestników z Ukrainy.
Podczas zajêæ omawiano sposoby prezentowania problematyki integracyj-
nej w prasie polskiej i ukraiñskiej. Uczestnicy pracuj¹c w dwóch grupach
przygotowali artyku³y: jeden koncentruj¹cy siê na pozytywnych aspektach
poszerzenia UE, drugi za� � na aspektach negatywnych. Teksty zosta³y omó-
wione na wspólnym forum. Trzydniowa wizyta w Brukseli umo¿liwi³a
uczestnikom zapoznanie siê z funkcjonowaniem g³ównych instytucji UE i
NATO. Spotkanie w siedzibie Komisji Europejskiej mia³o na celu wyja�nienie
z³o¿ono�ci i dynamiki stosunków pomiêdzy Ukrain¹ a UE i pañstwami cz³on-
kowskimi. Spotkania w Kwaterze G³ównej NATO (pion polityczny) oraz
Zjednoczonym Dowództwie (pion wojskowy) dotyczy³y relacji NATO � UE
oraz zaanga¿owania Sojuszu na Ba³kanach.
Wizytê w Brukseli przygotowali�my we wspó³pracy z Biurem Prasy i Infor-
macji NATO.

Islam i terror
(3 pa�dziernika)

Stan polskiej demokracji
(14 listopada)

Spotkania
Grupa robocza polskich

organizacji pozarz¹dowych
pracuj¹cych poza granicami

(Warszawa, 26 marca,
11 lipca, 6 wrze�nia, 2 pa�dziernika)

Wizyty studyjne
Integracja Polski z UE
(Warszawa, Poznañ,

S³upca 1-7 kwietnia; Warszawa,
Katowice, ¯ywiec 16-20 lipca;

Warszawa, Gdañsk,
Bytów 1-5 pa�dziernika)

Warsztaty i wizyta studyjna
Wspó³praca NATO � obszar

postradziecki w sferze
bezpieczeñstwa i zapobiegania

terroryzmowi
(Warszawa, Bruksela,
18-23 czerwca 2001)
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Kolejne przedsiêwziêcie realizowane wspólnie z Biurem Prasy i Informacji
NATO po�wiêcone by³o wspó³pracy w dziedzinie bezpieczeñstwa miêdzy
Rosj¹ i innymi pañstwami WNP, a Sojuszem. Uczestnikami warsztatów byli
m³odzi politolodzy z Bia³orusi, Polski, Rosji i Ukrainy, którym towarzyszyli
zaproszeni eksperci z tych czterech krajów. Celem warsztatów by³o omó-
wienie sytuacji po wydarzeniach 11 wrze�nia 2001 roku. Dyskutowano
równie¿ o perspektywach rozwoju stosunków amerykañsko�rosyjskich i ich
wp³ywie na przysz³o�æ NATO. Integralnym elementem warsztatów by³a
wizyta w Kwaterze G³ównej NATO w Brukseli oraz w Zjednoczonym Do-
wództwie w Mons. Na zakoñczenie warsztatów uczestnicy, w grupach naro-
dowych, prezentowali przygotowane w trakcie pobytu w Polsce i w Belgii
prace, dotycz¹ce omawianych zagadnieñ.

Konferencja zorganizowana wspólnie z Krajow¹ Rad¹ Radiofonii i Telewizji,
po�wiêcona polskim do�wiadczeniom w informowaniu o integracji Polski z
Uni¹ Europejsk¹. Podczas spotkania dyskutowano o zadaniach instytucji
pañstwowych w informowaniu spo³eczeñstwa, wspó³pracy agend rz¹do-
wych i mediów, obowi¹zkach publicznych mediów elektronicznych i zada-
niach nadawców komercyjnych, obecno�ci problematyki integracyjnej w
prasie wysokonak³adowej i sposobach dotarcia z informacj¹ o integracji
europejskiej do szerokiego odbiorcy. W debatach uczestniczyli m.in. Juliusz
Braun, Piotr Gabryel, Tadeusz Iwiñski, Katarzyna Ko³odziejczyk, Piotr Nowi-
na-Konopka, Marek Ostrowski, Eugeniusz Smolar i Tomasz Wróblewski.
Spotkanie zrealizowano w ramach projektu Kijów w Warszawie, Warszawa
w Kijowie, przygotowanego przez Forum Polsko-Ukraiñskie oraz Zwi¹zek
Ukraiñców w Polsce.

Dyskusja nad procesem rozszerzenia NATO o kraje ba³tyckie, które ma na-
st¹piæ w 2002 roku podczas szczytu NATO w Pradze, oraz wk³adem pañstw
ba³tyckich w tworzenie systemu bezpieczeñstwa regionalnego, europej-
skiego i transatlantyckiego. W seminarium wziêli udzia³ wiceministrowie
spraw zagranicznych: Estonii - Harri Tiido, Litwy � Giedrius Cekuolis i £otwy �
Ivars Pundurs, a tak¿e przedstawiciel Rady Bezpieczeñstwa Narodowego
USA � Cameron Munter oraz doradca prezydenta Republiki Czeskiej - Lubos
Dobrovsky. Stronê polsk¹ reprezentowa³ Stefan Meller, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Wspólne dziedzictwo

Dyskusje publiczne z udzia³em naukowców z Polski i Ukrainy s¹ kontynu-
acj¹ programu zapocz¹tkowanego przez Fundacjê w grudniu 1989 roku se-
minarium Historiografia Polski i Ukrainy po 1989 roku.

Podczas dyskusji z udzia³em Wo³odymyra Barana (historyk, Uniwersytet Wo-
³yñski im. £esi Ukraiñki, £uck), Andrzeja Chojnowskiego (historyk, Uniwersy-
tet Warszawski), Andrzeja Friszke (historyk, Instytut Studiów Politycznych
PAN, redaktor miesiêcznika Wiê�), Jerzego Holzera (historyk, dyrektor Insty-
tutu Studiów Politycznych PAN), Natalii Jakowenko (historyk, Uniwersytet
Akademia Kijowsko-Mohylañska), Heorhija Kasjanowa (historyk, Instytut Hi-
storii Ukraiñskiej Akademii Nauk, Kijów)i Paw³a Machcewicza (historyk, Insty-
tut Pamiêci Narodowej, Warszawa) zastanawiano siê nad kondycj¹ nauk
historycznych w Polsce i na Ukrainie w ostatnim dziesiêcioleciu i statusem
badañ historycznych oraz dyskutowano o problemach, które pojawi³y siê
wraz z upadkiem komunizmu i zlikwidowaniem barier ideologicznych w na-
uce. Zapis dyskusji ukaza³ siê w Kwartalniku Literackim Kresy, nr. 47/2001.

Wspó³organizatorem drugiego spotkania by³a krakowska Fundacja im. �w.
W³odzimierza. Dyskusjê poprowadzi³a Bogumi³a Berdychowska (publicysta,
wicedyrektor 5 Programu PR), a wziêli w niej udzia³: Ihor Iliuszyn (historyk, Pañ-
stwowy Uniwersytet im. Terasa Szewczenki, Kijów), Heorhij Kasjanow, Jan
Kêsik (historyk, Uniwersytet Wroc³awski), Grzegorz Mazur (historyk, Uniwersy-
tet Jagielloñski). Podczas spotkania dyskutowano o najnowszych publikacjach
dotycz¹cych stosunków polsko-ukraiñskich oraz o dostêpie do �róde³; wymie-
niano tematy dobrze opracowane i wskazywano na luki w badaniach.

Ostatnie spotkanie, wspó³organizowane przez Instytut Polski w Kijowie oraz
redakcjê pisma Duch i Litera, po�wiêcono miejscu historii w Polsce i na Ukra-
inie w ostatnim dziesiêcioleciu. Zastanawiano siê nad rol¹ historii w deba-
tach publicznych. Rozmawiano o nowym kanonie historii, jej roli we
wspó³czesnych sporach politycznych i ideowych. W spotkaniu uczestniczyli
Andrzej Chojnowski, Natalia Jakowenko, Leonid Finberg (socjolog, redaktor
naczelny kwartalnika Duch i litera, Ihor Illiuszyn, Heorhij Kasjanow, Pawe³
Machcewicz, Myko³a Riabczuk (publicysta, miesiêcznik Krytyka) i W³adys³aw
Werstiuk (historyk, Instytut Historii Ukraiñskiej Akademii Nauk, Kijów).

Warsztaty
Wspó³praca NATO � pañstwa WNP

w sferze bezpieczeñstwa
(Warszawa, Bruksela, 17-23 listopada)

Konferencja
Integracja europejska a media �

do�wiadczenia polskie dla Ukrainy
(Warszawa, 21 listopada 2001)

Seminarium
Od Waszyngtonu

do Pragi. Wspó³praca Estonii, Litwy
i £otwy w d¹¿eniu do cz³onkostwa
w NATO (Warszawa, 6 grudnia)

Dyskusje
Historycy polscy i ukraiñscy
wobec problemów XX wieku

Historiografia w Polsce i na Ukrainie
w ostatnim 10-leciu

(Warszawa, 15 lutego)

Stosunki polsko-ukraiñskie
w XX wieku w historiografii

obydwu krajów po 1989 roku
(Kraków, 16 lutego)

Historycy polscy i ukraiñscy
wobec problemów XX wieku

(Kijów, 17 grudnia 2001)
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W konferencji zorganizowanej wspólnie z O�rodkiem My�li Politycznej w
Krakowie uczestniczyli przedstawiciele �wiata kultury, instytucji pañstwo-
wych i organizacji pozarz¹dowych z Polski i Ukrainy. Podczas pierwszej sesji
- Kultura w dobie transformacji � rozmawiano o tradycji i jej rewizjach, dzie-
dzictwie okresu totalitarnego w kulturze, to¿samo�ci zbiorowej i pamiêci in-
dywidualnej, wreszcie o procesach transformacyjnych i modernizacyjnych.
Dyskusjê otworzy³y wyst¹pienia Leonida Finberga (socjolog, Instytut Historii
Ukraiñskiej Akademii Nauk, Kijów), Ireneusza Krzemiñskiego (socjolog, Uni-
wersytet Warszawski), Ryszarda Legutki (filozof, prezes O�rodka My�li Poli-
tycznej, Kraków), Andrzeja Mencwela (historyk kultury, Uniwersytet
Warszawski) i Myko³y Riabczuka (miesiêcznik Krytyka, Kijów). Kolejn¹ se-
sjê, prowadzon¹ przez publicystê Rzeczpospolitej Bronis³awa Wildsteina, z
udzia³em Juliusza Brauna (przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji), Oleksandra Hrycenki (dyrektor Instytutu Polityki Kulturalnej, Kijów),
Myko³y Knia¿yckiego (cz³onek Krajowej rady Radiofonii i Telewizji, Kijów) i
Piotra Sommera (red. nacz. Literatury na �wiecie) po�wiêcono polityce kul-
turalnej pañstwa. Zastanawiano siê nad kultur¹ jako elementem polityki
pañstwa, formami obecno�ci pañstwa w tworzeniu kultury, rol¹ instytucji
pañstwowych (mecenas wspomagaj¹cy twórców czy te¿ �producent kultu-
ry�), procesami decentralizacyjnymi: miejscem samorz¹dów, organizacji po-
zarz¹dowych i inicjatyw lokalnych.
Kolejny w¹tek konferencji po�wiêcony by³ wspólnym dziejom, dziedzictwu
kulturowemu pogranicza polsko-ukraiñskiego. Rozmawiali o tym Bogumi³a
Berdychowska (publicysta, wicedyrektor 5 programu PR), Krzysztof Czy¿ew-
ski (eseista, prezes O�rodka Pogranicze, Sejny), O³eksandr Fedoruk (wicemini-
ster kultury, Kijów), George G. Grabowicz (redaktor naczelny miesiêcznika
Krytyka, Kijów), Tomasz Merta (dyrektor Instytutu Dziedzictwa Narodowe-
go, Warszawa) oraz Stanis³aw ¯urowski (wiceminister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego). Ostatni temat dotyczy³ promocji kultury jako formy polityki
zagranicznej. Bilansu dotychczasowych do�wiadczeñ obu pañstw w tej dzie-
dzinie próbowali dokonaæ Kateryna Botanowa (kulturolog, Kijów), Andrzej
Nowakowski (prezes wydawnictwa UNIVERSITAS, pe³nomocnik rz¹du ds.
Miêdzynarodowych Targów Ksi¹¿ki Frankfurt 2000), Rafa³ Wi�niewski (am-
basador RP w Budapeszcie) i Taras Wozniak (publicysta, redaktor naczelny
pisma ji, Lwów). Spotkanie zosta³o zorganizowane przy wsparciu Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat na konferencja obj¹³ Mi-
cha³ Kazimierz Ujazdowski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt Historia alternatywna upowszechniaj¹cy nowatorskie metody na-
uczania historii w szko³ach �rednich przygotowany wspólnie z redakcj¹ mie-
siêcznikaMówi¹ Wieki. Projekt realizowany jest pod patronatem prasowym
dziennika Rzeczpospolita.

W 2000 roku odby³y siê trzy spotkania z udzia³em m³odzie¿y licealnej oraz
nauczycieli z Bia³orusi, Litwy, Polski i Ukrainy. W oparciu o prace uczniów
opracowane zosta³y materia³y pomocnicze do nauczania historii. W 2001
roku ukaza³y siê dwa kolejne zeszyty po�wiêcone spotkaniom polsko-litew-
skim i polsko-bia³oruskim, wprowadzenia do obu napisali dwaj historycy:
Hieronim Grala z Uniwersytetu Warszawskiego i Jaros³aw Krawczyk, red.
nacz. Mówi¹ wieki. Zeszyt Historia Alternatywna. Spotkanie litewsko-pol-
skie (wydanie dwujêzyczne, Alternatyvi Istorija. Lietuviu-lenku susitikimas,
redakcja Bogus³aw Kubisz, Warszawa 2001) zawiera³ prace uczniów z Ze-
spo³u Szkó³ Zawodowych w Grodzisku Wielkopolskim, Zespo³u Szkó³ Ogól-
nokszta³c¹cych z Litewskim Jêzykiem Nauczania im. 11 Marca w Puñsku, I
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Cypriana Norwida w Bydgoszczy, I LO im.
Ks. Adama J. Czartoryskiego w Pu³awach, Szko³y �redniej Versvu w Kow-
nie oraz wileñskich szkó³: im. Jana Paw³a II w Wilnie, Gimnazjum im. Salo-
mei Neris, Virsuliskiu i Gimnazjum im. M.Birziskosa.
W zeszycie Historia Alternatywna. Spotkanie bia³orusko-polskie (wydanie
dwujêzyczne, Alternatyjnaja Historyja. Be³aruska-polskaja sustriecza, re-
dakcja Bogus³aw Kubisz, Warszawa 2001) znalaz³y siê prace uczniów Ze-
spo³u Szkó³ z Dodatkow¹ Nauk¹ Jêzyka Bia³oruskiego w Hajnówce, Liceum
nr 2 im. J. �niadeckiego w Kielcach, Liceum Ogólnokszta³c¹cego w �rodzie
Wielkopolskiej, Drugiego Liceum w Miñsku oraz Liceum nr 1 w Marjinej
Horce (Obwód Miñski).

