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O Fundacji

Fundacja im. Stefana Batorego, założona w 1988 roku przez George’a Sorosa, amerykańskiego finansistę i filantropa, oraz grupę przywódców polskiej opozycji demokratycznej lat 80-tych, jest niezależną
organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego.
Celem Fundacji jest budowa otwartego, demokratycznego społeczeństwa, społeczeństwa ludzi świadomych swych praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej wspólnoty lokalnej, swojego
kraju i społeczności międzynarodowej. Do priorytetowych zadań Fundacji należą:

Poprawa jakości polskiej demokracji
• Wspieramy inicjatywy służące zwiększaniu partycypacji obywatelskiej i wzmacnianiu poczucia
odpowiedzialności obywateli za wspólne dobro. Działamy na rzecz przejrzystości życia publicznego i upowszechniania społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem instytucji publicznych.
Dążymy do podniesienia poziomu publicznej debaty i „uspołecznienia” procesu formułowania
i wdrażania polityk publicznych.

Wzmacnianie roli instytucji obywatelskich w życiu publicznym
• Wspieramy rozwój organizacji i koalicji pozarządowych działających na rzecz poprawy jakości
polskiej demokracji i rozwijania współpracy międzynarodowej. Dążymy do profesjonalizacji i legitymizacji prowadzonych przez nie działań, budowie ich wiarygodności i zwiększenia skali ich
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oddziaływania na sferę publiczną.

Rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej
• Działamy na rzecz zbliżenia między państwami Unii Europejskiej i krajami sąsiadującymi z nią
na wschodzie. Wspieramy działania sprzyjające wymianie między krajami Europy Środkowej
i Wschodniej doświadczeń związanych z procesami przemian politycznych, budowaniem społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywaniem problemów społecznych. Dążymy do zwiększenia
roli polskich organizacji pozarządowych na arenie międzynarodowej.

Fundacja prowadzi też działania mające na celu wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z uboższych
środowisk.
Podstawową metodą działania Fundacji jest udzielanie dotacji organizacjom działającym na rzecz dobra publicznego. Realizujemy także własne projekty: organizujemy konferencje i debaty, wizyty studyjne i szkolenia, wydajemy publikacje, prowadzimy kampanie społeczne i działania rzecznicze, monitorujemy funkcjonowanie instytucji publicznych.
Fundacja współpracuje z wieloma instytucjami z kraju i zagranicy. Jest członkiem Forum Darczyńców
w Polsce i Grupy Zagranica, a także Europejskiego Centrum Fundacji (European Foundation Centre).
Pracuje z siecią Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Uczestniczy w pracach Forum Społeczeństwa Obywatelskiego działającego w ramach unijnej inicjatywy Partnerstwa
Wschodniego (Eastern Partnership Civil Society Forum) oraz Forum Społeczeństwa Obywatelskiego
Unia–Rosja.
W swojej działalności przestrzegamy zasad przejrzystości, otwartości i równego dostępu w procesie
przyznawania dotacji. O naszych działaniach, w tym o możliwości ubiegania się o dotacje oraz decyzjach o rozdziale środków, informujemy na bieżąco na stronie internetowej www.batory.org.pl. Coroczne sprawozdania z działalności Fundacji, wraz z pełną listą przyznanych dotacji, poddawane są
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audytowi zewnętrznemu i udostępniane publicznie.

Nasi darczyńcy

Działania w roku 2014 prowadziliśmy przede wszystkim ze środków pozyskanych przez nas od polskich i zagranicznych instytucji prywatnych i rządowych, a także dzięki darowiznom firm i osób prywatnych oraz wpłatom 1% podatku dochodowego.
Z funduszy otrzymanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG) prowadziliśmy, zaplanowany na lata 2014–2016, program Obywatele dla
Demokracji. Program ten, o znaczącym budżecie 37 milionów EUR, oferuje polskim organizacjom pozarządowym dotacje na inicjatywy dotyczące partycypacji obywatelskiej, społecznej kontroli instytucji
publicznych, przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniom oraz na projekty skierowane do dzieci
i młodzieży.
Pozostałe działania programowe finansowaliśmy głównie ze środków otrzymanych z Fundacji Społeczeństwa Otwartego z Nowego Jorku (Open Society Foundations) oraz z funduszy własnych.
Z dotacji z National Endowment for Democracy, Komisji Europejskiej, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz z programu „Wsparcie Demokracji” Fundacji Solidarności Międzynarodowej finansowanego ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP finansowaliśmy część działań w programie Otwarta Europa.
Z darowizny Fundacji Agory, przychodów z wieczystego Funduszu Małgorzaty Szejnert, ze środków
przekazanych przez Fundację Rodziny Gavellów oraz z wpłat 1% podatku dochodowego finansowaliśmy dotacje dla organizacji prowadzących programy stypendialne wyrównujące szanse edukacyjne
młodzieży szkolnej z małych miejscowości i niezamożnych środowisk. W minionym roku na program
Równe Szanse pozyskaliśmy darowiznę 80 000 zł od grupy Pracuj.pl, a także zapis spadkowy w postaci
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o wartości 240 tysięcy złotych od państwa Elżbiety
i Zbigniewa Sadowskich.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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Ze środków zgromadzonych w funduszach powierzonych: im. Iwony Winiarskiej-Feleszko, Janiny
i Tomasza Maczugów oraz „Rozwiń Skrzydła” im. J. i J. Putka wypłacaliśmy stypendia dla młodzieży
akademickiej. Z Funduszu ś.p. Beaty Pawlak sfinansowaliśmy kolejną doroczną nagrodę Jej imienia.
Z Funduszu im. Staszka Jonczyka „Śpiewaj” wspieraliśmy działalność amatorskich chórów. Z darowizny Fundacji Karola Urygi-Nawarowskiego z USA dotowaliśmy organizacje, które zajmują się diagnozowaniem i terapią dzieci z zaburzeniami wywołanymi przez Płodowy Zespół Alkoholowy FAS (Fetal
Alcohol Syndrome).
Wszystkim naszym darczyńcom: osobom, firmom i instytucjom serdecznie dziękujemy! Dzięku-
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jemy setkom osób, które obdarzyły nas zaufaniem, przekazując 1% swojego podatku na działania
naszej Fundacji. Dzięki Waszemu wsparciu możemy pomagać innym.

Dziękujemy firmom i instytucjom, które przekazały nam pomoc rzeczową i niematerialną oraz ekspertom i konsultantom, którzy służyli nam pro bono fachową radą i pomocą.
Dziękujemy wszystkim, którzy w roku minionym pomogli nam w kampanii pozyskiwania wpłat
1% podatku dochodowego oraz promocji programu Równe Szanse. Za użyczenie bezpłatnych
powierzchni reklamowych i czasów emisyjnych serdecznie dziękujemy: Radiu Lublin; tytułom prasowym: „21. Wiek”, „Kropka TV”, „Postępy Biochemii”, „Przegląd Techniczny”; sieciom i portalom:
Goldbach Audience, AtMedia Online, IDMnet, Edi-Net, Filmweb, o2.pl, pracuj.pl, firmie Google za bezpłatny pakiet reklamowy Adwords.
Szczególne podziękowania składamy spółce Agora S.A., która bezpłatnie emitowała ogłoszenia i banery promujące program Równe Szanse: Ufunduj stypendium i Zostań świątecznym aniołem w tytułach
prasowych i portalu gazeta.pl, a także udostępniła pro bono powierzchnię reklamową w mediach elektronicznych i papierowych dla dwóch kampanii profrekwencyjnych prowadzonych przez koalicję
Masz Głos Masz Wybór: Zagłosuj i wybierz kogoś, kto myśli tak jak Ty! przed wyborami do Parlamentu
Europejskiego i Bo każdy powód jest ważny przed wyborami do samorządu lokalnego.
Wyrazy wdzięczności składamy dwóm domom mediowym: Zenith Optimedia i MEC Active Engagement, które pomogły nam dotrzeć z przekazem kampanii profrekwencyjnych do szerokiego grona
odbiorców. Za darmową emisję i dystrybucję materiałów reklamowych i promocyjnych dziękujemy:
stacjom telewizyjnym TVP 1, TVP 2, TVP Regionalna (16 województw), TVP Info, TVP Historia, TVP Polonia, Magnes.tv, TV Chopin, Telewizja Bogatynia, itvpiaseczno.pl; rozgłośniom radiowym: Polskie
Radio SA (RDC Polskie Radio, Radio Koszalin, Radio Lublin, Radio Opole, Radio Rzeszów), Nasze.fm,
Radio7, Polskie Rozgłośnie Akademickie (Radio Kampus, Radio Żak, Radio Akadera, Radio Afera, Radio Centrum), Radio eR, Radio Żnin; tytułom prasowym: „Tygodnik Angora”, „Wprost”, „Tygodnik
Powszechny”, „Tygodnik Przegląd”, „Tygodnik Kępiński”, „Nowy Tydzień”, „Extra Kielce”, „Wiadomości
Powiatu Gliwickiego”, „Gazeta Sołecka”.
Dziękujemy: dr. Jarosławowi Flisowi, Agnieszce Grochowskiej, prof. Ewie Łętowskiej, Robertowi Makłowiczowi, dr Annie Materskiej-Sosnowskiej, Janinie Ochojskiej, Maciejowi Orłosiowi, Janowi Wróblowi
za wzięcie udziału w filmach zachęcających do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Dziękujemy ekspertom, którzy pomagali nam pro bono w działaniach programowych: Bogumile Berdychowskiej za pomoc merytoryczną przy organizacji konferencji i debat w programie Otwarta Europa i Krzysztofowi Nowakowi za pomoc w kampanii profrekwencyjnej przed wyborami samorządowymi
programu Masz Głos, Masz Wybór.

listach, służąc swoją wiedzą prawniczą i doradztwem.
Serdeczne podziękowania składamy wolontariuszom naszej Fundacji: Beacie Sosińskiej, Natalii Kobryń, Bazylowi Batko za pomoc przy organizacji akcji Masz Głos, Masz Wybór; Paulinie Kloczkowskiej i Sylwii Daśko za pomoc przy konferencjach organizowanych przez program Odpowiedzialne
Państwo, stażyście Ryszardowi Łuczynowi za pomoc przy programie Debaty; Kseni Szelachowskiej,
Bartoszowi Dudzie za wsparcie przy realizacji projektów Warszawskiego Biura ECFR; Magdalenie

▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Spółka Komandytowa za wsparcie, jakiego udzielili nam przy produkcji filmów edukacyjnych o sygna-
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Dziękujemy Janowi Grydze, Annie Lasockiej oraz Pawłowi Marciszowi z kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy
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Bobel, Sylwii Daśko, Adamowi Dobrakowskiemu, Monice Gołębiewskiej, Natalii Sieredzie, Ewelinie

Waglewskiej za pomoc w trakcie pikniku organizacji pozarządowych w ramach Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych.
Dziękujemy też wspieranemu przez Fundusz Śpiewaj chórowi Allegrezza del Canto, który uświetnił
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swoim występem jubileusz 25-lecia naszej Fundacji.

Fundacja 2014

Prowadziliśmy działania w ramach dziewięciu programów krajowych i międzynarodowych. Trzy z nich
udzielały wsparcia finansowego organizacjom pozarządowym w Polsce (Obywatele dla Demokracji, Równe Szanse) i zagranicą (Dla Białorusi), pozostałe sześć (Debaty, Masz Głos, Masz Wybór,
Odpowiedzialne Państwo, Otwarta Europa, Przeciwdziałanie Uzależnieniom, Warszawskie Biuro
ECFR) realizowało działania samodzielnie.
W programach krajowych nasza działalność koncentrowała się na rozwijaniu i wspieraniu inicjatyw
służących większemu angażowaniu obywateli w życie publiczne: poszerzaniu możliwości ich uczestnictwa w procesie stanowienia prawa i tworzenia polityk publicznych na poziomie lokalnym i ogólnopolskim, sprawowaniu kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych i włączaniu mieszkańców
we współdecydowanie o sprawach dotyczących ich społeczności oraz zachęcaniu ich do świadomego
uczestnictwa w wyborach. Dużą wagę poświęciliśmy problemom dyskryminacji i wykluczeń społecznych, a także inicjatywom skierowanym do dzieci i młodzieży.
Wiele energii i pracy włożyliśmy w prowadzenie uruchomionego w połowie 2013 roku programu dotacyjnego Obywatele dla Demokracji. Program ten o budżecie 150 milionów złotych, pochodzących ze
środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG), uczynił nas na trzy lata największym grantodawcą środowisk pozarządowych w Polsce. Skalę programu obrazują liczby: na konkursy
dotacyjne prowadzone od jesieni 2013 roku wpłynęło 6676 wniosków. W dwustopniowej procedurze
oceny uczestniczyło ponad 100 niezależnych ekspertów. W trzech konkursach dotacyjnych rozstrzygniętych w 2014 roku przyznaliśmy: 354 dotacje na projekty z zakresu partycypacji obywatelskiej i spo-

cych poprawie działania trzeciego sektora. Ponadto, 34 organizacje otrzymało dotacje o łącznej wartości 0,8 miliona zł na nawiązanie lub wzmocnienie współpracy dwustronnej – między organizacjami
z Polski i państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach wsparcia merytorycznego dla
wnioskodawców i grantobiorców programu zorganizowaliśmy 38 spotkań i warsztatów, które pomóc
miały w przygotowaniu, zaplanowaniu, prowadzeniu i rozliczaniu działań finansowanych w programie.
Skorzystało z nich 1149 działaczy organizacji pozarządowych.
Angażowaniu obywateli w życie publiczne – na poziomie lokalnym i ogólnopolskim – służyły działania
prowadzone przez nas w programie Masz Głos Masz Wybór. W minionym roku z racji podwójnych

▬▬▬▬▬▬▬▬▬

3,5 miliona złotych na projekty systemowe, służące wypracowaniu i wdrożeniu rozwiązań sprzyjają-
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oraz działania skierowane do dzieci i młodzieży na kwotę 81 milionów złotych oraz 9 dotacji na kwotę

Fundacja 2014

łecznej kontroli instytucji publicznych, przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniom społecznym

wyborów działania programu koncentrowały się w dużej części na działaniach profrekwencyjnych.
Zorganizowaliśmy dwie ogólnopolskie kampanie zachęcające do głosowania: Głosuj i wybierz posłankę lub posła, którzy myślą tak jak ty przed wyborami do Parlamentu Europejskiego (25 maja)
oraz Każdy powód jest ważny! przed wyborami samorządowymi (16 listopada). W obu z nich postawiliśmy sobie za cel niedopuszczenie do spadku frekwencji wyborczej. W kampanii samorządowej
informowaliśmy o kompetencjach władz samorządowych, zachęcaliśmy lokalnych działaczy do kandydowania a wyborców do oddania głosu na podstawie znajomości dorobku i programu kandydatów.
Mimo widocznej w Europie tendencji spadkowej uczestnictwa w eurowyborach, frekwencja w Polsce
zmniejszyła się tylko nieznacznie w stosunku do 2010 roku i była wyższa niż w pierwszych eurowyborach po wstąpieniu Polski do UE. W wyborach samorządowych udało się utrzymać lekką tendencję
wzrostową. Również częściej niż poprzednio w wyborach lokalnych startowali kandydaci z komitetów
obywatelskich.
W ramach prowadzonej od 2006 roku akcji Masz Głos Masz Wybór zachęcaliśmy lokalne organizacje pozarządowe i grupy nieformalne do podejmowania zadań służących pobudzaniu aktywności
obywatelskiej, współpracy z samorządem i integracji wspólnot wokół rozwiązywania problemów ich
społeczności. Tym razem uczestnicy akcji mieli do wyboru jedno z czterech zaproponowanych przez
nas zadań: przeprowadzenie diagnozy potrzeb mieszkańców, wypracowanie mechanizmu konsultacji
społecznych, wprowadzenie budżetu obywatelskiego w gminie oraz – w związku z rokiem wyborów
samorządowych – mobilizację mieszkańców do świadomego udziału w wyborach. Wielkim sukcesem
minionego roku okazał się popularyzowany przez nas w programie budżet partycypacyjny: w 120 gminach w Polsce mieszkańcy zdecydowali, na jakie projekty wydana zostanie niewielka część gminnego
budżetu. Dużą popularnością wśród lokalnych aktywistów cieszyły się wydane przez nas poradniki: Budżet obywatelski, ABC aktywnego mieszkańca, Niezbędnik działacza. Dzięki współpracy z władzami miasta
Olsztyna oraz wsparciu ekspertów programu udało się doprowadzić do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, stwierdzającego jednoznacznie, że samorządy mają prawo samodzielnie regulować
sposób wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców.
W związku z przypadającą w czerwcu 25. rocznicą pierwszych wolnych wyborów w Polsce, włączyliśmy się w organizację obywatelskich obchodów demokratycznego święta. Sfinansowaliśmy sekretariat pozarządowej Inicjatywy Razem 89 i zorganizowaliśmy konkurs dotacyjny na lokalne inicjatywy
upamiętniające rocznicę wyborów 1989 roku. [Inne dotacje]. Zorganizowaliśmy też dwie konferencje poświęcone ocenie transformacji, dokonań i zaniechań minionego 25-lecia: „Polskie dylematy –
w 80. rocznicę urodzin i 10. rocznicę śmierci Jacka Kuronia”, oraz „O krytyce III RP” – w rocznicę przemian 1989” [Debaty].
W programie Odpowiedzialne Państwo koncentrowaliśmy się na działaniach zmierzających do za-
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pewnienia przejrzystości procesu legislacyjnego i otworzenia go na głos obywateli, ograniczenia ryzyka korupcji, nepotyzmu i kumoterstwa, związanych z występowaniem konfliktu interesów w życiu
publicznym oraz wzmocnienia roli i ochrony prawnej sygnalistów. W tym celu prowadziliśmy szereg
działań monitoringowych i rzeczniczych. Obserwowaliśmy, na ile zmiany w sposobie przygotowywania Oceny Skutków Regulacji (OSR) wpłynęły na jakość aktów prawnych i prawidłowość prowadzenia konsultacji publicznych, a także czy nowy Regulaminu pracy Rady Ministrów poprawił standardy
prowadzenia konsultacji społecznych. W ramach badania konfliktu interesów na poziomie lokalnym
sprawdzaliśmy skalę i charakter powiązań personalnych radnych oraz ocenialiśmy efektywność wewnętrznych polityk konfliktu interesów w urzędach centralnych: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
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i 18 ministerstwach. Raporty z badań wraz z rekomendacjami przedstawiane były na konferencjach,
seminariach eksperckich i spotkaniach z przedstawicielami administracji publicznej. Spotkały się z dużym zainteresowaniem opinii publicznej i specjalistów.

W programie Równe Szanse kolejny rok wspieraliśmy inicjatywy mające na celu wyrównywanie edukacyjnych szans dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin. 40 organizacji lokalnych, prowadzących programy stypendialne dla młodzieży szkolnej, otrzymało od nas dotacje w wysokości ponad 520 tysięcy
zł. Środki te, powiększone o fundusze zebrane przez organizacje, pozwoliły na ufundowanie w roku
szkolnym 2014/2015 całorocznych stypendiów dla 779 uczniów. Finansowanie tego programu możliwe było dzięki darowiznom od osób, firm i instytucji oraz dzięki wpłatom 1% podatku dochodowego.
Prowadziliśmy również osiem funduszy powierzonych. Większość z nich oferowała pomoc stypendialną dla uczniów i absolwentów szkół średnich z niezamożnych rodzin (Fundusze: Małgorzaty Szejnert,
Rodziny Gavellów, Janiny i Tomasza Maczugów, im. Iwony Winiarskiej-Feleszko, „Rozwiń Skrzydła” im. J. i J. Putka). Z Funduszu Karola Urygi-Nawarowskiego wspieraliśmy organizacje, które
zajmują się diagnozowaniem i leczeniem dzieci z zaburzeniami wywołanymi przez Płodowy Zespół
Alkoholowy FAS (Fetal Alcohol Syndrome). Z Funduszu im. Beaty Pawlak ufundowaliśmy po raz dwunasty nagrodę Jej imienia dla autorów publikacji na temat innych kultur, religii i cywilizacji. Ze środków Funduszu im. Staszka Jonczyka „Śpiewaj” wspieraliśmy rozwój amatorskich chórów. W działaniach międzynarodowych skupiliśmy się na rozwijaniu kontaktów między Polską a jej najbliższymi
sąsiadami, przede wszystkim z Ukrainą, ale też przedstawicielami niezależnych prodemokratycznych
środowisk z Rosji i Białorusi. Kontynuowaliśmy wspieranie demokratycznych przemian i inicjatyw obywatelskich w krajach Partnerstwa Wschodniego. Podejmowaliśmy działania na rzecz promocji spójnej
polityki zagranicznej Unii Europejskiej oraz włączania polskich środowisk politycznych i eksperckich
w ogólnoeuropejską debatę o problemach Wspólnoty Europejskiej.
Już drugi rok wspieraliśmy działania organizacji białoruskich służące pobudzaniu aktywności obywatelskiej, ochronie praw człowieka, rozwoju niezależnych źródeł informacji oraz ośrodków badawczych
i analitycznych na Białorusi. Kilkadziesiąt organizacji i inicjatyw obywatelskich otrzymało wsparcie na
kwotę 2,95 milionów złotych (Dla Białorusi).
W programie Otwarta Europa inicjowaliśmy szereg przedsięwzięć, których celem była promocja proeuropejskich i prodemokratycznych aspiracji społeczeństwa ukraińskiego na arenie międzynarodowej. Zorganizowaliśmy wyjazd polskich obserwatorów na międzynarodową misję ekspercką na wybory parlamentarne na Ukrainie, oraz kilka publicznych spotkań i konferencji z udziałem ukraińskich
działaczy, polityków, dziennikarzy i ekspertów: o Euromajdanie i jego implikacjach, o ruchach radykalnych na Ukrainie i w Rosji, o konsekwencjach wyborów parlamentarnych i wyzwaniach stojących przez
Ukrainą. Dużo uwagi poświęcaliśmy współpracy z prodemokratycznymi środowiskami z Rosji (zorganizowaliśmy dwa spotkania Klubu PL_RU: o tożsamości Europy Wschodniej i o wojnach kulturowych),
mobilizowaniu rządów w krajach Partnerstwa Wschodniego do wypełnienia kryteriów niezbędnych do

Podczas spotkań eksperckich, organizowanych przez działające przy Fundacji Warszawskie Biuro Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (European Council on Foreign Relations – ECFR), dyskutowano
o zmieniającym się charakterze europejskiego przywództwa i wyzwaniach politycznych i społecznych
stojących przed Unią Europejską po wyborach do Europarlamentu. Zastanawiano się nad rozwojem
sytuacji w Rosji i na Ukrainie, a także w krajach Afryki Północnej, przyszłości Partnerstwa Wschodniego, Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬

sowania kampanii wyborczej i przeciwdziałania konfliktowi interesów.

Fundacja 2014

wprowadzenia ruchu bezwizowego z UE, współpracy z Mołdawią w monitoringu przejrzystości finan-
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W ramach regionalnego programu Przeciwdziałania Uzależnieniom, kontynuowaliśmy upowszechnianie polskich doświadczeń i osiągnięć w dziedzinie terapii alkoholizmu i narkomanii w krajach Europy

Środkowej i Wschodniej oraz byłego Związku Radzieckiego. Prowadziliśmy szkolenia dla polskich emigrantów w krajach Europy Zachodniej na temat problemów alkoholowych i patologii rodzinnej.
W sumie w minionym roku przekazaliśmy 565 dotacje i 107 stypendiów na łączną kwotę blisko 55,5 mi-
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Fundacja 2014

liona złotych. Na realizację własnych projektów wydaliśmy 5,7 miliona złotych.

Rada

Zarząd

Przewodniczący

Prezes

prof. Marcin Król

Aleksander Smolar

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

politolog

i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

politolog, Instytut Nauk Politycznych

ekonomista, były premier RP, obecnie

Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

przewodniczący Rady Partnerów EY Polska

w Warszawie

Bogdan Borusewicz

Nathalie Bolgert

marszałek Senatu RP

konsultantka, specjalistka ds. organizacji

Agnieszka Holland

pozarządowych, nauczycielka historii

reżyserka, prezydent Polskiej Akademii

Mirosław Czech

Filmowej

publicysta, komentator polityczny „Gazety

Olga Krzyżanowska

Wyborczej”

lekarz

Szymon Gutkowski

Helena Łuczywo

dyrektor generalny agencji reklamowej DDB

redaktorka, współzałożycielka wydawnictwa

Warszawa

Agora S.A.

Irena Herbst

Andrzej Olechowski

ekonomistka, adiunkt w Szkole Głównej

wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku

Handlowej

Handlowego

prof. Radosław Markowski (do czerwca)

prof. Zbigniew Pełczyński

socjolog, Instytut Studiów Politycznych PAN

Pembroke College, Uniwersytet Oksfordzki

Karolina Wigura

prof. Andrzej Rapaczyński

socjolożka, adiunkt w Instytucie Socjologii UW

Szkoła Prawa, Uniwersytet Columbia

prof. Andrzej Ziabicki

Henryk Woźniakowski

chemik, Instytut Podstawowych Problemów

wydawca, prezes SIW Znak

Techniki PAN

▬▬▬▬▬▬▬▬▬

prof. Klaus Bachmann

Jan Krzysztof Bielecki
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Członkowie

Rada 2014

Członkowie

Zespół

Otwarta Europa
Jakub Benedyczak
Joanna Fomina (urlop wychowawczy)

Dyrektor

Tomasz Horbowski (do maja)

Ewa Kulik-Bielińska

Piotr Kosiewski
Krzysztof Mrozek

Sekretariat

Jan Walc (od sierpnia)

Magdalena Brzozowska
Anna Jakubik

Odpowiedzialne Państwo
Grzegorz Makowski, dyrektor

Informacja i promocja

Grażyna Czubek

Kaja Kulesza (urlop wychowawczy)

Grażyna Kopińska, ekspert

Anna Plewicka-Szymczak

Anna Stokowska (do października)
Marcin Waszak (od listopada)

Programy:

Anna Wojciechowska-Nowak

Obywatele dla Demokracji
Anna Rozicka, dyrektor

Przeciwdziałanie Uzależnieniom

Alicja Garlińska-Cieślak, kierownik

Ewa Woydyłło-Osiatyńska, dyrektor

Anna Kozieł, kierownik (do kwietnia)

Małgorzata Prejzner

Sylwia Sobiepan, kierownik
Zuzanna Cichowska

Warszawskie Biuro ECFR

Katarzyna Dumańska

Piotr Buras, dyrektor

Justyna Frydrych

Marta Makowska

Ingeborga Janikowska-Lipszyc
Aneta Kluszczyńska

Księgowość i finanse

Magdalena Pocheć

Alina Muzińska, dyrektor

Joanna Pietruszka

Ilona Dmowska-Wołoszyn

Anna Romańczyk (do czerwca)

Elżbieta Muras

Marta Smagowicz (od kwietnia)
Justyna Szołajska

Administracja

Monika Treichel (od kwietnia)

Grażyna Fiszer-Rutkowska, dyrektor

Karolina Walkiewicz (od marca)

Anna Cybulska (do lutego)

Alina Wasilewska

Karolina Płatek
Andrzej Wydrych

Równe Szanse i Fundusze Powierzone
Agnieszka Zowczak
Dla Białorusi

▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Zespół

Łukasz Byrski
Debaty
Piotr Kosiewski
Masz Głos, Masz Wybór
Joanna Załuska, dyrektor
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Magdalena Pieczyńska
Olga Skarżyńska

Tomasz Ostrowski, administrator sieci

Obywatele dla Demokracji

Program, realizowany we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży i zaplanowany na okres od
lipca 2013 do grudnia 2016, jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG), przekazanych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Poza Polską, programy dla organizacji pozarządowych finansowane z Funduszy EOG funkcjonują
jeszcze w 15 krajach Unii Europejskiej: Bułgarii, Chorwacji, Cyprze, Czechach, Estonii, Grecji, Hiszpanii,
Litwie, Łotwie, Malcie, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Węgrzech.
Celem programu jest zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym, upowszechnianie wartości
demokratycznych i praw człowieka, rozwój działalności rzeczniczej i kontroli obywatelskiej, wspieranie
grup narażonych na wykluczenie, wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi trzeciego sektora.
W programie przywiązywana jest też duża waga do takich kwestii jak: zwalczanie mowy nienawiści,
przestępstw z nienawiści i ekstremizmów, przeciwdziałanie zjawiskom rasizmu i ksenofobii, homofobii
i antysemityzmu, molestowaniu seksualnemu, przemocy wobec kobiet i handlowi kobietami, problemom mniejszości romskiej oraz promocji tolerancji i porozumienia między kulturami.
Podstawową formą działania programu jest udzielanie dotacji na projekty prowadzone przez organi-

partycypacja publiczna, kontrola obywatelska, zwalczanie dyskryminacji, przeciwdziałanie wykluczeniu, dzieci i młodzież;
 
projekty systemowe, służące wzmocnieniu i podniesieniu jakości funkcjonowania całego sektora
pozarządowego lub jego poszczególnych „branż”;
 
współpraca dwustronna, działania służące nawiązaniu i wzmocnieniu współpracy między organizacjami pozarządowymi z Polski a Norwegią, Liechtensteinem i Islandią.
W ramach programu organizujemy też spotkania i warsztaty dla organizacji pozarządowych, podejmujemy inicjatywy dotyczące przeciwdziałania mowie nienawiści, ksenofobii i dyskryminacji, przygotowujemy wydarzenia służące nawiązywaniu współpracy z instytucjami z państw-Darczyńców i wymia-

▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 
projekty tematyczne, umożliwiające realizację działań w ramach pięciu obszarów tematycznych:

Obywatele dla Demokracji

zacje pozarządowe. Wsparcie oferowane jest w trybie konkursowym na trzy rodzaje projektów:

i w pozostałych 15 krajach UE.
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nie doświadczeń między organizacjami realizującymi projekty finansowane z Funduszy EOG w Polsce

Konkursy dotacyjne
W trzech edycjach konkursu na projekty tematyczne otrzymaliśmy w sumie 6 387 wniosków wstępnych. W I edycji wnioski były składane od 1 września 2013, w II edycji – od 1 marca 2014, a w III edycji
– od 1 września 2014. 1135 organizacji zaproszonych zostało do II etapu. 1081 złożyło pełne wnioski.
Rozstrzygnięcia I i II edycji konkursów nastąpiły w lutym i sierpniu 2014. Przyznano 354 dotacje na
łączną kwotę ponad 81 milionów zł. Cztery organizacje zrezygnowały z odebrania dotacji. Rozstrzygnięcie III edycji nastąpi w styczniu 2015 roku. 27 mniejszych organizacji, które przedstawiły projekty
o budżetach nie przekraczających kwoty 70 000 zł, otrzymały ze środków własnych Fundacji dotację
uzupełniającą w wysokości do 3500 zł na pokrycie wymaganego w programie własnego wkładu finansowego.
W konkursie na projekty systemowe otrzymaliśmy 289 wniosków wstępnych. Wnioski składane były
od 16 października 2013. Do złożenia wniosków pełnych zaproszono 39 organizacji. W marcu 2014,
9 projektów otrzymało dotacje na łączną kwotę prawie 3,5 miliona zł.
Wnioski o dotacje na działania dotyczące współpracy dwustronnej z podmiotami z państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) przyjmowane były na bieżąco. W 2014 roku otrzymaliśmy
61 wniosków na nawiązanie kontaktów i przygotowanie wspólnego wniosku, który miał być złożony
w konkursach na projekty tematyczne. Przyznano 29 dotacji na łączną kwotę ponad 624 000 zł. Ponadto 12 organizacji, które otrzymały dofinansowanie na projekty tematyczne zwróciło się o dotację
na nawiązanie lub wzmocnienie współpracy z organizacjami i instytucjami z państw-Darczyńców. Pięć
z nich otrzymało dotację na łączną kwotę ponad 180 000 zł.
Informacje o projektach i przyznanych dotacjach są dostępne na stronie internetowej
www.ngofund.org.pl. Poniżej przedstawiamy informacje o ratach przekazanych w 2014 roku.

