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O Fundatorze

George Soros urodzi³ siê w 1930 roku w Budapeszcie, w wieku lat siedemnastu wyemigrowa³

do Anglii, gdzie ukoñczy³ London School of Economics. Po przyjeŸdzie do Stanów Zjednoczonych

w 1956 roku zaj¹³ siê inwestowaniem na rynku kapita³owym, odnosz¹c wielki sukces finansowy.

Obecnie jest prezesem Soros Fund Management LCC, firmy zarz¹dzaj¹cej prywatnymi inwestycja-

mi, pe³ni¹cej rolê g³ównego doradcy Quantum Group of Funds, do której nale¿y Quantum Fund,

uwa¿any przez lata za najskuteczniejszy fundusz inwestycyjny na œwiecie.

Studiuj¹c w London School of Economics George Soros pozna³ twórczoœæ Karla Poppera, która

wywar³a du¿y wp³yw na jego pogl¹dy oraz póŸniejsz¹ dzia³alnoœæ filantropijn¹. Swoj¹ pierwsz¹

fundacjê – Open Society Fund – za³o¿y³ w 1979 roku w Nowym Jorku, nastêpne: w 1984 roku na

Wêgrzech i w 1987 roku w ówczesnym Zwi¹zku Radzieckim. W 1988 roku w Polsce powsta³a Fun-

dacja im. Stefana Batorego. Obecnie za³o¿one przez Sorosa instytucje filantropijne dzia³aj¹ w po-

nad 50 krajach Europy Œrodkowej i Wschodniej, w Azji, Afryce, Ameryce Po³udniowej i w Stanach

Zjednoczonych. Fundacje te, wspieraj¹c ró¿norodne inicjatywy edukacyjne i kulturalne, a tak¿e

przedsiêwziêcia zwi¹zane z restrukturyzacj¹ gospodarki, pomagaj¹ w budowie instytucji spo³e-

czeñstwa otwartego. George Soros jest równie¿ za³o¿ycielem Uniwersytetu Œrodkowoeuropejskiego

(Central European Uniwersity) powsta³ego w 1992 roku w Budapeszcie.

George Soros jest autorem licznych artyku³ów traktuj¹cych o politycznych i gospodarczych zmia-

nach w Europie Wschodniej i w krajach by³ego Zwi¹zku Radzieckiego. Jest te¿ autorem kilku ksi¹¿ek:

Alchemy of Finance, 1987 (polskie wydanie: Alchemia finansów, SIW Znak, Kraków 1996), Opening of

Soviet System, 1990, Underwriting Democracy, 1991, Soros on Soros: Staying Ahead of the Curve, 1995

(polskie wydanie: Soros o sobie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998), The Crisis of Global

Capitalism, 1998 (polskie wydanie: Kryzys œwiatowego kapitalizmu, Wydawnictwo Muza, Warszawa

1999), Open Society. Reforming Global Capitalism, 2000 oraz George Soros on Globalisation, 2002.

George Soros zosta³ uhonorowany tytu³em doktora honoris causa przez New School of Social

Research (Nowy Jork) i Oxford University w 1980 roku, a w 1991 roku przez Budapesztañski Uni-

wersytet Ekonomiczny i Yale University. Uniwersytet w Bolonii nada³ mu w 1995 roku najwy¿sze

odznaczenie, Laurea Honoris Causa, w uznaniu jego zas³ug w szerzeniu idei spo³eczeñstwa otwar-

tego, zaœ „Gazeta Wyborcza” przyzna³a mu tytu³ Cz³owieka Roku 2000 za dzia³ania na rzecz spo³e-

czeñstwa obywatelskiego w Europie Œrodkowej i Wschodniej.
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Fundacja im. Stefana Batorego – zarejestrowana przez S¹d Rejonowy Warszawa-Praga dnia

7 maja 1988 roku – jest niezale¿n¹, niedochodow¹ organizacj¹ pozarz¹dow¹. Za³o¿ycielem Fun-

dacji i jej g³ównym donatorem jest George Soros, amerykañski finansista i filantrop. Celem Funda-

cji Batorego jest wspieranie rozwoju otwartego, demokratycznego spo³eczeñstwa.