W oparciu o materia³y opracowane podczas spotkañ Historii Alternatywnej
przeprowadzone zosta³y zajêcia z uczniami. Nauczyciele-autorzy najciekaw-
szych zajêæ oraz opiekunowie grup uczniowskich wyró¿nionych podczas
poprzednich warsztatów spotkali siê na spotkaniu podsumowuj¹cym pro-
jekt. Omawiano dotychczasowe do�wiadczenia oraz plany kontynuacji pro-
jektu, a nauczyciele wspólnie przygotowali teksty próbuj¹ce odpowiedzieæ
na pytanie: Jak potoczy³yby siê losy narodów zamieszkuj¹cych I Rzeczpo-
spolit¹ � Bia³orusinów, Litwinów, Polaków, Ukraiñców � w nastêpnych stu-
leciach, gdyby nie dosz³o do rozbiorów? Materia³y ze spotkania uka¿¹ siê w
oddzielnym tomie.

Konferencja
Kultura i to¿samo�æ.

Spotkanie polsko-ukraiñskie
(Warszawa, 29-30 czerwca)

Projekt
Historia alternatywna

publikacje

warsztaty
(Lublin, Kazimierz Dolny,

10-13 grudnia 2001)
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Przemiany w regionie
Tematem seminarium by³a sytuacja Obwodu Kaliningradzkiego w kontek-
�cie rozszerzenia UE na Wschód. Chcieli�my zaprezentowaæ polskiej opinii
publicznej ró¿ne koncepcje na temat przysz³o�ci rosyjskiej enklawy. W spo-
tkaniu uczestniczyli eksperci z Rosji oraz z krajów cz³onkowskich UE: Hanne-
Marie Birckenbach (politolog, Instytut Badañ nad Pokojem w
Szlezwiku-Holsztynie), Perti Joenniemi (politolog, Instytut Badañ nad Poko-
jem w Kopenhadze), Rustam Baratow (prawnik, Kalinigradzkie Centrum
Analityczno-Informacyjne, Kaliningrad), Stanis³aw Tkaczenko (politolog,
Pañstwowy Uniwersytet w St. Petersburgu), Leonid Karabeszkin (politolog,
Klub Ba³tycki, Petersburg) i Dymitr Starostin (politolog, Centrum Analiz Stra-
tegii i Technologii, Moskwa).

Celem wizyty by³o zapoznanie przedstawicieli kaliningradzkich organizacji
pozarz¹dowych z dorobkiem polskiego trzeciego sektora w wojewódz-
twach warmiñsko-mazurskim i podlaskim oraz promocja wspó³pracy organi-
zacji o podobnym profilu dzia³aj¹cych w obu krajach. Naszymi go�æmi byli
dzia³acze, którzy uczestniczyli w grudniu 2000 w organizowanym przez Fo-
rum szkoleniu z zakresu zarz¹dzania organizacj¹ i zbierania fundusz. Projekt
bêdzie kontynuowany w 2002 roku w formie sta¿y dla liderów kalinin-
gradzkich organizacji pozarz¹dowych.

Konferencja z udzia³em organizacji pozarz¹dowych z pó³nocnej Polski
wspó³pracuj¹cych lub pragn¹cych nawi¹zaæ wspó³pracê z Obwodem Kali-
ningradzkim. Celem spotkania by³a prezentacja dorobku oraz wymiana
do�wiadczeñ zwi¹zanych ze wspó³prac¹ z Obwodem. W spotkaniu wziêli
udzia³ przedstawiciele kilkudziesiêciu polskich organizacji pozarz¹dowych,
a tak¿e Warmiñsko�Mazurskiego Urzêdu Marsza³kowskiego i O�rodka Ba-
dañ im. Wojciecha Kêtrzyñskiego.

Druga czê�æ projektu wspieraj¹cego wspó³pracê trzeciego sektora z Polski i
Jugos³awii (w roku 2000 go�cili�my w Polsce liderów jugos³owiañskich or-
ganizacji). Realizacja przedsiêwziêcia by³a mo¿liwa dziêki aktywnej wspó³-
pracy z Fundacj¹ Spo³eczeñstwa Otwartego w Belgradzie oraz z Centrum
Multikulturalnym w Nowym Sadzie. Polscy uczestnicy spotykali siê z przed-
stawicielami wielu organizacji pozarz¹dowych (m.in. Gra¿danske Inicijative,
Centar za kulturnu dekontaminaciju, Centar za slobodne izbore i demokrati-
ju) oraz niezale¿nych mediów (m.in. Radio B92 i O21 z Nowego Sadu). Spo-
tkania z naukowcami z Instytutu Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu w
Belgradzie oraz dziennikarzami pozwoli³y polskim uczestnikom zapoznaæ siê
z sytuacj¹ polityczn¹, prawami mniejszo�ci narodowych oraz potencja³em
trzeciego sektora w Jugos³awii.

Program wizyty koncentrowa³ siê na zagadnieniach finansowania mediów
w gospodarce rynkowej. W czê�ci programu przygotowanej we wspó³pracy
z Akademi¹ Telewizyjn¹ go�cie dyskutowali o powinno�ciach telewizji pu-
blicznej wobec spo³eczeñstwa, o roli telewizji w umacnianiu spo³eczeñstwa
obywatelskiego, o zmianach w ³adzie medialnym w Polsce i w Europie.
Go�cie poznali sposób finansowania telewizji publicznej oraz ró¿nych stacji
komercyjnych. Pracowali w grupach w kilku redakcjach, zgodne ze swymi
zainteresowaniami: w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, Tygodniku Poli-
tycznym Jedynki, Teleranku, Rowerze B³a¿eja.
Go�ci interesowa³ stosunek polskiego spo³eczeñstwa do konfliktu na Ba³ka-
nach. Konstanty Gebert podsumowa³ ró¿ne sposoby prezentowania tego
konfliktu w polskich mediach.

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli polskich organizacji po�wiêcone
omówieniu skutków wprowadzenia w ¿ycie Dekretu Prezydenta Bia³orusi
Nr 8 O niektórych sposobach doskonalenia trybu otrzymywania i wykorzy-
stywania bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Dekret ten, nak³adaj¹c obo-
wi¹zek uzyskania specjalnego zezwolenia na prowadzenie dzia³alno�ci o
charakterze pomocowym, w du¿ym stopniu utrudnia finansowanie projek-
tów realizowanych na terenie Bia³orusi. Uczestnicy spotkania podpisywali
apel do Ministra Spraw Zagranicznych W³adys³awa Bartoszewskiego z
pro�b¹ o przesuniêcie terminu wprowadzenia wiz dla obywateli Bia³orusi na
okres po wyborach prezydenckich.

Przedstawiciele polskich organizacji pozarz¹dowych i prasy lokalnej obser-
wowali przebieg wyborów prezydenckich na Bia³orusi. W³¹czyli siê w pracê
inicjatywy Niezale¿nyje Naziranije powo³anej przez grupê bia³oruskich orga-
nizacji pozarz¹dowych (m.in.Wiesna �96, Fundacja im. Lwa Sapiehy).
Polacy pomagali bia³oruskim niezale¿nym obserwatorom w punktach wy-
borczych na terenie obwodu witebskiego. Oprócz grupy z Polski w obserwa-
cji wyborów bra³y udzia³ równie¿ grupy z Irlandii, Szwecji, Rosji i Ukrainy.
Projekt by³ wspó³finansowany z Programu Ma³ych Grantów Ambasady
Holenderskiej w Polsce.

Seminarium
Obwód Kaliningradzki.

W stronê regionalnego partnerstwa
(Warszawa, 30 marca)

Wizyta studyjna
Obwód Kaliningradzki.

W stronê regionalnego partnerstwa
(Bia³ystok, Olsztyn, Elbl¹g 6-17 maja)

Konferencja
Dlaczego Kaliningrad
jest dla nas wa¿ny?

(Olsztyn, 16 listopada)

Wizyta polskich organizacji
pozarz¹dowych w Jugos³awii

(Belgrad, Nowy Sad, 8-15 maja)

Wizyta dziennikarzy jugos³owiañskich
w Polsce

(Warszawa, 17 � 24 czerwca )

Bia³oru� przed wyborami prezydenc-
kimi � warunki dzia³ania

i rola bia³oruskich
organizacji pozarz¹dowych

(30 maja)

Wybory prezydenckie na Bia³orusi.
Wyjazd grupy niezale¿nych

obserwatorów z Polski
(2-10 wrze�nia)
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Projekt pilota¿owy planowanego na rok 2002 cyklu wyk³adów na bia³oru-
skich uczelniach wy¿szych, adresowanego do szerokiego grona studentów i
wyk³adowców, popularyzuj¹cego do�wiadczenia krajów naszego regionu w
zakresie transformacji gospodarczej i ustrojowej. Projekt rozpoczêli�my od
wyk³adów po�wiêconych reformom gospodarczym i ustrojowym w Polsce.
Prof. Janusz Beksiak (ekonomista, wyk³adowca Szko³y G³ównej Handlowej i
prof. Antoni Kamiñski ( politolog, kierownik zak³adu Bezpieczeñstwa Miêdzy-
narodowego Instytutu Studiów Politycznych PAN spotkali siê ze studentami i
naukowcami na trzech miñskich uczelniach: Bia³oruskim Pañstwowym Eko-
nomicznym Uniwersytecie, Europejskim Uniwersytecie Humanitarnym i Bia³o-
ruskim Kolegium. Wspólny wyk³ad obydwu naukowców u�wietni³ pierwsze
spotkanie wszystkich dotychczasowych stypendystów Fundacji im. Stefana
Batorego z Bia³orusi, których liczba przekroczy³a ju¿ 100 osób.
Projekt realizowany by³ we wspó³pracy z Instytutem Polskim w Miñsku.

Projekt ma na celu aktywizacjê spo³eczn¹ i podwy¿szanie kwalifikacji za-
wodowych nauczycieli jako grupy o du¿ych mo¿liwo�ciach oddzia³ywania
na proces kszta³towania spo³eczeñstwa otwartego na Bia³orusi.
Celem wizyt by³o zaprezentowanie form pozaszkolnej pracy z dzieæmi i m³o-
dzie¿¹ oraz wykorzystania nowoczesnych metod w pracy dydaktycznej. W
trakcie wizyt go�cie z Bia³orusi odwiedzali zarówno szko³y pañstwowe i pu-
bliczne jak i miejskie o�rodki kultury czy organizacje pozarz¹dowe pracuj¹ce
z dzieæmi i m³odzie¿¹. Wa¿nym elementem programu by³o pokazanie mo¿-
liwo�ci wspó³pracy na lokalnym poziomie miêdzy instytucjami rz¹dowymi i
samorz¹dowymi, organizacjami pozarz¹dowymi, szko³ami, nauczycielami i
rodzicami. Program by³ realizowany wspólnie ze Wschodnioeuropejskim
Centrum Demokratycznym � IDEE i bêdzie kontynuowany w roku 2002.

Akcja prowadzona we wspó³pracy z polskimi wydawnictwami oraz Instytu-
tem Polskim w Miñsku mia³a na celu przekazanie bibliotekom uniwersytec-
kim na Bia³orusi najciekawsze publikacje z ostatnich kilku lat z dziedziny
ekonomii, politologii, prawa, socjologii oraz nauk humanistycznych. Ksi¹¿ki
zosta³y przekazane: Bia³oruskiej Akademii Nauk, Bibliotece Narodowej w
Miñsku, Bia³oruskiemu Uniwersytetowi Pañstwowemu w Miñsku, Pañstwo-
wemu Uniwersytetowi Pedagogicznemu im. M. Tanka w Miñsku, Pañstwo-
wemu Uniwersytetowi im. P. Maszerowa w Witebsku, Pañstwowemu
Uniwersytetowi im. F. Skaryny w Homlu, Mohylewskiemu Uniwersytetowi
Pañstwowemu im. A.A Kuleszowa, Bibliotece Liceum im. Jakuba Ko³asa w
Miñsku, Kolegium Bia³oruskiemu w Miñsku, Bia³oruskiej Akademii Rolniczej
w Gorki, Miñskiemu Pañstwowemu Uniwersytetowi Lingwistycznemu.
Ksi¹¿ki podarowali: Dom Wydawniczy REBIS, Fundacja Centrum Analiz Spo-
³eczno-Ekonomicznych, Fundacja Pogranicze, Grupa Wydawnicza Aletheia,
Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Spraw Publicznych, Instytut Studiów
Politycznych PAN, Instytut Zachodni w Poznaniu, O�rodek My�li Politycznej,
Polskie Wydawnictwa Naukowe, wydawnictwa: Czarne, Sejmowe, Sic!, Trio,
Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, Uniwersytetu Miko³aja Kopernika,
Uniwersytetu Jagielloñskiego, Uniwersytetu Wroc³awskiego, Zak³ad Nauko-
wy im. Ossoliñskich oraz ¯ydowski Instytut Historyczny.

Program adresowany jest do badaczy zajmuj¹cych siê ekonomi¹, prawem i
socjologi¹. Ma inspirowaæ i przygotowywaæ �rodowisko m³odych naukowców
bia³oruskich do reform w ich kraju. Sta¿e sprzyjaj¹ nawi¹zaniu kontaktów i roz-
winiêciu d³ugofalowej wspó³pracy z polskimi partnerami. Ze strony polskiej do
programu w³¹czy³y siê liczne instytucje: Szko³a G³ówna Handlowa, Uniwersy-
tet Warszawski (Wydzia³y Prawa i Administracji oraz Nauk Ekonomicznych),
Uniwersytet Jagielloñski (Wydzia³ Prawa i Administracji), Uniwersytet im. A.
Mickiewicza w Poznaniu (Wydzia³ Nauk Prawnych), Polska Akademia Nauk
(Instytut Nauk Ekonomicznych, Instytut Filozofii i Socjologii, Instytut Nauk Praw-
nych), Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych, Instytut Pracy i Polityki Spo-
³ecznej przy Ministerstwie Pracy oraz Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹.
W sta¿ach uczestniczyli:
Konstantyn Akimenko, Miñsk
Anna Ba³ysz, Miñsk
Tatiana Bielackaja, Miñsk
Aleksandr Gotowski,Miñsk
Artur Jafimow, Miñsk
Siarhiej Ka³asnikow,Miñsk
U³adzimir Ka³upajew, Miñsk
Dzmitry Krywaszej, Miñsk
Iryna Mankiewicz, Miñsk
Walery Mankiewicz, Miñsk
Aleksander Markiewicz, Miñsk
Aleksander Perszaj, Miñsk
Waleria Stukina,Miñsk
Andrej Szabunia, Miñsk
Natalia Tyczyna, Soligorsk
Pawe³ Usow, Mohylew
U³adzimir Waletka, Miñsk
Aliaksej Wanin, Miñsk

Polska droga do kapitalizmu
(26-27 pa�dziernika)

Cykl wizyt studyjnych
Edukacja pozaszkolna w Polsce
(23-30 kwietnia, 14-21 maja,

4-11 czerwca, 1-8 pa�dziernika,
22-29 pa�dziernika, 5-12 listopada)

Ksi¹¿ki dla Bia³orusi
(kwiecieñ�pa�dziernik)

Polskie Reformy. Sta¿e dla m³odych
naukowców z Bia³orusi
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W konkursie na artyku³y popularyzuj¹ce wiedzê zdobyt¹ w czasie sta¿y
nagrody otrzymali: Aleksandr Gotowski, U³adzimir Ka³upajew, U³adzimir
Waletka i Waleryj Kuzmienok. Nagrodzone prace zosta³y opublikowane na
Bia³orusi i w Polsce.
Program sta¿y realizowany by³ we wspó³pracy z Fundacj¹Wiedzieæ Jak oraz
wspó³finansowany przez National Endowment for Democracy (NED).