Pozostałe działania
Spotkania i warsztaty dla organizacji
W 2014 roku przygotowaliśmy 38 spotkań i warsztatów przeprowadzonych w czterech cyklach. Uczestniczyło w nich 1149 przedstawicieli organizacji z całej Polski. Organizacjom, które ubiegały się o dotacje, zaproponowaliśmy udział w czterech cyklach warsztatów. Trzy z nich dotyczyły obszarów tema-

▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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tycznych, w których dostawaliśmy najmniej wniosków: partycypacja publiczna, kontrola obywatelska
i zwalczanie dyskryminacji. Czwarty cykl dotyczył problematyki planowania rozwoju instytucjonalnego
organizacji.
Organizacjom, które otrzymały dotacje, również zaproponowaliśmy udział w czterech cyklach spotkań. Pierwszy z nich dotyczył zarządzania projektem, zagadnień finansowych i prawnych oraz zasad
dotyczących informacji i promocji. Trzy kolejne dotyczyły praktycznego zastosowania polityk horyzontalnych: zrównoważony rozwój (w aspekcie środowiskowym i społecznym), równe szanse i dobre rządzenie.
Przeciwdziałanie mowie nienawiści, ksenofobii i dyskryminacji
W marcu i kwietniu 2014 roku – we współpracy z Centrum Badania Opinii Społecznej i Centrum Badań
nad Uprzedzeniami – przeprowadziliśmy ogólnopolskie badanie sondażowe na temat postaw Pola-
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ków wobec grup mniejszościowych, źródeł uprzedzeń i poziomu akceptacji nienawistnych treści w mediach tradycyjnych, Internecie, życiu prywatnym i publicznym. W czerwcu wyniki badania podsumowane w raporcie Mowa nienawiści. Raport z badań sondażowych zostały zaprezentowane na konferencji

publicznej w Sejmie „Mowa nienawiści w Polsce 2014: problem prawny, społeczny, zjawisko medialne?”. W konferencji uczestniczyło 240 osób, w tym reprezentanci organizacji pozarządowych, pracownicy instytucji publicznych, eksperci i edukatorzy. W konferencji udział wzięli także przedstawiciele
organizacji realizujących projekty z Funduszy EOG w innych krajach oraz przedstawiciele Rady Europy,
rządu Norwegii i Biura Mechanizmów Finansowych EOG w Brukseli.
Raport dostarczył istotnych informacji na temat zjawiska mowy nienawiści w Polsce: określił obszary,
gdzie młodzież i dorośli Polacy najczęściej spotykają się z mową nienawiści (Internet, rozmowy ze
znajomymi) oraz wskazał mniejszości najbardziej narażone na dyskryminację (mniejszości seksualne,
Romowie, Afrykańczycy). Wyniki badania wykorzystywane są przez organizacje prowadzące projekty
dotyczące zwalczania mowy nienawiści, na ich podstawie przygotowywana jest kampania medialna
skierowana do młodzieży szkolnej.
W minionym roku wspieraliśmy zainicjowaną przez Radę Europy młodzieżową kampanię No Hate
Speech Movement. We współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży w lutym i w sierpniu zorganizowaliśmy dwie tury szkoleń dla młodych blogerów „Młodzież przeciw mowie nienawiści” dla
20 uczniów z warszawskich i 18-osobowej grupy uczniów z lubelskich szkół kształcenia zawodowego.
Podczas warsztatów młodzi ludzie poznali podstawowe metody i narzędzia pracy dziennikarskiej oraz
sposoby przeciwstawiania się mowie nienawiści, rozmawiali z dziennikarzami i przedstawicielami instytucji publicznych, przeprowadzili sondę uliczną na temat mowy nienawiści, obserwowali i analizowali przestrzeń miejską (plakaty, reklamy, murale) pod kątem występowania mowy nienawiści. Nabyta
wiedza i obserwacje pozwoliły uczestnikom przygotować mini-projekty dziennikarskie na temat mowy
nienawiści.
W listopadzie wraz ze Stowarzyszeniem Młodych Dziennikarzy „Polis” zorganizowaliśmy w siedzibie
Fundacji spotkanie krajowych koordynatorów młodzieżowej kampanii Rady Europy No Hate Speech
Movement. Celem spotkania, w którym uczestniczyło 30 koordynatorów kampanii z 27 krajów, członkowie Grupy Wykonawczej i przedstawiciele Sekretariatu Departamentu Młodzieży Rady Europy, było
podsumowanie i ocena dotychczasowego przebiegu kampanii oraz przygotowanie planów na kolejny
rok.
W grudniu, we współpracy z Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, zorganizowaliśmy seminarium dla nauczycieli i kuratorów oświaty „Szkoła bez dyskryminacji –
bezpieczna szkoła” o możliwościach i sposobach przeciwdziałania dyskryminacji, mowie nienawiści

z całej Polski.
Podejmowaliśmy też inne działania. Na czerwcową Paradę Równości w Warszawie przygotowaliśmy
pierwszą w historii Parady platformę organizacji pozarządowych. Pod hasłem „Równe prawa – wspólna sprawa” demonstrowało 140 osób z 17 organizacji pozarządowych zaangażowanych w obronę
praw mniejszości.
We wrześniu na Pikniku Inicjatyw Obywatelskich towarzyszącym Ogólnopolskiemu Forum Inicjatyw
Pozarządowych przygotowaliśmy przestrzeń warsztatową dla organizacji zajmujących się problematyką przeciwdziałania dyskryminacji grup mniejszościowych i mowie nienawiści. W namiocie „Strefa bez

▬▬▬▬▬▬▬▬▬

z młodzieżą uczestniczyło 80 nauczycieli, kuratorów oświaty i studentów kierunków pedagogicznych
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i przemocy motywowanej uprzedzeniami. W seminarium i warsztatach prezentujących metody pracy

ty antydyskryminacyjne, quizy i happeningi. Uczestnicy Pikniku mogli wziąc udział w tworzeniu graffiti
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Nienawiści” zorganizowana została „Żywa Biblioteka” z udziałem przedstawicieli mniejszości, warszta-

i produkcji ekotoreb z motywem antydyskryminacyjnymi oraz obejrzeć wystawę fotografii Piotra Sikory i Piotra Bondarczyka „Granice” o różnorodności kulturowej w Polsce.
We współpracy z Fundacją Towarzystwa Dziennikarskiego Fundusz Mediów zorganizowaliśmy cieszący się dużym powodzeniem wśród warszawskiej publiczności cykl 3 debat otwartych o obecności języka agresji i nienawiści w mediach. Razem z zaproszonymi panelistami – dziennikarzami, akademikami
i przedstawicielami organizacji pozarządowych – szukaliśmy skutecznych sposobów reagowania na
szerzącą się w sieci agresję i nawoływanie do przemocy wobec określonych grup.
W kwietniu również we współpracy z Funduszem zorganizowaliśmy konkurs projektu graficznego nadruku na koszulkę, który wyrażać miał sprzeciw wobec mowy nienawiści. Spośród 500 prac nadesłanych na konkurs jury wyróżniło dwa projekty, które zostały wykorzystane do produkcji koszulek na Piknik Inijcatyw Obywatelskich i Paradę Równości. W październiku jedna z wyróżnionych koszulek została
zaprezentowana na wystawie o działalności fundacji europejskich zorganizowanej z okazji 25-lecia
European Foundation Center w Brukseli.
W 2014 roku uruchomiliśmy też stronę internetową mowanienawiści.info z materiałami źródłowymi
dotyczącymi mowy nienawiści (polskie i europejskie akty prawne, inicjatywy na rzecz zmian legislacyjnych, badania, analizy, raporty, materiały edukacyjne etc.).
Współpraca międzynarodowa
W maju podczas konferencji European Foundation Center w Sarajewie zorganizowaliśmy sesję
pt. „Dyskryminacja i uprzedzenia w Europie – wyzwania dla grantodawców”, z udziałem przedstawicieli trzech europejskich organizacji pozarządowych: Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego (Polska), Fundacji Społeczeństwa Obywatelskiego z Bratysławy (Słowacja) oraz Funduszu Kobiet
Calala (Hiszpania).
W czerwcu zorganizowaliśmy w Warszawie spotkanie przedstawicieli organizacji prowadzących programy dla organizacji pozarządowych finansowane z Funduszy EOG w 13 krajach Unii Europejskiej.
Spotkanie poświęcone było wymianie doświadczeń w realizacji programów i przygotowaniu propozycji ułatwień w sposobie dystrybucji środków dla organizacji pozarządowych w nowym okresie programowania.
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Przedstawiciele polskich organizacji uczestniczyli w wydarzeniach przygotowywanych przez organizacje prowadzące programy finansowane z Funduszy EOG w innych krajach: NGO Fest (9 maja) i Forum
Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej (Civil Society Forum in Central and
Eastern Europe) (27–28 listopada) w Bukareszcie oraz konferencji „Razem przeciwko mowie nienawiści
i przestępstwom z nienawiści” (Together against hate speech and hate crimes) (27 listopada) w Madrycie.
Przedstawiciele Fundacji uczestniczyli również w spotkaniach dla operatorów programów dla organizacji pozarządowych organizowanych przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli.
Łącznie w wydarzeniach organizowanych w ramach programu udział wzięło 36 osób z krajów korzystających z Funduszy EOG oraz pięć osób z państw-Darczyńców. W wydarzeniach organizowanych
w innych krajach uczestniczyło 15 przedstawicieli polskich organizacji.

W roku 2014 program był finansowany z Funduszy EOG (55 204 043,59 zł), ze środków własnych Fundacji Batorego (91 708,42 zł – dotacje dla organizacji na pokrycie wkładu własnego) oraz wpłaty 1%
(46,50 zł).

Dotacje
Pozostałe działania
Koszty realizacji (w tym koszty oceny wniosków, monitoringu

50 801 241,10 zł
892 975,04 zł
2 885 223,10 zł

projektów, informacji i promocji, raportowania i wynagrodzeń)
Razem koszty programowe
Koszty administracyjne
Razem koszty programu

54 579 439,24 zł
716 359,27 zł
55 295 798,51 zł

Dotacje na projekty tematyczne
Partycypacja publiczna
Bocheńska Fundacja „Salina NOVA”, Bochnia
Bochnianie współdecydują – partycypacja kluczem do sukcesu rewitalizacji miasta

50 000 zł

Bogucice – kierunek przyszłość, Katowice
Rady Dzielnic w Katowicach
dotacja na wkład własny

36 000 zł
3 500 zł

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS”, Łódź
Dobre Rady dla Łodzi

83 000 zł

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu War90 000 zł

demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej, Warszawa
Obywatele zasobni w zasoby!

260 000 zł

Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „PIONIER”, Olsztyn
Nowy wymiar konsultacji

70 000 zł

Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, Gdańsk
Strategia przekształceń Podwala Przedmiejskiego w Gdańsku

50 000 zł
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szawskiego, Warszawa

Puszcza Zielonka dla mieszkańców

160 000 zł
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Fundacja „Zamiastem”, Mielno

Fundacja ALTUM, Poznań
Miasto obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu

70 000 zł

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Kraków
Aktywna przestrzeń w dzielnicy

105 000 zł

Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
Rynek w Starym Fordonie – powrót do spotkań

162 000 zł

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, Legnica
Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi

110 000 zł

Fundacja Imago, Wrocław
Koalicja na rzecz Usług Asystenckich

130 000 zł

Fundacja Inna Przestrzeń, Warszawa
Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów

105 000 zł

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa
Energetyczne narady obywatelskie na Pomorzu

132 000 zł

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź
Obywatele Decydują – Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza

313 500 zł

Fundacja Instytut Studiów Strategicznych, Kraków
Lepsze Niepołomice

103 000 zł

Fundacja Ius Medicinae, Warszawa
„Najpierw mieszkanie” – rzecznictwo oparte o dowody

190 000 zł

Fundacja Media 3.0, Rybnik
Ktorzadzi.pl – dziennikarstwo danych

60 000 zł
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Fundacja MY Pacjenci, Warszawa
Pacjenci Decydują! Konsultacje społeczne w ochronie zdrowia – kontynuacja

190 000 zł

Fundacja Normalne Miasto – Fenomen, Łódź
Bezpieczne miasto – inna droga

85 000 zł

Fundacja Obserwatorium, Warszawa
Wzmocnienie trafności i skuteczności działań na rzecz cudzoziemców w Warszawie

186 800 zł

Fundacja Pole Dialogu, Warszawa
Narady obywatelskie – uczenie przez doświadczenie

100 000 zł
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Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Warszawa
Laboratorium budżetu partycypacyjnego

150 000 zł

Fundacja Projekt: Polska, Warszawa
Równy dostęp do edukacji – otwarte podręczniki

120 000 zł

Fundacja SENDZIMIRA, Zielonki koło Krakowa
„Mój jest ten kawałek Parku...” – partycypacja dla przyrody w mieście

102 700 zł

fundacja tu obok, Lublin
Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej

56 000 zł

Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa
Przygotujmy się razem! Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowym

90 000 zł

Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa
Nasza przestrzeń – nasza sprawa. Konsultacje społeczne planów miejscowych

70 000 zł

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Gdańsk
Quo vadis, Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto

133 000 zł

Inicjatywa na rzecz Międzynarodowego Prawa Karnego i Praw Człowieka w Europie Środkowej
i Wschodniej, Warszawa
Społeczeństwo obywatelskie wobec rozwoju polskich bojowych bezzałogowców

80 000 zł

Kaliska Inicjatywa Miejska, Kalisz
Liczy się miasto. Społeczna analiza budżetu

50 000 zł

Klub Sportowy Zakopane, Zakopane
Budżet Obywatelski dla Zakopanego – Wybierzmy Razem
dotacja na wkład własny

39 000 zł
3 500 zł

Olsztyńska Fundacja Inicjatyw Prospołecznych, Olsztyn
Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną

59 800 zł

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, Białystok

Społeczny monitoring wdrażania Bałtyckiego Planu Działania

135 600 zł

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej, Gdańsk
Partycypacja publiczna w opracowaniu planów obszarów morskich

95 000 zł

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, Toruń
Przepis na ulicę

208 000 zł

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, Łódź
Aktywny dialog obywatelski w województwie łódzkim
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249 400 zł

221 000 zł
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Podlaskie otwarte

Stowarzyszenie „Koalicja: Ciszej, proszę!”, Warszawa
Niech nas usłyszą

265 000 zł

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Tarnów
Mój pomysł, mój Stary Sącz

125 000 zł

Stowarzyszenie 61, Warszawa
Parlament i samorząd – przyglądamy się. Skorzystajcie z naszych metod

210 000 zł

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Katowice
Organizujmy się – budowanie silnych społeczności lokalnych

157 000 zł

Stowarzyszenie Antropologiczne „Archipelagi Kultury”, Krzeszowice
O!świetlice. Partycypacyjne kształtowanie polityk kultury na wsi

84 600 zł

Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych (Stowarzyszenie CRS), Wrocław
Gra o Budżet. Aktywizacja obywateli Lublina w zakresie budżetu partycypacyjnego

174 000 zł

Stowarzyszenie Ekopsychologia, Zakliczyn
Karpacki Uniwersytet Partycypacji

260 700 zł

Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem, Zakopane
Obywatelskie kształtowanie polityki kulturalnej Podhala

70 000 zł

Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Zrównoważonego, Koszalin
Mieszkańcy potrzebują – mieszkańcy decydują

45 000 zł

Stowarzyszenie Instytut Strumiłły, Książniczki
Już wiem jak działa samorząd
dotacja na wkład własny

28 000 zł
3 500 zł

Stowarzyszenie JAROCIN XXI, Jarocin
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Jarociński Kongres Kultury

136 600 zł

Stowarzyszenie Klimatologów Polskich, Warszawa
Klimatolodzy na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej

86 000 zł

Stowarzyszenie mieszkańców wsi „Szczepany”, Szczepankowo
Rady gmin nie są bezradne
dotacja na wkład własny

56 000 zł
3 500 zł

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy, Stare Juchy
Bądź OBYWATELEM!!! – budowanie społeczeństwa świadomego i aktywnego
dotacja na wkład własny

50 000 zł
3 500 zł
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Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”, Legionowo
Legionowianie 60+ współtworzą senioralną strategię działań Miasta

301 000 zł

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”, Legionowo
Nasielscy seniorzy 60+ współtworzą senioralną strategię działań Miasta

100 000 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada”, Chełm
Wprowadzenie budżetu partycypacyjnego w gminie wiejskiej i małym mieście

115 000 zł

Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy, Warszawa
Aktywni mieszkańcy kształtują przestrzeń Miasta-Ogrodu Włochy

40 000 zł

Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Warszawa
Krajowa Sieć Konsultacyjna (KSK) Liderów

223 700 zł

Stowarzyszenie Warnija, Olsztyn
Wzorcowe konsultacje w sprawie rewitalizacji Koszar Dragonów w Olsztynie

54 000 zł

Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, Katowice
Z-dialogowani

175 000 zł

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Warszawa
Zoom na rady seniorów

315 000 zł

Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, Wrocław
Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej

105 000 zł

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, Warszawa
W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej

110 000 zł

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Kraków
Fundusze Europejskie dla zrównożonego rozwoju w regionach

113 000 zł

Kontrola obywatelska
Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych, Warszawa

ONKOMAPA – rozwój i kontynuacja społecznego audytu placówek onkologicznych

157 000 zł

Centrum Ochrony Mokradeł, Warszawa
Społeczna kontrola zarządzania ekosystemami rzecznymi w Polsce

209 000 zł

Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Łódź
Obywatele kontrolują – strażnicy dobrej energii

250 000 zł

Centrum Zrównoważonego Transportu, Warszawa
Transport pod kontrolą
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281 400 zł

75 000 zł
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Kolejkoskop – kontrola dostępności badań obrazowych w publicznej opiece zdrowotnej

Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+, Warszawa
Starsi kontrolują – monitoring miejskiej oferty sportu dla seniorów

36 400 zł

Federacja Konsumentów, Warszawa
Konsument na rynku finansowym.

110 000 zł

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Warszawa
Kontrola realizacji praw kobiet w obszarze zdrowia

91 000 zł

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Warszawa
Kontrola realizacji prawa młodzieży do edukacji seksualnej

90 000 zł

Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, Białystok
Białystok – Wspólny Dom

24 000 zł

Fundacja „Laboratorium Prawa i Gospodarki”, Warszawa
Odpowiedzialność majątkowa władzy publicznej względem obywateli

145 000 zł

Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” im. prof. Grzegorza Madeja, Warszawa
Obywatelskie Porozumienie na rzecz Onkologii

246 000 zł

Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Szczecin
Deklaracje i rzeczywistość: podatki i świadczenia w roku wyborczym

96 000 zł

Fundacja Centrum Inicjatyw na rzecz Społeczeństwa, Białystok
Jawność obrad rad miejskich i rad powiatów w Polsce

169 200 zł

Fundacja CentrumCSR.PL, Warszawa
Wzmocnienie monitoringu zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce

198 000 zł

Fundacja CentrumCSR.PL, Warszawa
Monitoring społecznej odpowiedzialności największych polskich przedsiębiorstw

62 000 zł
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Fundacja Court Watch Polska, Toruń
Obywatelski Monitoring Sądów 2014/2015

105 000 zł

Fundacja Czarna Owca Pana Kota, Kraków
Niech mają prawa!

65 000 zł

Fundacja dla Zwierząt „Argos”, Warszawa
Bezdomne zwierzęta – monitoring zadań gmin

110 000 zł

Fundacja Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych, Warszawa
Forensic Watch

95 000 zł
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Fundacja Fundusz Pomocy Studentom, Warszawa
Monitoring wsparcia publicznego dla doktorantów i zabezpieczenia ich praw w umowach 154 700 zł

Fundacja Fundusz Pomocy Studentom, Warszawa
Wykrywanie i usuwanie niedozwolonych barier dostępu do studiów II i III stopnia

90 000 zł

Fundacja Greenmind, Warszawa
Shadow Report z wykonania Konwencji z Aarhus

62 000 zł

Fundacja Idea Rozwoju, Wierzbica
Wykorzystanie wiedzy przez administrację – mechanizmy nadzoru obywatelskiego

74 000 zł

Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!”, Gdańsk
Prawa osób pracujących w organizacjach pozarządowych. Badania – Edukacja – Wsparcie

53 000 zł

Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka, Kraków
Krakowskie Obserwatorium Legislacyjne

297 000 zł

Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka, Kraków
Kraków na oku wyborców

210 000 zł

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków
Monitoring obywatelski Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami

150 000 zł

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Warszawa
Monitoring działań policji w poszukiwaniach zaginionych na otwartym terenie

170 000 zł

Fundacja Ius Medicinae, Warszawa
Obywatelska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego

140 000 zł

Fundacja KSK, Warszawa
Raport z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami

58 000 zł

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Kraków
Zrównoważone Zamówienia Publiczne. Monitoring prawa i standardów

41 000 zł

60 000 zł

Fundacja Normalne Miasto – Fenomen, Łódź
Biblioskan – kontrola obywatelska w łódzkich bibliotekach publicznych

68 000 zł

Fundacja Panoptykon, Warszawa
Cyfrowy nadzór – cyfrowe prawa 2

225 000 zł

Fundacja Panoptykon, Warszawa
Państwo a biznes nadzoru. Monitoring praktyk instytucji publicznych

109 000 zł
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Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa

§ 207 kk – znęcanie się nad osobą najbliższą – monitoring śląskich sądów

43 000 zł
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Fundacja Pozytywnych Zmian, Bielsko-Biała

Fundacja rower.com, Wyszków
Kontrola przestrzegania KPA przez podmioty realizujące politykę spójności

45 000 zł

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa
Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem

200 000 zł

Fundacja Urszuli Jaworskiej, Warszawa
Audyt społeczny jakości opieki szpitalnej w Polsce – pilotaż

90 000 zł

Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych, Kraków
Cyfrowa kultura dla obywateli

67 000 zł

Fundacja Wolności, Lublin
Jawny Lublin – monitoring funkcjonowania rad dzielnic w Lublinie

35 000 zł

Grupa Zagranica, Warszawa
Obywatelski monitoring polskiej współpracy rozwojowej

160 000 zł

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa
Monitoring procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości

80 000 zł

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Warszawa
Monitoring prac legislacyjnych i konsultacji społecznych w ochronie zdrowia

126 000 zł

Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Warszawa
Dobre działanie to w sedno wnikanie

76 000 zł

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Warszawa
Monitoring funduszy europejskich

157 000 zł

Piaskowy Smok, Katowice
Ratuj Drzewa

45 000 zł
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Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, Łódź
Inwestycje dla wszystkich?

110 000 zł

Stowarzyszenie „Pracownia na rzecz Wszystkich Istot” Oddział Podlaski, Białystok
Społeczny nadzór zarządzania najcenniejszymi lasami w Polsce

172 000 zł

Stowarzyszenie Akcja Konin, Konin
Monitoring lokali udostępnianych organizacjom pozarządowym w Koninie

45 000 zł

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Katowice
Skontroluj jak działa budżet obywatelski w twojej gminie

163 000 zł
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Stowarzyszenie Chi Kwadrat, Warszawa
Na Straży Sondaży – Przetargi Publiczne

79 000 zł

Stowarzyszenie kulturalne Dom dla Kultury, Wieliczka
Polis kultury

28 600 zł

dotacja na wkład własny

3 400 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji Nasz Bocian, Warszawa
Pacjencki audyt nad polskimi ośrodkami leczenia niepłodności

219 000 zł

Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób
Queer „Pracownia Różnorodności”, Toruń
Monitoring Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania 2013–2016

32 000 zł

Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Oświatowa, Warszawa
Społeczny Monitor Edukacji

40 000 zł

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „NIEGRZECZNE DZIECI”, Warszawa
Wszystko Jasne

112 000 zł

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra
Harmonijny rozwój terenów górskich – człowiek, prawo i przyroda

189 000 zł

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra
Drogi życia – ochrona korytarzy ekologicznych dla ludzi i przyrody

125 000 zł

Stowarzyszenie Praw Pasażerów Przyjazne Latanie, Warszawa
Monitoring egzekwowania praw pasażerów lotniczych w Polsce

202 000 zł

Stowarzyszenie Psychoedukacyjno-Przyrodnicze M.O.S.T., Kielce
Monitoring skuteczności ochrony obszarów Natura 2000 w woj. świętokrzyskim

62 000 zł

Stowarzyszenie Studentów, Absolwentów i Przyjaciół KMISH UW ProCollegio, Warszawa
Monitoring sądownictwa dyscyplinarnego

75 000 zł

Towarzystwo dla Natury i Człowieka, Lublin
Monitoring zagospodarowania odpadów wydobywczych Lubelskiego Zagłębia Węglowego 60 000 zł
Towarzystwo na rzecz ziemi, Oświęcim
Segregujmy na serio – monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadami

240 000 zł

Zielone Mazowsze, Warszawa
Miasta dla ludzi – współpraca na rzecz przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców

130 000 zł

▬▬▬▬▬▬▬▬▬

150 000 zł
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Monitoring stresu zawodowego w sądach i jego skutków zdrowotnych

Obywatele dla Demokracji

Stowarzyszenie Zdrowa Praca, Warszawa

Zwalczanie dyskryminacji
Akceptacja Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Homoseksualnych, Biseksualnych i Transpłciowych, Warszawa
Akceptacja osób LGB w domu i szkole
dotacja na wkład własny

26 500 zł
3 500 zł

Europejskie Centrum Równości, Warszawa
Prawa reprodukcyjne i seksualne młodzieży – Akademia dla opiekunów placówek

52 000 zł

Fundacja „Afryka Inaczej”, Warszawa
Afrykanie w Polsce – badanie i monitoring na rzecz zwalczania dyskryminacji

60 000 zł

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, Olsztyn
Warmińsko-Mazurska Akademia Antydyskryminacyjna

60 000 zł

Fundacja „MultiOcalenie”, Warszawa
„Inny Punkt Widzenia”

265 600 zł

Fundacja „MultiOcalenie”, Warszawa
MultiTolerancja

112 000 zł

Fundacja „Ocalenie”, Warszawa
Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Cudzoziemców

200 000 zł

Fundacja „Pełnym głosem”, Konin
Budżet wrażliwy na płeć – inicjatywa konińska

25 500 zł

Fundacja Ad Hoc, Warszawa
Cyfrowe Opowieści: ja – my – społeczeństwo
dotacja na wkład własny

56 600 zł
3 500 zł

Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka, Warszawa

▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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Szkoła równego traktowania
Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, Oświęcim
Zrozumieć zło – warsztaty dla przełożonych w Policji

133 100 zł

Fundacja Feminoteka, Warszawa
Kobiety i mężczyźni, chłopcy i dziewczęta RAZEM przeciw stereotypom płciowym

158 000 zł

Fundacja HerStory, Lublin
Krasnystaw – utracony sztetl

60 000 zł

Fundacja Humanity in Action Polska, Warszawa
Program antywirusowy: nie dla mowy nienawiści w Internecie!
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148 500 zł

220 400 zł

Fundacja Humanity in Action Polska, Warszawa
Start up! Laboratoria akcji i idei przeciw mowie nienawiści

137 000 zł

Fundacja Instytut Reportażu, Warszawa
Dziennikarze przeciw dyskryminacji

249 400 zł

Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej, Gdynia
Wirtualni-Realni

60 000 zł

Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
(Nie)równość płci w prawie

100 000 zł

Fundacja Keatywnej Przestrzeni i Rozwoju CampoSfera, Klimontów
Ośrodek Pozytywnego Dialogu

209 600 zł

Fundacja Klamra, Żywiec
Mowa miłości

288 800 zł

Fundacja Klamra, Żywiec
Razem Przeciw Nienawiści

92 000 zł

Fundacja Kultura dla Tolerancji, Kraków
Transpłciowość i różnorodność płciowa w kulturze
dotacja na wkład własny

28 300 zł
3 500 zł

Fundacja Kultura Liberalna, Warszawa
Obserwatorium debaty publicznej

93 800 zł

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa, Kraków
Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej

101 200 zł

Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Izabelin

Spoza centrum widać więcej – przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej

138 600 zł

Fundacja Przestrzeń Kobiet, Szczawnica
Historia kobiet narzędziem przeciwdziałania dyskryminacji

84 700 zł

Fundacja Punkt Widzenia, Wrocław
Równia Literacka

84 600 zł

Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO, Warszawa
Równość i różnorodność – analitycznie
dotacja na wkład własny

56 600 zł
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Fundacja Przestrzeń Kobiet, Szczawnica
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170 000 zł

3 500 zł
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Od tolerancji do integracji

Fundacja Równość.org.pl, Kraków
Dyskryminujący/dyskryminowani. LGBT w Małopolsce

23 000 zł

dotacja na wkład własny

2 900 zł

Fundacja Volunteers for Sport, Wrocław
Sport powszechny otwarty dla kobiet – pozwól im działać

83 000 zł

Fundacja Wiedza Lokalna, Warszawa
Sieć tolerancji. Internetowa platforma antydyskryminacyjna

105 000 zł

Fundacja Wolność od Religii, Lublin
Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii

86 400 zł

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa
Podnoszenie wrażliwości sędziów i prokuratorów w zakresie równego traktowania

70 800 zł

Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa
Równa szkoła bez dyskryminacji i przemocy

141 700 zł

Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa
Pełny dostęp – edukacja dla sektora ochrony zdrowia

110 000 zł

Nomada Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego, Wrocław
Sukurs – przeciwko przemocy motywowanej nienawiścią

218 700 zł

Otwarta Rzeczpospolita Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, Warszawa
Społeczeństwo na rzecz tolerancji

65 000 zł

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Warszawa
Akademia testów dyskryminacyjnych

132 500 zł

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Warszawa

▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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Prawnicy na rzecz równości. Lokalne platformy współpracy
Pro Loquela Silesiana Towarzystwo Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy, Chorzów
Przeciwdziałanie miękkiej dyskryminacji osób mówiących po śląsku

152 000 zł

Stowarzyszenie „Dla Ziemi”, Kamionka
Głosem kobiet

210 000 zł

Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza „Folkowisko”, Gorajec
Kultura jest babą. Od marginalizacji do upodmiotowienia
dotacja na wkład własny

58 620,80 zł
3 350 zł

Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej, Kraków
Zmaluj to! – Kraków przeciwko antysemitysemityzmowi
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95 000 zł

75 000 zł

Stowarzyszenie Homo Faber, Lublin
Wsparcie poradnictwa antydyskryminacyjnego

100 700 zł

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, Warszawa
Głos kobiet się liczy

157 000 zł

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL, Kraków
Hate Speech Alert – Przeciwko mowie nienawiści w przestrzeni publicznej

70 000 zł

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa
Równi i bezpieczni

157 500 zł

Stowarzyszenie Koalicja Karat, Warszawa
Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa

140 300 zł

Stowarzyszenie Koalicja Karat, Warszawa
CEDAW – narzędziem zwalczania dyskryminacji

110 000 zł

Stowarzyszenie Kofe(m)ina, Olsztyn
Gramy fair!

114 200 zł

Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Warszawa
Silne razem! Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć w polityce i w mediach

90 000 zł

Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Warszawa
Lokalne działania przeciwdziałające dyskryminacji osób LGBT

196 770 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria”, Rzeszów
Prawa kobiet to prawa człowieka

119 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci i Młodzieży im. A. Gołąba w Zgierzu, Zgierz
Zgierz otwarty

77 000 zł

Stowarzyszenie Profilaktyki i Wsparcia w Zakresie HIV/AIDS „Jeden Świat”, Kraków
Analiza sposobu prezentowania HIV i osób żyjących z HIV w mediach ogólnopolskich
dotacja na wkład własny

30 000 zł
3 500 zł

Stowarzyszenie Projekt: Polska, Warszawa
HejtStop

177 600 zł

Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim
Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów

218 700 zł

▬▬▬▬▬▬▬▬▬

113 000 zł
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Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna
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Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, Warszawa

Stowarzyszenie Sędziów THEMIS, Warszawa
Wspólnie przeciw dyskryminacji

76 300 zł

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS, Łódź
„Zrozumieć różnice, znaleźć podobieństwa”

90 000 zł

Stowarzyszenie Ważna Róża, Deskurów
Czarna Księga Dyskryminacji Wschodniego Mazowsza

36 000 zł

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Borussia, Olsztyn
Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach

75 000 zł

Stowarzyszenie Współpracy Kobiet, NEWW, Gdańsk
Przeciwdziałanie różnym aspektom przemocy wobec migrantek w Pomorskim

41 000 zł

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa
Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona

313 200 zł

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa
Edukacja antydyskryminacyjna – sprawdzam, wspieram!