Od pocz¹tku swego istnienia Fundacja odgrywa³a wa¿n¹ rolê w przemianach politycznych, go-

spodarczych i spo³ecznych w Polsce, zachowuj¹c przy tym pe³n¹ niezale¿noœæ i neutralnoœæ

w zmieniaj¹cej siê sytuacji politycznej kraju. W pierwszym okresie swojej dzia³alnoœci koncentro-

waliœmy siê na wspomaganiu reform ustrojowych i przygotowaniu kompetentnych kadr, zdolnych

do ich wdra¿ania w Polsce. S³u¿y³y temu programy stypendialne i sta¿owe, z których skorzysta³y

setki studentów, naukowców, ekonomistów i bankowców, dzia³aczy samorz¹dowych, lekarzy

i nauczycieli. Fundacja pomaga³a we wprowadzaniu nowych programów i metod na uczelniach

wy¿szych i w szko³ach œrednich. By³a jednym z niewielu pozarz¹dowych mecenasów kultury na

szczeblu lokalnym, pobudzaj¹cym i wzbogacaj¹cym ¿ycie kulturalne na prowincji. Konsekwentnie

wspiera³a edukacjê i kulturê mniejszoœci narodowych i etnicznych w Polsce oraz dzia³a³a na rzecz

praw kobiet, dzieci, niepe³nosprawnych. Du¿y nacisk k³adliœmy zawsze na wspomaganie ró¿no-

rodnych inicjatyw obywatelskich na poziomie lokalnym: tysi¹ce przekazanych przez nas dotacji

pomaga³y aktywizowaæ lokalne spo³ecznoœci, przyczyniaj¹c siê do rozwi¹zania konkretnych pro-

blemów i powstania wielu prê¿nych organizacji, które sta³y siê katalizatorem zmian w swoim

œrodowisku. Od pocz¹tku swojej dzia³alnoœci Fundacja w³¹czy³a siê w prace na rzecz umacniania

nurtów demokratycznych w ca³ym naszym regionie, staj¹c siê jedn¹ z wa¿niejszych organizacji

pozarz¹dowych w Polsce zajmuj¹cych siê rozwijaniem wspó³pracy i przyjacielskich kontaktów

pomiêdzy krajami Europy Œrodkowo-Wschodniej i pañstwami by³ego ZSRR.

W roku 2002, podobnie jak w ubieg³ych latach, wiêkszoœæ z prowadzonych przez nas programów

zajmowa³a siê przekazywaniem dotacji. W sumie w 2002 roku przyznaliœmy 808 dotacji dla instytucji

i organizacji, 81 dotacji indywidualnych i grupowych na koszty podró¿y zwi¹zane z udzia³em w za-

granicznych przedsiêwziêciach oraz 140 stypendiów – na ³¹czn¹ kwotê 17 milionów z³otych. Prowa-

dziliœmy te¿ w³asne dzia³ania, na które przeznaczyliœmy 4 miliony z³otych: organizowaliœmy konfe-

rencje, seminaria i szkolenia, wizyty studyjne i publiczne debaty, wydaliœmy szereg publikacji.

W po³owie 2002 roku, wchodz¹c w piêtnasty rok funkcjonowania, podjêliœmy trud zdefiniowa-

nia na nowo priorytetowych zadañ Fundacji. Wi¹za³o siê to z jednej strony z nowymi wyzwaniami,
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jakie stoj¹ przed Polsk¹ w przededniu przyst¹pienia do Unii Europejskiej, a z drugiej z zapowie-

dzi¹ George’a Sorosa zmniejszenia funduszy przeznaczanych dla krajów akcesyjnych, w tym dla

Fundacji Batorego. Aby móc dalej dzia³aæ musieliœmy dokonaæ szeregu zmian – ³¹cznie z najbole-

œniejsz¹, zwi¹zan¹ z koniecznoœci¹ zmniejszenia o po³owê zespo³u Fundacji. W grudniu 2002 roku

zamknêliœmy 6 programów: Kulturalny, Wydawniczy, M³odzie¿owy, Pomocy Dzieciom, Kobiecy

i Stypendialny. Dzia³alnoœæ zakoñczy³a te¿ Komisja Edukacji w Dziedzinie Uzale¿nieñ – jeden

z najd³u¿szych sta¿em programów Fundacji, którego doœwiadczenia i osi¹gniêcia bêd¹ nadal wy-

korzystywane w ramach Regionalnego Programu Przeciwdzia³ania Uzale¿nieniom, adresowane-

go do krajów Europy Wschodniej i Azji Centralnej. Zamykaj¹c te programy zadbaliœmy o to, by

niektóre z prowadzonych przez nie dzia³añ by³y kontynuowane przez naszych partnerów: organi-

zacje, które za³o¿yliœmy lub wspieraliœmy od dawna, czy takie, z którymi ³¹cz¹ nas lata wspólnej

pracy. Na ich dzia³alnoœæ w nastêpnych latach Fundacja przeznaczy³a prawie 5 milionów z³otych.