Program, realizowany od 1998 roku, wspieraæ ma powstawanie nowatorskich
prac magisterskich pisanych przez studentów z bia³oruskich uczelni na tematy
zwi¹zane z dzisiejszymi problemami Bia³orusi. W ramach programu s³uchaczom
III i IV roku uczelni bia³oruskich przygotowuj¹cym prace magisterskie z zakresu
historii, makroekonomii, politologii, prawa i administracji, socjologii, stosunków
miêdzynarodowych, zarz¹dzania (administracja publiczna) przyznawanych jest
ok. 20 stypendiów na roczne studia w Polsce. Stypendia na rok akademicki
2001/2002 otrzymali:
Filip Czyrkow, Miñsk � studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu
Gdañskiego
Wolha Hawrylik, Grodno � studia na Wydziale Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Jagielloñskiego
Natalia Iwanowskaja,Miñsk � studia w Szkole G³ównej Handlowej
Olga Jackiewicz, Miñsk � studia w Szkole G³ównej Handlowej
Olga Jankowskaja, Miñsk � studia w Szkole G³ównej Handlowej
Natalia Jewtuszenka,Miñsk � studia Uniwersytetu £ódzkiego
Siarhiej Kawalczuk, Swiet³agorsk � studia na Wydziale Dziennikarstwa i
Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
Nadzieja Lojka, Miñsk � studia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedago-
gicznych Uniwersytetu Wroc³awskiego
Michai³ Michajlec, Borysów � studia na Wydziale Historycznym Uniwersy-
tetu Warszawskiego
WolhaMiszuk,Miñsk � studia naWydziale FilologicznymUniwersytetu £ódzkiego
Swiet³ana Nawumenka, Witebsk � studia w Szkole G³ównej Handlowej
Swiet³ana Palko, ¯odino � studia w Wy¿szej Szkole Biznesu - National Louis
University w Nowym S¹czu
Marina Papruha, Peczyszczy � studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
Michai³ Popow,Mosty � studia w Instytucie Historii Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego
Daria Pryszczepa, Pry³uki � studia w Szkole G³ównej Handlowej
U³adzimir Serpuhow, Nowogródek � studia na Wydziale Historyczno-Socjo-
logicznym Uniwersytetu w Bia³ymstoku
Wera Skwarczewskaja, Miñsk � studia na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego
Wolha Szata³awa,Miñsk � studia na Wydziale Historyczno-Socjologicznym
Uniwersytetu w Bia³ymstoku
Alena Tsiszkowa,Miñsk � studia na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersy-
tetu Warszawskiego
Cimur Walownik,Miñsk � studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Jagielloñskiego
Uroczyst¹ inauguracjê roku akademickiego dla tegorocznych stypendystów
u�wietni³ wyk³ad prof. Jerzego Szackiego Spotkanie idei liberalizmu z
polsk¹ rzeczywisto�ci¹ postkomunistyczn¹.
Pomocy w realizacji programu udzielili: Uniwersytet Warszawski, Szko³a
G³ówna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Wroc³awski, Wy¿sza Szko³a
Biznesu � National Louis University w Nowym S¹czu oraz Uniwersytet Ja-
gielloñski w Krakowie.

Inne
Zorganizowali�my dwie wizyty prezentuj¹ce amerykañskim stypendystom
GMMF Polskê, jej problemy i osi¹gniêcia ostatnich latach, a tak¿e perspek-
tywy rozwoju naszego kraju. Spotkania po�wiêcono polskiej scenie politycz-
nej i spo³ecznej, sytuacji ko�cio³a katolickiego, mniejszo�ci religijnych i
etnicznych w Polsce, zmianom w systemie edukacyjnym oraz rozwojowi
sektora organizacji pozarz¹dowych.
Wizytê przygotowano we wspó³pracy z German Marshall Memorial Fund of
the United States.

Stypendia dla studentów z Bia³orusi: 341 420,76 z³

Realizacja projektów: 1 549 891,18 z³

RAZEM: 1 891 311,94 z³

(styczeñ � czerwiec)
Polskie Reformy.

Stypendia dla studentów z Bia³orusi
rok akademicki 2001/2002

Wizyty stypendystów
German Marshall Memorial Fund

(Kraków-Warszawa,
30 marca � 4 kwietnia

i 16-21 czerwca)

Dzia³ania Forum w 2001 roku finansowane by³y przez regionalny program East-East Open Society Institute w Buda-
peszcie (532 736,45 z³), Open Society Institute w Pary¿u (382 784,91 z³), National Endowment for Democracy (48
152,55 z³), German Marshall Memorial Fund of the United States (26 767,88 z³), Biuro Prasy i Informacji NATO w
Brukseli (15 349,04 z³), Program MATRA Ministerstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Holandii (3 388,57 z³) oraz
ambasady Estonii, Litwy i £otwy w Warszawie (6 203,96 z³).
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Program
Europejski

Jednym z zadañ, jakie Program Europejski postawi³ sobie rozpoczynaj¹c dzia³alno�æ w po-
³owie 2000 roku, by³o animowanie publicznej debaty na temat przysz³o�ci Unii Europejskiej,
cz³onkostwa Polski i relacji rozszerzonej Unii do jej wschodnich s¹siadów. Wychodz¹c z za-
³o¿enia, ¿e w takiej debacie istotn¹ rolê mog¹ odegraæ organizacje pozarz¹dowe, które nie
s¹ skrêpowane ograniczeniami wynikaj¹cymi z uwarunkowañ politycznych, przygotowa-
li�my � we wspó³pracy z innymi organizacjami - seriê raportów O przysz³o�ci Europy. W serii
tej starali�my siê nie ograniczaæ do prezentacji polskiego punktu widzenia i polskich intere-
sów, lecz uwzglêdniaæ perspektywê ogólnoeuropejsk¹ wnosz¹c wk³ad do debaty o tym,
jaka powinna byæ polityka zewnêtrzna Unii Europejskiej. W 2001 roku przygotowali�my piêæ
takich publikacji; ukazaniu siê ka¿dej z nich towarzyszy³a publiczna dyskusja. Uwra¿liwia-
niu opinii publicznej na problematykê wschodnich granic przysz³ej Unii Europejskiej, po-
trzeby przeciwdzia³ania izolacji, które nie ubiegaj¹ siê o cz³onkostwo w UE, s³u¿y³a tak¿e
wspó³praca z miêdzynarodowymi ekspertami. Jej ukoronowaniem by³a konferencja w
Brukseli z udzia³em przedstawicieli instytucji europejskich i krajów cz³onkowskich Unii oraz
wizyta studyjna dziennikarzy z krajów UE w Polsce i na Ukrainie.

�Bycie� w Europie wyznacza pewien standard obecno�ci na arenie miêdzynarodowej m.in.
gotowo�æ niesienia pomocy spo³eczeñstwom krajów cierpi¹cym z powodu biedy lub kon-
fliktów. Naszym zdaniem wa¿n¹ drog¹ do zwiêkszenia roli Polski w pomocy miêdzynarodo-
wej oraz miêdzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych jest wspieranie
miêdzynarodowego wolontariatu. Dlatego wspó³organizowali�my specjalistyczne szkolenie
dla wolontariuszy, w porozumieniu z MSZ dokonali�my rekrutacji obserwatorów na wybory
w Kosowie, a tak¿e wspó³pracowali�my przy rekrutacji wolontariuszy z programem United
Nations Volunteers.

Zdaj¹c sobie sprawê, ¿e przysz³o�æ polskich organizacji pozarz¹dowych w du¿ej mierze za-
le¿y od umiejêtno�ci wykorzystania szansy, jak¹ bêdzie cz³onkostwo w Unii Europejskiej
wraz z kilkunastoma organizacjami powo³ali�my Przedstawicielstwo Organizacji Pozarz¹do-
wych w Brukseli. G³ówne zadania Przedstawicielstwa to: promocja polskiego trzeciego sek-
tora w instytucjach europejskich i organizacjach pozarz¹dowych z krajów Unii Europejskiej,
informowanie polskich organizacji o programach i funduszach UE, wspó³praca z europej-
skimi sieciami organizacji pozarz¹dowych na rzecz w³¹czania polskich organizacji w ich
dzia³alno�æ, poszukiwanie partnerów z UE, Polski i innych krajów kandyduj¹cych do reali-
zacji wspólnych przedsiêwziêæ, a tak¿e promocja wybranych projektów i inicjatyw polskie-
go trzeciego sektora.

Podjêli�my dzia³ania na rzecz tego, aby organizacje pozarz¹dowe mog³y ³atwiej i czê�ciej
korzystaæ ze �rodków Unii Europejskich. Spróbowali�my dokonaæ bilansu dotychczas realizo-
wanych w Polsce programów europejskich pod k¹tem ich znaczenia dla rozwoju spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego, a tak¿e zaproponowaæ zmiany, zarówno na etapie podejmowania
decyzji - co do rodzaju i przeznaczenia programów realizowanych w Polsce, jak i na etapie
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zarz¹dzania � odno�nie ich wdra¿ania, monitorowania i ewaluacji. W tym celu prowadzili-
�my konsultacje z instytucjami rz¹dowymi i unijnymi, nawi¹zali�my wspó³pracê z Krajo-
wym Systemem Us³ug (KSU) skupiaj¹cym organizacje wspieraj¹ce przedsiêbiorczo�æ
i rozpoczêli�my pracê nad strategi¹ przygotowania sektora pozarz¹dowego do funduszy
strukturalnych.

W ramach utworzonej w listopadzie 2000 roku nieformalnej koalicji organizacji pozarz¹do-
wych i �rodowisk o�wiatowych na rzecz edukacji europejskiej prowadzili�my dzia³ania ma-
j¹ce na celu uruchomienie forum dialogu i wspó³pracy �rodowisk o�wiatowych z w³adzami
publicznymi. W sk³ad koalicji wchodz¹: Centralny O�rodek Doskonalenia Nauczycieli, Fun-
dacja im. Stefana Batorego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ma³opolskie Forum
Edukacji Europejskiej, Polska Fundacja im. Roberta Schumana oraz Polska Rada Ruchu Eu-
ropejskiego. Wspólnie wypracowali�my konkretne propozycje dzia³añ edukacyjnych i prze-
kazali�my przedstawicielom Rz¹du i Sejmu RP sugestie dotycz¹ce rozwi¹zañ systemowych
w zakresie edukacji m³odzie¿y i informowania spo³eczeñstwa. Edukacjê europejsk¹ promo-
wali�my ponadto bezpo�rednio, prowadz¹c ogólnopolski konkurs dla m³odzie¿y Zostañ
Negocjatorem oraz udzielaj¹c dotacji na projekty edukacyjne w ma³ych miejscowo�ciach.

Wspó³pracowali�my równie¿ z programami regionalnymi Open Society Institute: O�rodkiem
Studiów Politycznych oraz programem monitorowania procesu przystêpowania do Unii
Europejskiej.

O przysz³o�ci Europy

Przezwyciê¿anie obco�ci: Kaliningrad jako rosyjska enklawa wewn¹trz Unii
Europejskiej (publikacja przygotowana we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem
Borussia i Centrum Stosunków Miêdzynarodowych)

Uchylone drzwi: wschodnia granica rozszerzonej Unii Europejskiej (publika-
cja przygotowana we wspó³pracy z Instytutem Spraw Publicznych)

Proeuropejscy atlanty�ci. Polska i inne kraje Europy �rodkowo�Wschodniej
po wej�ciu do Unii Europejskiej (publikacja przygotowana we wspó³pracy
z Centrum Stosunków Miêdzynarodowych)

Zapomniany s¹siad � Bia³oru� w kontek�cie rozszerzenia UE na wschód (pu-
blikacja przygotowana we wspó³pracy ze Wschodnioeuropejskim Centrum
Demokratycznym IDEE)

Wspólne wyzwanie � cz³onkowie i kandydaci wobec przysz³ej polityki migra-
cyjnej UE (publikacja przygotowana we wspó³pracy z Instytutem Spraw Pu-
blicznych i Instytutem Studiów Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego)

Wspólnie z Centre for European Policy Studies z Brukseli, zorganizowali�my
seminarium nt. wdra¿ania regulacji z Schengen w krajach kandyduj¹cych.
Dyskusja, z udzia³em kilkunastu ekspertów zagranicznych z krajów UE, Euro-
py �rodkowej, Polski, Rosji i Ukrainy, dotyczy³a kwestii przysz³ych granic
zewnêtrznych Unii Europejskiej oraz spo³ecznych i politycznych uwarunko-
wañ wprowadzenia wiz dla wschodnich s¹siadów przez kraje kandyduj¹ce.
Du¿o miejsca po�wiêcono prezentacjom badañ i dyskusji nad wdra¿aniem
przez kraje kandyduj¹ce prawodawstwa unijnego dotycz¹cego pozosta³ych
elementów wspó³pracy w dziedzinie bezpieczeñstwa i spraw wewnêtrz-
nych (m.in. sprawy azylowe, wspó³praca s¹dów, organów �cigania, itp.).