111 300 zł

Video Studio Gdańsk Fundacja Filmów i Programów Katolickich, Gdańsk
Kobieta bez przestrzeni

65 000 zł

Związek Romów Polskich, Szczecinek
Moda na tolerancję

100 000 zł

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Kraków
„Antysemityzm nie jest poglądem”

75 000 zł

Przeciwdziałanie wykluczeniu
„Jestem” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia,

▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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Toruń
Jestem

100 000 zł

Bank Żywności SOS w Warszawie, Reguły
Wolontariat sposobem na integrację

64 000 zł

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana, Łódź
Akademia Wyjątkowej Aktywności

134 000 zł

Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa
Bezdomność kończy się tutaj

210 000 zł
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Caritas Diecezji Toruńskiej, Toruńskie Centrum Caritas, Przysiek
Stop przemocy w rodzinie

77 000 zł

Centrum Inicjatyw UNESCO, Wrocław
Dwie kultury – jedno przedszkole

135 000 zł

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Gdynia
Migranci/tki na rzecz integracji w województwie pomorskim

54 000 zł

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”, Kraków
Społeczne zarządzanie przez jakość

88 000 zł

Fundacja „Nasz Dom”, Trzciel
Aktywne środowisko dla siebie wsparciem i organizatorem

152 000 zł

Fundacja „Nasz Wybór”, Warszawa
Klub Ukraińskich Kobiet

150 000 zł

Fundacja „Wspólna Droga” United Way Polska, Warszawa
Zróbmy z Raka Nieboraka – o magicznej sile wolontariatu szpitalnego

80 000 zł

Fundacja „Zmiany”, Gdynia
Trójmiejska Mapa Podmiotów Otoczenia Niewidomych

40 000 zł

Fundacja „Znaczenie”, Dąbrowa Tarnowska
Rodzina razem

88 000 zł

Fundacja Concordia, Kaszczor
Trening metapoznawczy (MCT) dla osób chorujących na schizofrenię
dotacja na wkład własny

54 300 zł
3 400 zł

Fundacja Feminoteka, Warszawa
To nie twoja wina. Stop przemocy wobec kobiet

315 000 zł

Fundacja Innowacja i Wiedza, Warszawa

Wzmocnić głos niemocnych. Wdrożenie kluczowych standardów opieki

210 000 zł

Fundacja Miejsce Kobiet, Warszawa
Wracam do siebie
dotacja na wkład własny

56 400 zł
3 500 zł

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia Od-Nowa, Szczytno
Nie damy się wykluczyć

314 000 zł

Fundacja na rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu”, Moszczenica
Razem przez bariery
dotacja na wkład własny

▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Fundacja L’Arche, Śledziejowice
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90 000 zł

50 000 zł
3 500 zł
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Zyskaj więcej! Edukacja finansowa dla osób wykluczonych ekonomicznie

Fundacja na rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu”, Moszczenica
Wyjdź z domu, pojedź dalej

28 700 zł

Fundacja Pracownia Dialogu, Toruń
Mobilne Centrum Mediacji

67 000 zł

Fundacja Projekt Starsi, Warszawa
Stop przemocy wobec starszych
dotacja na wkład własny

56 700 zł
3 420 zł

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, Warszawa
Lokalny system wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem

160 000 zł

Fundacja SMA, Warszawa
Nie jesteśmy sami: Wsparcie dla rodzin dotkniętych przez rdzeniowy zanik mięśni
dotacja na wkład własny

56 700 zł
3 500 zł

Fundacja Synapsis, Warszawa
Autyzm – poradnictwo specjalistyczne przeciw wykluczeniu

150 000 zł

Fundacja Szarik, Warszawa
Pomocna łapa mundurowym
dotacja na wkład własny

55 800 zł
3 500 zł

Fundacja Wspierania Kobiet i Rodzin – Origo, Warszawa
Matki Matkom
dotacja na wkład własny

56 000 zł
3 500 zł

Fundacja Wspierania Rodzin KORALE, Warszawa
Wspólnie wychowujemy – pokój spotkań dla rodzin

140 400 zł

Fundacja Zmiana, Warszawa
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Książki w pudle

37 000 zł

Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha”, Gdynia
Migam i Rozumiem

60 000 zł

Instytut Prawa i Społeczeństwa, Warszawa
Nowe aplikacje w sądownictwie przeciw wykluczeniu niepełnosprawnych

124 750 zł

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa
Algorytmy działania w przypadkach przemocy w rodzinie

105 000 zł

Nomada Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego, Wrocław
Przeciwdziałanie wykluczeniu systemowemu społeczności Romów rumuńskich

79 000 zł

Ogólnopolska Federacja Organizacji na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Sieć
MPD”, Zamość
Aktywni w Sieci – program kształcenia self-adwokatów, rzeczników własnych praw

81 500 zł

Polski Związek Niewidomych Okręg Ślaski, Chorzów
Krok do aktywności

218 000 zł

Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, Warszawa
Poradnictwo online w języku migowym

153 000 zł

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu, Jarosław
Usłysz nasze głosy: obywatel na pierwszym miejscu

221 600 zł

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lublinie, Lublin
„Rozmawiajmy bez słów – poradnia rozwoju porozumiewania się”

100 000 zł

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu, Świnoujście
Otwórzmy przed nimi życie

110 000 zł

Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki, Toruń
Poradnictwo dla obywatela

110 000 zł

Powiślańska Fundacja Społeczna, Warszawa
Razem przeciw wykluczeniu

115 000 zł

Stowarzyszenie „Centrum Wolontariatu”, Warszawa
Wolontariat – szansa dla integracji

310 000 zł

Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”, Kraków
Przeciw wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie
dotacja na wkład własny

30 000 zł
3 500 zł

Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko”, Warszawa

Stowarzyszenie Arteria, Gdynia
Stocznia jest kobietą – projekt seniorek i seniorów

105 000 zł

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS, Warszawa
Wsparcie dla zadłużonych

150 000 zł

Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP, Kielce
Centrum Aktywności Lokalnej w gminie Pierzchnica
dotacja na wkład własny

28 000 zł
3 500 zł

Obywatele dla Demokracji

173 600 zł
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Dwa pokolenia – wiele do dzielenia

Hostel interwencyjny dla osób LGBT

157 000 zł
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Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Warszawa

Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Dzierzążnia, Dzierzążnia
Bank Wzajemnej Pomocy

115 200 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, Mikołów
Mobilny prawnik

243 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Edukacji Spinaker, Grudziądz
Spinaker dla niepełnosprawnych

70 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem”, Rybnik
Inkubator aktywizacji „Uwierz w siebie” w Krzanowicach

87 900 zł

Stowarzyszenie Obrona Praw Człowieka i Obywatela „St.O.P.”, Wałbrzych
Regionalne Centrum Poradnictwa Społecznego

208 000 zł

Stowarzyszenie OPTA, Warszawa
Bliżej siebie – model wsparcia dla osób doświadczających przemocy

225 000 zł

Stowarzyszenie OPTA, Warszawa
Pomyśl o sobie – wsparcie i aktywizacja rodzin osób chorych

122 000 zł

Stowarzyszenie Ovum, Gdynia
Poradnictwo bez barier

102 000 zł

Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział w Warszawie, Warszawa
Społeczeństwo to także Ty

140 000 zł

Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, Warszawa
Blisko Bliskich

66 000 zł

Stowarzyszenie Pomocy „Krąg”, Nowe Miasto n/Wartą
Przeciw Przemocy – Mobilna Akademia Świadomego Seniora

218 000 zł
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Stowarzyszenie Rozwoju „Pitagoras”, Rzeszów
Prawo do informacji dla Głuchych

133 000 zł

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS”, Wandzin
Pomagam-wolontariat w oddziale opiekuńczo leczniczym dla dorosłych

83 000 zł

Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start”, Poznań
„Weź oddech”

100 000 zł

Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z nami”, Warszawa
Pozytywny Świat Kobiet

100 000 zł
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Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej Civis Sum, Zielona Góra
Mobilne Biuro Porad Obywatelskich w powiecie zielonogórskim

177 400 zł

Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego, Łomża
Wspieranie przez doradzanie

130 000 zł

Stowarzyszenie Wydawnicze „Barki”, Poznań
Koło Gazety Ulicznej – STOP wykluczeniu i marginalizacji

65 000 zł

Studio Psychologii Zdrowia, Pruszków
Rodzina na Plus

121 000 zł

Towarzystwo Nasz Dom, Warszawa
Po Moc do konsultanta

100 000 zł

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Wrocław
Wolontariat seniorów: Aktywni dla siebie – aktywni dla innych

206 000 zł

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Zabrzańskie, Zabrze
Przystanek OWDK

225 000 zł

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Gdańsk
Wzmocnienie głosu osób bezdomnych

136 600 zł

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny, Szczecin
ADHD wyzwanie społeczne czy negacja?

100 000 zł

Zaborskie Towarzystwo Naukowe, Brusy
Kaszuby bliżej prawa

88 000 zł

ZERO-PIĘĆ. Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci, Poznań
Nie jesteś sam – profilaktyka krzywdzenia małych dzieci

100 000 zł

Zjednoczenie na Rzecz Żyjacych z HIV/AIDS Pozytywni w Tęczy, Warszawa
Życie na Plus!

166 500 zł

104 000 zł

Dzieci i młodzież
[Projekty w tym obszarze tematycznym prowadzi Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży]
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”, Bielsko-Biała
Wolontariat – razem można więcej!

172 700 zł

Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej Parasol, Kraków
Program Rakowicka 10

175 000 zł
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Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, Kraków

Pomyśl o innych – wolontariat drogą wyjścia z dziedziczonej bezradności

25 900 zł
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Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Klucze

Forum Animatorów Społecznych, Kacze Bagno
Współtworzę Zatorze

80 400 zł

Forum Dialogu, Warszawa
Szkoła Dialogu

75 000 zł

Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu”, Kraków
Sprawiedliwi, aktywni, świadomi

53 900 zł

Fundacja „Nauka dla Środowiska”, Koszalin
Aflatoun in Poland

315 000 zł

Fundacja „Ocalenie”, Warszawa
Wspieranie Aktywizacji Dzieci i Młodzieży Uchodźczej w Łomży

105 000 zł

Fundacja Ars Imago, Łódź
Od Gutenberga do Facebooka

189 000 zł

Fundacja Buma im. Jacka i Piotra Michalskich, Kraków
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – Razem do dzieła!

282 618 zł

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa
Nienawiść. Jestem przeciw!

140 200 zł

Fundacja dla Polski, Warszawa
Tworzymy młodzieżowy bank projektów społecznych!

169 000 zł

Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
Fordon. Razem

127 600 zł

Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa
Internet bez nienawiści

132 000 zł
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Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce, Kraków
Lokalna świetlica globalna – edukacja dzieci i młodzieży

175 000 zł

Fundacja Habitat Foundation Group, Bielsko-Biała
Widzę dyskryminację – młodzi twórcy sztuki zaangażowanej społecznie

96 200 zł

Fundacja Instytut Działań Twórczych, Łódź
Nie Peniaj – Zmieniaj!

90 400 zł

Fundacja ISKIERKA, Warszawa
Kopalnia wolontariatu – młodzi dla młodych

53 600 zł
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Fundacja Nowe Centrum, Kraków
Młodzieżowe Akcje Osiedlowe

60 100 zł

Fundacja Pomocy Dzieciom „KRZYK”, Biłgoraj
Spotkania z „innym”? – OK!

49 200 zł

Fundacja Pracownia Kompetencji, Legionowo
Deklaracja życzliwości – Nie wykluczam!

249 583 zł

Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności, Nowy Sącz
Lepiej zrozumieć niż znienawidzić
dotacja na wkład własny

56 699 zł
3 500 zł

Fundacja Przyjazny Dom im. Stanisława Jabłonki, Wrocław
Zmieniamy świat serce po sercu

174 000 zł

Fundacja Rodzin Polskich im. bł. Jana Pawła II, Świętochłowice
Czarny Teatr

82 400 zł

Fundacja Rozwoju Regionalnego Viribus Unitis, Nowy Sącz
Szkolne Koła Wolontariatu dla niesłyszącej młodzieży w Małopolsce

68 000 zł

Fundacja Rozwoju Społecznego Demos, Odporyszów
Projekt Korba

187 400 zł

Fundacja Teatr Realistyczny, Skierniewice
Widok na zmianę

40 800 zł

Fundacja TVNET, Kraków
Audiodeskrypcja przez Internet teatru dla dzieci i młodzieży z wadą wzroku

157 200 zł

Fundacja Usłyszeć Afrykę, Warszawa
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci w dobie globalizacji

125 000 zł

Fundacja Wspierania Działań Artystycznych „Wolna sztuka”, Kraków

Wiem, dlaczego wybieram – promocja postaw obywatelskich wśród uczniów

88 800 zł

Fundacja Wspierania Rozwoju Nowoczesnych Technologii 4Future, Łódź
Teens4Future

72 400 zł

Instytut Regionalny w Katowicach, Katowice
Śląska Akademia Liderów

79 650 zł

Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini, Kwiatonowice
Czas na wolontariat

210 000 zł
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Obywatele dla Demokracji

81 000 zł
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Tolerancja na warsztat!

Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”, Płock
Audio – wolontariat

104 700 zł

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, Białystok
Otwórz oczy

75 000 zł

Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Warszawa
Jak działa moja gmina?

173 000 zł

Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK, Racibórz
Palące słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w Internecie

192 415 zł

Stowarzyszenie „Harmonia”, Bytom Odrzański
Zagospodarowanie przestrzenne dziecinnie proste

82 800 zł

Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”, Łódź
Młodzieżowe Centrum Pomocy Dziennikarskiej

45 000 zł

Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie „Trampolina”, Wrocław
Profilaktyczny program streetworkerski dla młodzieży z Nadodrza

125 000 zł

Stowarzyszenie Amnesty International, Warszawa
Razem mamy siłę: stop dyskryminacji!

90 300 zł

Stowarzyszenie Centrum Promocji Inicjatyw Społecznych CREO, Poznań
WIELKODUCHY – program rozwoju wolontariatu w szkołach podstawowych

187 600 zł

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, Głogów
Dolnośląska Kampania przeciwko mowie nienawiści

61 200 zł

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu, Olkusz
Młodzież w działaniu – olkuska szkoła liderów

128 800 zł
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Stowarzyszenie Edukacji i Postępu „STEP”, Warszawa
Mini-rozmówki po polsku

44 200 zł

Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Kulturalnych, Lublin
Hate over – jestem wolny od mowy nienawiści

103 900 zł

Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych Rzecz Jasna, Ornowo
Mamy Głos

68 800 zł

Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych, Komorowo Żuławskie
Zatorze – lubię to!
Nic o nas bez nas, nasz udział w demokracji

150 480 zł
52 331 zł

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych, Widoma
dotacja na wkład własny

3 000 zł

Stowarzyszenie Inicjatyw Trawnickich, Trawniki
Średni Obywatel – Duża Sprawa

74 200 zł

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny Karan, Radom
Innowacyjne metody wsparcia dla dzieci warszawskiej Pragi

314 280 zł

Stowarzyszenie Kobieca Transsmisja, Kraków
KARIOKA GIRLS ROCK CAMP – Polska

103 500 zł

Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis”, Warszawa
Kampania BEZ NIENAWIŚCI w Polsce

194 400 zł

Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12, Białystok
Program Aktywizacji Obywatelskiej „Akademia Mistrzostwa Społecznego”

133 800 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gospodarczego i Kulturalnego Sołectwa Krzelów-Młoty Jezierzyca,
Krzelów
Teraz my młodzi – aktywni w gminie Wińsko
dotacja na wkład własny

50 298 zł
2800 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz”, Kolbark
Aktywni obywatele = młodzi spółdzielcy

186 000 zł

Stowarzyszenie Piękne Anioły, Niedźwiedź
Mój rówieśnik – Mój coach

74 800 zł

Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska, Kraków
Młodzieżowe Laboratorium Zmiany Lokalnej

260 028 zł

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, Warszawa

Przygraniczni

183 600 zł

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu, Katowice
Wolontariat? Gram w to!

206 600 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży Rampa, Kraków
Młodzi w sieci – ENTER!

187 243 zł

Stowarzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych U’RWIS, Czernica
Bajki obywatelskie – edukacja małych obywateli
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173 200 zł

42 600 zł
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Dramowi obywatele

Stowarzyszenie W.A.R.K.A., Warka
Społeczne kreatyfki – Szkoła reklamy słusznych idei

29 400 zł

Stowarzyszenie Willa Decjusza, Kraków
Hip hop, hejterom stop!

115 000 zł

Stowarzyszenie WIOSNA, Kraków
Akademia sukcesów

315 000 zł

Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, Bielsko-Biała
Młodzi kreatywni: redakcjaBB

87 000 zł

Towarzystwo Samorządowe w Koninie, Konin
Moje miejsce

102 800 zł

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych „TWIKS”, Szczecin
Outdoorowy zawrót głowy

157 300 zł

Związek Harcerstwa Polskiego, Warszawa
Polubić finanse

70 000 zł

Projekty nieukończone
Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej ACTIO, Legnica
Przejrzyste konkursy – Lepsze efekty

15 250 zł

Stowarzyszenie Teatralne Dom na Młynowej „Teatr TrzyRzecze”, Białystok
Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych

21 100 zł

Dotacje na projekty systemowe
Federacja Polskich Banków Żywności, Warszawa
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Żywność – dobro, które angażuje

980 000 zł

Fundacja ePaństwo, Zgorzała
Grywalizacja prac na rzecz dobra publicznego

450 000 zł

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa
Konsultacje z zasadami

750 000 zł

Fundacja Ośrodka KARTA, Warszawa
Stabilizacja archiwistyki społecznej w Polsce

700 000 zł

Fundacja Praesterno, Warszawa
PROFNET. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących profilaktykę uzależnień

1 050 000 zł

Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida, Nidzica
Wioski tematyczne – dywersyfikacja przychodów wiejskich organizacji pozarządowych

972 000 zł

Sieć obywatelska – Watchdog Polska, Warszawa
Strażnictwo profesjonalnie i trwale w interesie publicznym

840 000 zł

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Warszawa
Ogólnopolska debata III Sektor dla Polski

1 450 000 zł

Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa
Pozarządowe Centrum Informacji, Wiedzy i Opinii ngo.pl

900 000 zł

Dotacje na współpracę dwustronną
Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych, Warszawa
Fundacja wraz z Partnerem chce przygotować projekt dotyczący kontrolowania dostępności badań
obrazowych służących profilaktyce i leczeniu chorób onkologicznych w ramach publicznej opieki zdrowotnej. Partner wniesie do projektu wiedzę z zakresu mechanizmów aktywizacji społecznej, mechanizmów kontroli obywatelskiej, a także know-how komunikacji i sposobów dotarcia do grupy docelowej
(II rata).

1 308,85 zł

Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet, Opole
Organizacja przygotowuje projekt polegający na aktywizowaniu dzieci i młodzieży do rozwijania wolontariatu oraz podejmowania inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego. W ramach projektu Wnioskodawca planuje przenieść do Polski najlepsze rozwiązania sprawdzające się w krajach skandynawskich,
w szczególności w Islandii, a następnie we współpracy z partnerami z Islandii zaadaptować je do warunków polskich.

21 131,43 zł

Europejska Fundacja Ochrony Zabytków, Gdańsk
Fundacja chce zająć się wypracowaniem i uchwaleniem koncepcji planu zagospodarowania przestrzennego i utworzenia parku kulturowego na terenie Jaśkowego Lasu w Gdańsku. Partnerzy norwescy zostaną włączeni w realizację projektu poprzez udział w warsztatach dotyczących inwentaryzacji
zieleni, koncepcji parku kulturowego, wymianę doświadczeń i wiedzy na temat udziału społeczeństwa
14 986,53 zł

Fundacja „Dom Kultury”, Warszawa
W planowanym projekcie tematycznym Fundacja chce zająć się problemami dzieci z tzw. środowisk
trudnych, mieszkających w prawobrzeżnej Warszawie (Grochów i Kamionek), objętych działaniami
pomocy społecznej i pedagogów ulicy. Wraz z Partnerem z Islandii chce stworzyć projekt społeczno-artystyczny, angażujący we wspólne działania twórcze dzieci z dzielnicy Grochów, pedagogów ulicy
i animatorów centrum kultury z Islandii.

20 917,46 zł

Fundacja Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji, Poznań
Fundacja zorganizuje wizyty studyjne w norweskich organizacjach zajmujących się edukacją obywatel-
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lokalnego w uchwalaniu planu zagospodarowania przestrzennego i ochrony dziedzictwa kulturowego

(II rata).

6 928,57 zł
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ską dzieci i młodzieży. W ramach wizyty Fundacja planuje znaleźć partnera do planowanego projektu

Fundacja Family Center, Bytom
Fundacja planuje opracować wspólnie z Partnerem z Norwegii, Frivillighetssentralen Grefsen Kjelsås,
projekt tematyczny dotyczący przygotowywania wolontariuszy do świadczenia pomocy osobom starszym.

7 400 zł

Fundacja GAP Polska – Plan Globalnego Działania na rzecz Ziemi, Warszawa
Fundacja chce się zająć rozwijaniem umiejętności liderskich młodzieży przydatnych do działań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Planuje przygotowanie projektu w partnerstwie z Zielonym
Centrum przy Fundacji Climate Alliance z Norwegii.

9 176,80 zł

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Warszawa
W ramach przygotowywanego projektu tematycznego Wnioskodawca zamierza zbadać system partycypacji i konsultacji, a na tej podstawie wypracować model współpracy mieszkańców z samorządami.
Organizacja planuje dwudniową wizytę studyjną w Norwegii, podczas której opracuje koncepcję projektu wraz z norweskim Partnerem.

14 073,03 zł

Fundacja Klamra, Żywiec
W projekcie tematycznym Fundacja chce kontynuować lokalne działania animacyjne, koncentrujące
się na potrzebach związanych z integracją mniejszości romskiej i większości polskiej w Żywcu, ale
też uwzględniające dyskryminację wielokrotną, ze względu na pochodzenie etniczne, ubóstwo, płeć.
Fundacja chce poznać norweskie doświadczenia dotyczące lokalnych działań antydyskryminacyjnych,
budowania sieci współpracy i transferu umiejętności w tym zakresie.

12 877,17 zł

Fundacja Kształcenia Ustawicznego Peritia, Poznań
Fundacja w projekcie tematycznym chce się zająć wspieraniem wychowanków domu dziecka i pieczy
zastępczej w procesie usamodzielniania się poprzez ich aktywizację społeczną. Do współpracy chce
zaprosić Partnera norweskiego, a wynikiem działań ma być przygotowanie projektu partnerskiego
w obszarze dzieci i młodzież.

21 900 zł

Fundacja na rzecz Tolerancji poprzez Międzykulturowe Zrozumienie, Warszawa
Przygotowywany wspólnie z Partnerem projekt tematyczny polega na interwencyjnym działaniu mobilnej grupy kryzysowej (na rzecz małych społeczności lokalnych poza dużymi miastami i ośrodkami
akademickimi) składającej się m.in. ze studentów Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza.
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Partner z Norwegii wniesie doświadczenie dotyczące pracy ze społecznościami lokalnymi dotkniętymi
ksenofobią i agresją wobec mniejszości.

32 160,33 zł

Fundacja Nowe Technologie, Tarnów
Wnioskodawca chce się zająć problemem dyskryminacji kobiet na rynku pracy ze względu na potencjalne macierzyństwo. Rolą islandzkiego Partnera ma być dzielenie się dotychczasowymi doświadczeniami, co ma pomóc w wypracowaniu rozwiązań, które częściowo zostaną przeniesione na grunt polski we wspólnie przygotowanym projekcie tematycznym.

7 700 zł

Fundacja Nowoczesny Konin, Konin
Wnioskodawca chce się zająć problemem dyskryminacji ojców w postępowaniach sądowych dotyczących sprawowania opieki rodzicielskiej nad dziećmi. Poprzez współpracę z podmiotem z Norwegii
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organizacja chciałaby uzyskać dostęp do osób z dużym doświadczeniem, które mogłyby wesprzeć
projekt w zakresie kształtowania strategii, jak również metod dotarcia do społeczeństwa. 8 583,84 zł

Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Izabelin
W projekcie tematycznym Fundacja chce się zająć edukacją antydyskryminacyjną w podwarszawskich
miejscowościach, gdzie występują duże skupiska uchodźców i migrantów. Działania są skierowane
do uczniów, nauczycieli, rodzin wielokulturowych. Fundacja chce poznać islandzkie doświadczenia
w prowadzeniu projektów antydyskryminacyjnych, zapraszając do współpracy WOMEN – Women Of
Multicultural Ethnicity Network oraz nawiązując kontakt z Biurem Praw Człowieka w Urzędzie Miasta
Reykjavik oraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykiaviku.

18 440,73 zł

Fundacja Pozytywnych Zmian, Bielsko-Biała
Organizacja chce przygotować wspólnie z doświadczonymi Partnerami z Norwegii, projekt tematyczny
polegający na stworzeniu w Bielsku-Białej punktu informacji i pomocy dla kobiet doznających przemocy ze strony najbliższych.

18 123,39 zł

Fundacja Przyjazny Dom im. Stanisława Jabłonki, Wrocław
W ramach planowania projektu dotyczącego uwrażliwiania dzieci i młodzieży na problem dyskryminacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, Fundacja nawiązała kontakt z Bruduheimar „World of
Puppets” z Islandii. Organizacje spotkają się podczas wizyt studyjnych w Polsce i w Islandii, by pracować nad wspólnym projektem (II rata).

455,36 zł

Klub Sportowy Beniaminek 03, Starogard Gdański
Wnioskodawca planuje zorganizować międzynarodowe seminarium poświęcone zagadnieniu aktywizacji społecznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zagrożonych marginalizacją. Do
współpracy chce zaprosić Partnera norweskiego, a wynikiem działań ma być przygotowanie projektu
partnerskiego w obszarze dzieci i młodzież.

14 160 zł

Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej, Murowana Goślina
W projekcie tematycznym organizacja chce się zająć zwalczaniem uprzedzeń wobec społeczności romskiej. Do współpracy zaproszono The Falstad Centre z Norwegii, które specjalizuje się w edukacji antydyskryminacyjnej pracując ze społecznością lokalną m.in. metodą „Teatru Uciśnionych”. Przedstawiciele Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej odwiedzą (oprócz partnera) różne instytucje zajmujące
się promocją kultury mniejszości, polityką pamięci oraz prawami mniejszości (m.in. Holocaust Centre
in Oslo, Muzeum Żydowskie w Trondheim, Międzykulturowe Muzeum w Oslo) oraz spotkają się z eks-

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, Białystok
Wnioskodawca chce przygotować projekt dotyczący zwiększania wykorzystywania narzędzi partycypacyjnych w procesie podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym. Za pośrednictwem partnera islandzkiego organizacja chce poznać jeszcze inne lokalne instytucje, przyjrzeć się ich pracy, a następnie
zainicjować implementowanie najciekawszych rozwiązań w polskich jednostkach samorządu terytorialnego.

24 290,36 zł

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Częstochowa
Organizacja chce się zająć wspólnie z Partnerami, Fundacją Evris z Islandii oraz Research Group z Norwegii, monitorowaniem procesu wdrażania Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka, poprawą
funkcjonowania Krajowego Punktu Kontaktowego OECD w Polsce, zintensyfikowaniem działań rzecz-
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17 431,83 zł

▬▬▬▬▬▬▬▬▬

pertami, którzy realizowali projekty na rzecz tolerancji międzykulturowej w Norwegii.

gnięte poprzez stworzenie polskiej struktury OECD Watch.

27 381,79 zł
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niczych oraz wypracowaniem społecznej propozycji wdrożenia ww. wytycznych. Cele te mają być osią-

Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością, Warszawa
Organizacja chce przygotować, wspólnie z Partnerami z Norwegii, projekt tematyczny dotyczący partycypacyjnego planowania inwestycji transportowych. Do współpracy zaproszono norweskich ekspertów w dziedzinie partycypacji i rozwiązywania konfliktów społecznych w projektach infrastrukturalnych, a także takich Partnerów jak Jernbaneverkert (zarządca linii kolejowych) oraz firmę Subito!
Research & Futures, która od lat realizowała tego typu projekty.

28 817,93 zł

Stowarzyszenie „Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne”, Elbląg
Organizacja chce się zająć wspólnie z Partnerem przygotowaniem młodych ludzi do pracy dziennikarskiej w telewizji lokalnej w zakresie tematyki ekologicznej. W ramach wspólnego projektu tematycznego Partner, norweska organizacja GRID-Arendal, podzieli się swoim doświadczeniem oraz przeprowadzi szkolenie dziennikarskie dla członków Stowarzyszenia oraz dla młodzieży, do której skierowany jest
projekt.

13 229,96 zł

Stowarzyszenie „Razem dla Wisznic”, Wisznice
Stowarzyszenie chce przygotować projekt tematyczny angażujący Młodzieżowe Rady Gminy oraz
władze lokalne w działania służące rozwojowi postaw obywatelskich wśród młodzieży. Współpraca
z Partnerem norweskim ma pomóc w doborze właściwych działań w projekcie, który zostanie złożony
w obszarze partycypacji publicznej.

24 287,42 zł

Stowarzyszenie Akademia plus 50, Białystok
Stowarzyszenie planuje działania na rzecz aktywizacji osób starszych przy wykorzystaniu doświadczeń
norweskich organizacji i instytucji, które chce zaprosić do planowania projektu tematycznego, podzielenia się doświadczeniami i pomysłami.

17 826,86 zł

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Warszawa
Wnioskodawca chce przygotować projekt poświęcony problemowi małego zainteresowania wdrażaniem wolontariatu seniorów w instytucjach podległych administracji publicznej i w ramach projektu
tematycznego ma zamiar zająć się upowszechnieniem doświadczeń norweskiego Partnera w animowaniu społeczności i angażowaniu seniorów do wolontariatu.

20 038,58 zł

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO, Grzybów
Wspólnie z Partnerem z Norwegii, Uniwersytetem Ludowym z gminy Rissa, Stowarzyszenie (wraz

▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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z prowadzonym przez Stowarzyszenie Uniwersytetem Ludowym) zamierza zająć się partycypacyjnym
wypracowaniem założeń do planu zrównoważonego rozwoju gminy.

20 355,36 zł

Stowarzyszenie Klub Pro Publico Bono, Szczytno
Stowarzyszenie chce się zająć problemem dyskryminacji w swoim regionie poprzez edukację, wypracowanie metod skutecznego dialogu, sposobów przeciwstawiania się dyskryminacji, podjęcie rzecznictwa na rzecz wykluczonych z różnych powodów. Islandzki partner ma służyć doświadczeniem i pomóc w przygotowywaniu koncepcji projektu tematycznego.

16 194,43 zł

Stowarzyszenie Kobieca Transsmisja, Kraków
Stowarzyszenie chce zająć się problemem dyskryminacji kobiet. W ramach projektu tematycznego
planuje zorganizować obozy muzyczne dla dziewcząt, które będą miały rolę edukacyjną w zakresie
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zwalczania dyskryminacji i przeciwdziałania wykluczeniu kobiet. Rolą islandzkiego Partnera ma być

podzielenie się doświadczeniem w zakresie organizacji takich obozów, co ma pomóc w przygotowaniu
wspólnego projektu tematycznego.