Dziêki tym œrodkom, pomno¿onym przez naszych partnerów lub innych darczyñców, po 2002 roku

kontynuowane bêd¹ poza Fundacj¹ Batorego nastêpuj¹ce programy i projekty:

� Fundusz dla kobiet – przekazany Fundacji Oœrodek Informacji Œrodowisk Kobiecych OŒKa

program dotacji dla inicjatyw kobiecych

� Kultura w œrodowiskach lokalnych – wspó³finansowany i prowadzony przez Fundacjê

Wspomagania Wsi program wspierania kultury na wsi i w ma³ych oœrodkach

� Witryna czasopism – przekazany Fundacji Galerii Foksal projekt wspierania czasopism

kulturalnych

� Artyœci w akcji – wspó³finansowany przez Europejsk¹ Fundacjê Kultury i przekazany

Stowarzyszeniu Teatralno-Edukacyjnemu Wybrze¿ak program wspieraj¹cy wykorzystanie

dzia³añ artystycznych w pracy z m³odzie¿¹ zagro¿on¹ patologiami

� Starszy brat, starsza siostra – program pomocy dzieciom zaniedbanym przekazany utworzonej

przez Fundacjê Batorego Fundacji Starszy Brat, Starsza Siostra – Polska

� Historia bliska – konkurs historyczny dla m³odzie¿y szkó³ ponadgimnazjalnych prowadzony

przez Fundacjê Oœrodka Karta

� Stypendia wschodnie – wspó³finansowany przez Fundacjê na rzecz Nauki Polskiej program

stypendialny dla naukowców z Europy Œrodkowej i Wschodniej prowadzony przez Fundacjê

Popierania Nauki – Kasê im. Józefa Mianowskiego.
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Od pocz¹tku 2003 roku podstawowe zadania, wokó³ których skupiaj¹ siê dzia³ania Fundacji

Batorego to:

� wzmacnianie roli i aktywnoœci spo³eczeñstwa obywatelskiego

Pragniemy, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach naszego regionu, wspó³tworzyæ spo³eczeñ-

stwo obywatelskie. Takie, w którym obywatele czuj¹ siê wspó³odpowiedzialni za kszta³t demo-

kracji i nie oczekuj¹, ¿e wszelkie ich sprawy za³atwi pañstwo, ale sami organizuj¹ siê wokó³

swoich potrzeb, przekonañ, pragnieñ. Wspieramy zatem ró¿ne formy aktywnoœci spo³ecznej,

przede wszystkim niezale¿ne organizacje pozarz¹dowe, które podejmuj¹ dzia³ania tam, gdzie

rola lub mo¿liwoœci pañstwa s¹ niewystarczaj¹ce, które przyczyniaj¹ siê do anga¿owania oby-

wateli w ¿ycie publiczne i wyrównywania szans grup spo³ecznie s³abszych lub upoœledzonych.

� propagowanie wolnoœci obywatelskich i zasad pañstwa prawa

Poszanowanie zasad pañstwa prawa, przestrzeganie przejrzystoœci w ¿yciu publicznym, obro-

na swobód obywatelskich, praw mniejszoœci, kobiet, dzieci, niepe³nosprawnych, imigrantów

i uchodŸców to podstawowe zasady demokracji, które chcemy upowszechniaæ. Wspieramy

zatem przedsiêwziêcia dotycz¹ce edukacji prawnej i obywatelskiej, dzia³ania zapewniaj¹ce

dostêp obywateli do pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwoœci. Staramy siê upowszechniaæ

wiedzê i metody spo³ecznej kontroli funkcjonowania administracji i obrony praw indywidual-

nych przed wszelkimi formami nadu¿yæ ze strony w³adzy.

� rozwijanie wspó³pracy i solidarnoœci miêdzynarodowej

Pañstwa maj¹ jasno wytyczone granice, natomiast narody i spo³eczeñstwa powinny siê prze-

nikaæ i wzajemnie wzbogacaæ. Wspieramy wiêc dzia³ania sprzyjaj¹ce wymianie doœwiadczeñ

zwi¹zanych z procesami przemian politycznych, budowaniem spo³eczeñstwa obywatelskiego

i radzeniem sobie z problemami spo³ecznymi miêdzy krajami Europy Œrodkowej i Wschod-

niej. Dzia³amy na rzecz zbli¿enia miêdzy Wschodem i Zachodem i przeciwstawiamy siê po-

wstaniu nowej „¿elaznej kurtyny” na wschodniej granicy Polski. D¹¿ymy do wzmacniania roli

inicjatyw obywatelskich w stosunkach miêdzynarodowych i solidarnego opowiadania siê za

demokracj¹ i prawami cz³owieka.