Kontynuacj¹ lutowego seminarium by³a konferencja zorganizowana przez
Centre for European Policy Studies, przy wspó³pracy Fundacji im. Stefana
Batorego i fiñskiej Fundacji SITRA. Wziêli w niej udzia³ politycy europejscy,
wysocy urzêdnicy UE, doradcy i eksperci z ca³ej Europy. Guliano Amato,
by³y premier W³och, otworzy³ konferencjê przemówieniem na temat d³ugo-
falowych skutków rozszerzenia i przysz³ych granic zewnêtrznych Unii Euro-
pejskiej. Komisarz Antonio Vitorino, odpowiedzialny za wymiar sprawie-
dliwo�ci i sprawy wewnêtrzne UE, Timo Summa, Dyrektor Dyrekcji General-
nej do Spraw Zagranicznych Komisji Europejskiej oraz Antoine Duquesne,
belgijski minister spraw wewnêtrznych, dyskutowali na temat trudno�ci w
osi¹gniêciu równowagi miêdzy bezpieczeñstwem i gwarancjami wolno�ci �
dylematu wci¹¿ obecnego w europejskich dyskusjach o wspó³pracy w dzie-
dzinie wymiaru sprawiedliwo�ci i spraw wewnêtrznych. Micheal Emerson z
CEPS i Jakub Boratyñski z Fundacji Batorego wyst¹pili ze wspóln¹ dekla-

Prezentacje publikacji
(Warszawa, 25 stycznia)

(Warszawa, 19 marca)

(Warszawa, 25 czerwca)

(Warszawa, 4 wrze�nia)

(Warszawa, 3 grudnia)

Seminarium
Nowe granice Europy

(Warszawa, 23-24 lutego)

Konferencja
Nowe granice Europy

i wspó³praca w dziedzinie
bezpieczeñstwa: problem zaufania
w rozszerzonej Unii Europejskiej

(Bruksela, 6-7 lipca)
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racj¹, zaakceptowan¹ nastêpnie przez �pozarz¹dowych� uczestników kon-
ferencji, zachêcaj¹c¹ Uniê Europejsk¹ do podjêcia dzia³añ na rzecz Przyja-
znej Polityki Granicznej Schengen. Deklaracja wskazywa³a, na przyk³adach
konkretnych krajów, na uboczne, negatywne skutki przesuniêcia schen-
genskich standardów kontroli granic na wschód i po³udnie oraz postulowa-
³a szereg rozwi¹zañ politycznych, administracyjnych i organizacyjnych,
które zapobiega³yby zarówno znacznemu zmniejszeniu kontaktów i czêsto-
tliwo�ci podró¿y, jak równie¿ �wiadomo�ci powstawania nowego muru
w Europie Wschodniej i na Ba³kanach.
[Na organizacjê konferencji przekazali�my fundusze w wysoko�ci 15 000 euro]

W dniach 21-28 pa�dziernika zorganizowali�my drug¹ wizytê studyjn¹ dla
22 dziennikarzy i ekspertów instytucji naukowych z 11 krajów cz³onkow-
skich Unii Europejskiej na pogranicze Polski i Ukrainy. Celem wizyty by³o
zapoznanie uczestników z dynamik¹ wspó³czesnych stosunków polsko�
ukraiñskich, aktualnym stanem polskich negocjacji, ze szczególnym
uwzglêdnieniem kwestii przyjmowania przez Polskê wymogów Schengen,
zagadnieniami ruchu granicznego, problemami migracji, handlu przygranicz-
nego, a tak¿e dziedzictwem kulturowym obszaru pogranicza, które w nie-
d³ugiej perspektywie stanowiæ bêdzie zewnêtrzn¹ granicê Unii Europejskiej.
Trasa wiod³a z Warszawy przez Kazimierz Dolny, Rzeszów i Korczow¹ na
Ukrainê, gdzie odwiedzili�my Lwów i Kijów.
W Warszawie uczestnicy wizyty spotkali siê m.in. z prezydentem Aleksan-
drem Kwa�niewskim oraz Ministrem Spraw Zagranicznych, W³odzimierzem
Cimoszewiczem, a w Kijowie rozmawiali o wyzwaniach stoj¹cych przed
Ukrain¹ z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Administra-
cji i Spraw Wewnêtrznych oraz opozycji (m.in. Juli¹ Timoszenko, Henadijem
Udowenko, Serhijem Ho³owatym). Kulminacyjnym punktem programu
by³a wizyta na przej�ciu granicznym i wêdrówka po zielonej granicy. W
efekcie wizyty ukaza³o siê w prasie europejskiej ponad 20 artyku³ów na
temat Polski i Ukrainy, oraz wzajemnych kontaktów obu pañstw w perspek-
tywie rozszerzaj¹cej siê UE.

Wspó³praca miêdzynarodowa

Fundacja kontynuuje wspó³pracê z Bankiem �wiatowym i Fundacj¹ Bertel-
smanna w ramach projektu euintegration.net, którego celem jest bli¿sza
wspó³praca i wymiana informacji pomiêdzy krajami kandyduj¹cymi do Unii
Europejskiej oraz rozwiniêcie zasobów informacyjnych w internecie. Jed-
nym z g³ównych zadañ projektu jest tworzenie na stronie internetowej
www.euintegration.net biblioteki, zawieraj¹cej raporty badawcze, analizy,
opracowania powstaj¹ce w krajach kandyduj¹cych i dotycz¹ce wybranych
zagadnieñ integracji europejskiej. Promujemy ten projekt w�ród instytucji
polskich, które zosta³y zaproszone do wspó³pracy i zamieszczania na stronie
swojego dorobku analitycznego.

Podobnie jak w roku poprzednim odby³o siê 6�dniowe intensywne szkolenie
dla wolontariuszy do pracy w misjach zagranicznych, zorganizowane przy
naszej pomocy przez Polsk¹ Akcjê Humanitarn¹. Wiêkszo�æ przeszkolonych
wolontariuszy prowadzi³a pó³kolonie dla dzieci, zorganizowa³a kurs nauki jê-
zyka angielskiego w Kosowie oraz pracowa³a w domu dziecka w Rumunii.

Przeprowadzili�my, we wspó³pracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych,
kolejn¹ rekrutacjê obserwatorów na wybory samorz¹dowe w Kosowie oraz
w Bo�ni i Hercegowinie. W wyborze kandydatów wspiera³ nas Koordynator
Programu United Nations Volunteers w Polsce, z którym wspó³pracowali-
�my tak¿e przy wyszukiwaniu wolontariuszy do udzia³u w misjach UNV w
Timorze Wschodnim, Kongu i Kirgistanie. Wspó³pracy z MSZ zaowocowa³a
usprawnieniem procedur wy³aniania kandydatów oraz zwiêkszeniem puli
miejsc przewidzianych dla polskich obserwatorów w OBWE (150 osób). Uru-
chomili�my po�wiêcon¹ sprawom miêdzynarodowego wolontariatu listê
dyskusyjn¹ w internecie mwolontariat@batory.org.pl

Zorganizowali�my dyskusje eksperckie nad roboczymi wersjami dwóch ra-
portów: Niezawis³o�æ sêdziowska oraz Prawa mniejszo�ci � sytuacja Romów
przygotowanymi na zamówienie programu monitoringu procesu przyst¹pie-
nia do Unii Europejskiej Open Society Institute, którego celem jest wp³ywa-
nie na proces akcesji nowych pañstw do UE poprzez prezentowanie
instytucjom europejskim niezale¿nej oceny przygotowania tych krajów do
integracji ze strukturami UE. W wyniku dyskusji raport Prawa mniejszo�ci �
sytuacja Romów zosta³ w du¿ej mierze uzupe³niony.

Wizyta studyjna dziennikarzy
z UE do Polski i na Ukrainê

(21-28 pa�dziernika)

Projekt euintegration.net

Wolontariat miêdzynarodowy
(Warszawa, 4-9 czerwca)

Rekrutacja obserwatorów z Polski na
wybory parlamentarne w Kosowie

(sierpieñ � listopad)

Seminaria eksperckie � monitoring
procesu przystêpowania do UE
(Warszawa, 9 i 12 kwietnia)
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Polskie organizacje pozarz¹dowe
wobec integracji europejskiej

9 maja 2001 roku grupa kilkunastu organizacji pozarz¹dowych powo³a³a
Przedstawicielstwo polskich organizacji pozarz¹dowych w Brukseli. Admini-
stratorem Przedstawicielstwa jest Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw
Pozarz¹dowych, a przedstawicielem, wybranym w otwartym konkursie,
zosta³ Pawe³ Krzeczunowicz.
Dzia³alno�æ Przedstawicielstwa jest finansowana z dotacji Fundacji oraz ze
sk³adek cz³onkowskich organizacji, które podpisa³y Akt Za³o¿ycielski Przed-
stawicielstwa. Przedstawicielstwo uzyska³o równie¿ dofinansowanie ze
�rodków Komisji Europejskiej. W gronie za³o¿ycieli znalaz³y siê w wiêkszo�ci
organizacje tworz¹ce infrastrukturê sektora pozarz¹dowego i dzia³aj¹ce na
rzecz innych organizacji. Przedstawicielstwo ma formu³ê otwart¹, która prze-
widuje przyjmowanie nowych cz³onków � nowe organizacje mog¹ byæ
przyjmowane na wniosek Zarz¹du, decyzj¹ Rady Programowej. Sk³adka
roczna wynosi 2000 z³otych i uprawnia do zg³aszania indywidualnych zapy-
tañ i pró�b do Przedstawicielstwa, jak np. zlecenie znalezienia organizacji
partnerskiej z krajów UE do realizacji wspólnego projektu, pomoc w zorgani-
zowaniu wizyty studyjnej lub sta¿u w Brukseli. Wszystkie organizacje poza-
rz¹dowe maj¹ bezp³atny dostêp do na bie¿¹co aktualizowanego biuletynu
informacyjnego dostêpnego na stronach www.ngo.pl

Konferencja po�wiêcona by³a problemomwspó³pracy polskich organizacji po-
zarz¹dowych z bran¿owymi sieciami organizacji dzia³aj¹cymi w Unii Europejskiej
oraz wykorzystaniu szans, jakie stwarza integracja europejska, dla dzia³añ w
takich dziedzinach jak pomoc spo³eczna, rozwój i pomoc humanitarna, prawa
cz³owieka, prawa konsumenta, o�wiata, kultura, �rodowisko. W konferencji
wziêli udzia³ przedstawiciele europejskich sieci organizacji pozarz¹dowych,
m.in.: Europejskiej Platformy Organizacji Spo³ecznych (European Platform of
Social NGOs), Europejskiej Sieci Dzia³añ Spo³ecznych (ESAN), Europejskiej Sieci
Przeciw Ubóstwu (EAPN), Europejskiej Federacji Krajowych Organizacji Pracuj¹-
cych z Bezdomnymi (FAENTSA), Europejskiego Forum na Rzecz Niepe³nospraw-
nych, Amnesty International, Europejskiej Organizacji Konsumentów, Komitetu
£¹cznikowego Organizacji zajmuj¹cych siê RozwojemMiêdzynarodowym, oraz
Europejskiego Forum na rzecz Sztuki i Dziedzictwa.
Konferencja, zorganizowana we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem na rzecz
Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych i Stowarzyszeniem Solidarno�æ Francja �
Polska z Pary¿a, by³a pierwszym w takiej skali spotkaniem przedstawicieli
ponad 200 polskich organizacji pozarz¹dowych z reprezentantami g³ów-
nych struktur przedstawicielskich europejskich organizacji pozarz¹dowych.

Opracowali�my i rozes³ali�my do blisko 2000 organizacji pozarz¹dowych
Alert � zwiêz³¹ informacjê nt. bie¿¹cych i przysz³ych konkursów i przetargów
w poszczególnych województwach oraz stanu przygotowañ do wprowa-
dzenia funduszy przedakcesyjnych.
Kontynuacj¹ tej akcji informacyjnej by³a seria prezentacji i szkoleñ, organi-
zowanych od lutego do maja (w ramach cyklu szkoleñ z programu PHARE)
we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor.

Zorganizowali�my spotkanie przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych z
prof. Jackiem Szlacht¹ ze Szko³y G³ównej Handlowej, ekspertem w dziedzi-
nie rozwoju regionalnego, na temat Narodowego Planu Rozwoju, opraco-
wywania strategii sektorowych, programów operacyjnych poszczególnych
funduszy oraz roli organizacji pozarz¹dowych w tym procesie.

Konferencja by³a okazj¹ do dokonania bilansu dotychczasowych dokonañ
programu PHARE w dziedzinie spo³eczeñstwa obywatelskiego, podkre�le-
nia roli organizacji pozarz¹dowych w programowaniu i wykorzystywaniu
funduszy europejskich (przedakcesyjnych i strukturalnych) oraz zaprezento-
wania nowych propozycji odno�nie efektywnego wdra¿ania i wykorzysta-
nia funduszy europejskich w Polsce.
W dyskusji udzia³ wziêli przedstawiciele rz¹du (Podsekretarz Stanu w UKIE
Pawe³ Samecki), Komisji Europejskiej (John O�Rourke, Pierwszy Radca
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce), poszczególnych resortów
(dyrektorzy departamentów wdra¿aj¹cych programy pomocowe) oraz po-
nad 100 przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych z ca³ej Polski.

Przygotowane zosta³y nastêpuj¹ce opracowania dot. dostêpno�ci i przejrzy-
sto�ci funduszy europejskich dla organizacji pozarz¹dowych:
� Procedury przyznawania dotacji organizacjom pozarz¹dowym ze �rod-
ków Phare, pod redakcj¹ Marzeny Mendzy�Drozd (Fundusz Wspó³pracy);

� System monitorowania pomocy przedakcesyjnej w Polsce, Micha³ Ol-
szewski (Centrum Informacji Europejskiej UKIE);

� Decentralizacja programu PHARE, Sylwia Korlak (Przedstawicielstwo Ko-
misji Europejskiej w Polsce);

� Dlaczego program wspólnotowy LIFE � Natura nie jest realizowany w
Polsce?, Ma³gorzata £achut, (Kolegium Europejskie w Brugii).

Przedstawicielstwo polskich
organizacji pozarz¹dowych

w Brukseli

Konferencja
Budowanie partnerstwa

miêdzy organizacjami pozarz¹dowymi
z Polski i z Unii Europejskiej
(Warszawa, 5-6 kwietnia)

Informacja nt. funduszy
dla organizacji pozarz¹dowych

Spotkanie nt. funduszy strukturalnych
(Warszawa, 11 pa�dziernika)

Konferencja
Dostêpno�æ i przejrzysto�æ
funduszy europejskich

dla organizacji
pozarz¹dowych w Polsce

(Warszawa, 15-16 pa�dziernika)

Opracowanie nt. funduszy
dla organizacji pozarz¹dowych



98 Program Europejski

Edukacja europejska

Na kwietniowym posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i M³odzie¿y
oraz Komisji Integracji Europejskiej przedstawili�my propozycjê dot. dzia³añ
edukacyjnych adresowanych do m³odzie¿y i spo³eczno�ci lokalnych zak³a-
daj¹c¹ partnersk¹ wspó³pracê sektora pozarz¹dowego i administracji.
Przed wrze�niowymi wyborami parlamentarnymi opracowali�my ankietê
nt. edukacji europejskiej, skierowan¹ do krajowych komitetów wyborczych
w celu uzyskania informacji o planowanych przez poszczególne ugrupowa-
nia polityczne dzia³aniach na rzecz edukacji europejskiej.
Podsumowaniem dzia³añ koalicji by³a przeprowadzona19 grudnia dyskusja
panelowa z udzia³em Danuty Hübner, Sekretarza Stanu ds. Europejskich,
nt. roli �rodowisk o�wiatowych i organizacji pozarz¹dowych w informowa-
niu i edukacji o integracji europejskiej oraz kampanii informacyjnej na rzecz
cz³onkostwa Polski w UE.