30 339,53 zł

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, Warszawa
W ramach projektu tematycznego stowarzyszenie chce się zająć przeciwdziałaniem dyskryminacji
krzyżowej: osób starszych i kobiet, w tym związanej z dostępem do usług społecznych, kulturalnych
i związanych z nowymi technologiami. Wnioskodawca chce podjąć współpracę z organizacjami pozarządowymi z Islandii, które mają doświadczenie w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu, w szczególności w pracy z seniorami i grupami międzypokoleniowymi.

8 500 zł

Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom, Warszawa
W projekcie tematycznym Fundacja chce się zająć edukacją antydyskryminacyjną i przeciwdziałaniem
mowie nienawiści w warszawskich gimnazjach, ze szczególnym uwzględnieniem praw dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Fundacja, zapraszając do współpracy uniwersytet NMBU (zajmujący
się badaniami i popularyzacją dogoterapii) oraz Norwegian Centre of Anthrozoology, a także trenerki
psów do dogoterapii, chce poznać islandzkie doświadczenia w wykorzystaniu zwierząt do realizacji
działań antydyskryminacyjnych.

28 341,60 zł

Stowarzyszenie Zwięrzęta Ludziom, Warszawa
Wnioskodawca planuje przygotować projekt skierowany do dzieci i młodzieży poświęcony zagadnieniom wyrównywania praw osób z niepełnosprawnością i zapewniania im nieograniczonego dostępu
do życia społecznego. Od potencjalnego Partnera Wnioskodawca oczekuje wsparcia pozwalającego
na wdrożenie norweskich rozwiązań dotyczących integracji osób niepełnosprawnych.

18 229,14 zł

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, Poznań
Wnioskodawca planuje nawiązać kontakt poprzez Partnera norweskiego z kilkoma Radami Młodzieżowymi w Norwegii, aby porównać problemy lokalne obu krajów, omówić stosowane rozwiązania
i sposoby wprowadzenia ich w życie. Wynikiem działań ma być przygotowanie projektu partnerskiego
w obszarze dzieci i młodzież.

30 967,89 zł

Fundacja L’ARCHE, Wieliczka
Fundacja chce wzmocnić współpracę ze swoim Partnerem z Norwegii, Fundacją Mariahuset. Planuje
wizytę studyjną w celu poznania metod pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną prowa-

Fundacja realizuje projekt tematyczny „Lepiej zrozumieć niż znienawidzić” w partnerstwie z Regionem Hordaland w Norwegii. Partner norweski zaproponował nawiązanie współpracy z innym Partnerem, Norsk Folkehjelp Regionskontor Vest, i włączenie nowego Partnera w działania projektu tematycznego. Nowy Partner przeszkoli kadrę Wnioskodawcy w zakresie prowadzenia warsztatów MOD
(różnorodność i dialog), zaprezentuje ideę Human Library (Biblioteka ludzka) oraz podzieli się innymi
metodami pracy i dialogu grupowego, które przyczynią się do wzbogacenia realizowanego projektu
tematycznego.

25 000 zł

▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności, Nowy Sącz
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36 300 zł
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dzonych przez Partnera oraz rozpoznania potencjalnych obszarów dalszej współpracy.

Fundacja Studio Psychologii Zdrowia, Pruszków
Fundacja nawiązała kontakt z norweską organizacją KirkenBymisjon prowadzącą ośrodek/program
AKSEPT dla osób z AIDS/HIV w Oslo, a zastosowane przez Partnera rozwiązania i metody pracy planuje
przenieść do Polski.

27 500 zł

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Warszawa
Organizacja chce zaprosić Partnerów z Norwegii i Islandii do udziału w realizowanym projekcie tematycznym „Akademia Testów Dyskryminacyjnych”. Wnioskodawca pragnie wymienić się z Partnerami
wiedzą na temat efektywnego prowadzenia działań na rzecz osób doświadczających dyskryminacji
z wykorzystaniem nowoczesnych technik rzecznictwa. Wnioskodawca planuje zorganizowanie wizyty
studyjnej w Islandii i Norwegii, a następnie chce włączyć Partnerów w działania projektu tematycznego: w prace nad podręcznikiem dla NGO oraz zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji
podsumowującej projekt.

19 145,27 zł

Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS Pozytywni w Tęczy, Warszawa
Fundacja planuje nawiązać kontakt z norweską organizacją KirkenBymisjon prowadzącą ośrodek/
program AKSEPT dla osób z AIDS/HIV w Oslo. Partnerstwo polegać ma na wymianie doświadczeń
i dobrych praktyk oraz zastosowaniu w pracy Fundacji nowych metod pracy z osobami HIV+ i osobami
skłonnymi do podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych.
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Zwroty niewykorzystanych części dotacji

27 500 zł
10 046,79 zł

Równe Szanse i Fundusze Powierzone

Celem programu jest zwiększenie dostępu do edukacji młodzieży z niezamożnych środowisk, szczególnie z mniejszych miejscowości. Wspieramy organizacje pozarządowe, które prowadzą programy
stypendialne adresowane do młodzieży szkolnej. Administrujemy też funduszami powierzonymi Fundacji przez firmy i osoby prywatne.

Równe Szanse
Od 2000 roku, wspieramy sieć organizacji, które: prowadzą lokalne programy stypendialne dla
uczniów szkół ponadpodstawowych pochodzących z rodzin niezamożnych; środki na stypendia pozyskują z różnych źródeł (od władz samorządowych, lokalnego biznesu, indywidualnych darczyńców, ze
zbiórek publicznych, z aukcji, z wpłat 1% itp.); współpracują ze stypendystami i angażują ich do pracy
wolontariackiej na rzecz programu stypendialnego i lokalnej społeczności.
Programy stypendialne są prowadzone na podstawie opracowanych przez organizacje zasad i regulaminów, uwzględniających lokalne potrzeby i możliwości. Decyzje o przyznaniu stypendium są uzależnione od dobrych wyników w nauce, dochodu rodziny, zaangażowania na rzecz środowiska lokalnego
lub innych osiągnięć. Stypendia wypłacane w wysokości od 50 do 400 zł miesięcznie są przeznaczane

długości ich „stażu”: organizacje, które uczestniczą w programie ponad 10 lat, mogą uzyskać dotację
w wysokości do 15 000 zł, pozostałe – w wysokości do 20 000 zł. Dotacja jest przekazywana wówczas,
gdy organizacja przedstawi plan i zasady działania swojego programu stypendialnego oraz udokumentuje posiadanie dodatkowych funduszy, tak, aby do kwoty przekazanej przez Fundację mogła
dołożyć co najmniej taką samą sumę pochodzącą od innych darczyńców. Poza dotacjami oferujemy
organizacjom udział w dorocznym spotkaniu, na którym omawiane są zasady i doświadczenia z prowadzenia programów stypendialnych, zbierania funduszy, współpracy z lokalnymi partnerami, mediami, wolontariuszami i stypendystami. Spotkanie służy prezentacji najnowszych badań o nierównościach edukacyjnych, dyskusji o sytuacji młodzieży i wykorzystaniu nowoczesnych technologii w pracy
z młodymi ludźmi, a także omówieniu najważniejszych przepisów regulujących prowadzenie pozarządowych programów stypendialnych.
W roku 2014 w programie uczestniczyło 40 organizacji z 13 województw. Otrzymały one dotacje

▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Organizacjom oferujemy co roku możliwość uzyskania dotacji, których wysokość uzależniona jest od
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na podręczniki, pomoce naukowe, opłacenie internatów, dodatkowe kursy, dojazdy do szkół itp.

na ufundowanie stypendiów dla 881 uczniów na rok szkolny 2014/2015.
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w łącznej wysokości 547 353 zł. Środki te, powiększone o fundusze zebrane z innych źródeł, pozwoliły

W roku 2014 program był finansowany z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
(259 487 zł), darowizn Fundacji Agory (102 025 zł) i Grupy Pracuj.pl (80 000 zł), przychodów z Funduszu
Małgorzaty Szejnert (57 746,94 zł), darowizn Fundacji Quo Vadis Rodziny Gavellów (46 513 zł), Google Matching Gift Program (2565,35 zł) i firmy Informica (2 500 zł), darowizn firm i osób prywatnych
(9 828 zł), oraz z dotacji Fundacji Społeczeństwa Otwartego (61 405,76 zł) i środków własnych Fundacji.
Ponadto spółka Agora SA przekazała darowiznę rzeczową w postaci bezpłatnej powierzchni reklamowej o wartości 207 871,98 zł na promocje programu.

Fundusze Powierzone
Fundacja administruje funduszami powierzonymi jej przez firmy i osoby prywatne. Środki z tych funduszy przeznaczane są na wspieranie działań i projektów wskazanych przez darczyńców.
W roku minionym prowadziliśmy osiem funduszy powierzonych, dwa z nich: Fundusz Małgorzaty
Szejnert i Fundusz Rodziny Gavellów finansowały dotacje dla organizacji uczestniczących w programie Równe Szanse. Trzy kolejne: Fundusz im. Iwony Winiarskiej, Janiny i Tomasza Maczugów oraz
im. J. i J. Putka wypłacały stypendia dla studentów i maturzystów ubiegających się o przyjęcie na studia.
Pozostałe finansowały: nagrodę dla autorów tekstów o innych kulturach (Fundusz im. Beaty Pawlak),
rozwój amatorskiego ruchu chóralnego (Fundusz im. Staszka Jonczyka), leczenie dzieci dotknieęych
Płodowym Zespołem Alkoholowym (Fundusz Urygi-Nawarowskiego). W sumie z Funduszy Powierzonych wypłaciliśmy 17 dotacji na kwotę 170 013 zł oraz 107 stypendiów na kwotę 200 304 zł.

Fundusz Małgorzaty Szejnert
Fundusz utworzony w 2002 roku dzięki darowiźnie przekazanej przez Małgorzatę Szejnert. Dochody
z inwestowania Funduszu przeznaczane są na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
W 2014 roku z Funduszu sfinansowano 5 dotacji w programie Równe Szanse w łącznej kwocie 49 500 zł.

Fundusz Rodziny Gavellów
Fundusz utworzony w 2010 roku z dorocznej darowizny Fundacji Quo Vadis Rodziny Gavellów ze Stanów Zjednoczonych. Środki Funduszu przeznaczane są na stypendia dla uczniów pochodzących z nie-
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zamożnych środowisk z miejscowości w województwie świętokrzyskim.
W 2014 roku z Funduszu sfinansowano 3 dotacje w łącznej kwocie 46 513 zł.

Fundusz „Śpiewaj” im. Staszka Jonczyka
Fundusz utworzony w 2011 roku przez rodzinę tragicznie zmarłego Staszka Jonczyka, pasjonata muzyki chóralnej. Środki z Funduszu przeznaczane są na wsparcie amatorskiego ruchu chóralnego, przede
wszystkim na działania związane z doskonaleniem głosu i podnoszeniem umiejętności wokalnych
członków zespołów chóralnych. Fundusz jest zasilany darowiznami od osób indywidualnych oraz wpłatami 1% podatku dochodowego.
W 2014 roku sfinansowano 5 dotacji w łącznej kwocie 18 000 zł.

Fundusz im. Beaty Pawlak
Fundusz utworzony w 2003 roku z darowizny zapisanej w testamencie przez Beatę Pawlak, dziennikarkę i pisarkę, która zginęła w zamachu terrorystycznym na indonezyjskiej wyspie Bali 12 października
2002 roku. Ze środków Funduszu – zgodnie z życzeniem Ofiarodawczyni – została ustanowiona doroczna nagroda Jej imienia dla autorów najlepszych publikacji na temat innych kultur, religii i cywilizacji.
Laureatem 12 edycji Nagrody zostali Mateusz Janiszewski za książkę Dom nad rzeką Loes (Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014) i Adam Lach za książkę Stigma (Wydawca: Adam Lach 2014). Uroczystości
wręczenia Nagrody towarzyszyła dyskusja (opisana w programie Debaty Fundacji Batorego).
W 2014 laureaci otrzymali dwie równorzędne nagrody w łącznej kwocie 14 000 zł.

Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko
Fundusz został utworzony w 2008 roku przez przyjaciół i rodzinę tragicznie zmarłej prawniczki Iwony Winiarskiej-Feleszko. Fundusz zasilany jest darowiznami od osób indywidualnych oraz wpłatami
1% podatku dochodowego. Środki Funduszu przeznaczane są na stypendia dla studentów studiów
dziennych państwowych uczelni warszawskich pochodzących z niezamożnych środowisk, mniejszych
miast i małych miejscowości.
W roku 2014 stypendia na I rok w wysokości 500 zł miesięcznie otrzymało 5 osób na łączną kwotę
25 000 zł, 3 osoby otrzymały stypendium na II rok w łącznej kwocie 13 500 zł.

Fundusz Janiny i Tomasza Maczugów
Fundusz został utworzony w 2012 roku przez Janinę i Tomasza Maczugów, ze środków zebranych dzięki licytacji ich księgozbioru, w celu wspierania młodych ludzi z niezamożnych rodzin, zamierzających
studiować w polskich uczelniach państwowych na dziennych studiach licencjackich lub magisterskich.
Środki Funduszu przeznaczane są na stypendia dla absolwentów trzech liceów z Wadowic i Nowego
Sącza.
W 2014 roku stypendia na I rok w wysokości 500 zł miesięcznie otrzymały 4 osoby w łącznej kwocie

Fundusz został utworzony w 2011 roku przez Rodzinę Putków. Fundusz zasilany jest darowiznami
i wpłatami 1% podatku dochodowego osób fizycznych, przekazywanymi przez członków Rodziny Putków oraz przez osoby, którym bliski jest cel przyświecający Funduszowi. Środki Funduszu przeznaczane są na stypendia dla młodych ludzi z rodzin o niskich dochodach, którzy bez pomocy stypendialnej
nie zdecydowaliby się na podjęcie nauki na uczelniach wyższych. Ze środków Funduszu finansowane
są stypendia „rekrutacyjne” (przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z ubieganiem się o przyjęcie na studia) oraz stypendia na I, II i III rok studiów magisterskich lub licencjackich na polskich
uczelniach państwowych.
W roku 2014 w ramach Funduszu przyznano 25 stypendiów „rekrutacyjnych” w wysokości od 105 zł
do 475 zł w łącznej kwocie 5 694 zł, 15 stypendiów na I rok studiów w wysokości 630 zł miesięcznie
w łącznej kwocie 94 500 zł, 12 stypendiów na II rok studiów w wysokości od 350 zł miesięcznie do 410 zł
miesięcznie w łącznej kwocie 41 040 zł oraz 4 stypendia na III rok studiów w wysokości od 350 zł do
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20 000 zł.
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380 zł miesięcznie w łącznej kwocie 13 410 zł. Razem rozdysponowano kwotę 154 644 zł.

Fundusz Karola Urygi-Nawarowskiego
Fundusz utworzony w 2008 roku z darowizny Fundacji im. Karola Urygi-Nawarowskiego ze Stanów
Zjednoczonych. Środki Funduszu przeznaczane są na dotacje dla organizacji, które zajmują się diagnozowaniem i leczeniem dzieci z zaburzeniami wywołanymi przez Płodowy Zespól Alkoholowy FAS (Fetal
Alcohol Syndrome). Dotacje przekazywane są raz w roku organizacjom imiennie zaproszonym przez
Fundację do złożenia wniosku.
W 2014 roku sfinansowano dwie dotacje w łącznej kwocie 42 000 zł.
Równe Szanse (dotacje)

547 353,00 zł

Fundusze Powierzone (dotacje, stypendia, nagroda)

274 304,00 zł

Koszty realizacji (w tym doroczne spotkanie lokalnych programów

116 489,85 zł

stypendialnych)
Koszty kampanii pozyskiwania wpłat 1%

47 451,81 zł

Promocja (darowizny rzeczowe powierzchni reklamowej)
Razem koszty programu

207 871,98 zł
1 193 470,64 zł

Dotacje
Równe Szanse

Dotacje finansowane ze środków Fundacji Agory
Stowarzyszenie Barciańska Inicjatywa Oświatowa, Barciany
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Program stypendialny „Bartek” dla uczniów szkół ponadpodstawowych z gminy Barciany – z dotacji
oraz innych zebranych funduszy przyznano 22 stypendia na rok szkolny 2014/2015.

15 000 zł

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap, Gołdap
Gołdapski Fundusz Stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu gołdapskiego –
z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 24 stypendia na rok szkolny 2014/2015. 15 000 zł
Fundacja „Ogród Marzeń”, Jarocin
Program stypendialny „Kuźnia młodych talentów” dla uczniów szkół ponadpodstawowych z gmin: Jarocin, Jaraczewo, Kotlin, Nowe Miasto, Żerków – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano
20 stypendiów na rok szkolny 2014/2015.

16 000 zł

Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego, Kościan
Program stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu kościańskiego – z dotacji oraz
innych zebranych funduszy przyznano 13 stypendiów na rok szkolny 2014/2015.

15 000 zł

Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku, Leżajsk
Program stypendialny „Stypendium” dla uczniów gimnazjum z gminy Leżajsk i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu leżajskiego – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 31 stypendiów na rok szkolny 2014/2015.

15 000 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny, Muszyna
Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny dla uczniów szkół ponadpodstawowych z gmin: Muszyna
i Krynica – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 13 stypendiów na rok szkolny 2014/2015
(dotacja współfinansowana ze środków Funduszu w wysokości 11 025 zł i z wpłat 1%).

12 000 zł

Stowarzyszenie „Przystań”, Iława
Program stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu iławskiego – z dotacji oraz
innych zebranych funduszy przyznano 29 stypendiów na rok szkolny 2014/2015.

15 000 zł

Dotacje finansowane z darowizny Grupy Pracuj
Towarzystwo Samorządowe, Konin
Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: kolskiego, konińskiego, słupeckiego, tureckiego i wrzesińskiego – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 53 stypendia na rok szkolny 2014/2015.

20 000 zł

Fundacja „Daj szansę”, Skarżysko-Kamienna
Program stypendialny „Żaczek” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z powiatu skarżyskiego – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 33 stypendia na rok szkolny
2014/2015.

20 000 zł

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier”, Zakliczyn
Program stypendialny „Integracja” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z gmin: Brzesko, Czchów,
Gromnik, Pleśna i Zakliczyn – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 36 stypendia na rok

Program stypendialny „Talenty Wyszkowa” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z gminy Wyszków –
z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 27 stypendiów na rok szkolny 2014/2015 (dotacja
współfinansowana ze środków Grupy Pracuj w wysokości 10 000 zł, pozostała część współfinansowana
z wpłat 1%).

15 000 zł

Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr”, Pyzdry
Program stypendialny „Mecenat” dla uczniów szkół ponadpodstawowych z gminy Bilzanów – z dotacji
oraz innych zebranych funduszy przyznano 6 stypendiów.

6 353 zł

Fundacja Inicjatyw Kulturalnych, Radomsko
Program stypendialny „Nie gubić diamentów” dla uzdolnionych artystycznie uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu radomszczańskiego – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano
11 stypendiów na rok szkolny 2014/2015 (dotacja współfinansowana ze środków Grupy Pracuj w wysokości 5000 zł i z wpłat 1%).
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Stowarzyszenie „Promenada”, Wyszków
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20 000 zł

15 000 zł
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szkolny 2014/2015.

Dotacje finansowane z Funduszu Rodziny Gavellów
Fundacja „Vive Serce Dzieciom”, Kielce
Program stypendialny „Korab” dla uczniów szkół ponadpodstawowych ze Staszowa – z dotacji oraz
innych zebranych funduszy przyznano 25 stypendiów na rok szkolny 2014/2015.

20 000 zł

Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny, Kielce
Program stypendialny „Żaczek” dla uczniów szkół ponadpodstawowych z regionu świętokrzyskiego –
z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 15 stypendiów na rok szkolny 2014/2015 (dotacja
współfinansowana ze środków Funduszu Rodziny Gavellów w wysokości 9513 zł).

15 000 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ł, Łagów
Program stypendialny „Sakiewka Zbója Madeja” dla uczniów gimnazjum z gmin: Łagów, Brody Iłżeckie i Waśniów – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 31 stypendiów na rok szkolny
2014/2015.

17 000 zł

Dotacje finansowane z Funduszu Małgorzaty Szejnert
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Biłgoraj
Program stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 24 stypendia na rok szkolny
2014/2015.

15 000 zł

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk, Nakło nad Notecią
Program stypendialny „Młody Talent Krajny i Pałuk” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu nakielskiego – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 6 stypendiów
na rok szkolny 2014/2015.

5 000 zł

Stowarzyszenie „Wspieranie Rozwoju Dziecka”, Pustelnik
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Program stypendialny „Równe szanse” dla uczniów gimnazjów w Pustelniku i Stanisławowie – z dotacji
oraz innych zebranych funduszy przyznano 9 stypendiów na rok szkolny 2014/2015.

10 000 zł

Towarzystwo Promocji i Rozwoju Ziemi Skulskiej, Skulsk
Program stypendialny dla uczniów gimnazjum w Skulsku – z dotacji oraz innych zebranych funduszy
przyznano 19 stypendiów na rok szkolny 2014/2015.

8 000 zł

Srokowskie Stowarzyszenie „Sukces Każdego Dziecka”, Srokowo
Program stypendialny „Bociek” dla uczniów szkół ponadpodstawowych z gminy Srokowo – z dotacji
oraz innych zebranych funduszy przyznano 12 stypendiów na rok szkolny 2014/2015.

11 500 zł

Dotacje finansowane z wpłat 1%
Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego, Elbląg
Programy stypendialne „Szansa” i „Słonik” dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Elbląga i powiatu elbląskiego – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 45 stypendiów na rok szkolny
2014/2015.

15 000 zł

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego, Wieluń
Program stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu wieluńskiego – z dotacji oraz
innych zebranych funduszy przyznano 27 stypendiów na rok szkolny 2014/2015.

20 000 zł

Fundacja Pomocy Społecznej, Brzeszcze
Program stypendialny „Równe Szanse wszystkim dzieciom” dla uczniów szkół ponadpodstawowych
z gminy Brzeszcze – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 10 stypendiów na rok szkolny
2014/2015.

4 500 zł

Fundacja „Rodzina”, Sławno
Program stypendialny „Talent za talent” dla uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu sławieńskiego – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 20 stypendiów na rok szkolny 2014/2015.
15 000 zł
Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, Łukta
Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z gmin: Łukta, Gietrzwałd, Miłomłyn,
Ostróda, Morąg – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 46 stypendiów na rok szkolny
2014/2015.

15 000 zł

Fundacja Rozwoju Świętochłowic, Świętochłowice
Program Stypendialny „TOP – Talenty, Odkrycia, Pomysły” dla uczniów szkół ponadpodstawowych ze
Świętochłowic – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 15 stypendiów na rok szkolny

Program stypendialny „Prymus” dla uczniów szkół ponadpodstawowych z gminy Sokółka – z dotacji
oraz innych zebranych funduszy przyznano 27 stypendiów na rok szkolny 2014/2015.

15 000 zł

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika, Stara Bystrzyca
Program stypendialny „Z rączki do rączki” dla uczniów szkół ponadpodstawowych z gmin Masywu
Śnieżnika: Bystrzycy Kłodzkiej, Lądka-Zdroju, Międzylesia i Stronia Śląskiego i wsi Wojbórz w gminie Kłodzko – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 50 stypendiów na rok szkolny
2014/2015.

20 000 zł

Stowarzyszenie „Czajnia”, Tomaszów Lubelski
Program stypendialny „Młodzieżowe kieszonkowe” dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Tomaszowa Lubelskiego – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 25 stypendiów na rok szkolny 2014/2015.

20 000 zł

▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny, Sokółka
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15 000 zł
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2014/2015.

Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej „Widok”, Białystok
Program stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Białegostoku – z dotacji oraz innych
zebranych funduszy przyznano 19 stypendiów na rok szkolny 2014/2015.

15 000 zł

Stowarzyszenie Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. A. Bąkowskiej, Gołotczyzna
Program stypendialny „Omnibus” skierowany jest do uczniów ponadgimnazjalnych z powiatu ciechanowskiego – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 14 stypendiów na rok szkolny
2014/2015.

15 000 zł

Stowarzyszenie Młodzi dla Rozwoju EMKA, Wieliszew
Program stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych z gminy Wieliszew – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 11 stypendiów na rok szkolny 2014/2015.

9 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Inspiracje”, Rozdrażew
Program stypendialny „Zainspirowani” dla uczniów gimnazjów z gminy Rozdrażew – z dotacji oraz
innych zebranych funduszy przyznano 5 stypendiów na rok szkolny 2014/2015.

4 500 zł

Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny, Nidzica
Program stypendialny „Prymus” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu nidzickiego – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 15 stypendiów na rok szkolny 2014/2015.

15 000 zł

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”, Złoty Stok
Program stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych z gminy Złoty Stok – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 36 stypendiów na rok szkolny 2014/2015.

10 000 zł

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce”, Międzyrzec Podlaski
Program stypendialny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wychowujących się w rodzinach zastępczych i w Domach Rodzinnych zrzeszonych w Stowarzyszeniu – z dotacji oraz innych
zebranych funduszy przyznano 16 stypendiów na rok szkolny 2014/2015.

10 000 zł
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Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zarzecze, Zarzecze
Program stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych z gminy Zarzecze – z dotacji oraz innych
zebranych funduszy przyznano 7 stypendia na rok szkolny 2014/2015.

2 500 zł

Stowarzyszenie W.A.R.K.A., Warka
Lokalny Fundusz Stypendialny dla uczniów gimnazjów z gminy Warka – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 23 stypendia na rok szkolny 2014/2015.

20 000 zł

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Iłżeckiej, Iłża
Program stypendialny „Żaczek Iłżaczek” dla uczniów szkół gimnazjalnych i szkół średnich z gminy Iłża
w powiecie radomskim – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 11 stypendiów na rok
szkolny 2014/2015.

6 000 zł

Fundusze Powierzone
Fundusz „Śpiewaj” im. Staszka Jonczyka
Fundacja Promocji i Edukacji Artystycznej PROMOTUS
Letnie warsztaty emisji głosu i interpretacji chóralnej w Górze Kalwarii dla chórzystów zespołu „Piast
& Grapa Family”.

4 000 zł

Miejski Dom Kultury w Wołominie
Jesienne warsztaty emisji głosu w Brańszczyku dla chórzystów chóru miejskiego „Cantus Cordis”.
4 000 zł
Stowarzyszenie Ciechanowskie Forum Muzyczne „Sine Nomine”
Letnie warsztaty emisji głosu i interpretacji utworów w Garbiczu dla chórzystów chóru „Sine Nomine”.

4 000 zł

Warszawskie Towarzystwo Chorałowe „Gregorianum” im. Edwarda Jozajtisa
Kolonie muzyczne chóru chłopięcego „Gregorianum”.

2 000 zł

Warszawskie Towarzystwo Chorałowe „Gregorianum” im. Edwarda Jozajtisa
Promocja Funduszu im. Staszka Jonczyka „Śpiewaj” w Internecie oraz podczas koncertów charytatywnych.

4 000 zł

Fundusz im. Beaty Pawlak
Mateusz Janiszewski – nagroda za książkę Dom nad rzeką Loes (Wydawnictwo Czarne, Wołowiec
2014).

7 000 zł

Adam Lach – nagroda za książkę Stigma (Wydawca: Adam Lach 2014).

7 000 zł

którym przyznano stypendia w 2013 roku.

15 000 zł

Stypendium wysokości 400 zł miesięcznie na okres styczeń–czerwiec dla studentki II roku studiów,
której przyznano stypendium w 2013 roku.

2 400 zł

Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie dla pięciu studentek i studentów I roku studiów (w 2014
roku przekazano stypendia na okres wrzesień–grudzień).

10 000 zł

Stypendia otrzymali:
Adam Dobrakowski – student I roku matematyki na Uniwersytecie Warszawskim
Paulina Kloczkowska – studentka I roku logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim
Ida Matysek – studentka I roku filologii ugrofińskiej na Uniwersytecie Warszawskim
Natalia Siereda – studentka I roku arabistyki na Uniwersytecie Warszawskim
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Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie na okres styczeń–czerwiec dla 5 studentek I roku studiów,
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Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko
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Andrzej Strzałkowski – student I roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim

Stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie dla studentek II roku studiów (w 2014 roku przekazano
stypendium na okres październik–grudzień).

4 500 zł

Stypendia otrzymały:
Magdalena Bobel – studentka europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim
Sylwia Daśko – studentka Szkoły Głównej Handlowej
Roberta Zaręba – studentka filologii włoskiej na Uniwersytecie Warszawskim

Fundusz Janiny i Tomasza Maczugów
Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie na okres styczeń–czerwiec dla 4 studentek i studentów
I roku studiów, którym przyznano stypendia w 2013 roku.

12 000 zł

Stypendia wysokości 500 zł dla 4 studentek i studentów I roku studiów (w 2014 roku przekazano stypendia na okres wrzesień–grudzień).

8 000 zł

Stypendia otrzymali:
Bartosz Hotloś – student I roku farmacji na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu
Katrzyna Olejnik – studentka I roku informatyki stosowanej na Akademii Górniczo-Hutniczej
Jakub Ramult – student I roku technologii chemicznej na Akademii Górniczo-Hutniczej
Aleksander Studnicki – student I roku filozofii na Uniwersytecie Warszawskim

Fundusz „Rozwiń skrzydła” im. J. i J. Putka
Stypendia w wysokości 630 zł miesięcznie na okres styczeń–czerwiec dla 14 studentek i studentów
I roku studiów, którym przyznano stypendia w 2013 roku.

52 920 zł

Stypendia w wysokości od 350 do 410 zł miesięcznie na okres styczeń–czerwiec dla 8 studentek i studentów II roku studiów, którym przyznano stypendia w 2013 roku.

18 060 zł
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Stypendia w wysokości od 350 do 410 zł miesięcznie na okres styczeń–czerwiec dla 7 studentek i studentów III roku studiów, którym przyznano stypendia w 2013 roku.

15 780 zł

Stypendia dla 25 maturzystek i maturzystów na pokrycie kosztów rekrutacji na studia w wysokości od
105 zł do 475 zł.

5 694 zł

Stypendia w wysokości 630 zł miesięcznie dla 8 studentek i 7 studentów I roku studiów (w 2014 roku
przekazano stypendia na okres wrzesień–grudzień).

37 800 zł

Stypendia otrzymali:
Tomasz Derdak – student wydziału mechanicznego energetyki i lotnictwa na Politechnice Warszawskiej
Natalia Derwecka – studentka informatyki stosowanej na Akademii Górniczo-Hutniczej
Damian Jarzembowski – student filologii angielskiej na Uniwersytecie Gdańskim
Bartosz Jędraszczak – student prawa na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika
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Iga Korbuszewska – studentka lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika
Joanna Michalska – studentka biotechnologii na Uniwersytecie Wrocławskim

Łukasz Partyka – student budownictwa lądowego na Politechnice Świętokrzyskiej
Małgorzata Struzik – studentka pielęgniarstwa Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Opolu
Kinga Szczepaniak – studentka kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
Kamil Sztejnbis – student lotnictwa i kosmonautyki na Politechnice Rzeszowskiej
Mateusz Szumiela – student informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu
Monika Tabor – studentka biotechnologii na Uniwersytecie Warszawskim
Paulina Węgrzyn – studentka konserwacji i restauracji dzieł sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Anna Woźniak – studentka fizyki stosowanej na Politechnice Gdańskiej
Patryk Żemajduk – student Szkoły Głównej Handlowej
Stypendia w wysokości od 350 do 410 zł miesięcznie dla 9 studentek i 3 studentów II roku studiów
(w 2014 roku przekazano stypendia na okres październik–grudzień).