Podstawow¹ metod¹ pracy Fundacji pozostaje przekazywanie dotacji innym organizacjom.

W swojej dzia³alnoœci przestrzegamy zasady przejrzystoœci i otwartoœci. W procesie rozpatrywania

wniosków bior¹ udzia³ specjalnie powo³ywane Komisje ekspertów, które opiniuj¹ wnioski i pro-

ponuj¹ sposób rozdzia³u funduszy. Ostateczne decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Zarz¹d

Fundacji. O naszych dzia³aniach, a tak¿e o mo¿liwoœci ubiegania siê o dotacje informujemy na

bie¿¹co na stronie internetowej www.batory.org.pl.
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W 2002 roku – podobnie jak w latach poprzednich – znakomita wiêkszoœæ œrodków finansowych na

dzia³alnoœæ Fundacji im. Stefana Batorego pochodzi³a z Open Society Institute, finansowanego przez

George’a Sorosa. Dodatkowe fundusze uzyskaliœmy od darczyñców zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Szczególnie dumni jesteœmy z darowizny od Anonimowego Darczyñcy z Polski, dziêki której

w 2002 roku utworzyliœmy wieczysty Fundusz M. Dochody z inwestowania tego funduszu bêdziemy

co roku przeznaczaæ na pomoc dla osób upoœledzonych, wyrównywanie szans i ochronê zdrowia.

Programy adresowane do dzieci i m³odzie¿y wsparli w 2002 roku m.in. Fundacja American Express,

firma Levi Strauss & Co. oraz nasz d³ugoletni partner znany ze swego spo³ecznego zaanga¿owania

– towarzystwo ubezpieczeniowe Commercial Union Polska. Ogromnie ciesz¹ nas wp³aty od indy-

widualnych darczyñców z Polski, pani Beaty Burakowskiej-Szczygielskiej i pana Wojciecha Miecho-

wicza, którzy wsparli Lokalne Programy Stypendialne dla m³odzie¿y z ma³ych miejscowoœci.

Dzia³ania Fundacji w dziedzinie wspó³pracy miêdzynarodowej uzyska³y wsparcie m.in. Inicjaty-

wy Wspó³pracy Polsko-Amerykañsko-Ukraiñskiej (PAUCI), National Endowment for Democracy,

Fundacji Bertelsmanna, Ambasady Stanów Zjednoczonych i Ambasady Królestwa Niderlandów.

W realizacji dzia³añ podejmowanych przez Program Przeciw Korupcji pomog³y finansowo Amba-

sada Stanów Zjednoczonych i Bank Œwiatowy.

Dziêki inicjatywie i œrodkom przekazanym przez Fundacjê Boscha uruchomiliœmy w 2002 roku

program wspó³pracy polsko-niemieckiej Partnerstwo Miast i Obywateli adresowany do organi-

zacji dzia³aj¹cych w tych miastach i gminach, które podpisa³y umowy partnerskie z miastami

i gminami niemieckimi.

Ambasada Stanów Zjednoczonych, Fundacja Forda, Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoœci

oraz Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe wpó³finansowa³y zorganizowane przez

nas seminarium na temat prawnych i finansowych aspektów tworzenia kapita³u ¿elaznego przez

organizacje pozarz¹dowe.

Na koniec z ogromn¹ wdziêcznoœci¹ przychodzi nam wymieniæ trzy amerykañskie fundacje, które

wspieraj¹ nasze wysi³ki zmierzaj¹ce do utworzenia kapita³u wieczystego Fundacji Batorego. Fundacja

Forda przekaza³a nam w 2002 roku po³owê z dotacji w wysokoœci 6 milionów dolarów, przeznaczonej

na kapita³ wieczysty; Fundacja Charlesa Stuarta Motta oraz Fundacja Braci Rockefellerów przekaza³y

nam dotacje na rozwój instytucjonalny oraz dzia³ania zwi¹zane z pozyskiwaniem funduszy.

Wszystkim naszym darczyñcom serdecznie dziêkujemy.

Dziêki Waszej pomocy mo¿emy pomagaæ innym!