Pod honorowym patronatem G³ównego Negocjatora RP i Przedstawicielstwa
Komisji Europejskiej w Polsce zorganizowali�my konkurs adresowany do
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych. Konkurs jest okazj¹ do podjêcia w �rodo-
wiskach lokalnych dyskusji na tematy dotycz¹ce wej�cia Polski do UE, zw³asz-
cza tych, które budz¹ szczególne emocje czy kontrowersje, jak np. sprzeda¿
ziemi cudzoziemcom czy prawo do podejmowania pracy w pañstwach UE. Ini-
cjatorami konkursu by³y Fundacja Batorego i Centralny O�rodek Doskonalenia
Nauczycieli, a w jego realizacjê w³¹czy³y siê tak¿e Fundacja Rozwoju Demokra-
cji Lokalnej i Polska Fundacja im. Roberta Schumana.
Pierwsza edycja konkursu zakoñczy³a siê w maju 2001 roku. Z przesz³o 800
szkó³ zg³oszonych do konkursu, ponad 100 wziê³o udzia³ w rozgrywkach re-
gionalnych. W ogólnopolskim finale uczestniczy³y 22 zespo³y, a osiem z nich
star³o siê w pó³finale. Pierwsze miejsce i nagrodê g³ówn¹ � Certyfikat m³ode-
go negocjatora oraz wyjazd studyjny do Brukseli zdoby³y cztery zespo³y z:
XIV LO im. Polonii Belgijskiej z Wroc³awia, IV LO z Torunia, V LO z Zielonej
Góry oraz I LO z Gorzowa Wielkopolskiego (ten ostatni zespó³ zosta³ wyró¿nio-
ny tytu³em Primus inter pares). Zespó³ analityków G³ównego Negocjatora
uhonorowa³ Tomasza Gwozdowskiego z Gorzowa Wielkopolskiego, który
zosta³ uznany za wybitny talent negocjacyjny. Uczniowie zwyciêskich zespo-
³ów wraz opiekunami i koordynatorami regionalnymi konkursu pojechali we
wrze�niu do Brukseli zwiedzaæ instytucje europejskie.
W pa�dzierniku og³osili�my II edycjê konkursu. Do grona realizatorów do³¹-
czy³a Fundacja M³odzie¿owej Przedsiêbiorczo�ci, która przejê³a rolê organi-
zatora konkursu. Przygotowane przez nas materia³y edukacyjne
Vademecum Negocjatora (podrêcznik dla uczniów i nauczycieli oraz p³yta
CD) s³u¿¹ tak¿e jako uniwersalne narzêdzie do prowadzenia zajêæ z zakresu
edukacji europejskiej. P³yta CD zawieraj¹ca m.in. obszern¹ bibliografiê lek-
tur pomocniczych oraz archiwum I edycji konkursu z prezentacj¹ symulacji,
wykonane przez jeden z zespo³ów zesz³orocznych laureatów, jest dodat-
kow¹ pomoc¹ w samodzielnym wykorzystaniu podrêcznika.

Podczas konferencji studentów z krajów Grupy Wyszehradzkiej, zorganizo-
wanej przez Stowarzyszenie M³odych Dyplomatów (25-27 kwietnia) odby³y
siê symulacje negocjacji akcesyjnych pod nazw¹ Szczyt negocjacyjny. Gru-
pa Wyszehradzka � Unia Europejska, przygotowane na podstawie scenariu-
sza konkursu Zostañ Negocjatorem! Nowym, ciekawym elementem
symulacji by³o �cieranie siê interesów narodowych czeskich, s³owackich,
wêgierskich i polskich. Program Europejski udzieli³ Stowarzyszeniu M³odych
Dyplomatów wsparcia merytorycznego, logistycznego i finansowego nie-
zbêdnego do przeprowadzenia symulacji.

W pierwszej po³owie roku og³osili�my konkurs na projekty, których celem
jest pog³êbianie wiedzy na temat procesu integracji Polski z UE oraz pobu-
dzanie aktywno�ci obywatelskiej wokó³ problemów lokalnych zwi¹zanych
z integracj¹ europejsk¹. Chcieli�my w ten sposób wesprzeæ dzia³ania eduka-
cyjne podejmowane przez lokalne organizacje, szko³y, szkolne kluby euro-
pejskie, domy kultury, biblioteki i inne placówki o�wiatowe, zw³aszcza na
terenach wiejskich i w ma³ych miejscowo�ciach (do 30 tys. mieszkañców).
Dofinansowanie przyznali�my 23 projektom, na ³¹czn¹ kwotê 109 600 z³.

Europa na cztery rêce
[dotacje finansowane ze �rodków Fundacji Forda]

Wiedza oknem do Europy � cykl zajêæ i imprez edukacyjno-turystycznych
Szkolnego Klubu Europejskiego 6 000 z³

Jab³oñ w europejskim sadzie - cykl warsztatów i imprez edukacyjnych dla
m³odzie¿y 5 000 z³

Koalicja na rzecz edukacji
europejskiej

Konkurs
Zostañ Negocjatorem!

Symulacje negocjacji o cz³onkostwo
Polski w Unii Europejskiej

Symulacje negocjacji dla studentów
z krajów Grupy Wyszehradzkiej

(Warszawa, 25-27 kwietnia)

Europa na cztery rêce
partnerskie inicjatywy europejskie

Gimnazjum,
Klucze

Gimnazjum Publiczne w Jab³onnie,
Klub Integracji Europejskiej, Jab³onna
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Scents of Europe � konkursy i zajêcia warsztatowe dla m³odzie¿y 5 000 z³

Szkolne spotkania z Piêtnastk¹ - cykl zajêæ edukacyjnych dla m³odzie¿y
4 240 z³

Integracja � cykl zajêæ w ramach Gimnazjalnego Centrum Wiedzy o Europie
5 000 z³

My�l globalnie, dzia³aj lokalnie - Gmina Kobylnica w jednocz¹cej siê Europie
- cykl zajêæ dla m³odzie¿y i szkolenia dla nauczycieli 6 000 z³

Dzia³alno�æ Klubu Eurobiznesu w Gimnazjum 5 000 z³

Money, money: Euro � konkurs wiedzy o integracji europejskiej
4 000 z³

Europa bez barier � zajêcia edukacyjne w ramach klubu m³odzie¿owego
5 000 z³

M³ode rêce dla Europy � cykl warsztatów i seminariów edukacyjnych dla
m³odzie¿y 4 630 z³

Wiedza oknem do Europy � konkurs plastyczny i wiedzy o UE
5 000 z³

Dolina Baryczy w Unii Europejskiej � konkurs wiedzy o UE dla m³odzie¿y
szkó³ powiatu milickiego 1 080 z³

M³ody Europejczyk - cykl spotkañ i seminariów dla m³odzie¿y oraz przygoto-
wanie dodatku informacyjnego do miesiêcznika lokalnego 2 650 z³

Partnerskie inicjatywy europejskie - cykl warsztatów i zajêæ edukacyjnych
dla m³odzie¿y 4 850 z³

Wchodzimy w wielki �wiat Unii � warsztaty edukacyjne dla dzieci i m³odzie¿y
5 000 z³

Hajnówka na drodze do Unii Europejskiej � cykl edukacyjny dla m³odzie¿y
4 550 z³

Eurowarsztaty � cykl warsztatów i publikacja biuletynu 5 000 z³

Brzeszczañskie �cie¿ki europejskie � cykl szkoleñ i zajêæ edukacyjnych dla
m³odzie¿y 5 000 z³

Euronalia - cykl imprez edukacyjnych i przygotowanie gazetki
3 500 z³

Media lokalne no�nikiem idei integracji europejskiej - cykl warsztatów edu-
kacyjnych i wydanie gazetki 5 000 z³

Europejskie migracje � cykl zajêæ warsztatowych dla dzieci
6 900 z³

Ojczyzna to kraj dzieciñstwa � cykl zajêæ z zakresu edukacji europejskiej dla
dzieci 8 000 z³

Mikrospo³eczno�æ w Makrostrukturze � cykl spotkañ i warsztatów dla
m³odzie¿y

3 200 z³

Gimnazjum, Ciechanowiec

Gimnazjum, Goni¹dz

Gimnazjum, Jasienica Rosielna

Gimnazjum, Kobylnica

Gimnazjum, �wierzawa

Izba Gospodarcza Powiatu
Ostródzkiego, Ostróda

Katolickie Stowarzyszenie
Wychowawców, Tymbark

Miejska Biblioteka Publiczna,
Wasilków

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna,
I³¿a

Powiatowy O�rodek
Metodyczno-Programowy, Milicz

Publiczne Gimnazjum w Bia³ej,
Szkolne Kó³ko Europejskie (SKE), Bia³a

Regionalne Centrum
Przedsiêbiorczo�ci, Nowogard

Specjalny O�rodek Szkolno-
Wychowawczy im. Juliana Tuwima

w Stemplewie

Stowarzyszenie Gmin
Puszczy Bia³owieskiej, Hajnówka

Stowarzyszenie Merkury, Po³czyn Zdrój

Stowarzyszenie na rzecz
Gminy Brzeszcze Brzost, Brzeszcze

Stowarzyszenie na rzecz Wspierania
Rozwoju Miasta S³awków, S³awków

Stowarzyszenie Sowa,
Gimnazjum w G³uchowie

Szko³a Podstawowa
im. Braci Chrzanowskich, Gródek

Szko³a Podstawowa nr 1, £apy

Zespó³ Szkó³ Zawodowych
im. Marii Sk³odowskiej-Curie,
Ko³o Europejskie, Paczków
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Projekty partnerskie

Organizacja konferencji Nowe granice Europy i wspó³praca w dziedzinie
bezpieczeñstwa: problem zaufania w rozszerzonej Unii Europejskiej Brukse-
la, 6-7 lipca 57 632,15 z³

Disaster Response Initiative - opracowanie poradnika dla grantodawców na
temat udzielania pomocy w przypadku katastrof humanitarnych i klêsk
¿ywio³owych 6 189 z³

II Europejska Nagroda Telewizyjna Civiseurope � ufundowanie nagrody za
dzia³ania na rzecz propagowania tolerancji i harmonijnego wspó³¿ycia ró¿-
nych wspólnot kulturowych 14 631,60 z³

Konkurs Zostañ negocjatorem! Symulacje negocjacji o cz³onkostwo Polski w
Unii Europejskie � organizacja II edycji konkursu 157 600 z³

Szkolenie wolontariuszy Polskiej Akcji Humanitarnej � pokrycie kosztów
podró¿y trenera brytyjskiej organizacji pozarz¹dowej Register Engineers for
Disaster Relief z Londynu, specjalizuj¹cej siê w organizacji szkoleñ nt. misji
humanitarnych 3 659 z³

Przedstawicielstwo polskich organizacji pozarz¹dowych w Brukseli � organi-
zacja i prowadzenie przedstawicielstwa w latach 2001-2002 (100 000 z³ ze
�rodków Fundacji Forda) 287 450 z³

Centre for European Policy Studies,
Bruksela

European Foundation Centre,
Bruksela

Freundenberg Stiftung,
Weinheim, Niemcy

Fundacja M³odzie¿owej
Przedsiêbiorczo�ci, Warszawa

Polska Akcja Humanitarna,
Warszawa

Stowarzyszenie na rzecz Forum
Inicjatyw Pozarz¹dowych, Warszawa

Dotacje: 636 761,75 z³

Realizacja projektów: 830 518,78 z³

RAZEM: 1 467 280,53 z³

Dzia³ania programu w 2001 roku finansowane by³y ze �rodków: Fundacji Forda (591 967,31 z³), programów regio-
nalnych Open Society Institute (64 841,57 z³), European Foundation Center (3 882,21 z³), Fundacji Bertelsmanna
(1 816,10 z³).
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Program
przeciw Korupcji

Celem Programu jest budowanie zaufania spo³ecznego do instytucji publicznych, kszta³towa-
nie �wiadomo�ci spo³ecznej i uwra¿liwianie opinii publicznej na ró¿ne formy i aspekty korupcji
w ¿yciu spo³ecznym. Swoje zadania realizujemy poprzez inicjowanie i wspieranie ruchu oby-
watelskiego na rzecz zwiêkszenia przejrzysto�ci ¿ycia publicznego, prowadzenie akcji informa-
cyjnych i edukacyjnych maj¹cych na celu zmianê nastawienia obywateli do zjawiska
korupcji w ¿yciu codziennym, a tak¿e proponowanie zmian legislacyjnych zapewniaj¹cych
wiêksz¹ partycypacjê spo³eczn¹ w podejmowaniu decyzji, gwarantuj¹cych zachowanie przej-
rzysto�ci procesów decyzyjnych oraz zabezpieczaj¹cych przed praktykami korupcyjnymi.

Program jest wspólnym przedsiêwziêciem Fundacji im. Stefana Batorego i Helsiñskiej Fun-
dacji Praw Cz³owieka, realizowanym w latach 2000-2001 g³ównie dziêki dotacji otrzymanej
z Fundacji Forda.

Monitorowanie poczynañ w³adz i przejrzysto�æ
w ¿yciu publicznym

Wspólnie z polskim oddzia³em Transparency International, Fundacj¹ Komu-
nikacji Spo³ecznej i Helsiñsk¹ Fundacj¹ Praw Cz³owieka rozpoczêli�my czte-
roletni projekt monitorowania obietnic wyborczych. Wiosn¹ 2001 roku
organizacje te utworzy³y Antykorupcyjn¹ Koalicjê Organizacji Pozarz¹do-
wych, która 27 maja przeprowadzi³a jednodniow¹ akcjê zbierania podpi-
sów pod apelem skierowanym do klasy politycznej, w sprawie walki z
korupcj¹. Z pomoc¹ ok. 150 organizacji pozarz¹dowych i osób indywidual-
nych zebrali�my ponad 43 tysi¹ce podpisów, które nastêpnie przekazane zo-
sta³y Marsza³kowi Sejmu RP. Przed wyborami parlamentarnymi (wrzesieñ
2001) zebrali�my od wiêkszo�ci ogólnopolskich komitetów wyborczych pro-
pozycje dotycz¹ce sposobów przeciwdzia³ania korupcji, które poszczególne
ugrupowania zawar³y w swoich programach wyborczych. Zosta³y one przez
nas wydane w formie broszury Obietnice Wyborcze � Kampania 2001, któr¹
jeszcze przed wyborami rozes³ali�my do organizacji pozarz¹dowych i komite-
tów wyborczych, a po wyborach równie¿ do nowowybranych pos³ów i sena-
torów. Na organizowanej co roku konferencji koalicja informowaæ bêdzie
opiniê publiczn¹ o wywi¹zywaniu siê partii z obietnic wyborczych.