13 680 zł

Stypendia otrzymali:
Monika Bednarek – studentka zarządzania i inżynierii produkcji na Politechnice Rzeszowskiej
Szymon Borys – student dyrygentury na Akademii Muzycznej w Katowicach
Ewelina Bukowska – studentka budownictwa na Politechnice Gdańskiej
Szymon Florek – student kierunku lekarskiego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym
Anna Herda – studentka kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
Agnieszka Kaczor – studentka architektury i urbanistyki na Politechnice Poznańskiej
Karolina Klawikowska – studentka finansów i rachunkowości na Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Katarzyna Korab – studentka fizyki medycznej na Uniwersytecie Śląskim
Mateusz Młynek – student biotechnologii na Politechnice Warszawskiej
Dagmara Świerkowska – studentka filologii słowiańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
Ewelina Waglewska – studentka biotechnologii na Uniwersytecie Wrocławskim
Justyna Wóltańska – studentka pielęgniarstwa na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
Stypendia w wysokości od 350 do 380 zł miesięcznie dla 2 studentek i 2 studentów III roku studiów

Stypendia otrzymali:
Władysław Gałat – student transportu na Politechnice Świętokrzyskiej
Jolanta Jaśkiewicz – studentka kierunku lekarskiego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, wcześniej
studentka położnictwa
Ewelina Podlewska – studentka kierunku ekologiczne źródła energii na Akademii Górniczo-Hutniczej
Marek Wośko – student teleinformatyki na Politechnice Wrocławskiej

Fundusz Karola Urygi-Nawarowskiego
Fundacja Fastryga, Lędziny
„Fastrygujemy system” – działania systemowe skierowane do osób z FASD i ich rodzin

21 000 zł

Fundacja Rodzin Adopcyjnych, Warszawa

Równe Szanse i Fundusze Powierzone

4 470 zł

▬▬▬▬▬▬▬▬▬

(w 2014 roku przekazano stypendia na okres październik–grudzień).

nych i zastępczych wychowujących dzieci ze zdiagnozowanym FAS i FASD.

21 000 zł
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Kształcenie kadry pracującej z dziećmi z FAS i FASD oraz podniesienie kwalifikacji rodziców adopcyj-

Dla Białorusi

Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznych przemian
na Białorusi. Organizacjom pozarządowym działającym na Białorusi przyznajemy dotacje na inicjatywy
służące: pobudzaniu aktywności obywatelskiej, rozwijaniu samorządności i samoorganizacji; ochronie
praw człowieka, przeciwdziałaniu dyskryminacji i poszerzaniu dostępu do pomocy prawnej; poszerzaniu dostępu do informacji, rozwijaniu mediów tradycyjnych i społecznościowych; prowadzeniu niezależnych badań i analiz.

Dotacje
Większość wspieranych przez nas w 2014 roku projektów dotyczyła zwiększania aktywności obywatelskiej: angażowania mieszkańców w inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności, w tym w działania na rzecz poprawy jakości życia i współpracy między mieszkańcami a lokalnymi władzami (m.in.
konsultacje społeczne, wpływanie na jakość komunikacji publicznej, promowanie ruchu rowerowego),
a także działań edukacyjnych, poprawy szkolnictwa, budowania tożsamości narodowej czy zachowania spuścizny historycznej (interaktywne kursy języka białoruskiego dla dorosłych, archiwizacja historii
mówionej).
Dużą grupę projektów stanowiły inicjatywy z zakresu ochrony praw człowieka. Wspieraliśmy projekty zmierzające do wprowadzenia zmian w systemie funkcjonowania prawa, działania monitoringowe
dotyczące ochrony praw obywatelskich, a także działania mające na celu budowanie postaw tolerancji
i przeciwdziałania dyskryminacji.
W ramach zwiększenia dostępu obywateli do informacji dotacje przekazywaliśmy na pomoc w wy-

▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dla Białorusi

dawaniu niezależnych czasopism, prowadzenie portali i pism internetowych, podnoszenie kwalifikacji
zawodowych dziennikarzy i ludzi mediów, działania na rzecz obrony wolności słowa.
Wsparliśmy również działalność niezależnych ośrodków badawczych prowadzących monitoring sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej na Białorusi.
Rozpoczęliśmy działania na rzecz rozwijania potencjału organizacji pozarządowych na Białorusi:
podnoszenia kwalifikacji i umiejętności działaczy trzeciego sektora z zakresu zarządzania organizacją,
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budowania zespołu, tworzenia strategii i planów działania, rzecznictwa interesów, budowania relacji
z otoczeniem, pracy z mediami, pozyskiwania środków.

Inne działania
10–11 czerwca wraz ze Wschodnioeuropejskim Centrum Demokratycznym zorganizowaliśmy w Warszawie spotkanie międzynarodowych organizacji wspierających działania na Białorusi (Belarus International Implementers Meeting – BIIM) oraz Forum Białoruskich Organizacji i Inicjatyw Pozarządowych z udziałem przedstawicieli 76 białoruskich organizacji pozarządowych. W przeddzień Forum,
9 czerwca, wspólnie z warszawskim Biurem ECFR, zorganizowaliśmy publiczną debatę pt. „Ukraina
w białoruskim obiektywie”. O wpływie wydarzeń na Ukrainie na sąsiednią Białoruś rozmawiali Ryhor
Astapen (portal ideaBY.org, Saligorsk), Anaïs Marin (niezależna analityczka, Francja), Wojciech Konończuk (Ośrodek Studiów Wschodnich) oraz Serge Naurodski (prezes CASE Belarus).
10 lipca razem z Helsińską Fundacją Praw Człowieka zorganizowaliśmy spotkanie i konferencję prasową
z uwolnionym z więzienia białoruskim działaczem praw człowieka Alesiem Bialackim. 28 lipca–4 sierpnia,
w ramach „Dni Solidarności ze Społeczeństwem Obywatelskim na Białorusi”, przygotowaliśmy na Krakowskim Przedmieściu wystawę fotograficzną „Belarus Press Photo” dokumentującą współczesną białoruską rzeczywistość oraz publiczną debatę w jednej z warszawskich klubokawiarni o tym, jaki wpływ na
budowę społeczeństwa otwartego mają niezależne działania kulturalne. W debacie udział wzięli polscy
i białoruscy działacze organizacji pozarządowych prowadzących działalność kulturalną.
W roku 2014 program był finansowany z dotacji Fundacji Społeczeństwa Otwartego (3 090 405 zł)
i środków własnych Fundacji oraz z wpłat 1% (96,30 zł).

Dotacje

2 950 378,85 zł

Spotkania, konferencje, debaty

140 026,22 zł

Koszty realizacji

281 970,72 zł

Razem koszty programu

3 372 375,79 zł

Dotacje
Organizacje białoruskie
Działania służące aktywizacji społecznej, ochronie praw człowieka, zwiększaniu dostępu do informacji, prowadzeniu niezależnych badań. (Ze względu na sytuację polityczną na Białorusi, nie podajemy
nazw organizacji białoruskich, które otrzymały dotacje ani informacji o realizowanych przez nie pro-

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne, Warszawa
Wsparcie merytoryczne dla działaczy białoruskich organizacji pozarządowych: cykl szkoleń oraz wizyty
studyjne w Polsce, na Białorusi i Ukrainie.

213 307,78 zł

Stowarzyszenie Inicjatywa Wolna Białoruś, Warszawa
Akcja „Solidarni z Białorusią 2014” – pokazy niezależnych filmów białoruskich, koncert zespołów z Bia-

Dla Białorusi

2 950 378,85 zł

▬▬▬▬▬▬▬▬▬

jektach).

Białorusi.

56 030 zł
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łorusi i Polski dla ponad 4000 widzów, happeningi nagłaśniające problem więźniów politycznych na

Inne dotacje

W związku z przypadającą w 2014 roku 25 rocznicą demokratycznych przemian w Polsce zaangażowaliśmy się w działania służące animowaniu, koordynowaniu i promocji obywatelskich obchodów święta demokracji. Działania te prowadzone były w ramach powołanej w 2009 roku nieformalnej koalicji
organizacji pozarządowych Razem 89, skupiającej pod wspólnym logo różne ogólnopolskie i lokalne
inicjatywy rocznicowe podejmowane przez organizacje pozarządowe, szkoły, biblioteki, grupy nieformalne. Fundacja wsparła kilka inicjatyw związanych z obchodami, w tym utworzenie katedry im.
Tadeusza Mazowieckiego, festiwal Jacka Kuronia oraz prace Sekretariatu Inicjatywy Razem 89, który
koordynował prace Koalicji.

Konkurs 25 lat wolności
Celem konkursu było wsparcie obywatelskich obchodów 25-lecia wolnej demokratycznej Polski, działań upamiętniających rocznicę wyborów 1989 roku, przypominających historyczne wydarzenia i osoby, które przyczyniły się do demokratycznych przemian, zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i w środowiskach lokalnych, oraz inicjatyw poświęconych refleksji nad minionym 25-leciem, pokazujących, co
zmieniło się od tamtego czasu. Promowane były inicjatywy poza dużymi miastami, międzypokoleniowe, łączące środowiska, zwracające uwagę na rolę kobiet w doprowadzeniu do zmian, prowadzone
we współpracy z innymi organizacjami, a także instytucjami publicznymi typu domy kultury, biblioteki,
szkoły, media.
W konkursie uzyskać można było dotacje w wysokości do 3 000 zł. Na konkurs wpłynęły 333 wnioski,
z których komisja konkursowa wybrała 50 na łączną kwotę 131 600,01 zł. Większość (39) działań przy-
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Inne dotacje

gotowały organizacje pozarządowe. 10 projektów realizowały grupy nieformalne skupione przy szkołach, bibliotekach i ośrodkach kultury. Jedno wydarzenie organizowała spółdzielnia socjalna. W projektach udział wzięło prawie 17 000 osób. Wydarzenia odbyły się w 13 województwach.
Dotacje finansowane były ze środków Fundacji Społeczeństwa Otwartego.

Konkurs 25 lat wolności

131 600,01 zł

Pozostałe dotacje

391 490,00 zł

Składki członkowskie

31 073,24 zł

Zamknięcie programu Koalicje Obywatelskie

12 563,09 zł

Razem

566 726,34 zł

Dotacje:
Konkurs 25 lat wolności
Aktywni na Rzecz Rozwoju Ziemi Szadkowskiej, Szadek
Gra terenowa „Droga do wolności” na terenie miasta Szadek, festyn „Razem ku wolności”.

1 061,54 zł

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Świerzawie, Świerzawa
Konkurs plastyczny dla uczniów „Wolność i Solidarność” i międzypokoleniow spotkanie w bibliotece
poświęcone rocznicy wyborów ’89 połączone z debatą o wydarzeniach sprzed 25 lat i ich wpływie
na współczesne życie w Świerzawie.

300 zł

Fotoaktywni Słupski Klub Fotograficzny, Słupsk
„Wolność w kadrze zatrzymana – miejska wystawa zdjęć Słupszczan” – prezentacja zdjęć związanych z
wyborami ’89 wybranych z archiwów prywatnych i lokalnych organizacji.

2675 zł

Fundacja Agrafka, Toruń
Publikacja gazety okolicznościowej z okazji rocznicy 25 lat wolności połączona z uhonorowaniem Franciszka Baranowskiego – bohatera wydarzeń w Zakładach Włókien Chemicznych „Elana”.

3 000 zł

Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Zaleszany
„Wczoraj i dziś, tu i tam” – cykl młodzieżowych debat oksfordzkich o wolności, demokracji i aktywności
obywatelskiej w kilku miejscowościach powiatów sandomierskiego i tarnobrzeskiego.

3 000 zł

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Biłgoraj
Obchody rocznicowe w biłgorajskim Parku Solidarności: wystawa poświęcona przemianom w Polsce

Fundacja Inicjatywa 218, Tłuszcz
„4 czerwca 1989. Pamiętajmy” – happening na stacji kolejowej, wystawa, gra miejska, koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego.

2 762,53 zł

Fundacja Instytut Równowagi Społeczno–Ekonomicznej, Gdynia
„Migawki historii – 25 lat wolnej Kościerzyny” – wywiady z Kaszubami, aktywnymi uczestnikami wydarzeń 1989, wystawa pamiątek zebranych podczas wywiadów prezentująca dokonania minionych

Inne dotacje

3 000 zł

▬▬▬▬▬▬▬▬▬

po pierwszych demokratycznych wyborach, piknik i konkurs dla młodzieży.

1989.

2 841,82 zł

67

25 lat, festyn na terenie szkoły zakończony meczem piłki nożnej pomiędzy urodzonymi przed i po roku

Fundacja Rozwoju Obywateli i Gospodarki, Jedlina–Zdrój
„Bieg wolności – Jedlinianie sami dokonują wyborów w wolnym kraju” – konferencja z udziałem lokalnych działaczy roku 1989, konkurs Jedlińskie Granty Edukacyjne na projekty „lokalnych grup inicjatywnych” zorganizowany w formie symbolicznych wyborów dla wszystkich mieszkańców powyżej 11 roku
życia, rocznicowy pochód ulicami miasta.

3 000 zł

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych, Wolbrom
Piknik integracyjno-edukacyjny „Od czerwca 1989 do czerwca 2014, czyli 25 lat wolności w naszym
kraju i naszej społeczności lokalnej” – projekcja filmu „Wałęsa, człowiek z nadziei”, sadzenie drzew-pomników upamiętniających 25 lat wolnej Polski, mecz piłki nożnej, wystawa prac plastycznych „O czym
marzyli nasi rodzice 25 lat temu”.

2 988 zł

Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny, Sokółka
„W samo południe” – piknik wyborczy, nawiązujący do jednego z plakatów wyborczych w 1989 roku,
wybory młodzieżowego mera Sokółki, piknik i spotkanie z lokalnymi działaczami 1989 roku. 3 000 zł
Gminny Ośrodek Kultury, Nowinka
Wystawa pamiątek rodzinnych „Wczoraj i dziś”, szkolne przedstawienie „Kamienie milowe roku 1989”,
koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego, zawody sportowe dla najmłodszych połączone z piknikiem
rodzinnym.

3 000 zł

Koło Gospodyń Wiejskich w Boleszynie, Grodziczno
„25 lat wolności” – piknik rodzinny: bieg wolności, spotkania ze świadkami historii, konkurs plastyczny
„Kocham moją Ojczyznę”.

2 962 zł

Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej/Koło Wielokulturowe, Murowana Goślina
Międzypokoleniowa gra miejska, spotkanie ze świadkami czasu, kolaż „Ręce ku Wolności”, debata na
temat trwałości idei wolnościowych ’89, projekcja filmów: „Człowiek z marmuru”, „Człowiek z żelaza”
oraz „Wałęsa. Człowiek z nadziei”.

3 000 zł

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok, Toruń
Happening „Kabina Wolności”, geocachingowa trasa „25 lat wolności” (poszukiwanie przedmiotów nawiązujących do historii PRL-u i przemian roku 1989 z pomocą GPS).

1 180 zł

Miejska Biblioteka Publiczna, Piekary Śląskie
„Wybory ’89 lokalnie” – konkurs dla dzieci „Gdybym został posłem...”, piknik, gra miejska, debata

▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Inne dotacje

„Pierwsze Wolne Wybory w czerwcu ’89 są największym sukcesem współczesnej Polski”.

2 841,46 zł

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kasprowicza, Inowrocław
„Solidarność oczami młodych” – prezentacja wystawy IPN połączona z projekcją filmu dokumentalnego „Nie byliśmy bohaterami. Strajk oczami kobiet”, wypożyczonego z Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. „Kobieta w obiektywie historii” – warsztaty obywatelsko-historyczne prowadzone
przez Agnieszkę Piórkowską z Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

1 240 zł

Miejskie Centrum Kultury/Grupa Free-dom, Płońsk
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Działania animacyjne: piknik sąsiedzki, debata „Solidarność jest w nas” z udziałem płońskich działaczy 4 czerwca, impreza sportowa „Bieg ku wolności”, autorski spektakl poetycko-muzyczny „Runął juz

ostatni mur”, maraton filmowy „Solidarności” prezentujący filmy okresu transformacji, przygotowanie
okolicznościowej gazetki.

2 995 zł

Publiczne Gimnazjum w Słubicach, Słubice
„Człowiek rodzi się i żyje wolnym” cykl wydarzeń: przedstawienie przygotowane przez uczniów szkoły,
wystawa o wydarzeniach okresu 1970–1989 w Polsce i mini-muzeum PRL, gazetka poświęcona roli
kobiet w demokratycznych przemianach ’89., festyn rekreacyjno-sportowy.

2 660,13 zł

Spółdzielnia Socjalna Sami Swoi, Zamość
„Czym dla mnie jest wolność?” – konkurs plastyczny połączony z wystawą pamiątek z PRL, konkurs
muzyczny „Piosenki o wolności”, festiwal gier z przeszłości: kapsle, w klasy, w gumę, tańce na deskach
oraz wspólne ognisko mieszkańców przy symbolicznym koksowniku.

3 000 zł

Stowarzyszenie Buczyna, Bogoria
Dwa spotkania – warsztaty plastyczne ,,Rok ‘89 – Okrągły Stół kolażowo” adresowane do dzieci i młodzieży: ,,Małe i duże podróże... w czasie” oraz spotkanie rodzinne i zabawy ,,W sklepie na kartki... nie
na kartę” i ,,Poufne – tajne i fajne”. Wystawa prac i książek na temat przemian ’89 roku.

1 700 zł

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Tłuściec, Międzyrzec Podlaski
Przemiany społeczno-gospodarcze okiem młodzieży – debata oksfordzka.

3 000 zł

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Wizja Lokalna, Olsztyn
Olsztyński Festiwal Baniek Mydlanych – zgromadzenie jak największej grupy osób, chcących wspólnie
cieszyć się wolnością, poprzez masowe puszczanie baniek mydlanych.

2 782,60 zł

Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych gminy Koszyce, Koszyce
Organizacja środowiskowego Festynu Wolności dla mieszkańców i zajęć edukacyjnych dla dzieci.
3 000 zł
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Burzenin, Burzenin
Międzypokoleniowe lekcje historii współczesnej połączone z konkursem wiedzy i wyjazdem edukacyjnym śladami ‘89 roku do Warszawy (m.in. kościół św. Marcina, kawiarnia „Niespodzianka”, dawna
i obecna siedziba „Gazety Wyborczej”).

3 000 zł

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Rakowiczanka, Wróblew
Organizacja projektu kulturalno-sportowego „Ku wolności”, na który złożyły się: konkursy i gry zespołowe; wystawa o osobach i wydarzeniach roku ‘89 i zmianach jakie zaszły we wsi na przestrzeni 25 lat;

„Raz, dwa, trzy wybierz i Ty” wielopokoleniowy piknik wspomnieniowy, turnieje gier patriotycznych.
3 000 zł
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Ropica Polska, Gorlice
„Z marmuru, z żelaza, z nadziei”. Warsztaty historyczne dla uczniów i wieczornica pamięci.

2 995 zł

▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Stowarzyszenie Kulturalne Bibliofil, Suwałki

Inne dotacje

2 893,05 zł
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festyn połączony z zabawą taneczną oraz wystawa fotograficzna podsumowującą projekt.

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Pobiedziska
Artspot ’89, czyli artystyczne spotkanie z rokiem 1989 – wywiady dzieci z rodzicami, zajęcia plastyczne,
wystawa prac.

3 000 zł

Stowarzyszenie Nasze Opypy, Grodzisk Mazowiecki
Terenowa Gra Wiejska – wspólna droga do wolności.

3 000 zł

Stowarzyszenie Odkrywamy Świat, Koczargi Stare
Warsztaty historyczne dla młodzieży zakończone przygotowaniem etiud teatralnych, spotkaniem ze
świadkiem wydarzeń. Projekcja filmu „Wałęsa. Człowiek z nadziei” połączona z debatą

3 000 zł

Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego, Kościan
„Wolność – tęsknota sprzed lat” – zbiórka i opracowanie wspomnień mieszkańców powiatu kościańskiego z okresu przemian ’89, debata oksfordzka „Wolność – tęsknota sprzed lat” na temat sukcesów
i niewykorzystanych szans 25 lat wolności, festyn, turniej piłki nożnej, pokaz mody ostatnich 25 lat,
scenki kabaretowe.

3 000 zł

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Ruciane-Nida
„Przed i po 1989” – cykl prelekcji połączonych z warsztatami historii współczesnej oraz konkurs na
plakat pod tym samym tytułem. Debata „Moja miejscowość przed i po 1989 roku”, piknik dla mieszkańców, pokonkursowa wystawa plakatów.

3 000 zł

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Pomocna Dłoń, Tarnowskie Góry
Projekcja filmu „Wałęsa. Człowiek z nadziei” połączona z prelekcją na temat rocznicy 25-lecia demokratycznych wyborów. Gra terenowa śladami miejsc symbolicznych dla roku 1989 w Tarnowskich Górach.

1 914 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Szkoły we Wróblowicach, Zakliczyn
„Solidarnie wczoraj dziś i jutro” – warsztaty historii współczesnej dla uczniów klas IV–VI, praca nad
wystawą, prezentacją multimedialną i przedstawieniem na temat wydarzeń 1989, życia codziennego
przed i po ’89 roku, prezentacja efektów prac uczniów na imprezie plenerowej dla mieszkańców.
2 990 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa, Puszczykowo
„My ludzie wolności – co osiągnęliśmy, a co chcemy osiągnąć w przyszłości” – warsztaty dziennikarskie
dla dzieci i młodzieży, prezentacja reportażu „Transformacja na językach”, spotkanie mieszkańców
Puszczykowa z osobami zaangażowanymi w przygotowanie demokratycznych wyborów 1989 połączo-
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na z dyskusją wokół książki „Znaki szczególne” Pauliny Wilk. Przygotowanie mobilnej wystawy pamiątek „Historia wolności”.

2 994 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów, Łagów
Wystawa fotograficzna „25 lat wolności – wolni ponad podziałami”, bieg rodzinny, warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców, dyskusja „Pamiętam jak...” z uczestnikami wydarzeń 1989 roku, działaczami
społecznymi i samorządowymi, akcja sadzenia kwiatów w kształcie biało-czerwonej flagi.

3 000 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury, Oświaty i Turystyki w Ulanowie, Ulanów
„Razem ‘89” – warsztaty historyczne, sonda uliczna, inscenizacja słowno-muzyczna na temat wydarzeń
1989 roku z udziałem uczniów, przeprowadzenie międzypokoleniowego testu o wolności i solidarności
wśród mieszkańców, uczniów i władz samorządowych i przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych.

3 000 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów, Kunów
Uroczysta rocznicowa sesja Rady Miejskiej i Piknik Samorządowy – prelekcje lokalnych działaczek Solidarności, wystawienie przez Klub Kobiet Kreatywnych rocznicowych stolików tematycznych, koncert
lokalnego barda.

2 975,77 zł

Stowarzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych U’rwis, Czernica
Dyskusja poświęcona przemianom ‘89 w Rybniku połączona z prezentacją bajek obywatelskich napisanych przez młodzież gimnazjalną. Miejski happening z motywem „wąsów” (koszulki, sztuczne wąsy)
nawiązujący do postaci Lecha Wałęsy.

1 915,47 zł

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Pojezierze, Olsztyn
„Przystanek Wolność” – flashmob z udziałem chóru w centrum miasta.

1 180 zł

Stowarzyszenie Spektrum Możliwości, Miedziana Góra
„Pokolenie przemian 1989–2014” – wystawa zdjęć pokazujących zmiany w Miedzianej Górze od 1989
roku, kampania na facebooku – zamieszczanie prywatnych zdjęć i wspomnień sprzed 25 lat, spotkanie
z autorem książki o historii Miedzianej Góry na przełomie ostatnich 25 lat, rocznicowy bieg uliczny.
3 000 zł
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Solec Zdrój, Solec Zdrój
Wydarzenia rocznicowe: przygotowanie wystawy „Od «Solidarności» do wolności”, produkcja okolicznościowych pocztówek rozdawanych zwiedzającym wystawę, spotkanie z lokalną działaczką opozycji,
internowaną w 1980 roku.

3 000 zł

Stowarzyszenie Vade Mecum, Radom
„Czerwiec ‘89 – początek czy koniec przemian?” – 3 debaty oksfordzkie z udziałem młodzieży, organizacja akcji „Urny Wolności” w centrum miasta: zachęcanie mieszkańców do wrzucania do urn symbolicznych życzeń dla Polski/Radomia na następne 25 lat, dystrybucja okolicznościowych przypinek
i ulotek.

2 156,64 zł

Towarzystwo Miłośników Knurowa, Knurów

3 000 zł

Towarzystwo Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej Kruszynka, Stronie Śląskie
Dialog pokoleń w wydaniu gierałtowskim. Spotkanie polsko-czeskie na „Szlaku Przyjaźni Polsko-Czechosłowackiej” w Bielicach (na wzór spotkań opozycjonistów z lat osiemdziesiątych) połączone z wystawą obrazująca wydarzenia z 1989 roku.

597 zł

Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie, Chwaszczyno
„25 lat wolnych wyborów – łączymy pokolenia w Chwaszczynie” – rodzinny festyn, spotkanie z opozycjonistką, bieg rodzinny, konkurs na rodzinny plakat „25 lat minęło – historia mojej rodziny od 1989
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w przestrzeni wolności” , wykład o wydarzeniach 1989 roku przygotowany przez lokalną nauczycielkę

Inne dotacje

„Miasto Knurów – przestrzeń wolności” – gra miejska „Historia pewnej wolności”, debata „Rola kobiet

roku”, lekcje o pierwszych wyborach: „Opowiem ci o wolnej Polsce” we współpracy z Centrum Edukacji
Obywatelskiej, wycieczka do Gdańska na warsztaty historyczne.

3 000 zł

Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 7 w Radomsku, Radomsko
Uliczny happening nawiązujący do strajków 1988, obrad Okrągłego Stołu, konkurs powiatowy na hasło wolnościowe.

3 000 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Na Bursztynowym Szlaku, Lewin Kłodzki
Festyn rodzinny, konkurs na wiersz, spotkania z dwoma lokalnymi działaczami Solidarności. Utworzenie napisu Solidarność z odciśniętych dłoni mieszkańców.

2 999 zł

Zespół Szkół Gastronomiczno-Ekonomicznych, Żywiec
„Stół okrągły. Od kuroniówki do sushi” – historia Polski przez pryzmat dziedzictwa kulinarnego zaprezentowana podczas okolicznościowego spotkania w szkole z udziałem działaczy ‘89 roku. Podczas spotkania uczniowie zbierali materiały do rocznicowej publikacji, brali udział w dyskusji z zaproszonymi
gośćmi, przygotowali potrawy według autorskich przepisów.

3 000 zł

Inne dotacje
Fundacja Projekt: Polska, Warszawa
Społeczne obchody 25 rocznicy przemian 1989, koordynacja działań Inicjatywy Razem ‘89, działania
promocyjne i fundraisingowe.

66 000 zł

Uniwersytet Warszawski, MISH, Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego
Uruchomienie działalności Katedry im. Tadeusza Mazowieckiego na Uniwersytecie Warszawskim i jej
funkcjonowanie w roku akademickim 2014/2015.

10 000 zł

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Warszawa
Organizacja VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych „III Sektor dla Polski”, poświęconego refleksji nad kształtem i dalszym rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz miejscem i rolą,
jaką odegrać mogą w nim świadomi, angażujący się w sprawy publiczne obywatele.

105 000 zł

Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
Uruchomienie i prowadzenie Programu Cyfryzacji dla Rozwoju w latach 2015–2017

150 000 zł

Network of European Foundations, Bruksela
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Dotacja na stworzenie Funduszu Pomocy Węgierskim Organizacjom Pozarządowym.
Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, Warszawa

Festiwal społeczny im. Jacka Kuronia 5–17 czerwca 2014: organizacja debat z udziałem zagranicznych
gości, promocja wydarzeń festiwalowych.

14 367 zł

Fundacja Tygodnik Powszechny, Kraków
Dofinansowanie pobytu na Ukrainie reportera „Tygodnika Powszechnego” Pawła Reszki, autora cyklu
korespondencji z Ukrainy publikowanych na łamach „Tygodnika Powszechnego” oraz na stronie www.
tygodnik.onet.pl z nieodpłatnym dostępem dla czytelników.
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10 000 EUR

3 500 zł

Debaty Fundacji Batorego

Debaty Fundacji Batorego są próbą stworzenia niezależnej przestrzeni spotkań i dyskusji przedstawicieli świata polityki, ekspertów oraz dziennikarzy. Od wielu lat organizujemy konferencje i dyskusje
poświęcone przemianom zachodzącym w naszym kraju, w Europie i na świecie, polityce zagranicznej
Polski i Unii Europejskiej oraz stosunkom międzynarodowym. Inicjujemy debaty publiczne o sprawach
istotnych dla przyszłości naszego państwa i regionu.
W 2014 roku w naszych debatach ważne miejsce zajęły istotne problemy polskiej polityki wewnętrznej
i życia publicznego, w tym dyskusje na temat przemian w ostatnim 25-leciu.

Filozof, który zmieniał przestrzeń
25 lutego 2014
Dyskusja poświęcona prof. Krzysztofowi Michalskiemu, zmarłemu w 2013 roku wybitnemu filozofowi,
założycielowi i wieloletniemu rektorowi Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu.
Uczestnicy: Wojciech Bonowicz (poeta, publicysta), prof. dr hab. Marcin Król (Instytut Stosowanych
Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Rady Fundacji Batorego), dr Jacek
Kucharczyk (prezes zarządu Instytutu Spraw Publicznych), prof. dr hab. Wiktor Osiatyński (Central Eu-

Spotkanie organizowane z Kurhaus Publishing i Instytutem Spraw Publicznych.

Polskie dylematy. W 80. rocznicę urodzin i 10. rocznicę śmierci Jacka Kuronia
4 marca 2014
Konferencja upamiętniająca wybitnego polityka, społecznika i działacza opozycji demokratycznej
w czasach PRL-u. Dyskutowano o strategiach działania do 1989 roku, roli rewizjonistów, protestach
w marcu ’68, powstawaniu opozycji demokratycznej, Solidarności i samoorganizowaniu się społeczeństwa poza strukturami władzy. Kolejne sesje poświęcono ocenie przemian ‘89 roku, poszukiwaniom
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Prowadzenie: dr Agnieszka Liszka (wydawnictwo Kurhaus Publishing).
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ropean University w Budapeszcie) i Aleksander Smolar (prezes Fundacji Batorego).

które weszło w dorosłość po ‘89.
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nowej tożsamości kulturowej i historycznej w ostatnim 25-leciu oraz stosunkowi do III RP pokolenia,

Sesja I: Strategie wyzwolenia, czyli jak zrzucić dyktaturę. Myślenie wewnątrz i na zewnątrz systemu
Uczestnicy: dr hab. Dariusz Gawin (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk), prof. dr hab.
Karol Modzelewski (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego), prof. dr hab. Janusz Reykowski
(Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa), prof. dr hab. Jerzy Szacki (Polska Akademia Nauk).
Prowadzenie: Adam Michnik (redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”).
Sesja II: Wierność i zdrada po 1989: wobec dylematów moralnych, politycznych, ekonomicznych
i społecznych czasu transformacji
Uczestnicy: dr Elżbieta Ciżewska (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego), prof. dr hab. Juliusz Gardawski (Szkoła Główna Handlowa), prof. dr hab. Jerzy Hausner (Uniwersytety Ekonomiczny, Kraków, członek Rady Polityki Pieniężnej), Adam Michnik (redaktor naczelny
„Gazety Wyborczej”).
Prowadzenie: prof. dr hab. Karol Modzelewski (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego).
Sesja III: Wobec innych, wobec dyskryminacji: w poszukiwaniu nowej polskiej tożsamości
Uczestnicy: Mirosław Czech („Gazeta Wyborcza”, członek Zarządu Fundacji Batorego), dr Kinga Dunin
(Krytyka Polityczna), prof. dr hab. Andrzej Mencwel (Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego), prof. dr hab. Andrzej Nowak (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego), prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytetu Warszawskiego).
Prowadzenie: dr Karolina Wigura („Kultura Liberalna”, członkini Zarządu Fundacji Batorego).
Sesja IV: Dziedzictwo – następne pokolenie wobec dylematów III RP
Uczestnicy: dr Dominika Kozłowska (redaktorka naczelna miesięcznika „Znak”), dr Piotr Laskowski
(Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum), dr Michał Łuczewski (Instytut Socjologii Uniwersytetu
Warszawskiego, wicedyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie), Michał Sutowski („Krytyka
Polityczna”), dr Karolina Wigura („Kultura Liberalna”, członkini Zarządu Fundacji Batorego).
Prowadzenie: Szymon Gutkowski (przewodniczący Stowarzyszenia Projekt: Polska, członek Zarządu
Fundacji Batorego).
Konferencja organizowana z „Gazetą Wyborczą” i „Krytyką Polityczną”.
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Materiały z konferencji ukazały się w publikacji Polskie dylematy (Warszawa 2014).

O krytyce III RP. W rocznicę 1989
18 czerwca 2014
Konferencja poświęcona sporom na temat sposobu powołania do życia nowej Polski (pokojowego
przekazania władzy w następstwie „okrągłego stołu”, braku wyrazistego aktu zerwania z poprzednim
ustrojem i rozliczenia ludzi starego ustroju); kształtu państwa i jego polityki po 1989 roku (w tym wybranego modelu gospodarczego) oraz miejsca Kościoła katolickiego w III RP.
Sesja I: Kościół katolicki a wspólnota demokratyczna
Uczestnicy: dr hab. Tadeusz Bartoś (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk),
dr Dominika Kozłowska (redaktorka naczelna miesięcznika „Znak”), prof. dr hab. Marcin Król (Instytut
Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Rady Fundacji Bato-
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rego), dr Michał Łuczewski (Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, wicedyrektor Centrum
Myśli Jana Pawła II w Warszawie), Maciej Zięba OP (teolog).

Sesja II: Radykalna krytyka transformacji jako procesu politycznego
Uczestnicy: dr hab. Ryszard Bugaj (Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk), dr hab.
Marek A. Cichocki (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor
naczelny rocznika „Teologia Polityczna”), Ludwik Dorn (poseł na Sejm RP), Agnieszka Holland (przewodnicząca Europejskiej Akademii Filmowej, członkini Rady Fundacji Batorego), prof. dr hab. Marcin
Kula (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego).
Sesja III: Radykalna krytyka transformacji gospodarczej i społecznej
Uczestnicy: dr hab. Andrzej Leder (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk), prof. dr hab.
Andrzej Szahaj (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), dr Karolina Wigura („Kultura Liberalna”,
członkini Zarządu Fundacji Batorego), Jacek Żakowski („Polityka”).
Prowadzenie konferencji: Aleksander Smolar (prezes Fundacji Batorego).
Spotkanie towarzyszyło obchodom 25-lecia Fundacji. Materiały z konferencji ukazały się w publikacji
O krytyce III RP. W rocznicę 1989 (Warszawa 2014).

Między Kościołem a demokracją. Konflikt o charakter państwa polskiego
20 listopada 2014
Debata na temat sporu wokół relacji państwo – Kościół katolicki w wymiarze aksjologicznym i prawnym, w tym konstytucyjnym, politycznym oraz kulturowym.
Uczestnicy: prof. dr hab. Bogdan Szlachta (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego), prof. dr hab. Magdalena Środa (Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego), ks. dr hab. Alfred Wierzbicki (dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL), prof. dr hab. Piotr
Winczorek (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego).
Prowadzenie: Aleksander Smolar (prezes Fundacji Batorego).

Wybory 2014 – czego się dowiedzieliśmy?
26 listopada 2014
Debata poświęcona wyborom samorządowym w 2014 roku: co ich wyniki powiedziały o zmianach
politycznych i społecznych, o roli ruchów miejskich w tych wyborach oraz o problemach, jakie pojawiły
się podczas ich przebiegu.
Uczestnicy: dr Jarosław Flis (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskie-

Prowadzenie: Mirosław Czech („Gazeta Wyborcza”, członek Zarządu Fundacji Batorego).

Wybory: wiarygodność i sprawność
8 grudnia 2014
Dyskusja ekspercka w gronie ok. 30 politologów, socjologów, prawników, polityków i dziennikarzy nad
postulatami zmian w sposobie przeprowadzania wyborów (informowanie o procedurach wyborczych,
przygotowanie i przebieg głosowania, liczenie głosów, funkcjonowanie Państwowej Komisji Wyborczej
i Krajowego Biura Wyborczego).
Wprowadzenia: dr Anna Materska-Sosnowska (Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskie-
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Uniwersytetu Warszawskiego), dr Rafał Matyja (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie).
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go), dr Maciej Gdula („Krytyka Polityczna”), dr Anna Materska-Sosnowska (Instytut Nauk Politycznych

Prowadzenie: Joanna Załuska (Fundacja Batorego).
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go), dr Dawid Sześciło (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego).

Po dyskusji opublikowaliśmy zbiór tekstów Wybory: wiarygodność i sprawność, w której znalazły się artykuły Jarosława Flisa, Adama Gendźwiłła, Pawła Kowala i Bartłomieja Nowotarskiego.

Inne debaty
Dialog – nadal możliwy? Debata z okazji XII edycji Nagrody im. Beaty Pawlak
13 października 2014
Debata z udziałem autorów nominowanych do nagrody o tym, jak odpowiedzialnie pisać lub fotografować w rzeczywistości, w której dialog między religiami i kulturami jest coraz trudniejszy.
Uczestnicy: Katarzyna Dybowska (producentka filmowa), Aleksandra Gumowska (antropolożka kulturowa, reporterka, „Newsweek Polska”), Mateusz Janiszewski (podróżnik, lekarz), Michał Książek (kulturoznawca, reporter, ornitolog), Adam Lach (fotograf).
Prowadzenie: Tomasz Stawiszyński (RDC Polskie Radio, „Krytyka Polityczna”).
W roku 2014 program był finansowany z dotacji Fundacji Społeczeństwa Otwartego (77 076,32 zł),
darowizny spółki Agora S.A. (8 000 zł) oraz ze środków własnych Fundacji.
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Razem koszty programu

180 886,15 zł

Masz Głos, Masz Wybór

Celem programu jest zwiększenie zainteresowania obywateli sprawami ich lokalnych społeczności
i zachęcenie do uczestnictwa w życiu publicznym, w tym do świadomego i odpowiedzialnego udziału
w wyborach powszechnych. Organizujemy ogólnopolskie akcje i kampanie społeczne. Współpracujemy z lokalnymi organizacjami, pomagając im w prowadzeniu działań służących animowaniu partycypacji obywatelskiej, budowaniu dialogu mieszkańców z ich przedstawicielami w samorządzie lokalnym
i integracji lokalnych wspólnot wokół rozwiązywania problemów gminy. Prowadzimy działania na rzecz
zwiększenia frekwencji wyborczej i poprawy jakości wyborów oraz zapewnienia rzetelnej i bezstronnej
informacji o wyborach i kandydatach.

Akcja Masz Głos, Masz Wybór
Od 2006 roku prowadzimy akcję, której celem jest inicjowanie i wzmacnianie współpracy mieszkańców
i władz samorządowych przy rozwiązywaniu lokalnych problemów oraz zaszczepienie poczucia współodpowiedzialności – zarówno u władz, jak i u mieszkańców – za decyzje podejmowane w dniu wyborów. Do udziału w akcji zapraszamy organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz biblioteki, szkoły i inne instytucje z całej Polski, które zarejestrują się na stronie www.maszglos.pl i zobowiążą się do
podjęcia działań służących animowaniu partycypacji obywatelskiej, budowaniu dialogu mieszkańców
z ich przedstawicielami w samorządzie lokalnym i integracji lokalnych wspólnot wokół rozwiązywania

doświadczeń na stronie internetowej).
W 2014 roku uczestnikom akcji zaproponowaliśmy przeprowadzenie jednego z trzech działań sprzyjających włączaniu obywateli w decydowanie o sprawach ich społeczności: przeprowadzenie diagnozy
potrzeb mieszkańców, wypracowanie mechanizmu konsultacji społecznych, wprowadzenie budżetu
obywatelskiego w gminie. W związku z przypadającym na jesień końcem kadencji władz samorządowych, do propozycji działań realizowanych przez uczestników akcji włączyliśmy inicjatywy służące
mobilizowaniu mieszkańców do udziału w wyborach i zachęcające ich do świadomego wyboru reprezentantów. Do zadań związanych z okresem wyborczym należały: przygotowanie oceny czterech
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doradztwo i porady ekspertów, materiały instruktażowe i promocyjne, forum wymiany informacji oraz
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problemów gmin. Uczestnikom oferujemy wsparcie merytoryczne (m.in. cykl spotkań szkoleniowych,

mieszkańcom, monitoring przygotowania gmin do przeprowadzenia wyborów w sposób przyjazny
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lat kadencji władz lokalnych, zebranie informacji o kandydatkach i kandydatach i udostępnienie ich

dla obywateli, oraz – zadanie dodatkowe – przeprowadzenie lokalnej kampanii profrekwencyjnej.
Uczestnicy na podstawie diagnozy lokalnych problemów organizowali debaty przedwyborcze, podczas których pytali kandydatów o plany dotyczące spraw najważniejszych dla mieszkańców. W tej edycji działania prowadzone były nie tylko we współpracy z władzami lokalnymi, ale także z komitetami
wyborczymi, kandydatami i kandydatkami.
W 2014 roku Akcję prowadziliśmy we współpracy z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Pracownią Zrównoważonego Rozwoju, Siecią Obywatelską – Watchdog Polska, Stowarzyszeniem 61 oraz Stowarzyszeniem Szkoła Liderów. Nasi partnerzy udzielali wsparcia merytorycznego
przy realizacji poszczególnych zadań, podpowiadając uczestnikom, jak angażować mieszkańców i zachęcać do współpracy samorządowców.
Uczestnikom akcji pomagaliśmy w nawiązywaniu kontaktów z komitetami wyborczymi i mediami oraz
w promocji działań (rozsyłaliśmy plakaty, materiały informacyjne). Doradzaliśmy w kwestiach dotyczących kompetencji samorządu i regulacji prawnych (m.in. opublikowaliśmy i rozpowszechnialiśmy Kartę Praw Mieszkańca, Narzędziownik Obywatelski, ulotkę o budżecie obywatelskim) oraz prowadzenia
działalności społecznej (m.in. poradniki Jak współpracować z mediami, Jak uzyskać informację publiczną,
Jak rozmawiać z mieszkańcami, Jak przeprowadzić diagnozę społeczną i Jak zorganizować debatę). Zorganizowaliśmy również trzydniowe warsztaty przygotowujące do prowadzenia działań w lokalnej społeczności, w których udział wzięły 93 osoby.
Do akcji przystąpiło ponad 600 uczestników: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, lokalne
media, domy kultury, biblioteki i inne instytucje działające na terenie ponad 400 gmin. 12 uczestników,
którzy najskuteczniej włączyli do współpracy mieszkańców, zostało nominowanych do nagrody Super
Samorząd 2014, nad którą honorowy patronat objął Prezydent RP. Za najlepsze lokalne kampanie
profrekwencyjne przyznanych zostało 16 wyróżnień.

Kampanie profrekwencyjne
Kampania europejska
Uzupełnieniem i wzmocnieniem działań prowadzonych lokalnie przez organizacje pozarządowe
uczestniczące w akcji Masz Głos, Masz Wybór były dwie ogólnopolskie kampanie profrekwencyjne:
przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 25 maja i przed wyborami samorządowymi 16 listopada. Kampanie te, podobnie jak w latach poprzednich, prowadziliśmy w koalicji z innymi organiza-
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cjami.W 2014 roku w koalicji uczestniczyły: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Forum Europejskie przy
Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR, Fundacja
Projekt: Polska, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Instytut Spraw Publicznych, Izba
Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej, Izba Wydawców Prasy, Polska Fundacja im. Roberta Schumana,
Konfederacja Lewiatan, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Stowarzyszenie Prasy Lokalnej, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Stowarzyszenie Szkoła Liderów.
W kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego skupiliśmy się przede wszystkim na dotarciu do młodzieży (frekwencja w tej grupie jest najniższa we wszystkich typach wyborów) oraz do osób,
które mają zwyczaj uczestniczyć w wyborach do władz krajowych, a nie głosują w wyborach europejskich. Strategię i materiały kampanii prowadzonej pod hasłem „Głosuj i wybierz posłankę lub posła,
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którzy myślą tak jak ty” przygotowała agencja reklamowa Walk Creative. Działania koalicji wspierał
dom mediowy ZenithOptiMedia.

W ramach kampanii wyprodukowane zostały spoty radiowe i telewizyjne, reklamy prasowe, banery
i aplikacja internetowa www.niedlaantyposla.pl. Uruchomiono stronę internetową www.glosuj.org.pl
oraz fanpage na Facebooku www.facebook.com/maszglos. Spoty kampanii emitowane były w telewizjach i rozgłośniach ogólnopolskich, a także w stacjach lokalnych oraz w sieci kin Multikino i New Age
Media na terenie całej Polski. Reklamy prasowe ukazały się m.in. w gazetach: „Angora”, „Polityka”, „Tygodnik Powszechny”, „Przegląd”, „Kropka TV”, „To&Owo”, „Tele Świat”, „Tele Tydzień”, „Super Express”,
„Nasze Miasto” oraz w czasopismach wydawanych przez Agora S.A. Plakat kampanii eksponowany był
w 34 galeriach handlowych w całej Polsce, a spot reklamowy emitowano na 400 ekranach w 180 wrocławskich autobusach. Materiały kampanii emitowane były pro publico bono lub po obniżonych cenach. Banery internetowe zamieściły największe portale: gazeta.pl, wyborcza.pl, onet.pl, allegro.pl
i youtube.com.
W działaniach promocyjnych wspierały nas znane osobistości: Agnieszka Grochowska, Maciej Orłoś,
Robert Makłowicz, prof. Ewa Łętowska, dr Anna Materska-Sosnowska, dr Jarosław Flis, Janina Ochojska, Jan Wróbel, zachęcając w telewizji, internecie i radiu do głosowania w wyborach.
Kampanii w mediach towarzyszyły działania lokalne prowadzone przez uczestników akcji Masz Głos,
Masz Wybór oraz projektu Młodzi głosują.
Oprócz kampanii skierowanej do wyborców w Polsce, Stowarzyszenie Szkoła Liderów prowadziło kampanię zachęcającą do głosowania Polaków mieszkających w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Kampania prowadzona była pod hasłem „Jesteś u siebie. Zagłosuj!”. Prowadzona była we współpracy z lokalnymi liderami społeczności polonijnych. We wspólne działania udało się zaangażować prawie 50 organizacji,
ponad 100 szkół sobotnich i parafii oraz 400 punktów handlowo-usługowych.
Obok działań zachęcających do udziału w głosowaniu prowadzone były działania informacyjno-edukacyjne na temat procedur wyborczych: możliwości głosowania poza miejscem zameldowania, głosowania przez pełnomocnika dla osób starszych i niepełnosprawnych, a także o kompetencjach
Parlamentu Europejskiego. Przygotowaliśmy szereg materiałów pomocniczych, m.in. w formie
infografik, które zostały zamieszczone na stronach internetowych koalicji Masz Głos, Masz Wybór:
www.maszglos.pl oraz www.glosuj.pl. Na podstawie naszych materiałów „Super Express”, „Polska
Presse”, „Gazeta Wyborcza” i media regionalne publikowały artykuły na temat procedur wyborczych.

cyjną, pod hasłem „Każdy powód jest ważny!”. W kampanii informowaliśmy o kompetencjach władz
samorządowych i zachęcaliśmy do głosowania na podstawie znajomości kandydatów, ich dorobku
i programu. Strategię i materiały kampanii przygotowała agencja reklamowa 2012 Agency. Działania
koalicji wspierał dom mediowy MEC Active Engagement.
Na potrzeby kampanii wyprodukowaliśmy spoty radiowe i telewizyjne, reklamy prasowe i internetowe,
plakaty (17 000) i ulotki (9000). Spoty kampanii emitowane były przez telewizje i rozgłośnie ogólnopolskie i lokalne m.in. TVP 1, TVP 2, TVP Regionalna (16 województw), TVP Info, TVP Historia, Magnes.tv,
TV Chopin, Telewizję Bogatynia, itvpiaseczno.pl, Polskie Radio Program 1, RDC Polskie Radio, Radio
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Przed wyborami samorządowymi 16 listopada prowadziliśmy ogólnopolską kampanię profrekwen-
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Kampania samorządowa

Akademickie, Radio Centrum, Radio Żak, Radio Akadera, Radio Afera. Banery internetowe zamieściły
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Koszalin, Radio Lublin, Radio Opole, Radio Rzeszów, Nasze.fm Sieradz, Radio 7, Polskie Rozgłośnie

największe portale: gazeta.pl, onet.pl, interia.pl, infor.pl, wp.pl, o2.pl. Reklamy prasowe opublikowały
m.in. „Angora”, „Wprost”, „Tygodnik Powszechny”, „Przegląd”, „Tygodnik Kępiński”, „Nowy Tydzień”,
„Extra Kielce”, „Wiadomości Powiatu Gliwickiego”, „Gazeta Sołecka” oraz gazety i czasopisma wydawane przez Agora S.A. Reklama kampanii prezentowana była w 31 galeriach handlowych w całej Polsce oraz na ekranach w komunikacji publicznej m.st. Warszawy i województwa Łódzkiego. Działania
promocyjne prowadziliśmy na portalach społecznościowych, w tym na profilu www.facebook.com/
maszglos.
Ponad 600 organizacji i grup nieformalnych, w tym 200 szkół, prowadziło lokalne akcje profrekwencyjne i debaty z kandydatami i kandydatkami do władz samorządowych, wykorzystując wyprodukowane
przez nas plakaty i ulotki.
Podczas kampanii prowadziliśmy akcję informacyjną. Na stronie akcji (www.maszglos.pl) oraz na stronie koalicji (www.glosuj.org.pl) znalazły się poradniki dla kandydatów i dla wyborców, prowadzone
były konsultacje i porady ekspertów. We współpracy z dziennikarzami informowaliśmy w mediach
o kalendarzu wyborczym, kompetencjach samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego,
a także o procedurach związanych z kandydowaniem i głosowaniem (m.in. o możliwości dopisania
się do stałego rejestru wyborców, skorzystania z pełnomocnika przez osoby niepełnosprawne i starsze), radziliśmy jak poznać programy kandydatów startujących w wyborach. Przedstawiciele koalicji
wypowiadali się w mediach na temat wyborów i kompetencji władz samorządowych (120 wystąpień).
Działania w ramach akcji profrekwnecyjnej znalazły odbicie w mediach drukowanych i elektronicznych
(pojawiło się niemal 1200 wzmianek).

Działania rzecznicze
W minionym roku w działaniach rzeczniczych skoncentrowaliśmy się na dwóch zagadnieniach: demokratyzacji samorządu lokalnego czyli zwiększeniu udziału obywateli w decyzjach dotyczących gmin
oraz ułatwień dla wyborców.
Zorganizowaliśmy seminarium – z udziałem ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarządowych
oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – o możliwości rozwoju budżetu partycypacyjnego w miastach. Opublikowaliśmy raport prezentujący doświadczenia związane z wdrażaniem budżetu obywatelskiego w kilkudziesięciu miejscowościach pokazujący trudności, ale także propozycje rozwiązań.
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Raport został przekazany mediom, politykom, ekspertom oraz środowiskom pozarządowym.
Po wyborach samorządowych zorganizowaliśmy seminarium z udziałem organizacji i grup obywatelskich na temat potrzeby zmian w prawie samorządowym. Dyskusja dotyczyła wzmocnienia roli radnych oraz zwiększenia wpływu obywateli na politykę lokalną. Uczestnicy podjęli decyzję o wspólnym
przygotowaniu listy postulatów, która w marcu 2015 zostanie przekazana Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej ds. przygotowania zmian w prawie samorządowym.
Przeprowadziliśmy także, pod opieką merytoryczną prof. Andrzeja Rycharda, cykl seminariów eksperckich z udziałem grupy polityków i specjalistów, poświęconych poprawie funkcjonowania partii
politycznych. Podczas czterech spotkań dyskutowano o poprawie komunikowania się partii ze społeczeństwem, przeciwdziałaniu oligarchizacji i wodzostwu, polepszaniu jakości partyjnych programów,
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zwiększeniu przejrzystości finansowania. Raport podsumowujący debatę wraz z propozycjami zmian

regulujących funkcjonowanie partii ukaże się w marcu 2015 roku i stanie się podstawą do dalszych
działań rzeczniczych.
W roku 2014 program był finansowany z dotacji z Fundacji Społeczeństwa Otwartego (2 044 118,85 zł,
w tym 1 000 360,25 zł z programu Inicjatywa dla Europy) [Open Society Initative Foundation for Europe], środków własnych Fundacji oraz darowizny osoby prywatnej (2500 zł).
Darowizny rzeczowe w postaci bezpłatnej powierzchni reklamowej przekazały ponadto: spółka Agora
SA (darowizna o wartości 454 949 zł na emisję reklam kampanii profrekwencyjnych oraz PAP SA (darowizna o wartości 4500 zł na promocję akcji Masz Głos Masz Wybór).

Dotacje
Koszty realizacji programu (w tym darowizna rzeczowa powierzchni

455 412,58 zł
2 363 737,38 zł

reklamowej w mediach o wartości 459 449 zł)
Razem koszty programu

2 819 149,96 zł

Dotacje
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Łódź
Szkolenia i inne formy wsparcia dla uczestników akcji Masz Głos, Masz Wybór zaangażowanych w działania na rzecz popularyzacji mechanizmu konsultacji społecznych i przeprowadzenie akcji na podstawie tego mechanizmu (działanie „Lokalne konsultacje”).

53 000 zł

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, Toruń
Szkolenia i inne formy wsparcia dla uczestników akcji Masz Głos, Masz Wybór zaangażowanych w działania na rzecz włączenia mieszkańców w debatę o najważniejszych sprawach w ich okolicy (działanie
„Nasza gmina, nasza sprawa”).

53 000 zł

Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, Warszawa
Szkolenia i inne formy wsparcia dla uczestników akcji Masz Głos, Masz Wybór zaangażowanych w działania na rzecz zwiększenia udziału mieszkańców w wyborach (działanie „Wybory dla każdego”).

Szkolenia i inne formy wsparcia dla uczestników akcji Masz Głos, Masz Wybór zaangażowanych w działania na rzecz poprawy przepływu informacji między radnymi a mieszkańcami (działanie „Dostępni
53 000 zł

„Jesteś u siebie, zagłosuj” – kampania informacyjno-profrekwencyjna przed wyborami do Europarlamentu 2014 skierowana do Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

190 412,58 zł

Stowarzyszenie 61, Warszawa
Szkolenia i inne formy wsparcia dla uczestników akcji Masz Głos, Masz Wybór zaangażowanych w działania na rzecz zebrania informacji o kandydatach do władz gminy i rozpowszechnienie ich wśród wyborców (działanie „Głosuj świadomie”).

53 000 zł
81

samorządowcy”).
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Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Warszawa
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53 000 zł

Odpowiedzialne Państwo

Celem programu jest zwiększenie rzetelności życia publicznego oraz promocja idei otwartych i odpowiedzialnych rządów. W ramach programu prowadzimy działania zmierzające do zapewnienia przejrzystości procesu legislacyjnego i otworzenia go na głos obywateli, ograniczenia ryzyka korupcji,
nepotyzmu i kumoterstwa, związanych z występowaniem konfliktu interesów w życiu publicznym,
wzmocnienia roli i ochrony prawnej sygnalistów. Monitorujemy i analizujemy procesy i wydarzenia, które wpływają na przejrzystość życia publicznego. Przedstawiamy propozycje i rekomendacje
zmierzające do poprawy standardów życia publicznego i ograniczania korupcji. Prowadzimy działania
mające na celu wypracowywanie, upowszechnienie i wdrożenie rozwiązań realizujących idee dobrego
rządzenia i odpowiedzialnego państwa.
Program jest kontynuacją uruchomionego w 2000 roku programu Przeciw Korupcji, który doprowadził do wielu istotnych zmian instytucjonalnych i prawnych.

Obywatelskie Forum Legislacji (OFL)
Od kilku lat dążymy do wprowadzenia rozwiązań prawnych zapewniających większą przejrzystość
procesu stanowienia prawa. Działania rzecznicze prowadzimy w ramach zainicjowanego przez nas
w 2009 roku Obywatelskiego Forum Legislacji (OFL), zrzeszającego osoby uczestniczące w procesie
legislacyjnym bądź go monitorujące. W pracach Forum udział biorą: przedstawiciele organizacji po-
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zarządowych, środowisk akademickich i naukowych, kancelarii prawnych oraz profesjonalni lobbyści.
W 2011 roku Obywatelskie Forum Legislacji, wsparte przez ekspertów prawa konstytucyjnego, zainicjowało dyskusję o zasadności stworzenia nowych ram prawnych, które uporządkują proces tworzenia prawa, wzmacniając rolę konsultacji społecznych i wprowadzając rozwiązania zwiększające jego
przejrzystość. W ramach działającego przy Prezydencie RP Forum Debaty Publicznej odbyła się seria
spotkań i seminariów roboczych na temat jakości stanowienia prawa z udziałem m.in. członków OFL.
Wyniki debat podsumowane zostały we wrześniu 2013 roku w opublikowanej przez Kancelarię Prezydenta Zielonej Księdze System stanowienia prawa w Polsce.
W 2014 roku członkowie Forum rozpoczęli obserwację procesu tworzenia wybranych projektów ustaw
rządowych, sprawdzając na ile nowy Regulamin pracy Rady Ministrów wpłynął na poprawę standardów konsultacji publicznych. Wnioski z obserwacji przedstawiane są co kwartał na konferencjach pra-
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sowych i w komunikacie rozsyłanym m.in. do Kancelarii Premiera, Rządowego Centrum Legislacji, Kancelarii Prezydenta, ministerstw, wybranych komisji parlamentarnych oraz do mediów.

Forum interweniowało w Ministerstwie Finansów w sprawie złych praktyk konsultacyjnych, które
wbrew zapisom nowego Regulaminu pracy Rady Ministrów na skonsultowanie projektu ustawy o Administracji podatkowej przeznaczyło 10 dni, informując jednocześnie, że niezgłoszenie uwag w wyznaczonym terminie uznane zostanie za akceptację projektu.
Członkowie Forum zaopiniowali przygotowywane przez Ministerstwo Gospodarki Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego i wzięli
udział w organizowanym przez ministerstwo spotkaniu konsultacyjnym.
Forum kontynuowało również monitorowanie procesu wdrażania rządowej strategii Lepsze Regulacje
2015 zawierającej Kodeks Konsultacji.

Analiza praktyki konsultacji publicznych
Konsultacje publiczne to istotny element nowoczesnego modelu stanowienia prawa. Otwierają proces legislacyjny na udział obywateli, czynią go bardziej transparentnym, zwiększają szansę, że nowe
przepisy będą bardziej zrozumiałe i akceptowane przez społeczeństwo. Konsultacje to również ważna część procedury Oceny Skutków Regulacji (OSR), której celem jest przygotowanie merytorycznych
podstaw dla rozstrzygnięć legislacyjnych. Umożliwiają takie przygotowanie ustaw, by projektowane
rozwiązania, jak najlepiej realizowały cele ustawodawcy, nie generując przy tym negatywnych skutków
społecznych, ekonomicznych, czy politycznych. Poprzez włączenie w proces oceny wielu podmiotów
o różnorodnej wiedzy i doświadczeniu konsultacje są dla decydentów ważnym źródłem wiedzy o praktycznych konsekwencjach projektowanych regulacji.
W 2014 roku zakończyliśmy prowadzone przez 20 miesięcy badanie efektów zmian dotyczących konsultacji publicznych i Oceny Skutków Regulacji (OSR) przyjętych przez rząd pod koniec 2011 roku. Celem badania było sprawdzenie czy i jak wprowadzone zmiany w sposobie przygotowywania OSR przełożyły się na jakość aktów prawnych i prawidłowość prowadzania konsultacji publicznych. W ramach
badania przestudiowaliśmy 110 projektów ustaw procedowanych przez rząd w 2012 roku, wraz z całą
towarzyszącą im dokumentacją oraz 6 studiów przypadku wybranych projektów ustaw. Wnioski z badań oraz rekomendacje zostały przedyskutowane podczas panelu eksperckiego z udziałem członków
Obywatelskiego Forum Legislacji, przedstawicieli rządu, Biura Legislacyjnego Sejmu, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, związków zawodowych, kancelarii prawnych, pracowników naukowych oraz
osób działających w organizacjach pozarządowych aktywnych w procesach konsultacyjnych.

nych w 2012 roku było poddanych mniej lub bardziej rozbudowanemu procesowi konsultacji), o tyle
proces przygotowania Ocen Skutków Regulacji jest zdecydowanie słabą stroną procesu legislacyjnego
(np. w ponad 3/4 analizowanych projektów ustaw nie podjęto próby wprowadzenia ilościowych wskaźników osiągnięcia celów). W raporcie z badania rekomenduje się podjęcie licznych działań, przede
wszystkim natury organizacyjnej czy z zakresu dobrych praktyk, takich jak np. ujednolicenie praktyki
prowadzenia prac legislacyjnych we wszystkich ministerstwach, rozpoczynanie prac nad większością
projektów ustaw od przygotowania projektu założeń czy konieczność merytorycznego wzmocnienia
departamentów analitycznych w resortach. Główny postulat dotyczy konieczności ustawowego uregulowania procesu legislacyjnego.
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nich latach zaszły pewne zmiany na lepsze (np. niemal 93% projektów ustaw rządowych procedowa-
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Badanie pozwoliło stwierdzić, że o ile w sposobie prowadzenia procesu konsultacji publicznych w ostat-

nia, w której wzięło udział około 150 osób. Odnieśli się do nich przedstawiciele rządu – wiceminister
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Tezy zawarte w raporcie z badania zostały przedstawione podczas publicznej konferencji 2 grud-

gospodarki Mariusz Haładyj i wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji Piotr Gryska. Szersze, europejskie tło procesu legislacyjnego przedstawili Terje Dyrstad z norweskiego Ministerstwa Samorządu
i Reform oraz Michal Narożny, analityk polityczny w Sekretariacie Generalnym Komisji Europejskiej.
Egzemplarze raportu rozdane zostały uczestnikom konferencji oraz przesłane do Kancelarii Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów oraz Parlamentu. Wyniki badania opracowane zostały również w formie
e-booka. Wersja elektroniczna raportu zamieszczona została m.in. na stronach Trybunału Konstytucyjnego.
Zarówno konferencja, jak i sam raport spotkały się z dużym zainteresowaniem. W mediach ukazało
się około 40 materiałów na ten temat, w tym artykuł w „Rzeczpospolitej” autorstwa Mariusza Haładyja
i Piotra Gryski omawiający działania rządu zmierzające do naprawy błędów i niedociągnięć przedstawionych w raporcie. Pracownicy Rządowego Centrum Legislacji i Ministerstwa Sprawiedliwości
poprosili o udostępnienie materiałów roboczych stanowiących podstawę oceny projektów ustaw ich
autorstwa. Materiały te, po dokonaniu dalszych analiz, wykorzystane mają być do naprawy procesu
legislacyjnego w tych instytucjach.