Wspierane przez nas grupy obywatelskie zajmuj¹ siê monitorowaniem po-
czynañ w³adz i dzia³aniami na rzecz wiêkszej przejrzysto�ci w ¿yciu publicz-
nym na poziomie lokalnym. Do kwietnia 2001 roku w ramach cyklu
szkoleñ opracowanych przez dr Cezarego Trutkowskiego z Instytutu Socjo-
logii Uniwersytetu Warszawskiego przeszkolili�my 12 liderów grup obywa-
telskich. Szkolenia dotyczy³y zasad tworzenia grup i kierowania nimi,
negocjacji, rozwi¹zywania konfliktów oraz prawnych i spo³ecznych konse-
kwencji zjawisk korupcyjnych. W grudniu zaprosili�my do wspó³pracy kolej-
ne 21 osób, które tworzyæ bêd¹ nowe grupy lokalne.
Poszczególne grupy obywatelskie podejmuj¹ takie dzia³ania jak tworzenie
punktów doradztwa dla obywateli, którzy maj¹ trudno�ci z za³atwianiem
spraw w urzêdach, sprawdzanie dostêpno�ci informacji publicznej w lokal-
nych urzêdach, organizacja warsztatów na temat przejrzysto�ci dzia³añ
w³adz i przeciwdzia³ania korupcji, prowadzenie akcji informacyjnych, czy
wspó³praca z lokalnymi mediami.
Aby u³atwiæ grupom dzia³alno�æ, opracowali�my model Przezroczystej Gminy
pokazuj¹cy, jak powinna funkcjonowaæ samorz¹dowa spo³eczno�æ lokal-
na, która chce dzia³aæ zgodnie z zasadami przejrzysto�ci ¿ycia publicznego.
Dzia³ania grup lokalnych w 2001 roku zosta³y dofinansowane przez Amba-
sadê Brytyjsk¹. Na realizacjê projektu Program otrzyma³ równie¿ dotacjê z
Ambasady Amerykañskiej.

Antykorupcyjna Koalicja
Organizacji Pozarz¹dowych

Lokalne grupy obywatelskie
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Staramy siê, w miarê naszych mo¿liwo�ci, pomagaæ osobom, które zwracaj¹
siê do nas w indywidualnych sprawach dotycz¹cych korupcji. Informujemy
co mo¿na w konkretnej sprawie zrobiæ, wystêpujemy do instytucji nadzor-
czych i kontrolnych z pro�b¹ o zbadanie sprawy. W roku 2001 zajmowali-
�my siê ponad 90 takimi przypadkami. Spora czê�æ z nich dotyczy³a
nieprawid³owo�ci w dzia³aniu w³adz samorz¹dowych, zw³aszcza sytuacji
konfliktu interesów, nagminnego ³amania przez urzêdników artyku³u 18
Ustawy o pracownikach samorz¹dowych, do którego dochodzi, gdy urzêd-
nik samorz¹dowy, obok pracy w urzêdzie, prowadzi prywatn¹ dzia³alno�æ
gospodarcz¹ lub us³ugow¹ w obszarze objêtym zakresem jego obowi¹zków
s³u¿bowych. Kilkakrotnie interweniowali�my w konkretnych przypadkach,
mamy jednak �wiadomo�æ, ¿e konieczne s¹ rozwi¹zania kompleksowe,
³¹cznie ze zmian¹ Ustawy. Dlatego wyst¹pili�my do Ministra Spraw We-
wnêtrznych i Administracji z apelem o pilne zajêcie siê tym problemem.

Edukacja obywatelska
Wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej przygotowali�my 6 scenariuszy
lekcji do gimnazjów i liceów, z których m³odzie¿ dowiaduje siê m.in. na czym
polega odpowiedzialne rz¹dzenie krajem, jakie znaczenie w ¿yciu publicznym
ma zasada przejrzysto�ci, jakie zagro¿enia niesie korupcja. Centrum przeszkoli³o
grupê 54 nauczycieli, zapoznaj¹c ich z metodami wprowadzenia modu³u �anty-
korupcyjnego� do programu nauczania. We wrze�niu i pa�dzierniku wiêkszo�æ z
nich przeprowadzi³a lekcje w swoich szko³ach. Po wprowadzeniu modyfikacji
scenariusze zostan¹ opublikowane i rozes³ane do wszystkich szkó³ �rednich.

Chc¹c zachêciæ �rodowiska akademickie do podejmowania problematyki
korupcji podczas zajêæ ze studentami, zorganizowali�my konkurs na najlep-
sze prace studenckie prezentuj¹ce temat korupcji w aspekcie prawnym,
spo³ecznym, etycznym b¹d� ekonomicznym. Nades³ano 16 prac z sze�ciu
uniwersytetów. Kapitu³a Konkursu (Alina Hussein z Najwy¿szej Izby Kontro-
li, dr Joanna �migielska z Wydzia³u Stosowanych Nauk Spo³ecznych i Reso-
cjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Piotr Girdwoyñ z Wydzia³u
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) przyzna³a:
� dwie nagrody (w wysoko�ci 600 z³) w kategorii praca seminaryjna: Mar-
cie �lêzak, studentce Wydzia³u Ekonomicznego Uniwersytetu Gdañskie-
go, za pracê Opinie studentów o korupcji na wy¿szych uczelniach w
oparciu o badania przeprowadzone na Politechnice Gdañskiej i Uniwer-
sytecie Gdañskim, napisan¹ pod kierownictwem prof. dr hab. M. Turka;
i Grzegorzowi S³ockiemu, studentowi Wydzia³u Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Wroc³awskiego, za pracê Korupcja w ¿yciu publicznym, napi-
san¹ pod kierownictwem prof. dr hab. Adama B³asia;
� nagrodê (w wysoko�ci 800 z³) w kategorii praca licencjacka
Arkadiuszowi Fr¹czakowi, absolwentowi Zawodowego Studium Samo-
rz¹du Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego,
za pracê Teoretyczne i praktyczne problemy korupcji w administracji sa-
morz¹dowej. Promotorem pracy by³a dr hab. El¿bieta £ojko;
� nagrodê (w wysoko�ci 1000 z³) w kategorii praca magisterska
Lidii Mañce, absolwentce Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, za pracê Korupcja osób publicznych
(aspekt kryminalistyczny). Promotorempracy by³ prof. dr hab. Hubert Ko³ecki.

W listopadzie pomogli�my studentom z Europejskiego Forum Studentów
AEGEE-Warszawa w zorganizowaniu cyklu happeningów anty-korupcyj-
nych na piêciu uczelniach warszawskich.

Na drug¹ edycjê konkursu na najlepszy materia³ dziennikarski dotycz¹cy
korupcji nades³ano czterdzie�ci osiem materia³ów z dwudziestu jeden redak-
cji prasowych i radiowych. Kapitu³a Konkursu (Klaus Bachmann, Krzysztof
Bobiñski, Marcin Król, Marek Nowicki, Stanis³aw Podemski i Piotr Szczepañ-
ski) postanowi³a nie przyznaæ pierwszej nagrody. Przyznano trzy równorzêd-
ne drugie nagrody i trzy wyró¿nienia.
Nagrody w wysoko�ci 9000 z³ otrzymali:
� Gra¿yna Starzak z Dziennika Polskiego za cykl artyku³ów Niewidzialny
cz³owiek;
� Flip Mecner i Marcin Rybak z Gazety Dolno�l¹skiej (Gazeta Wyborcza) za
artyku³ Wójtowe Pole;
� Dariusz Bartoszewicz z Gazety Wyborczej za cykl artyku³ów Darowali w
³apê, Sen o Arkadii, Komu Przyjazne Miasto.

Wyró¿nienia w wysoko�ci 4000 z³ otrzymali:
� Tomasz Wojta³a z tygodnika ¯ycie Pleszewa za cykl artyku³ów £apów-
karski kurek z gazem, Prokurator szybszy od radnego, Czym zawini³ prze-
wodnicz¹cy, Po umorzeniu, Za s³abe dowody;
� Tomasz Pator i Marcin Stelmasiak z Gazety Wyborczej za artyku³ Pan na
Funduszu;
� Hanna Bogoryja-Zakrzewska i Ernest Zozuñ ze Studia Reporta¿u i Dokumentu
Programu III Polskiego Radia S.A. za audycjêW roli g³ównej artyku³ 228.

Ufundowan¹ przez Fundacjê Wspomagania Wsi nagrodê (w wysoko�ci
4000 z³) za najlepszy materia³ dotycz¹cy korupcji na terenach wiejskich,
otrzyma³ Robert Lisowski z redakcji Nasze Sprawy - pismo mieszkañców
gmin Iwanowice i Micha³owice, za cykl artyku³ów Gmina ³amie prawo.

Pomoc prawna

Edukacja w szkole

Edukacja na wy¿szych uczelniach

Konkurs
Tylko ryba nie bierze?
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Program wspó³pracowa³ z Redakcj¹ Reporta¿u Polskiego Radia przy realiza-
cji cyklu reporta¿y interwencyjnych o tematyce korupcyjnej. Emisji reporta-
¿y towarzyszy³a �gor¹ca linia� telefoniczna i �czat� internetowy.

Przy programie powsta³a Grupa Robocza zajmuj¹ca siê problemami etycz-
nymi w publicznej s³u¿bie zdrowia. Z jej inicjatywy zorganizowali�my w pa�-
dzierniku seminarium Problemy etyczne w s³u¿bie zdrowia. Prowadzi³a je
senator Olga Krzy¿anowska, a referaty wyg³osili: prof. dr hab. Stanis³awa
Golinowska, prof. dr hab. Zbigniew Szawarski, dr hab. Cezary W³odarczyk i
dr Piotr Mierzewski.
Problematyk¹ t¹ ponownie zajêli�my siê w grudniu, organizuj¹c konferen-
cjê po�wiêcon¹ raportom dotycz¹cym korupcji w s³u¿bie zdrowia: Pacjenci i
lekarze wobec korupcji w publicznej s³u¿bie zdrowia (raport z badañ zreali-
zowanych na nasze zlecenie przez CBOS) oraz Instytucjonalne aspekty nie-
formalnych p³atno�ci w ochronie zdrowia w Polsce (raport z badañ Banku
�wiatowego przeprowadzonych w 2000 roku autorstwa Helen Shahriari,
Paolo Belli i Maureen Lewis).

Raporty, ekspertyzy, poradniki, ksi¹¿ki

Wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych zaprezentowali�my raport Korup-
cja w ¿yciu codziennym dr Anny Kubiak z Instytutu Socjologii Uniwersytetu
£ódzkiego. Podstaw¹ raportu by³o badanie opinii publicznej na temat zjawi-
ska korupcji w Polsce przeprowadzone przez CBOS. Z badañ tych wynika, ¿e
za najbardziej korupcjogenn¹ dziedzinê ¿ycia publicznego Polacy uznaj¹
publiczn¹ s³u¿bê zdrowia. Problematyce korupcji w s³u¿bie zdrowia po�wiê-
cone by³y nasze nastêpne raporty. Jesieni¹ na zlecenie Programu CBOS
przeprowadzi³ dwa badania: jedno na 1000 osobowej reprezentatywnej
próbie obywateli, w drugim na pytania odpowiada³o 203 lekarzy. Zapre-
zentowany w grudniu raport z badañ dr Anny Kubiak, Pacjenci i lekarze o
korupcji w publicznej s³u¿bie zdrowia, wzbudzi³ ¿ywy odd�wiêk w mediach,
trafiaj¹c na pierwsze strony gazet i g³ównych serwisów informacyjnych ra-
dia i telewizji.
Raport Korupcja w ¿yciu codziennym by³ czê�ciowo sfinansowany z dotacji
Banku �wiatowego.

Przygotowali�my nastêpuj¹ce ekspertyzy prawne i socjologiczne dotycz¹ce
korupcji:
� cztery ekspertyzy dotycz¹ce projektu Ustawy o ograniczeniu dzia³alno�ci
gospodarczej osób pe³ni¹cych funkcje publiczne, zaprezentowane na-
stêpnie na konferencji Konflikt interesów � propozycja rozwi¹zañ usta-
wowych zorganizowanej wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych w
marcu 2001 roku (przy wsparciu finansowym Ambasady Brytyjskiej)
� Analiza wybranych przepisów prawnych sprzyjaj¹cych funkcjonowaniu
korupcji (przegl¹d prawa gospodarczego, samorz¹dowego i pañstwowe-
go oraz administracyjnego) pióra Marii Jasiñskiej i Katarzyny Kurpisz.
� Korupcja i mechanizmy jej zwalczania autorstwa pracowników policji:
Daniela Palacza, Andrzeja Wojtkowskiego i Dariusza Wo�nickiego

Dwie ostatnie pozycje zaprezentowane zosta³y publicznie podczas zorgani-
zowanego przez nas w kwietniu seminarium.

Przygotowali�my cykl poradników pod tytu³em �ci¹gawka z demokracji �
obywatelski poradnik antykorupcyjny, z których dwa pierwsze Zanim za-
czniesz dzia³aæ oraz Skargi i wnioski zosta³y ju¿ opublikowane. Zamieszczone
w nich porady pomóc maj¹ obywatelom w skutecznym za³atwianiu spraw
w urzêdach administracji publicznej. Autor serii, Maciej Wnuk, jest cz³onkiem
polskiego oddzia³u Transparency International, posiada te¿ du¿e do�wiad-
czenie w pracy w administracji samorz¹dowej.

W zwi¹zki z wydaniem przez Program Wydawniczy i Wydawnictwo Sic!.
polskiego przek³adu ksi¹¿ki Korupcja i rz¹dy prof. Susan Rose-Ackerman
zorganizowali�my dwa spotkania dyskusyjne z udzia³em autorki: w siedzibie
Fundacji � Czy do�wiadczenia innych krajów oraz organizacji miêdzynarodo-
wych w ograniczaniu korupcji mog¹ byæ przydatne w Polsce oraz w redakcji
Programu III Polskiego Radia � audycja Korupcja a demokracja.

Reporta¿e interwencyjne
� wspó³praca z dziennikarzami

Problemy etyczne w s³u¿bie zdrowia

Raporty z badañ opinii publicznej

Ekspertyzy

Poradniki

Ksi¹¿ki

Nagrody konkursowe: 42 000 z³

Realizacja projektów: 692 458,99 z³

RAZEM: 734 458,99 z³

Dzia³ania programu finansowane by³y w 2001 roku ze �rodków: Fundacji Forda (542 334,59 z³), Ambasady Brytyj-
skiej (41 357,24 z³), Ambasady Amerykañskiej (22 453,43 z³), Banku �wiatowego (15 536,80 z³).
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Komisja Edukacji
w Dziedzinie Uzale¿nieñ

Komisja prowadzi dwa programy edukacji o problemach alkoholowych i narkomanii: kra-
jowy i regionalny. W roku 2001 nasze dzia³ania krajowe koncentrowa³y siê na problemach
narkomanii i przemocy: zarówno domowej, jak i przemocy w zak³adach karnych.