Samorządowe Unie Personalne
Przedstawiciele samorządowych organów stanowiących często łączą z wykonywaniem mandatu radnego różne funkcje i role społeczne (w administracji publicznej, przedsiębiorstwach państwowych
i prywatnych, w organizacjach pozarządowych). Powiązania te mają wpływ na jakość lokalnej demokracji. Mogą też rodzić sytuacje konfliktu interesów.
Celem projektu zaplanowanego na lata 2013–2014 było zbadanie skali i charakteru powiązań personalnych na poziomie lokalnym oraz ustalenie czy i jak zaangażowania radnych w inne role społeczno-ekonomiczne rzutują na rozwój gospodarczy samorządów, sytuację polityczną i aktywność
obywatelską. W ramach badania, na reprezentatywnej próbie jednostek samorządu terytorialnego,
przeanalizowano oświadczenia majątkowe blisko 9000 radnych samorządowych oraz dotyczące ich
dane w zbiorach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowym Rejestrze Sądowym. Powiązania i role
społeczno-zawodowe radnych badano również w ramach 11 studiów przypadku w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego.
Rezultaty projektu zaprezentowano w ramach konferencji, która odbyła się 22 października 2014, tuż
przed wyborami do samorządów. Badanie wykazało, że największą grupą wśród radnych samorzą-
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dowych są urzędnicy i pracownicy jednostek podległych lokalnym władzom. Na poziomie powiatów
stanowią oni nawet ponad połowę wszystkich radnych, a udział urzędników innych jednostek samorządowych w radach powiatowych przekracza 40% składu rad. Ponadto badanie pokazało, że udział
radnych rekrutujących się spośród urzędników i innych osób uzależnionych od samorządowych organów wykonawczych wiąże się z ich dużym upartyjnieniem. Taki skład rad zakłóca równowagę we władzach samorządowych i poważnie ogranicza zdolność rad do kontrolowania organów wykonawczych
i podlegającej im administracji.
Raport z badań spotkał się z dużym zainteresowaniem mediów, był prezentowany i omawiany w kilkudziesięciu publikacjach prasowych, programach radiowych i telewizyjnych. Obszerne analizy i wywiady
odnoszące się do wyników raportu umieściły „Gazeta Wyborcza” i „Tygodnik Powszechny”. Do wniosków odnosiła się m.in. Kancelaria Prezydenta RP, jak również posłowie. Wyniki projektu wykorzysty-
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wane są w toczącej się publicznej dyskusji o konieczności reformy samorządu oraz przygotowywanych

przez środowisko organizacji pozarządowych rekomendacjach dotyczących wzmocnienia roli radnych
i otwarcia samorządów na głos mieszkańców.

Społeczny monitoring konfliktu interesów
Konflikt interesów pojawia się na styku sfery publicznej i prywatnej. Nie zawsze przeradza się w korupcję, czy spektakularny skandal. Zawsze jednak wymaga kontroli – odpowiednich zabezpieczeń prawnych, kultury organizacyjnej i czujności obywateli – aby korupcji i skandalu uniknąć.
Celem międzynarodowego projektu zaplanowanego na lata 2013–2015 i prowadzonego we współpracy z organizacjami z trzech krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Mołdawii i Ukrainy, jest
poprawa efektywności państwa i wzmocnienie roli obywateli w działaniach zmierzających do ograniczenia konfliktu interesów w administracji publicznej. W projekcie, finansowanym ze środków Komisji
Europejskiej, udział biorą: mołdawski oddział Transparency Internation (lider projektu), Eurasia Partnership Foundation i Transparency International Anti-corruption Center z Armenii oraz TORO Creative
Union i Ukrainian Institute for Public Policy z Ukrainy.
W 2014 roku w ramach projektu przeprowadzone zostały – we współpracy z Departamentem Służby
Cywilnej, Krajową Szkołą Administracji Publicznej i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych – badania
wewnętrznych polityk konfliktu interesów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i 18 ministerstwach.
Badanie pokazało, że ministerstwa w większości nie mają spójnych wewnętrznych polityk w zakresie
zapobiegania konfliktowi interesów, a wiele instrumentów, które mogłyby być wykorzystane w administracji do ograniczania ryzyka związanego z konfliktem interesów albo nie jest w ogóle stosowanych
(np. przepisy ustawy lobbingowej) stosowanych, albo nie jest stosowanych konsekwentnie (np. specjalne „zarządzenie etyczne” wprowadzone w życie z końcem 2011, czy system kontroli zarządczej).
Raport z monitoringu został zaprezentowany na konferencji z udziałem m.in. szefowej Służby Cywilnej
i dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej 30 października 2014. Informacje o wynikach badania ukazały się w kilkunastu publikacjach, były prezentowane w programach radiowych i telewizyjnych. Dalsze działania będą prowadzone w 2015 roku.

Wsparcie i ochrona prawna sygnalistów
Od 2009 roku prowadzimy działania na rzecz wzmocnienia ochrony prawnej sygnalistów – osób, które

dową, mobbing bądź utratę pracy. W poprzednich latach działania polegały głównie na monitorowaniu
sytuacji prawnej osób sygnalizujących nieprawidłowości, rzecznictwie ukierunkowanym na wzmocnienie ich ochrony prawnej, a także na skupianiu wokół problematyki sygnalistów przedstawicieli grup
i środowisk, których głos ma istotne znaczenie (związków zawodowych, zawodów prawniczych oraz
pracodawców). Obecnie koncentrujemy się na działaniach rzeczniczych, zmierzających do wprowadzenia w Polsce regulacji dających większą ochronę sygnalistom, a także na działaniach informacyjnych
i edukacyjnych, zmierzających do zmiany społecznego nastawienia wobec sygnalistów.
W 2014 roku przygotowaliśmy serię czterech dziesięciominutowych filmów edukacyjnych z udziałem sygnalistów, pokazujących, jakie znaczenie dla interesu publicznego i ekonomicznego ma sygna-
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nieetyczne w miejscu pracy albo środowisku zawodowym, czym narażają się na marginalizację zawo-
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działając w dobrej wierze i w trosce o dobro publiczne, ujawniają nieprawidłowości lub zachowania

z braku przyzwolenia społecznego i ochrony prawnej dla tych działań. Filmy są publikowane na kanale
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lizowanie przez pracowników zagrożeń i nieprawidłowości, a także konsekwencje i koszty wynikające

Fundacji w serwisie internetowym You Tube, stronach internetowych i profilach społecznościowych
organizacji zajmujących się podobną tematyką, przez kanały Centralnego Biura Antykorupcyjnego, na
blogach związanych z przejrzystością oraz jakością życia publicznego.
Zagadnienia związane ze statusem prawnym sygnalisty w Polsce oraz regulaminami sygnalizowania
prezentowaliśmy na warsztatach Służby Celnej, seminarium dla przedsiębiorców i przedstawicieli sektora publicznego, zorganizowanym przez PwC oraz na konferencji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Pracowników Służby BHP w Olsztynie. Potrzebę ustawowej ochrony prawnej sygnalistów przedstawialiśmy w artykule w „Dialogu” (piśmie informującym o działalności Komisji Trójstronnej) i w wywiadach
w prasie codziennej i branżowej (m.in. w miesięczniku „Bezpieczeństwo pracy”).
Rozpoczęliśmy też badanie katastrof, których można było uniknąć, gdyby podmioty, w których wydarzenia te miały miejsce lub instytucje sprawujące nad nimi nadzór, były otwarte na sygnalizowanie
zagrożeń przez pracowników (wybuch metanu w kopalni Halemba, zawalenie się hali wystawowej
w Katowicach, upadłość Amber Gold). Wyniki badania zostaną zaprezentowane w 2015 roku.
W ramach działań na rzecz poprawy sytuacji sygnalistów prowadziliśmy rozmowy z przedstawicielami
Ministerstwa Pracy i Polityki Społęcznej, dotyczące wprowadzenia problematyki ochrony sygnalistów
do rządowej strategii antykorupcyjnej. Postulat ten włączyliśmy do przygotowywanego przez nas shadow report do raportu rządowego nt. stanu wdrożenia Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko
korupcji.
W działaniach rzeczniczych wspierała nas nieformalna grupa ekspertów ds. sygnalistów, w której
udział biorą osoby uczestniczące w organizowanych przez nas w 2013 roku cyklu seminariów poświęconych sygnalistom: prawnicy, działacze związkowi, inspektorzy pracy, przedstawiciele organizacji
społecznych zajmujących się przejrzystością życia publicznego, odpowiedzialnym biznesem oraz firm
zainteresowanych promocją sygnalizowania. W związku z tragicznym wypadkiem w Kopalni Węgla
Kamiennego Myślenice-Wesoła 27 listopada 2014, Grupa wystosowała do władz list otwarty zwracający uwagę, że lepsza ochrona sygnalistów mogłaby prowadzić do ograniczenia ryzyka występowania
podobnych zdarzeń w przyszłości. Jednym z efektów naszych działań było podjęcie przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej konsultacji na temat potrzeby uregulowania problematyki sygnalistów z organizacjami pracodawców oraz związkami zawodowymi. W grudniu stanowisko w tej sprawie prezen-
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towaliśmy na posiedzeniu zespołu prawa pracy przy Komisji Trójstronnej.

Koalicja na rzecz Otwartego Rządu (KOR)
Koalicja na rzecz Otwartego Rządu utworzona została w maju 2012 przez organizacje pozarządowe
działające na rzecz przejrzystości, dostępności i otwartości instytucji publicznych. W skład Koalicji
oprócz Fundacji Batorego wchodzą: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja e-Państwo, Fundacja
Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR, Fundacja Komunikacji Społecznej, Fundacja Panoptykon, Fundacja Projekt: Polska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, Stowarzyszenie 61/MamPrawoWiedziec.pl, Stowarzyszenie
Klon/Jawor, Stowarzyszenie Sieć Obywatelska – Watchdog Polska. Celem koalicji jest doprowadzenie
do wdrożenia w Polsce standardów dobrego rządzenia, promowanych przez Partnerstwo na rzecz
Otwartych Rządów (Open Government Partnership, OGP), międzynarodową inicjatywę na rzecz po-
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prawy jakości rządzenia, powołaną we wrześniu 2011 przez rządy ośmiu krajów. W roku 2014 do inicjatywy należało 66 państw, które zobowiązały się do przestrzegania zasad przejrzystości, otwartości

i odpowiedzialności w rządzeniu oraz zadeklarowały prowadzenie konkretnych działań na rzecz zwiększenia udziału społeczeństwa we współtworzeniu, monitorowaniu i ocenianiu działalności rządu. Polska obok Słowenii jest jednym z dwóch nowych krajów Unii, które nie przystąpiły do tej inicjatywy.
Koalicja rozpoczęła swoją działalność od próby nakłonienia rządu do wejścia do Partnerstwa. Jednak,
wbrew wstępnym zapowiedziom, rząd polski do inicjatywy nie przystąpił, deklarując jednocześnie, że
działania zbieżne z celami i postulatami Partnerstwa realizuje w ramach przyjętej w lutym 2013 roku
strategii Sprawne Państwo 2020. W odpowiedzi Koalicja postanowiła monitorować, jak wdrażane są zapisy strategii w czterech kluczowych dla otwartego rządu obszarach: dostępu do informacji publicznej,
otwartości danych publicznych, polityki antykorupcyjnej i otwartości procesów decyzyjnych.
W 2013 Koalicja przygotowała raport otwarcia, w którym przedstawiła analizę sytuacji prawnej i praktyki w ww. czterech kluczowych dla otwartości rządu obszarach. Wyniki analizy zebrane w raporcie
Czekając na otwarte rządy przedstawione zostały na konferencji w grudniu 2013.
W 2014 roku autorzy raportu prezentowali jego tezy na posiedzeniu Sejmowej Komisji Innowacyjności
i Nowych Technologii. Przedstawiciele Koalicji uczestniczyli w prowadzonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji konsultacjach publicznych dotyczących projektu założeń ustawy o ponownym
wykorzystaniu informacji sektora publicznego i opublikowali dwie analizy (policy briefs) dotyczące dostępu do informacji publicznej oraz otwierania danych publicznych.

Obserwatorium obywatelskie
Od 2013 roku prowadzimy monitoring inicjatyw i wydarzeń istotnych z punktu widzenia rzetelności
życia publicznego. Wyniki monitoringu upowszechniamy wśród organizacji pozarządowych, administracji publicznej i w mediach w postaci krótkich artykułów, informacji prasowych oraz pogłębionych
analiz i opracowań. W ten sposób chcemy skuteczniej docierać do opinii społecznej, aktywnie kształtować debatę publiczną i uczulać obywateli na problemy jakości rządzenia, przejrzystości oraz korupcji.
W 2014 roku opublikowaliśmy 10 artykułów i informacji prasowych, m.in. na temat problemów z organizacją konsultacji publicznych przez resorty, prac nad rządowym programem antykorupcyjnym,
sytuacji sygnalistów, czy potrzeby reform w systemie samorządowym.
Teksty przygotowywane w ramach Obserwatorium ukazywały się m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Gazecie
Wyborczej” oraz na portalu ngo.pl. Analiza poświęcona problematyce konsultacji publicznych została

tacji Komisji Europejskiej – za pośrednictwem mołdawskiego oddziału Transparency International
(177 037 zł), ze środków własnych Fundacji, a także z darowizn firm i osób prywatnych (4 550 zł) i wpłat
1% (255,70 zł).

Razem koszty programu

728 429,44 zł
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W roku 2014 program był finansowany z dotacji Fundacji Społeczeństwa Otwartego (160 474 zł), do-
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wszystkim parlamentarzystom.
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zamieszczona w piśmie „INFOS”, wydawanym przez Biuro Analiz Sejmowych, które jest przekazywane

Otwarta Europa

Celem programu jest promocja aktywnej i przyjaznej polityki Polski i Unii Europejskiej wobec wschodnich sąsiadów oraz wspieranie procesów demokratycznych i dążeń proeuropejskich w krajach Europy
Wschodniej. Działamy na rzecz zbliżania społeczeństw objętych programem Partnerstwa Wschodniego do Unii i przyspieszenia procesu liberalizacji reżimu wizowego. Nasze działania prowadzimy we
współpracy z organizacjami i instytucjami z państw unijnych oraz z krajów Europy Wschodniej.

Przyjazna granica
W projekcie tym, prowadzonym od 2002 roku, podejmujemy działania na rzecz stopniowej liberalizacji
polityki wizowej UE i zniesienia wiz w stosunkach z krajami objętymi programem Partnerstwa Wschodniego i z Rosją oraz zmniejszenia uciążliwości w przekraczaniu granic zewnętrznych Unii.
Zabiegamy m.in. o: implementację zobowiązań zapisanych w umowach o ułatwieniach wizowych
i w Kodeksie wizowym, przyjęcie planów zziałań na rzecz liberalizacji wizowej, opracowanie specjalnych rozwiązań dla Białorusi, która nie ma umowy o ułatwieniach wizowych. Staramy się dostarczać
argumenty na rzecz liberalizacji polityki wizowej oraz rozwiewać lęki i obawy pojawiające się w krajach
członkowskich w związku z perspektywą ruchu bezwizowego.
Działania na rzecz przyspieszenia zniesienia reżimu wizowego i poprawy jakości obsługi podróżnych
na wschodniej granicy UE prowadzimy we współpracy z organizacjami i instytucjami z państw unijnych
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oraz z krajów Europy Wschodniej, w tym z powołaną z naszej inicjatywy Koalicją na rzecz ruchu bezwizowego w Europie, zrzeszającą 50 organizacji z krajów Partnerstwa Wschodniego, Unii i Rosji. Sprawę
liberalizacji wiz podnosimy na Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego w ramach prac w grupie wizowej, oraz na Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unia–Rosja w ramach
koordynowanej przez nas podgrupy wizowej.
W 2014 roku kontynuowaliśmy monitoring postępów w dialogu wizowym między UE a państwami
Partnerstwa Wschodniego i Rosją, sprawdzając z jednej strony postęp we wdrażaniu reform koniecznych do liberalizacji wizowej u naszych wschodnich sąsiadów, a z drugiej wypełnianie zobowiązań
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liberalizacji polityki wizowej przez UE.

We współpracy z obserwatorami z państw Partnerstwa Wschodniego prowadziliśmy cykliczną ocenę
dostosowania ustawodawstwa tych krajów do wymagań zapisanych w Planach Działań lub w innych
dokumentach dwustronnych. Wyniki tych obserwacji przedstawialiśmy w aktualizowanym co kwartał
Indeksie Liberalizacji Wizowej Krajów Partnerstwa Wschodniego, interaktywnym narzędziu obrazującym postęp poszczególnych państw Partnerstwa Wschodniego na drodze do ruchu bezwizowego
z Unią (monitoring.visa-free-europe.eu). Informacje o postępach we wdrażaniu reform i dialogu wizowym upowszechnialiśmy w biuletynie informacyjnym rozsyłanym do ponad 10 000 odbiorców (decydentów, ministerstw spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych, agend i instytucji rządowych, instytucji administracji publicznej, ośrodków akademickich, ośrodków analitycznych, mediów w krajach
Unii i Partnerstwa Wschodniego).
Wyniki monitoringu ilustrowane Indeksem wykorzystywaliśmy w działaniach informacyjnych, promocyjnych i rzeczniczych na forum unijnym i w krajach Partnerstwa Wschodniego.
9–10 kwietnia na Forum Wschodnim w Berlinie organizowanym przez niemiecki Komitet Stosunków
Gospodarczych w Europie Wschodniej (Committee on Eastern European Economic Relation) przedstawiliśmy działalność Koalicji na rzecz ruchu bezwizowego i najnowsze wyniki Indeksu Liberalizacji Wizowej. 23–26 maja w Erywaniu uczestniczyliśmy w warsztacie dotyczącym praw i obowiązków wizowych,
zorganizowanym dla dziennikarzy ogólnokrajowych mediów armeńskich przez Analityczne Centrum
Globalizacji i Współpracy Regionalnej.
W maju, we współpracy z ukraińskim członkiem Koalicji Inicjatywą Europa bez Barier przygotowaliśmy
raport o postępach Kijowa na drodze do liberalizacji wizowej Druga szansa Ukrainy. Zawarliśmy w nim
rekomendacje dotyczące konkretnych działań, jakie podjąć muszą nowe władze Ukrainy, żeby spełnić
kryteria wymagane przez Unię Europejską. Tezy raportu prezentowaliśmy: w Kijowie – na zorganizowanej wspólnie z Europą bez Barier konferencji z udziałem przedstawicieli władz ukraińskich, organizacji pozarządowych i ekspertów (4 czerwca); w Warszawie – na spotkaniu w siedzibie Fundacji z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Sprawiedliwości (10 czerwca);
w Brukseli – na debacie w siedzibie Open Society European Policy Institute z udziałem przedstawicieli
organizacji pozarządowych i think tanków z krajów Unii i Partnerstwa Wschodniego (16 czerwca) oraz
spotkaniu pierwszej grupy roboczej Demokracja, prawa człowieka, dobre rządzenie i stabilność Forum
Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego (17 czerwca).
We wrześniu razem z Fundacją Społeczeństwa Otwartego z Gruzji przygotowaliśmy opracowanie Czas
Gruzji, podsumowujące postępy tego kraju na drodze do reżimu bezwizowego z Unią Europejską.
Raport zaprezentowaliśmy: w Tbilisi – podczas publicznej debaty o liberalizacji wizowej między UE

politycy, analitycy i działacze pozarządowi (23 października) oraz w Warszawie – na seminarium eksperckim z udziałem polskich ekspertów ds. wschodnich, dziennikarzy i przedstawicieli Ministerstwa
Spraw Zagranicznych (5 grudnia).
Informacje na temat zmian w polityce wizowej UE i postępów w dialogu wizowym między Unią a państwami Partnerstwa Wschodniego oraz Unią a Rosją wysyłaliśmy w comiesięcznym elektronicznym
biuletynie do ok. 1500 odbiorców w krajach UE i Partnerstwa Wschodniego. Na stronie internetowej
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a Gruzją zorganizowanej we współpracy z Fundacją Społeczeństwa Otwartego i Kaukaskim Instytutem

czaliśmy informacje i analizy dotyczące dialogu wizowego Unia–Partnerstwo Wschodnie, Unia–Rosja.
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Koalicji (średnio 8000 odwiedzin miesięcznie) i profilu Koalicji na Facebooku (3500 polubień) zamiesz-

Kolejny rok braliśmy udział w pracach Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego skupiającego ponad 200 organizacji z Unii i z krajów Partnerstwa Wschodniego oraz Forum
Społeczeństwa Obywatelskiego UE–Rosja, w którym uczestniczy 140 organizacji z Rosji i państw
Unii. W tym ostatnim koordynowaliśmy prace podgrupy wizowej.
W Moskwie na przełomie marca i kwietnia uczestniczyliśmy w seminarium zorganizowanym przez
Delegację Unii Europejskiej w Rosji dla organizacji prowadzących projekty partnerskie w Rosji, finansowane ze środków Komisji Europejskiej. W czerwcu zorganizowaliśmy w siedzibie Fundacji spotkanie
robocze ekspertów wizowych z Rosji, Belgii, Niemiec, Mołdawii i Polski, na którym opracowana została koncepcja raportu o stosunkach wizowych pomiędzy UE a Rosją. Raport zostanie opublikowany
w lutym 2015. Podczas V Zgromadzenia Ogólnego Forum w Tallinnie w dniach 26–29 listopada zaprezentowaliśmy wnioski z prac nad raportem na temat stosunków wizowych pomiędzy UE a Rosją oraz
rosyjską wersję opracowanych przez nas informatorów wizowych.
W ramach działań informacyjnych skierowanych do obywateli państw Partnerstwa Wschodniego i Rosji przygotowaliśmy przewodniki wizowe, które w przystępny sposób objaśniają procedurę ubiegania się o wizę do krajów UE, a także, jak poszczególne grupy osób skorzystać mogą z istniejących
ułatwień w uzyskaniu wiz schengeńskich i skutecznie egzekwować należne im prawa w konsulatach
państw unijnych. Informatory te w językach: ormiańskim, azerskim, gruzińskim, rosyjskim i ukraińskim, umieszczone zostały na stronie internetowej Koalicji. Przewodniki wizowe rozdawane były podczas jednodniowych akcji ulicznych pod konsulatami krajów UE w Mińsku i Tbilisi i promowane podczas konferencji prasowych w Kijowie (listopad) i Erywaniu (grudzień).
W roku 2014 kontynuowaliśmy działania mające na celu usprawnienie obsługi podróżnych przekraczających wschodnią granicę Unii.
Podczas konferencji zorganizowanej 27 marca w Krasiczynie przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą „Granica polsko-ukraińska. Szansa czy bariera rozwoju społecznego i gospodarczego” w dyskusji
panelowej z udziałem Komendanta Głównego Straży Granicznej, przedstawicieli polskich i ukraińskich
służb celnych zaprezentowaliśmy nasze rekomendacje dotyczące usprawnienia funkcjonowania granicy zewnętrznej UE na polskim odcinku.
Argumenty za przyjęciem wieloletniej, szczegółowej strategii rozwoju granicy państwowej przedstawialiśmy również 3 kwietnia podczas posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej w Sejmie RP.
21 października zorganizowaliśmy debatę „Granica w czasie kryzysu” poświęconą funkcjonowaniu
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polsko-ukraińskiej granicy w czasie rewolucji na Majdanie w pierwszych miesiącach 2014 roku oraz
pomocy udzielonej Ukraińcom przez polską administrację i organizacje pozarządowe. Podczas debaty z udziałem przedstawicieli Straży Granicznej, Służby Celnej, organizacji pozarządowych, polskiego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ambasady Ukrainy i Polsko
-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, przedstawiliśmy przygotowany przez nas raport Polska granica w czasie rewolucji ukraińskiej, opisujący funkcjonowanie granicy polsko-ukraińskiej w najbardziej dramatycznym okresie walk pomiędzy władzą a opozycją w Kijowie w lutym 2014 roku. Na podstawie wywiadów
z przedstawicielami ministerstw i służb odpowiedzialnych za zabezpieczenie granicy i przywóz rannych oraz działaczami organizacji pozarządowych, którzy opiekowali się poszkodowanymi, opisaliśmy
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w nim funkcjonowanie polskiego państwa w sytuacji wyjątkowej, jaką była rewolucja w kraju sąsiadującym z Polską.

Forum debaty wschodniej
Organizujemy konferencje, seminaria i spotkania z udziałem ekspertów, polityków i dziennikarzy
z krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji. Tworzymy przestrzeń do dyskusji o problemach naszych
wschodnich sąsiadów, ich relacji z Unią Europejską i Rosją, a także o priorytetach i kierunkach polskiej
i unijnej polityki wschodniej.
W 2014 roku głównym tematem organizowanych przez nas spotkań była sytuacja na Ukrainie. Problemom tego kraju poświęciliśmy dwie konferencje i cztery dyskusje publiczne.
10 lutego zorganizowaliśmy publiczną debatę: „Pytania o Majdan” z udziałem ukraińskich dziennikarzy, polityków i ekspertów: Kateryny Horczynskiej (zastępczyni redaktora naczelnego „Kyiv Post”),
Ihora Hryniwa (dyrektora Fundacji Wsparcia Reform Ekonomicznych), dr. Ołeksandra Łytwynenko
(politologa) i Witalija Portnikowa (redaktora naczelnego telewizji TVi), spotkanie prowadził Mirosław
Czech (członek Zarządu Fundacji Batorego). Rozmowa dotyczyła charakteru ukraińskich protestów,
fenomenu Majdanu. Pytano także o procesy polityczne i społeczne, które zostały uruchomione przez
wydarzenia w Kijowie.
26 lutego we współpracy z Fundacją Solidarności Międzynarodowej oraz Komitetem Obywatelskim
Solidarności z Ukrainą zorganizowaliśmy debatę „Majdan i tradycje polityczne” z udziałem prof. Myrosława Marynowycza (prorektora Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie) i Josyfa Ziselsa
(przewodniczącego Koordynacyjnej Rady Żydowskich Stowarzyszeń Organizacji i Wspólnot, Komisja
Śledcza ds. Naruszeń Praw Człowieka). Spotkanie prowadzili Mirosław Czech (członek zarządu Fundacji Batorego) i Aleksander Smolar (prezes zarządu Fundacji Batorego). Podczas dyskusji rozmawiano
o ukraińskiej tożsamości, ukraińskich tradycjach politycznych, zagrożeniu nacjonalizmem i oskarżeniach o odradzanie się antysemityzmu w tym kraju. Debacie towarzyszyła prezentacja projektu artystycznego Kristiny Berdynskich Maidaner.
16 kwietnia zorganizowaliśmy spotkanie z Serhijem Żadanem, znanym poetą, pisarzem i eseistą,
„Ukraina w stanie resetu. O Majdanie, Antymajdanie i kraju, który potrzebuje zmian” o wydarzeniach
na Ukrainie widzianych z perspektywy Charkowa, w tym takim kwestiom, jak podziały społeczne, kulturowe i językowe oraz relacjom centrum-ukraińskie peryferia czy ukraińskość–rosyjskość. Spotkanie
prowadziła Bogumiła Berdychowska (redakcja kwartalnika „Więź”).
26 maja na konferencji „Ukraina 2014. Wybory”, zaprezentowaliśmy wyniki obserwacji międzynarodowej społecznej misji eksperckiej na wybory prezydenckie na Ukrainie, Piotra Andrusieczki (wysłannika

dymyra Fesenki (Centrum Stosowanych Badań Politycznych Penta) i dr. Ołeksandra Suszko (Fundacja
Odrodzenie). Spotkanie prowadziła Bogumiła Berdychowska (redakcja kwartalnika „Więź”).
13 czerwca we współpracy z Fundacją Odrodzenie z Kijowa przygotowaliśmy konferencję „Wyzwania
Ukrainy”. Pierwszą jej część „Polityka jako wyzwanie”, z udziałem Mirosława Czecha (członka Zarządu Fundacji Batorego), prof. Wiktora Czumaka (dyrektora Instytutu Ukraińskiej Polityki Publicznej),
Ołeha Medwediewa („politechnologa”, dziennikarza) i Andrija Szewczenki (deputowanego do Rady
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Fundacji Batorego) i Natalii Lynnyk (z Komitetu Wyborców Ukrainy). W drugiej części spotkania odbyła

roli nowego prezydenta oraz radykalizmowi politycznemu. W drugiej, „Gospodarka i państwo jako
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Najwyższej Ukrainy), poświęcono ukraińskiej scenie politycznej, relacjom rząd – opozycja i Majdan,

wyzwanie”, z udziałem Tarasa Kaczki (niezależnego eksperta), Iryny Kłymenko (Instytut Studiów Strategicznych „Nowa Ukraina”), prof. Ihora Koliuszki (Uniwersytet Narodowy Akademia Kijowsko-Mohylańska), dr Ołeksandry Kużel (deputowanej do Rady Najwyższej Ukrainy) i dr. Marcina Święcickiego (posła
na Sejm RP), mówiono o podstawowych wyzwaniach stojących przed ukraińską gospodarką (recesji,
zadłużeniu, uzależnieniu energetycznym od Rosji), o problemie korupcji i oligarchizacji gospodarki
oraz niezbędnych reformach i ich kosztach politycznych i społecznych. Dyskusje prowadzili Bogumiła
Berdychowska i Mirosław Czech.
19 września zorganizowaliśmy dyskusję „Ruchy radykalne – Ukraina, Rosja”, wprowadzenie wygłosił
Wiaczesław Lichaczew, redaktor biuletynu „Antysemityzm i ksenofobia w Federacji Rosyjskiej”, magazynu „Żydzi Euroazji” i programów historycznych na ukraińskim kanale telewizyjnym Inter. Spotkanie
prowadziła Bogumiła Berdychowska (redakcja kwartalnika „Więź”).
Wsparliśmy także udział grupy polskich intelektualistów w organizowanej w dniach 16–19 maja w Kijowie międzynarodowej konferencji „Ukraina: myśląc razem” , w której czołowi artyści i intelektualiści
z Europy i Stanów Zjednoczonych wyrażali poparcie dla demokratycznych i europejskich dążeń Ukrainy.
Zapisy wideo i obszerne omówienia wszystkich publicznych spotkań zamieszczone zostały na stronie
internetowej Fundacji i serwisie You Tube. Relacje ze spotkań zamieszczały media, m.in. w „Tygodniku
Powszechnym” ukazała się rozmowa z Josyfem Ziselsem (w wersji internetowej także z Myrosławem
Marynowyczem), a w „Gazecie Wyborczej” wspólna rozmowa obu naszych gości.
Ponadto 8 stycznia zorganizowaliśmy zamknięte spotkanie o Rosji „Polityka Putina: doświadczenia
i perspektywy” z udziałem Iwana Krastewa (szefa Centrum Strategii Liberalnych z Sofii). W spotkaniu
udział wzięli politycy, dziennikarze i eksperci zajmujący się problematyką międzynarodową. Spotkanie
prowadził Aleksander Smolar (prezes Zarządu Fundacji Batorego).

Klub PL_RU
W 2012 roku powołaliśmy Klub PL_RU jako platformę wymiany opinii między przedstawicielami młodego pokolenia polskich i rosyjskich ekspertów, publicystów i działaczy. W cyklicznych spotkaniach
Klubu udział biorą młodzi politolodzy, socjologowie, ekonomiści, historycy idei oraz osoby zajmujące
się antropologią kultury. Prowadzone przez nich dyskusje służą poznaniu i zrozumieniu polskiego i rosyjskiego sposobu patrzenia na istotne kwestie dotyczące zmian społecznych, polityki wewnętrznej
i międzynarodowej oraz przezwyciężaniu podziałów, uprzedzeń i stereotypów. Zamkniętym spotka-
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niom towarzyszą publiczne debaty z udziałem rosyjskich uczestników Klubu.
W 2014 roku zorganizowaliśmy dwa spotkania Klubu PL_RU: w maju o polskim i rosyjskim rozumieniu
tożsamości Europy Wschodniej i w październiku o wojnach kulturowych.
W spotkaniu 19 maja 10 młodych intelektualistów z Rosji i 13 z Polski dyskutowało o stosunku Polaków
i Rosjan do Europy Wschodniej: wspólnej przeszłości, związkach historycznych i kulturowych, stosunku
do Białorusi i Ukrainy oraz białoruskiej i ukraińskiej tożsamości. Wprowadzenie do dyskusji wygłosili
Iwan Preobrażeński (politolog, publicysta) oraz Wojciech Przybylski (redaktor naczelny „Res Publiki
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Nowej”).

Spotkaniu towarzyszyła publiczna dyskusja „Rosja +/–. Co ostatnie wydarzenia powiedziały nam o tym
kraju” (20 maja) z udziałem Olega Kaszyna (dziennikarza i publicysty), Pawła Kazarina (stałego współpracownika portalu Slon.ru oraz Agencji Informacyjnej Rosbałt), Iwana Preobrażeńskiego (politologa,
publicysty), Michała Sutowskiego (redaktora „Krytyki Politycznej”), dr. Sergieja Utkina (Instytut Światowej Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych). Debatę prowadziła dr Karolina Wigura (członkini
Zarządu Fundacji Batorego). Dyskutowano o tym, jak zmieniła się Rosja po aneksji Krymu i wybuchu
konfliktu na wschodzie Ukrainy.
W jesiennym spotkaniu Klubu (27 października) 14 przedstawicieli młodego pokolenia z Rosji
i 16 z Polski rozmawiało o toczących się w Polsce i Rosji sporach ideologicznych wokół stylu życia,
modelu rodziny, wartości, wzorów kulturowych. Dyskutowano o tym, czy i jak te spory przewijają
się w debacie publicznej i twórczości artystycznej. Wprowadzenie do dyskusji wygłosili Iwan Preobrażeński (politolog, publicysta) oraz dr Karolina Wigura („Kultura Liberalna”, członkini Zarządu
Fundacji Batorego).
Spotkaniu Klubu towarzyszyła publiczna dyskusja „Rosja: konserwatywny zwrot?” (28 października)
z udziałem rosyjskich uczestników Klubu: dr. Aleksandra Bikbowa (Państwowy Uniwersytet im. Łomonosowa), dr. Ilii Kalinina (historyka kultury), Pawła Kazarina (współpracownika portalu Slon.ru i Agencji
Informacyjnej Rosbałt), dr. Artioma Maguna (Uniwersytet w Strasburgu) i Dawida Ter-Oganjana (artysty wizualnego, kuratora). Dyskusję prowadziła dr Karolina Wigura (Zarząd Fundacji Batorego).
Relacje ze spotkań i rozmowy z rosyjskimi uczestnikami Klubu ukazały się w mediach elektronicznych i
tradycyjnych (m.in. wywiad z Iwanem Preobrażeńskim na łamach „Znaku”, rozmowa z Olegiem Kaszynem w „Tygodniku Powszechnym”).

Monitoring wyborów w krajach Partnerstwa Wschodniego
Misja ekspercka na wybory prezydenckie na Ukrainie
Wspólnie z niemiecką organizacją European Exchange i mołdawskim Stowarzyszeniem Promo-LEX
zorganizowaliśmy Międzynarodową Misję Ekspercką na wybory prezydenckie na Ukrainie 25 maja
2014 roku. Zespół ekspertów z Hiszpanii, Polski oraz Rosji wspierał ukraińskie organizacje pozarządowe prowadzące niezależny monitoring wyborów Komitet Wyborców Ukrainy oraz Obywatelską Sieć
OPORA. Patronat nad Misją objęli dr Janusz Onyszkiewicz (były minister obrony narodowej RP, poseł
na Sejm RP oraz do Parlamentu Europejskiego) i Werner Schulz (były poseł do Bundestagu, deputowany do Parlamentu Europejskiego).

monitorowaniem wyborów. Finansowana była ze środków Komisji Europejskiej.
Wyniki monitoringu wyborów zostały przedstawione 26 maja w Warszawie. Natomiast 27 maja w Ambasadzie Polskiej w Kijowie odbyła sie konferencja prasowa na temat przebiegu wyborów.

Społeczny monitoring finansowania kampanii wyborczej w Mołdawii
We współpracy z mołdawskim Stowarzyszeniem Promo-LEX prowadziliśmy społeczny monitoring fi-
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Misja została zorganizowana w ramach Europejskiej Platformy Demokratycznych Wyborów zrzesza-

Projekt, realizowany przy wsparciu Fundacji Solidarności Międzynarodowej w ramach programu
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nansowania kampanii wyborczej podczas wyborów parlamentarnych w Mołdawii 30 listopada 2014.

polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 roku, wykorzystywał
doświadczenia z obserwacji kampanii wyborczych prowadzonych w Polsce przez zespół programu
Przeciw Korupcji Fundacji Batorego.
Projekt zakładał zaadaptowanie do warunków mołdawskich polskiej metodologii finansowania kampanii wyborczej, przeszkolenie obserwatorów misji obserwacyjnej wyborów w Mołdawii w zakresie
finansowania kampanii wyborczej, zorganizowanie polskiej misji eksperckiej, nadzór nad prawidłową
realizacją monitoringu oraz wsparcie mołdawskich partnerów w nagłośnieniu wyników obserwacji
i przygotowaniu rekomendacji odnośnie zapobiegania ewentualnym nieprawidłowościom w sposobie
finansowania kampanii przez komitety wyborcze.
W ramach projektu zorganizowane zostały: wizyta studyjna w Polsce połączona ze szkoleniem i warsztatami na temat metodologii obserwacji finansowania kampanii wyborczej dla 10 mołdawskich koordynatorów misji obserwacyjnej (30 czerwca–4 lipca); szkolenia w Kiszyniowie dla 50 członków zespołu
obserwacyjnego: kierownictwa misji, koordynatorów regionalnych i obserwatorów długoterminowych
(14 i 27 września); debaty publiczne dotyczące problemów związanych z finansowaniem kampanii wyborczej (15 września w Kiszyniowie i 2–10 października w sześciu innych miejscowościach na terenie
Mołdawii) prowadzone przez Stowarzyszenie Promo-Lex we współpracy z Centralną Komisją Wyborczą i Centrum Ustawicznego Treningu Wyborczego (Centre for Continuous Electoral Training).
W okresie 26 listopada-2 grudnia do Mołdawii wysłana została wyborcza misja ekspercka Fundacji Batorego, w składzie: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, posłanka do Parlamentu Europejskiego, dr Paweł
Kowal, były poseł do Parlamentu Europejskiego i były wiceminister spraw zagranicznych, oraz ekspert
programu ds. finansowania kampanii Adam Sawicki. Uczestnicy misji spotkali się z przedstawicielami misji obserwacyjnych organizowanych przez OSCE/ODIHR, National Democratic Institute i USAID,
wzięli udział w prezentacji czwartego raportu cząstkowego ze społecznego monitoringu finansowania
kampanii wyborczej przygotowanego przez Promo-Lex, a w dniu wyborów dołączyli do zespołów obserwatorów krótkoterminowych w rejonie Naddniestrza i Gagauzji.
1 grudnia uczestnicy misji eksperckiej wzięli udział w prezentacji raportów z obserwacji przebiegu wyborów prowadzonych przez społeczną misję obserwacyjną Stowarzyszenia Promo-LEX.

Inne działania
Wizyta studyjna przedstawicieli gruzińskiego think-tanku
W dniach 23–27 czerwca 2014 zorganizowaliśmy wizytę studyjną dwóch przedstawicieli gruzińskiego
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think tanku GRASS. Uczestnicy spotkali się z przedstawicielami Ośrodka Studiów Wschodnich, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, demosEuropa,
Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Urzędu Miasta Krakowa. Celem wizyty była wymiana doświadczeń związanych z funkcjonowaniem ośrodków analitycznych w Polsce i Gruzji, współpraca organizacji
pozarządowych z władzami oraz pozyskiwaniem funduszy na działalność ekspercką.
Wizyta została sfinansowana przez East-West Management Institute ze środków USAID.
W roku 2014 program był finansowany z dotacji: Fundacji Społeczeństwa Otwartego (274 799,35 zł),
Fundacji Solidarności Międzynarodowej (179 334,58 zł), Narodowego Funduszu na rzecz Demokracji
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(113 035,58 zł), Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (25 000 zł), Komisji Europejskiej

– za pośrednictwem German-Russian Exchange (21 778,53 zł), gruzińskiego oddziału East-West Management Institute (6 706,33 zł) oraz ze środków własnych Fundacji Batorego.
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847 492,01 zł
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Razem koszty programu

Warszawskie Biuro ECFR

Warszawskie Biuro Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (European Council on Foreign Relations
– ECFR) jest częścią europejskiego think tanku działającego w siedmiu stolicach Unii Europejskiej. Celem ECFR jest prowadzenie badań i animowanie rzeczowej debaty o sprawach międzynarodowych
oraz promowanie spójnej, skutecznej, opartej na wartościach europejskiej polityki zagranicznej. ECFR
wydaje corocznie kilkanaście publikacji na tematy związane z polityką zagraniczną Unii Europejskiej,
przygotowuje raporty i analizy, organizuje konferencje i debaty publiczne, seminaria i dyskusje eksperckie.
W 2014 działania Warszawskiego Biura ECFR koncentrowały się na upowszechnianiu najnowszych raportów przygotowanych przez ekspertów ECFR, organizacji spotkań, zarówno w formule publicznych
debat otwartych dla szerszej publiczności, jak i zamkniętych spotkań eksperckich. Zorganizowaliśmy
24 spotkania, w tym 12 seminariów eksperckich i 12 debat publicznych.

Debaty i seminaria
4 stycznia zorganizowaliśmy seminarium eksperckie „Wyzwania migracyjne Europy” . Komentarze wygłosili: Maciej Duszczyk (Instytut Polityki Społecznej UW), Heather Grabbe (Dyrektor Open Society European Policy Institute), Henryka Mościcka-Dendys (Podsekretarz stanu ds. parlamentarnych, polityki
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europejskiej i praw człowieka Ministerstwa Spraw Zagranicznych), Jordi Vaquer (Dyrektor Open Society Initiative for Europe) oraz Jakub Wiśniewski (Dyrektor Departamentu Strategii Polityki Zagranicznej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych).
11 lutego odbyła się dyskusja publiczna na temat zmieniającego się charakteru europejskiego przywództwa „Wielka trójka i Polska w polityce zagranicznej UE“ połączona z promocją raportu EU Foreign
Policy Scorecard 2014. W dyskusji udział wzięli: Hans Kundnani (ECFR, współautor European Foreign
Policy Scorecard), Christine Ockrent (dziennikarka, członkini Rady ECFR), Jan Techau (Carnegie Europe,
Bruksela) oraz Jakub Wiśniewski (dyrektor Departamentu Strategii Polityki Zagranicznej Ministerstwa
Spraw Zagranicznych).
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18–19 marca wraz z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej zorganizowaliśmy seminarium eksperckie i debatę publiczną na temat przyszłości partnerstwa wschodniego. Wprowadzenie do dyskusji

wygłosili: Andrew Wilson (ECFR), Nicu Popescu (European Union Institute for Strategic Studies) oraz
Jana Kobzowa (Europejski Fundusz na Rzecz Demokracji – EED).
2 i 3 kwietnia we współpracy z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zorganizowaliśmy
seminarium eksperckie i debatę publiczną na temat stosunków Unia Europejska – Rosja w kontekście sytuacji na Ukrainie. W dyskusji udział wzięli: Adam Eberhardt (Ośrodek Studiów Wschodnich,
Warszawa), James Sherr (Chatham House, Londyn), Marie Mendras (Sciences Po, Paryż), Sergey Utkin
(Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa).
24 kwietnia we współpracy z redakcją „Krytyki Politycznej“ i Fundacją im. Friedricha Eberta przygotowaliśmy debatę „Niemcy: Polityka zagraniczna na rozstajach“ z udziałem: Jörga Laua („Die Zeit”),
Hansa Kundnaniego (Dyrektora ds. badań w ECFR), Anny Kwiatkowskiej-Drożdż (Ośrodek Studiów
Wschodnich).
12 maja z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych zorganizowaliśmy eksperckie seminarium poświęcone reformom w strefie Euro i kryzysowi
gospodarczemu w Europie. W dyskusji udział wzięli: Piotr Serafin (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo
Spraw Zagranicznych), Hans Geeroms (Belgijski Bank Narodowy), Karolina Leib (Komisja Europejska),
Wolfgang Merz (Ministerstwo Finansów RFN) oraz Daniela Schwarzer (German Marshall Fund).
14 maja odbyła się debata publiczna z udziałem Ignacio Toreblanca (ekspert ECFR Madryt), Ulriki Guerot (Open Society Initiative for Europe) oraz Rene Cuperusa (Fundacja Wiardi Beckman z Holandii) o
tym, jak wybory do Europarlamentu zmienią politykę Unii.
25 czerwca we współpracy z Fundacją im. Konrada Adenauera i Konfederacją Lewiatan zorganizowaliśmy seminarium eksperckie poświęcone najważniejszym wyzwaniom polityki zagranicznej Unii,
w tym: Europejskiej Polityce Sąsiedztwa i Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Wprowadzenie do dyskusji wygłosili: Francesco de Borja Lasheras (ECFR), Nick Witney (ECFR), Rem Korteweg
(Centre for European Reform), Vivien Pertusot (Institut Francais des Relationes Internationales).
1 lipca z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych (PISM) przygotowaliśmy eksperckie spotkanie
o odbiorze niemieckiej polityki zagranicznej w Europie i w Polsce z udziałem Claudii Major (Stiftung
Wissenshaft und Politik, Berlin), Ryszardy Formuszewicz (PISM) oraz Ann-Kristin Otto (Niemieckie Mi-

w Turcji po wyborach prezydenckich oraz stosunkach Turcji z Unią Europejską. W dyskusji udział wzięli:
Dimitar Bechev (autor najnowszej publikacji ECFR o Turcji „Nieliberalny zwrot Turcji”, Gokhan Bacik (Instytut Turecki Turkey Institute, Ankara) oraz Pinara Elmana (ekspertka PISM). Partnerem seminarium
był Departament Afryki i Bliskiego Wschodu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, debatę publiczną zrealizowaliśmy wspólnie z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych.
26 września zainaugurowaliśmy serię porannych spotkań dyskusyjnych (Diplomatic Morning Briefing) dla dyplomatów z krajów UE, ekspertów i przedstawicieli sektora biznesu, organizowanych we
współpracy z Fundacją Heinricha Boella w Warszawie. Pierwsze spotkanie poświecone było przyszłości
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23–24 września przygotowaliśmy seminarium eksperckie i debatę publiczną o sytuacji politycznej
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nisterstwo Obrony).

cjalnym śniadania był Michael Rühle (Szef Sekcji ds. bezpieczeństwa Energetycznego w centrali NATO).
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NATO, postanowień wrześniowego szczytu w Newport i wyzwaniom w relacjach z Rosją). Gościem spe-

2 października podczas III Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) organizowanego w Sopocie przez
Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan przygotowaliśmy panel o wyzwaniach politycznych
i społecznych stojących przed UE po wyborach europarlamentarnych i wyłonieniu nowej Komisji Europejskiej. W panelu udział wzięli: Danuta Hübner (członkini Rady ECFR, posłanka do Parlamentu Europejskiego), Pierre Buhler (Ambasador Francji w Polsce), Mark Leonard (dyrektor ECFR) oraz Henri
Malosse (prezydent Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego).
8–9 października we współpracy z demosEUROPA i Fundacją Friedricha Eberta w Warszawie zorganizowaliśmy seminarium eksperckie oraz debatę publiczną o stosunkach Unii Europejskiej z Azją. Wprowadzenie do dyskusji wygłosili: Bernt Berger (Institute for Security and Development Policy, Sztokholm), Angela Stanzel (ekspertka ds. Azji w ECFR), Axel Berkofsky (University of Pavia, Włochy), Marjut
Hannonen (Komisja Europejska) oraz Hans Kundnani (Dyrektor ds. badań w ECFR).
13 października z Ambasadą Niemiec w Polsce przygotowaliśmy seminarium eksperckie poświęcone
zmianom zachodzącym w polityce zagranicznej Niemiec. Seminarium towarzyszyła debata publiczna
zorganizowana z Instytutem Spraw Publicznych. Gościem specjalnym obu spotkań był Thomas Bagger
(dyrektor departamentu planowania w niemieckim MSZ).
5 listopada wspólnie z Departamentem Afryki i Bliskiego Wschodu Ministerstwa Spraw Zagranicznych
zorganizowaliśmy seminarium eksperckie poświęcone sytuacji politycznej w Tunezji i państwach Afryki Północnej. Gościem specjalnym spotkania był Anthony Dworkin (ECFR), autor raportu „Tunisia’s elections and the consolidation of democracy“. (Wybory w Tunezji i konsolidacja demokracji).
6 listopada z redakcją „New Eastern Europe“ przygotowaliśmy debatę publiczną o sytuacji politycznej
na Ukrainie po wyborach parlamentarnych. W debacie udział wzięli: Andrew Wilson (ekspert ECFR
Senior Fellow), Paweł Kowal (członek Rady Redakcyjnej „New Eastern Europe”), Andrzej Szeptycki (Uniwersytet Warszawski) oraz Tatiana Pusznowa (producentka telewizji Ukraine Today).
12 listopada uczestnicy porannego spotkania dyskusyjnego (Diplomatic Morning Briefing) rozmawiali
z Georgem Zachmanem z Breugel Institute w Brukseli o polityce klimatycznej i energetycznej Unii
Europejskiej.
2 grudnia gościem kolejnego porannego spotkania Diplomatic Morning Briefing był Wolfgang Mun-
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chau (członek Rady ECFR, komentator „Financial Times“). Tematem dyskusji była sytuacja ekonomiczna Unii Europejskiej.
4 grudnia przygotowaliśmy seminarium eksperckie poświęcone polsko-hiszpańskiej współpracy w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, w którym udział wzięli: Francisco de Borja Lasheras (ECFR),
Alejandro Humanes Laplaza (Ministerstwo Obrony, Hiszpania), Eva Martinez Sanchez (Dyrektor ds.
Magrebu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Hiszpanii), Henryka Mościcka-Dendys (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych) oraz Agustin Nunez Martinez (Ambasador Królestwa Hiszpanii
w Polsce). Gospodarzem spotkania była Ambasada Królestwa Hiszpanii w Polsce.
5 grudnia zorganizowaliśmy publiczną debatę „Koniec militarnego zaangażowania? Polska i europejska perspektywa liberalnego interwencjonizmu”. O zaangażowaniu militarnym UE w świecie dys-
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kutiwali: Nick Witney (ekspert ECFR), Sylvie Kauffmann („Le Monde”) oraz Roman Kuźniar (doradca

Przydenta RP ds. międzynarodowych). Spotkanie współorganizowała Ambasada Austrii w Polsce, gospodarzem było Austriackie Forum Kultury.
11 grudnia z Polskim Instytutem Dyplomacji i Centrum Stosunków Międzynarodowych zorganizowaliśmy publiczną dyskusję poświęconą unijnej perspektywie wobec programu nuklearnego Iranu oraz
współpracy politycznej i gospodarczej Unii z krajami Zatoki Perskiej. W deabcie udział wzięli: Małgorzata Bonikowska (THINK TANK), Ellie Geranmayeh (ekspertka ECFR ds. Iranu), Patrycja Sasnal (Polski
Instytut Spraw Międzynarodowych), Piotr Kozłowski (Ministerstwo Spraw Zagranicznych) oraz Andrew
Hammond (ekspert ECFR).

Publikacje
W grudniu ECFR opublikował analizę Piotra Burasa, dyrektora Warszawskiego Biura ECFR „Poland
after Tusk” (Polska po Tusku) na temat pozycji Polski w Unii 10 lat po jej przystąpieniu do wspólnoty
europejskiej.
W 2014 roku działalność Warszawskiego Biura ECFR była finansowana z dotacji Fundacji Społeczeństwa Otwartego.
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541 965,63 zł
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Razem koszty programu

Przeciwdziałanie Uzależnieniom

Regionalny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom zajmuje się współpracą ze specjalistami w dziedzinie terapii alkoholizmu i narkomanii w krajach Europy Wschodniej i dawnego ZSRR, przekazując im
polskie doświadczenia i osiągnięcia w tej dziedzinie. Zajmujemy się również szkoleniami związanymi
z reedukacją sprawców przemocy domowej. Organizujemy seminaria, staże i konferencje oraz wspieramy publikacje literatury popularyzującej wiedzę o uzależnieniach i metodach terapii opartych na
partnerstwie profesjonalistów z grupami wzajemnej pomocy takimi jak AA czy Al-Anon.

Program „Atlantis”: leczenie uzależnień w zakładach karnych
Od 1991 roku Polska z dużym powodzeniem stosuje przeniesiony ze Stanów Zjednoczonych model
terapii uzależnionych w zakładach karnych. Terapia i resocjalizacja opiera się na programie Anonimowych Alkoholików oraz na współpracy ze wspólnotą AA. Polskie doświadczenia przekazujemy innym
krajom organizując szkolenia dla pracowników penitencjarnych. Współpracujemy z przedstawicielami
resortów sprawiedliwości Bułgarii, Estonii, Gruzji, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Ukrainy, a także Rosji.
W maju 2014 troje współpracowników naszego program uczestniczyło w konferencji w Biszkeku zor-
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ganizowanej z okazji 10-lecia istnienia programu „Atlantis” w więzieniach w Kirgistanie. We wrześniu
zorganizowaliśmy w Rydze regionalną Letnią Szkołę dla pracowników więziennictwa, w której udział
wzięło 50 funkcjonariuszy i terapeutów. W grudniu zorganizowaliśmy wizytę w Warszawie delegacji
Ministerstwa Sprawiedliwości Gruzji, w której uczestniczył wiceminister Gruzji ds. reformy więziennictwa.

Szkolenia i staże
W 2014 roku zorganizowaliśmy w Polsce dwa szkolenia: Trening Zastępowania Agresji (marzec) oraz
szkolenie dla terapeutów uzależnień (czerwiec). Przeprowadziliśmy 15 warsztatów i seminariów za
granicą, m.in. na Ukrainie, w Bułgarii, Litwie, Gruzji i Rosji. Zorganizowaliśmy cykl szkoleń dla polskich
imigrantów w krajach Europy Zachodniej na temat problemów alkoholizmu i patologii rodzinnej (m.in.
w Oslo, Dublinie i Paryżu). Ponadto, dla 24 terapeutów ze Wschodu organizowaliśmy staże w placówkach odwykowych w Polsce, a także wizytę studyjną dla dyrektorów i personelu ośrodków leczenia
uzależnień w Rosji.

Konferencje
Sfinansowaliśmy udział dwóch konsultantek (z Polski i z Węgier) w międzynarodowej konferencji na
temat profilaktycznych programów dotyczących uzależnień w miejscu pracy (EAP) w Dublinie. Wysłana
przez nas specjalistka wygłosiła dwa wykłady i przeprowadziła zajęcia warsztatowe na temat wczesnego rozpoznania alkoholizmu dla pracowników uczestniczących w ogólnopolskiej konferencji Polskiego
Ratownictwa Lotniczego.

Publikacje i media
Współfinansowaliśmy przygotowanie audycji na temat uzależnień w radiu „Bajka” dla dzieci w wieku
przedszkolnym oraz ich rodziców. Audycje będą emitowane w I kwartale 2015 roku. Sfinansowaliśmy
tłumaczenie książki „Rehabilitacja” Wiktora Osiatyńskiego na język bułgarski.

W 2014 roku program finansowany był z dotacji Fundacji Społeczeństwa
Otwartego.
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892 253,42 zł
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Razem koszty programu

Skrócone sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie
Skrócone sprawozdanie finansowe zawierające bilans Fundacji im. Stefana Batorego (zwanej dalej
„Fundacją”) na dzień 31 grudnia 2014 r., rachunek zysków i strat za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. oraz powiązane informacje dotyczące przychodów i kosztów zostało sporządzone na podstawie zbadanego rocznego sprawozdania finansowego Fundacji sporządzonego według zasad określonych w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. Ustaw z 2013 r. poz.
330, z późniejszymi zmianami).

Dotacje i darowizny (w PLN)
Biuro Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

54 340 570,18

Bruksela, Belgia
Fundacja Promocji Społeczeństwa Otwartego, Nowy Jork, USA

3 106 517,27

Instytut Społeczeństwa Otwartego, Budapeszt, Węgry

1 000 192,67

Agora S.A., Warszawa (darowizna rzeczowa powierzchni reklamowej na

662 820,94

kampanie medialne programów Równe Szanse i Masz Głos, Masz Wybór)
Prywatni darczyńcy z Polski

403 925,96

Wpłaty 1% podatku od osób fizycznych

305 031,62

Transparency International, Kiszyniów, Mołdawia

186 316,55

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, Warszawa

179 334,58

Narodowy Fundusz na rzecz Demokracji NED, Waszyngton, USA

125 471,04

Fundacja Agory, Warszawa

100 000,00

Fundusz na rzecz Fundacji Batorego, Waszyngton, USA (darowizny Fundacji

89 291,60
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im. Karola Urygi-Nowarowskiego i Quo Vadis Rodziny Gavellów)
Grupa Pracuj S.A., Warszawa

80 000,00

Polpain Putka Sp. z o.o., Warszawa

54 000,00

The Stefan Batory Trust, Londyn, UK

51 147,00

German-Russian Exchange, Berlin

43 124,62

Altus TFI S.A., Warszawa

40 000,00

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Warszawa

25 000,00

Google Matching Gift Program, Princeton, USA

12 162,93

Prywatny darczyńca, Boston, USA

9 808,80

Agora Holding Sp. z o.o., Warszawa

8 000,00

East-West Management Institute, Tbilisi, Gruzja

6 797,78

Monolith Films Sp. z o.o., Warszawa

5 000,00

Informica Sp. z o.o., Grodzisk Mazowiecki

4 500,00

PAP S.A., Warszawa (darowizna powierzchni reklamowej na kampanię

4 500,00

medialną akcji Masz Głos, Masz Wybór)
Inne (m.in. zwroty kosztów podróży, wpłaty z wyroków sądowych)
RAZEM

66 534,52
60 910 048,06

Koszty (w PLN)
Programy

65 722 188,62

Zwroty dotacji udzielonych w latach poprzednich

(271 201,30)

Administracja (w tym 716 359,27 zł koszty administracyjne programu

2 762 850,93

Obywatele dla Demokracji)
Amortyzacja
Razem

795 693,19
69 009 531,44

Koszty programowe (w PLN)
Programy dotacyjne
Obywatele dla Demokracji

54 579 439,24

Dla Białorusi

3 372 375,79

Równe Szanse i Fundusze Powierzone

1 193 470,64

Inne dotacje i składki członkowskie

566 726,34

Programy operacyjne

2 819 149,96

Odpowiedzialne Państwo

728 429,44

Otwarta Europa

847 492,01

Warszawskie Biuro ECFR

541 965,63

Przeciwdziałanie Uzależnieniom

892 253,42
65 722 188,62
Skrócone sprawozdanie finansowe

Razem

▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Masz Głos, Masz Wybór

180 886,15
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Debaty Fundacji Batorego

Struktura kosztów Fundacji

Struktura kosztów programowych

Struktura kosztów

9,00%

1,00%

koszty programów operacyjnych

koszty amortyzacji

91,0%

4,00%

koszty programów dotacyjnych

koszty administracyjne
95,00%
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koszty programowe

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2014 r. do
31 grudnia 2014 r.
(wariant kalkulacyjny)
Dane w zł za rok
Wyszczególnienie

2013
przekształcone*

A–P
 rzychody netto z podstawowej działalności operacyj-

2014

22 261 763,07

63 657 903,13

18 956 360,43

60 910 048,06

3 305 402,64

2 747 855,07

14 447 359,75

65 450 987,32

14 447 359,75

65 450 987,32

7 814 403,32

(1 793 084,19)

D – Koszty ogólnego zarządu

3 291 361,34

3 558 544,12

E – Zysk (strata) z podstawowej działalności operacyjnej

4 523 041,98

(5 351 628,31)

2 207,74

6 500,92

320,05

4 112,73

4 524 929,67

(5 349 240,12)

12 640 045,01

6 042 071,02

2 040 553,11

690 413,41

10 154 875,96

2 847 663,18

444 615,94

2 503 994,43

794 352,22

302 457,34

168,34

132,52

794 183,88

302 324,82

16 370 622,46

390 373,56

nej, w tym:
– przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego
– pozostałe przychody określone statutem
B – Koszty podstawowej działalności operacyjnej
– koszty nieodpłatnej działalności statutowej pożytku
publicznego
C – Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności operacyjnej (A-B)

I – Przychody finansowe
– odsetki
– zysk ze zbycia inwestycji
– inne
J – Koszty finansowe
– odsetki
– inne
K – Zysk z działalności statutowej (H+I-J)
L – Podatek dochodowy
M – Zysk netto (K-L)

8 260,00

15 287,00

16 362 362,46

375 086,56

* W 2014 r. utraciły moc, obowiązujące dotychczas Fundację, przepisy wykonawcze do ustawy o rachunkowości.
Fundacja przyjęła w związku z tym ogólne zasady określone w ustawie o rachunkowości, zmieniając ewidencję
przychodów oraz wzór rachunku zysków i strat. Zmiana dotychczasowego sposobu prezentacji sprawozdania
finansowego spowodowała konieczność przekształcenia – dla celów porównawczych – danych za 2013 r.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬

H – Zysk (strata) z działalności operacyjnej (E+F-G)
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G – Pozostałe koszty operacyjne
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(C-D)
F – Pozostałe przychody operacyjne

Bilans na dzień 31 grudnia 2014
AKTYWA
A

Aktywa trwałe

I

Wartości niematerialne i prawne

II

Rzeczowe aktywa trwałe
– grunty – prawo użytkowania wieczystego gruntu
– budynek
– urządzenia techniczne, maszyny i inne

Stan na dzień
31.12.2013

31.12.2014

23 871 043,53

42 048 239,85

82 060,22

92 066,55

21 288 983,31

20 703 873,30

3 450 805,08

3 450 805,08

17 684 330,76

17 024 342,40

153 847,47

228 725,82

2 500 000,00

21 252 300,00

195 352 362,98

170 615 318,89

312 041,55

290 404,48

307 551,66

136 888,80

4 489,89

153 515,68

Inwestycje długoterminowe – długoterminowe aktyIII
wa finansowe
B

Aktywa obrotowe

I

Należności krótkoterminowe
– należności z tytułu dostaw towarów i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy
– inne
Inwestycje krótkoterminowe

194 997 281,43

170 291 785,95

1

Krótkoterminowe aktywa finansowe

194 997 281,43

170 291 785,95

a) w pozostałych jednostkach

178 432 625,99

147 131 646,63

178 004 332,74

146 697 330,43

428 293,25

434 316,20

b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

16 564 655,44

23 160 139,32

– kasa i rachunki bankowe

10 310 291,41

4 217 532,07

6 254 364,03

18 942 607,25

43 040,00

33 128,46

219 223 406,51

212 663 558,74
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II

– obligacje, lokaty, jednostki uczestnictwa w funduszu
inwestycyjnym
– inne krótkoterminowe aktywa (odsetki od obligacji)

– inne środki pieniężne (lokaty)
III

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem

Bilans na dzień 31 grudnia 2014 (c.d.)
Stan w zł na dzień

A

Fundusze własne

206 006 260,19

208 811 736,39

I

Fundusz statutowy

168 414 627,34

177 763 717,32

– z rozliczenia wyniku finansowego

168 285 128,99

177 611 748,42

129 498,35

151 968,90

4 021 615,07

6 429 534,16

– fundusz założycielski
II

Fundusz z aktualizacji wyceny

III

Zysk z lat ubiegłych

17 207 655,32

24 243 398,35

IV

Zysk netto

16 362 362,46

375 086,56

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

13 217 146,32

3 851 822,35

I

Zobowiązania długoterminowe

131 440,02

307 087,76

II

Zobowiązania krótkoterminowe

13 085 706,30

3 544 734,59

1

wobec pozostałych jednostek

12 970 414,34

3 409 706,60

816 767,64

716 354,89

11 318 629,45

2 057 889,70

151 170,21

175 241,33

283 134,37

320 355,82

34 035,07

59 866,57

– zobowiązania inne

366 677,60

79 998,29

fundusze specjalne

115 291,96

135 027,99

219 223 406,51

212 663 558,74

– z tytułu grantów
– inne zobowiązania finansowe
– z tytułu dostaw towarów i usług do 12 miesięcy
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
– z tytułu wynagrodzeń

2

Pasywa razem

▬▬▬▬▬▬▬▬▬

31.12.2014
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31.12.2013
przekształcony*)
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PASYWA
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