Program Krajowy
Pragn¹c zintegrowaæ �rodowisko terapeutów narkomanii, zorganizowali�my w Fundacji spo-
tkanie na temat ró¿nych sposobów podej�cia do leczenia narkomanii, na którym obecni byli
terapeuci z ró¿nych o�rodków leczenia uzale¿nieñ, przedstawiciele ruchu Anonimowych
Narkomanów oraz przedstawiciele Krajowego Biura ds. Narkomanii. Na doroczn¹ Szko³ê
Letni¹ zaprosili�my 80 terapeutów narkomanii, w tym 50 przedstawicieli o�rodków i poradni
MONARu. Pomogli�my w wydaniu jednego numeru kwartalnika Prawo i P³eæ po�wiêcone-
go zagadnieniom alkoholizmu i innych uzale¿nieñ (kwartalnik wydawany jest przez Funda-
cjê Centrum Praw Kobiet).

W roku 2001 kontynuowali�my finansowanie i nadzorowanie prowadzonego w Areszcie
�ledczym w Radomiu pilota¿owego programu Leczenie z przemocy, opartego na modelu
amerykañskim, w ramach którego wiê�niowie skazani na d³ugie wyroki poddawani s¹ te-
rapii, która ma pomóc im wyzbyæ siê agresywnych zachowañ i nauczyæ siê ¿yæ bez prze-
mocy. Konsultacjami w realizacji programu s³u¿y prof. James Gilligan, autor ksi¹¿ki Przemoc
i wstyd. W programie radomskim uczestniczy sze�ciu wiê�niów skazanych na d³ugoletnie
wyroki. Po wielomiesiêcznej psychoedukacji oraz terapii indywidualnej i grupowej, prowa-
dzonej przez specjalistów penitencjarnych (w tym psychiatrê spoza zak³adu karnego), wiê�-
niowie ci przygotowuj¹ siê do cyklu szkoleñ, które pozwol¹ im w przysz³o�ci zostaæ
instruktorami i "leczyæ z przemocy" m³odych skazanych, zw³aszcza tych, którzy z krótkimi
wyrokami trafi¹ do wiêzienia po raz pierwszy.

Kontynuowali�my wspó³pracê z policj¹, finansuj¹c prelekcje nt. uzale¿nieñ dla pracowni-
ków policji, a tak¿e udzia³ policjantów we wspólnych przedsiêwziêciach edukacyjnych,
takich jak np. - wspó³organizowane przez Komendê Powiatow¹ Policji w Pruszkowie - Fo-
rum Powiatu Pruszkowskiego Przeciw Przemocy, w którym wziê³o udzia³ oko³o 300 osób,
w tym przedstawiciele lokalnego samorz¹du, psychoterapeuci, lekarze, ksiê¿a, nauczyciele
i uczniowie pruszkowskich szkó³.

W pa�dzierniku 2001, na zaproszenie Komisji, ponownie przyjecha³ do Polski Marek Prejzner
z Polish American Association w Chicago, specjalista w dziedzinie pracy ze sprawcami prze-
mocy domowej. Poprowadzi³ on warsztaty dla terapeutów (w Warszawie, Kielcach, Olszty-
nie i Poznaniu) ucz¹ce sprawdzonych w USA metod edukacji i resocjalizacji sprawców
przemocy. Warsztaty odby³y siê przy �cis³ej wspó³pracy zak³adów karnych w Kielcach i w
Barczewie k. Olsztyna. W ka¿dym z nich uczestniczy³o 15-20 osób przygotowuj¹cych siê do
uruchomienia programów psycho-edukacyjnych dla sprawców przemocy w Polsce (od li-
stopada 2001 taki program dzia³a ju¿ przy O�rodku Profilaktyki Uzale¿nieñ w Olsztynie).
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Komisja rozpoczê³a wspó³pracê z dr Jackiem Morawskim, finansuj¹c w Areszcie �ledczym w
Suwa³kach zajêcia z programu ART (Trening Zastêpowania Agresji) prowadzone z m³odo-
cianymi osadzonymi.

Program Regionalny
W 2001 roku zorganizowali�my szkolenie dla dziennikarzy z regionu na temat problemów
kobiet we wspó³czesnym �wiecie (Warszawa, 25�26 stycznia), Szko³ê Letni¹ dla Terapeu-
tów Uzale¿nieñ (Konstancin-Jeziorna, 16�20 maja), szkolenie dla instruktorów terapii odwy-
kowej (Warszawa, 27-29 sierpnia) i dwa szkolenia na temat leczenia uzale¿nionych w
zak³adach karnych (Zak³ad Karny Barczewo, 21-24 maja i Areszt �ledczy na S³u¿ewcu w
Warszawie, 26-28 wrze�nia). Dodatkowo wspó³finansowali�my dwie konferencje dotycz¹ce
leczenia uzale¿nieñ, które odby³y siê w listopadzie: S³u¿by mundurowe a profilaktyka i le-
czenie uzale¿nieñ (Szpital MSWiA w Otwocku) i Terapia uzale¿nieñ w systemach peniten-
cjarnych Europy �rodkowej i Wschodniej (Centralny Zarz¹d S³u¿by Wiêziennej, Popowo). Na
ka¿d¹ z tych konferencji zaprosili�my go�ci zagranicznych, m.in. z Kazachstanu, Kirgizji,
Mongolii i Tad¿ykistanu.

W minionym roku przeprowadzili�my równie¿ 11 seminariów za granic¹: w Bu³garii (3 semi-
naria), na Litwie, £otwie (2 seminaria), S³owacji (3 seminaria), w Tad¿ykistanie i na Ukra-
inie. W pa�dzierniku 2001 r. na zaproszenie Instytutu Alberta Schweitzera wspó³orga-
nizowali�my w Budapeszcie miêdzynarodowe seminarium Polityka wobec alkoholu a zdro-
wie publiczne.Wziê³o w nim udzia³ 30 uczestników z krajów Europy Wschodniej i �rodkowej
oraz Azji Centralnej, z którymi wspó³pracujemy od 1996 roku.

Na organizowane przez nas sta¿e z dziedziny profilaktyki i leczenia alkoholików i narkoma-
nów przyjecha³o do Polski 34 specjalistów z Bu³garii, Ukrainy, Rosji i Kazachstanu. Cztery
osoby z Polski i jedna z Litwy przebywa³y na sta¿u w O�rodku Leczenia Uzale¿nieñ Stupeny
w Odessie na Ukrainie. Sfinansowali�my te¿ pobyt w Polsce trzech oficerów policji z Tad¿y-
kistanu, którzy zapoznali siê z prac¹ w O�rodkach Leczenia Narkomanów MONARu.

Wydali�my dwa kolejne numery biuletynu ArkA w jêzyku rosyjskim, a tak¿e pierwszy nu-
mer Arki w jêzyku bu³garskim.

Program regionalny finansowany by³ ze �rodków Open Society Institute w Budapeszcie ( 726
503,40 z³), który dodatkowo przekaza³ kwotê 52 839 USD naszym partnerskim organizacjom
z krajów regionu (dotacje otrzyma³y organizacje z Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu,
£otwy, Mo³dawii, Mongolii, Rosji, Tad¿ykistanu i Ukrainy).

RAZEM: 1 017 310,31 z³
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Medycyna paliatywna
i problematyka zdrowotna

Fundacja przez kilka lat wspomaga³a rozwój ruchu hospicyjnego w Polsce, wspieraj¹c dzia-
³ania zmierzaj¹ce do podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób pracuj¹cych w hospicjach,
w³¹czania wolontariuszy w system opieki paliatywnej, nabywania umiejêtno�ci w pozyski-
waniu �rodków na funkcjonowanie hospicjów, propagowania ruchu hospicyjnego i organi-
zacji grup wsparcia dla chorych i ich rodzin. W 2001 roku, zamykaj¹c nasze dzia³ania w tej
dziedzinie, przekazali�my ostatnie dotacje na szkolenia w zakresie zarz¹dzania hospicjum i
wykorzystywania wolontariatu w opiece hospicyjnej. Wspó³pracowali�my ponadto z regio-
nalnymi programami Open Society Institute zajmuj¹cymi siê problematyk¹ opieki zdrowotnej.

Medycyna paliatywna

Organizacja sta¿y pracowników polskich hospicjów przy instytucjach brytyj-
skich zajmuj¹cych siê opiek¹ paliatywn¹ 30 773,72 z³

Prowadzenie szkoleñ z zakresu zarz¹dzania zak³adami opieki d³ugotermino-
wej i paliatywno-hospicyjnej 74 870 z³

Prowadzenie szkoleñ nt. profesjonalnej organizacji wolontariatu oraz orga-
nizacji systemu wsparcia dla osób w ¿a³obie i personelu hospicjów

45 600 z³

Inne

Dotacja na organizacjê konferencji Improving the health through population-
based smoking cessation campaign: the Great Central and Eastern European
Smoke-out (dotacja ze �rodków programu regionalnego OSI) 10 000 z³

Realizacja programu Harm Reduction � zmniejszanie szkód w narkomanii
(dotacja z bud¿etu Komisji Edukacji w Dziedzinie Uzale¿nieñ) 42 318 z³

Dofinansowanie szkolenia w o�rodkach leczenia uzale¿nieñ w Stanach
Zjednoczonych (dotacja z bud¿etu Komisji Edukacji w Dziedzinie Uzale¿nieñ)

2 000 z³

Dofinansowanie udzia³u w seminarium Alcohol Policy and Public Health w
Budapeszcie (dotacja ze �rodków Schweitzer Seminar) 7 478,10 z³

Konferencja wspó³organizowana przez Fundacjê, Open Society Institute z
Nowego Jorku i Schweitzer Seminar z Wiednia. Uczestnikami konferencji
byli przedstawiciele rz¹dowych i pozarz¹dowych instytucji zajmuj¹cych siê
profilaktyk¹ HIV/AIDS (organizacja konferencji finansowana ze �rodków
programu regionalnego OSI) 222 902,93 z³

Polish Hospices Fund,
Shaftesbury, Wielka Brytania

Regionalny Zespó³ Opieki Paliatywnej �
dom Sue Ryder, Bydgoszcz

Stowarzyszenie Przyjació³ Chorych
Hospicjum � Hospicjum Mi³osierdzia

Bo¿ego, Gliwice

Fundacja Promocja Zdrowia,
Warszawa

United Nations Development Program,
Biuro w Warszawie

Wies³aw Kondratowicz, O�rodek
Duszpasterstwa Trze�wo�ci, Kowalew

Ma³gorzata Sieczkowska, Gniezno,
Adam K³odecki, Joanna Miku³a-Choj-

nowska, Ewa Osiatyñska, Mira Prajsner,
Bohdan Woronowicz, Antoni Zieliñski,

Warszawa

Konferencja na temat strategii dzia³ania
wobec wzrostu zachorowañ na HIV/

AIDS w Europie �rodkowo-Wschodniej

RAZEM: 435 942,75 z³
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Fundusz Charytatywny
Commercial Union

Ju¿ od sze�ciu lat Fundacja wspó³pracuje z Commercial Union � Towarzystwem Ubezpie-
czeñ na ¯ycie (Polska) SA, które przekazuje nam dotacje na pomoc niepe³nosprawnym,
dzieciom i m³odzie¿y. W 2001 roku dziêki pomocy Commercial Union przekazali�my szereg
dotacji m.in. w ramach projektów: Starszy brat, starsza siostra i Wolontariusz; zrealizowali-
�my te¿ wspólny projekt K³adka adresowany do dzieci i m³odzie¿y z terenów, które ucier-
pia³y wskutek powodzi 2001 roku (wszystkie dotacje przekazane ze �rodków Commercial
Union opisane s¹ przy programach: Pomocy Dzieciom, M³odzie¿owym, Prawnym i Pozarz¹-
dowym).

Ponadto Fundacja zarz¹dza Funduszem Charytatywnym Commercial Union, z którego fi-
nansujemy wy³¹cznie przedsiêwziêcia wskazane przez darczyñcê, zwi¹zane z niesieniem
pomocy dzieciom chorym i potrzebuj¹cym opieki, a a tak¿e dzia³alno�ci¹ o�wiatow¹
i edukacyjn¹.

Fundusz Charytatywny Commercial Union

Projekt kulturalno-o�wiatowy realizowany dla kleryków ³owickiego semi-
narium 500 z³

Dofinansowanie funduszu stypendialnego, powo³anego na rzecz studentów
nauk humanistycznych 25 000 z³

Dotacja na leczenie Katarzyny Drabczyk 1 000 z³

Dofinansowanie leczenia operacyjnego Mateusza B¹kowskiego
2 000 z³

Dofinansowanie dzia³añ na rzecz ochrony zdrowia
3 000 z³

Dofinansowanie leczenia Agatki Kaczmarek 2 000 z³

Dofinansowanie leczenia Klaudii Wnukowskiej 1 000 z³

Dofinansowanie dzia³alno�ci na polu o�wiaty, kultury fizycznej i sportu
7 000 z³

Projekt z zakresu ochrony �rodowiska - odbudowa zniszczonego przez po-
wód� kolektora sanitarnego 3 000 z³

Darowizna na leczenie 2 000 z³

Darowizna na leczenie 2 000 z³

Caritas Diecezji £owickiej,
£owicz

Fundacja Instytut Artes Liberales,
Warszawa

Fundacja Przeciw Leukemii, Warszawa

Fundacja ¯yjecie � pozwólcie
¿yæ innym, Szczecin

Fundacja Onkologii Do�wiadczalnej
i Klinicznej, Warszawa

Fundacja Urszuli Jaworskiej, Warszawa

Urz¹d Miasta i Gminy,
Konstancin � Jeziorna

Urz¹d Miasta, Kazimierz Dolny

Andrzej Grabarz, Che³mno

Krzysztof Serwik, £ód�

RAZEM: 48 500 z³
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Nasi
darczyñcy

W 2001 roku � podobnie jak w latach poprzednich � znakomita wiêkszo�æ �rodków finanso-
wych na dzia³alno�æ Fundacji im. Stefana Batorego pochodzi³a z Open Society Institute,
finansowanego przez George�a Sorosa. Dodatkowe fundusze oraz wsparcie w naturze uzy-
skali�my tak¿e z innych �róde³, zagranicznych i krajowych, przede wszystkim z Fundacji
Forda, która w roku 1996 udzieli³a nam piêcioletniej dotacji w wysoko�ci 2,5 miliona USD
na dzia³alno�æ statutow¹; w 2001 roku wykorzystali�my jej ostatni¹ czê�æ.

W�ród innych darczyñców zagranicznych znale�li siê: firma Levi Strauss & Co., która prze-
kaza³a 50 000 USD na projekt Równe szanse (�rodki te przekazane zostan¹ lokalnym orga-
nizacjom pozarz¹dowym na stypendia dla uczniów w roku szkolnym 2001/2002),
Ambasada Brytyjska oraz Bank �wiatowy, wspieraj¹ce dzia³ania Programu przeciw Korup-
cji, Europejska Fundacja Kulturalna z Amsterdamu, która kolejny rok wspó³finansowa³a z
Programem Kulturalnym Sztukê dla Spo³ecznej Harmonii.

Dzia³ania Forum Europy �rodkowo-Wschodniej finansowane by³y przez Program MATRA Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Holandii, National Endowment for Democracy, Ger-
man Marshall Memorial Fund of the United States, Biuro Prasy i Informacji NATO w Brukseli,
Ambasady Estonii, Litwy i £otwy. Program Europejski otrzyma³ dotacjê z Fundacji Bertelsman-
na, a Program Prawny wspar³a pani Irene Mroz, przekazuj¹c dotacjê na Centra Praw Kobiet.

W�ród darczyñców krajowych hojno�ci¹ i spo³ecznym zaanga¿owaniem wyró¿nia³ siê nasz
wieloletni partner, Commercial Union � Towarzystwo Ubezpieczeñ na ¯ycie (Polska) S.A.,
który w roku 2001 przekaza³ nam rekordow¹ kwotê 500 000 z³ na projekty z dziedziny po-
mocy spo³ecznej i zdrowia, program Starszy brat, starsza siostra oraz na projekt K³adka dla
dzieci i m³odzie¿y z terenów, które ucierpia³y na skutek powodzi. W 2001 roku do grona
naszych darczyñców do³¹czy³ Deutsche Bank Polska S.A., przeznaczaj¹c 100 000 z³ na na-
grody dla organizacji pozarz¹dowych w konkursie Porz¹dnie poza Rz¹dem. Dotacje na sty-
pendia dla dzieci i m³odzie¿y w projekcie Równe szanse przekaza³y równie¿ Firma
Chemiczna Dwory S.A. z O�wiêcimia i Wrigley Poland sp. z o.o. Poznania.

Z ogromn¹ wdziêczno�ci¹ przyjêli�my darowiznê od anonimowego darczyñcy z Polski,
który przekaza³ na nasz¹ dzia³alno�æ statutow¹ pakiet 14.000 akcji spó³ki Agora S.A. o war-
to�ci 700 000 z³.

Poszczególne projekty Forum Europy �rodkowo-Wschodniej by³y wspó³organizowane i wspó³-
finansowane przez Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji, Instytut Polski w Miñsku, O�rodek
My�li Politycznej w Krakowie (ze �rodków w³asnych i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego). Nieocenion¹ pomoc w realizacji programu stypendialnego dla studentów z Bia-
³orusi udzielili, zwalniaj¹c ich z czesnego: Uniwersytet Warszawski, Szko³a G³ówna Handlowa
w Warszawie, Uniwersytet Wroc³awski, Wy¿sza Szko³a Biznesu � National Louis University w
Nowym S¹czu oraz Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie. W promocji programu Starszy brat,
starsza siostra pomog³a Agencja Reklamowa JM Malik z Przemy�la.

Wszystkim naszym darczyñcom serdecznie dziêkujemy!
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Open Society Institute, Nowy Jork i Budapeszt 27 247 491,52

Ford Foundation, Nowy Jork 2 096 573,50

Anonimowy darczyñca (akcje spó³ki Agora S.A.) 700 000,00

Commercial Union � Towarzystwo Ubezpieczeñ
na ¯ycie (Polska) S.A., Warszawa 404 126,01

Levi Strauss & Co., Bruksela 206 000,00

Deutsche Bank Polska S.A., Warszawa 100 000,00

European Foundation Center, Bruksela 66 705,05

Ambasada Brytyjska, Warszawa 47 765,00

National Endowment for Democracy, Waszyngton 37 725,93

European Cultural Foundation, Amsterdam 37 173,45

Program Matra/KAP Ambasady Królestwa Niderlandów, Warszawa 36 925,35

Baltic-American Partnership Fund, Nowy Jork 34 542,63

German Marshall Memorial Fund of the United States, Waszyngton 32 628,28

Bertelsmann Stiftung, Guetersloh 20 238,50

Fondation France-Pologne, Pary¿ 19 155,53

NATO, Press and Information Office, Bruksela 15 349,04

Irene Mroz, Pary¿ 13 290,99

Bank �wiatowy, Warszawa 10 101,52

Niezale¿na Oficyna Wydawnicza, Warszawa 10 000,00

Robert Bosch Stiftung, Stuttgart 9 552,18

Schweitzer Seminar, Hamden 5 224,49

Firma Chemiczna Dwory S.A., O�wiêcim 5 000,00

Wrigley Poland sp. z o.o., Poznañ 5 000,00

Ambasada Republiki Estonii, Warszawa 2 086,66

Ambasada Republiki Litwy, Warszawa 2 086,66

Ambasada Republiki £otwy, Warszawa 2 086,66

Eurasia Foundation, Tbilisi 1 775,47

Inne przychody na dzia³alno�æ statutow¹
(w tym rozliczenia i zwroty dotacji) 2 397 858,28

Razem (PLN) 33 534 064,29

�rodki finansowe otrzymane w 2001 roku

Sprawozdanie
finansowe
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Program Organizacji Pozarz¹dowych 8 369 911,94

Program Prawny 1 454 461,30

Program Kobiecy 1 581 757,16

Program M³odzie¿owy 1 694 874,12

Program Pomocy Dzieciom 2 007 446,74

Program Informacja i Komunikacja Spo³eczna 806 272,22

Program Media 265 360,78

Program Wydawniczy 784 520,83

Program Kulturalny 2 308 194,35

Arts and Culture Network Program 327 160,76

Program Akademicki 1 743 919,66

Program Wschód-Wschód 1 265 431,46

Forum Europy �rodkowej i Wschodniej 1 891 311,94

Program Europejski 1 467 280,53

Program przeciw Korupcji 734 458,99

Komisja Edukacji w Dziedzinie Uzale¿nieñ 1 017 310,31

Medycyna paliatywna i problematyka zdrowotna 435 942,75

Fundusz Charytatywny Commercial Union 48 500,00

Razem (PLN) 28 204 115,84

Wydatki programowe 28 204 115,84

Wydatki administracyjne 3 425 494,54

�rodki trwa³e, amortyzacja i eksploatacja budynku 1 619 928,77

Razem (PLN) 33 249 539,15

Wydatki poniesione w 2001 roku

Wydatki wed³ug programów
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Kwota
2000 2001

1 2 3 4

A Przychody z dzia³alno�ci statutowej 34 768 914,62 33 534 064,29
1 Przychody na dzia³alno�æ statutow¹ 34 768 914,62 33 534 064,29

B Koszty dzia³alno�ci statutowej 29 685 561,90 28 204 115,84
1 Koszty dzia³alno�ci statutowej 29 685 561,90 28 204 115,84

C Wynik na dzia³alno�ci statutowej 5 083 352,72 5 329 948,45
D Koszty biura Fundacji 5 023 777,48 5 045 423,31
1 Zu¿ycie materia³ów i energii 1 313 990,30 452 226,36

2 Us³ugi obce 1 432 846,04 1 169 153,45

3 Amortyzacja 261 905,80 945 878,81

4 Wynagrodzenia i narzuty 1 340 437,38 1 449 667,12

5 Pozosta³e koszty 674 597,96 1 028 497,57

G Pozosta³e przychody 1 062 273,51 353 739,69
H Pozosta³e koszty 503 640,80 1 660,58
I Przychody finansowe 3 168 906,27 2 659 045,23
J Koszty finansowe 466 370,19 38 935,64
K Wynik C-D-E+F-G+H-I 3 320 744,03 3 256 713,84
L Zyski i straty nadzwyczajne -14 500,00
1 Zyski

2 Straty -14 500,00

M Podatek dochodowy 24 815,94 12 130,00

Wynik dzia³alno�ci za rok K (+ - L - M) 3 281 428,09 3 244 583,84

Poz Wyszczególnienie

Rachunek zysków i strat
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1 2 3 4 5
A Maj¹tek trwa³y 35 743 530,55 31 699 596,29
I Warto�ci niematerialne i prawne 02 4 331 218,22 4 114 091,94

II Rzeczowy maj¹tek trwa³y 01\07 28 639 717,19 27 585 504,35

III Finansowy maj¹tek trwa³y 2 772 595,14
w tym:

- d³ugoterminowe papiery warto�ciowe 030 2 772 595,14

B Maj¹tek obrotowy 18 571 025,06 22 321 178,11
I Nale¿no�ci i roszczenia 351 161,80 269 747,92

w tym:

- inne nale¿no�ci 200\201 275 692,00 237 998,55

- rozrachunki z pracownikami 242 7 692,53 6 394,83

- po¿yczki 240 66 483,00 17 800,00

- rozrachunki z bud¿etem 220\243 7 554,54

- rozrachunki z tytu³u inwestycji 282 1 294,27

II Papiery warto�ciowe krótkoterminowe 142 3 468 679,80 700 000,00
III �rodki pieniê¿ne 14 751 183,46 21 351 430,19

w tym:

- kasa 101 38 914,96 12 180,20

- rachunek bankowy - bie¿¹cy z³otowy 131 9 328 838,36 101 412,16

- rachunek bankowy - pomocniczy 132/133 29 491,61 4 081 405,63

- rachunek bankowy - bie¿¹cy dewizowy 151/153 527 072,18 215 996,55

- rachunek bankowy - terminowy z³otowy 141 4 538 000,00 16 225 216,54

- rachunek bankowy - kaucja 140 573 798,77

- rachunek funduszu za³o¿ycielskiego w USD 150 131 339,44 131 420,34

- gotówka w Biurze Maklerskim 142 157 526,91 10 000,00

C Rozliczenia miêdzyokresowe - czynne 640 80 132,48 63 143,26

BILANS 54 394 688,09 54 083 917,66

AKTYWA Konto
Stan na dzieñ

31.12.2000 31.12.2001

Bilans / Aktywa
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6 7 8 9 10
A Fundusze w³asne 20 178 953,79 22 960 491,77
I Fundusz statutowy 800 11 339 467,71 15 887 970,67

w tym:

- maj¹tek trwa³y netto 800 438 254,29 175 390,24

- z rozliczenia wyniku finansowego 800 6 475 332,84 11 486 881,66

- fundusz za³o¿ycielski 800 131 339,44 131 420,34

- warto�ci niematerialne, prawne i inne 800 4 294 541,14 4 094 278,43

II Wynik finansowy 8 839 486,08 7 072 521,10
w tym:

- z rozliczenia wyniku lat poprzednich 860 5 558 057,99 3 827 937,26

- z rozliczenia wyniku bie¿¹cego roku 860 3 281 428,09 3 244 583,84

B Rezerwy i przychody przysz³ych okresów 30 275 413,29 27 679 307,09
w tym:

- przychody przysz³ych okresów 840 30 275 413,29 27 679 307,09

C Zobowi¹zania 3 912 779,67 3 411 341,91
I w tym:

- inne zobowi¹zania grantowe 200/201 3 436 614,32 2 322 761,19

- rozrachunki z pracownikami 242 5 468,29 4 753,24

- niepodjête wynagrodzenia 232/233 70 322,52 182 538,90

- rozrachunki z bud¿etem 220 185 532,60 195 564,68

- rozrachunki z ZUS 243 129 288,74 168 758,35

- rozrachunki z tytu³u inwestycji 282 85 553,20

- kaucje 244 536 965,55

D Zak³adowy Fundusz Socjalny 27 541,34 32 776,89

BILANS 54 394 688,09 54 083 917,66

PASYWA Konto
Stan na dzieñ

31.12.2000 31.12.2001

Bilans / Pasywa
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Przeprowadzili�my badanie za³¹czonego sprawozdania finansowego
Fundacji im. Stefana Batorego z siedzib¹ w Warszawie, na które sk³a-
da siê bilans sporz¹dzony na dzieñ 31 grudnia 2001 r., który po stro-
nie aktywów i pasywów wykazuje sumê 54.083.917,66 z³, rachunek
zysków i strat za rok obrotowy koñcz¹cy siê tego dnia wykazuj¹cy
zysk netto w kwocie 3.244.583,84 z³ oraz informacja dodatkowa.
Za sporz¹dzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Za-
rz¹d Fundacji. Naszym zadaniem by³o zbadanie sprawozdania fi-
nansowego i wydanie na jego temat opinii.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzili�my stosownie do
postanowieñ Miêdzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdañ
Finansowych wydanych przez Miêdzynarodow¹ Federacjê Ksiêgo-
wych, rozdzia³u 7 ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 roku o rachunko-
wo�ci (Dz. U. nr 121, poz. 591 wraz z pó�niejszymi zmianami),
rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1998 roku w
sprawie szczególnych zasad rachunkowo�ci dla niektórych jednostek
nie prowadz¹cych dzia³alno�ci gospodarczej (Dz. U. nr 115, poz. 748
wraz z pó�niejszymi zmianami), ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o
fundacjach (Dz. U. nr 21, poz . 97 wraz z pó�niejszymi zmianami) oraz
norm wykonywania zawodu bieg³ego rewidenta, wydanych przez
Krajow¹ Radê Bieg³ych Rewidentów. Przepisy te wymagaj¹, aby
badanie zosta³o zaplanowane i przeprowadzone w sposób daj¹cy
wystarczaj¹c¹ pewno�æ, ¿e sprawozdanie finansowe nie zawiera
istotnych b³êdów. Badanie obejmuje sprawdzenie w oparciu o meto-
dê wyrywkow¹ dowodów i zapisów ksiêgowych, z których wynikaj¹
kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. Badanie
obejmuje równie¿ ocenê stosowanych zasad rachunkowo�ci, znacz¹-
cych szacunków dokonanych przez Zarz¹d Fundacji oraz ocenê ogól-
nej prezentacji sprawozdania finansowego. Wyra¿amy przekonanie,
¿e przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczaj¹c¹ podsta-
wê do wydania opinii.

Naszym zdaniem za³¹czone sprawozdanie finansowe zosta³o sporz¹-
dzone na podstawie prawid³owo prowadzonych ksi¹g rachunko-
wych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych
aspektach, sytuacjê finansow¹ Fundacji na dzieñ 31 grudnia 2001 r.
oraz wynik finansowy za rok obrotowy koñcz¹cy siê tego dnia, zgod-
nie z zasadami rachunkowo�ci stosowanymi w Polsce, okre�lonymi w
ustawie z dnia 29 wrze�nia 1994 roku o rachunkowo�ci oraz rozporz¹-
dzeniu Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1998 roku w sprawie
szczególnych zasad rachunkowo�ci dla niektórych jednostek nie pro-
wadz¹cych dzia³alno�ci gospodarczej, stosowanymi w sposób ci¹g³y.

Ponadto, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994
roku o rachunkowo�ci, stwierdzamy, ¿e informacje zawarte w spra-
wozdaniu z dzia³alno�ci sporz¹dzonym przez Zarz¹d Fundacji s¹ zgod-
ne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

OPINIA BIEG£EGO
REWIDENTA

DLA FUNDACJI
IM. STEFANA BATOREGO

Bieg³y rewident nr 796/1670
Bogdan Dêbicki,
Cz³onek Zarz¹du
/podpis/

Warszawa, 13 marca 2002 r.

Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.
Bieg³y rewident nr 796/1670
Bogdan Dêbicki
Cz³onek Zarz¹du
/podpis/

Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.
Robert Novakowski, Dyrektor
/podpis/