Nasi
darczyñcy
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Rada

Przewodnicz¹ca
Anna Radziwi³³
historyk

Cz³onek honorowy
George Soros

Cz³onkowie

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

Bogdan Borusewicz
historyk

Wojciech Fibak
przedsiêbiorca

prof. Bronis³aw Geremek
minister spraw zagranicznych RP
(1997-2000)

prof. Jan Tomasz Gross
New York University

prof. Leszek Ko³akowski
Oxford University

prof. Marcin Król
Uniwersytet Warszawski

Olga Krzy¿anowska
senator RP

prof. Krzysztof Michalski
Instytut Nauk o Cz³owieku w Wiedniu

Andrzej Olechowski
minister spraw zagranicznych RP
(1993-1995)

prof. Zbigniew Pe³czyñski
Oxford University

bp. prof. Tadeusz Pieronek
Papieska Akademia Teologiczna

prof. Andrzej Rapaczyñski
Columbia University

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

prof. Stanis³aw Wellisz
Columbia University

Zarz¹d

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

Cz³onkowie

Teresa Bogucka
publicystka, socjolog

Nathalie Bolgert
konsultant finansowy

Miros³awa Grabowska (od czerwca 2002)
socjolog, Uniwersytet Warszawski

Irena Herbst (od czerwca do grudnia 2002)
ekonomista

Grzegorz Lindenberg
konsultant ds. mediów

prof. Micha³ Nawrocki (do czerwca 2002)
fizyk, Uniwersytet Warszawski

Jakub Wygnañski (do czerwca 2002)
socjolog, dzia³acz organizacji pozarz¹dowych

prof. Andrzej Ziabicki
chemik, Polska Akademia Nauk

Fundacja im. Stefana Batorego
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Program Spo³eczeñstwa Obywatelskiego
Justyna Blinowska
Izabela Rybka
Marek Tuszyñski (do czerwca 2002)

Program Edukacji Prawnej
Grzegorz Wiaderek
Karolina Stawicka

Program Przeciw Korupcji
Gra¿yna Kopiñska, dyrektor programu
Marta Kindler
Grzegorz Makowski (do sierpnia)
El¿bieta Oyrzanowska

Program Kobiecy
Dagmara Baraniewska
Anna Stalewska (do paŸdziernika)

Program M³odzie¿owy
Sylwia Maksim-Wójcicka
Alina Wasilewska

Program Pomocy Dzieciom
Piotr Konczewski
Anna Motoczyñska

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

Program Wydawniczy
Olga Szotkowska
Maria Ofierska, redaktor

Stypendia Akademickie
Ewa Cha³asiñska, dyrektor programu
Ewa Dobosz

Program Wspó³pracy Miêdzynarodowej
Jakub Boratyñski, dyrektor programu
Gra¿yna Czubek
Agnieszka Komorowska
Piotr Kosiewski
Agnieszka Michalak (do paŸdziernika)
Katarzyna Morawska (do sierpnia)
Joanna Za³uska
Adam Zieliñski (do listopada)
Karolina Stawicka (wspó³praca)
Anna Suchenek (wspó³praca)

Program Wschód-Wschód
Sylwia Sobiepan
Anna Suchenek (do wrzeœnia)

Program Partnerstwo Miast i Obywateli
Justyna Blinowska

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

Arts and Culture Network Program
El¿bieta Grygiel, kierownik programu
Paulina Florjanowicz

Informacja i Rozwój
Ewa Kulik-Bieliñska, dyrektor
Marcin Polak (do czerwca)

Ksiêgowoœæ
Alina Muziñska, dyrektor finansowy
El¿bieta Grodzka
Krystyna Grzeszkiewicz
Danuta Mingin
Teresa Zagrodzka

Administracja
Danuta Rastawicka,
dyrektor administracyjny (do wrzeœnia)
Piotr Chudzyñski
Marianna Jeziorska, archiwum
Miros³awa Kowalska
Genowefa Kropielnicka
Karolina P³atek
Katarzyna Tejwan
Andrzej Wydrych

Informatycy
Tomasz Ostrowski
Wojciech Piêcek

Sekretariat
Ma³gorzata Kazimierczak
Renata Wilewska

Dyrektor Fundacji
Anna Rozicka

Zespó³

Fundacja im. Stefana Batorego
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…s¹ prób¹ stworzenia niezale¿nego miejsca spotkañ i dyskusji przedstawicieli œwiata polityki,

ekspertów i dziennikarzy. Od wielu lat Fundacja jest organizatorem konferencji i dyskusji poœwiê-

conych przemianom w Polsce, problematyce miêdzynarodowej, polityce zagranicznej naszego kraju

oraz sytuacji w Europie Œrodkowo-Wschodniej. Naszym celem by³o i jest inicjowanie publicznej

debaty na tematy istotne dla przysz³oœci naszego pañstwa i przysz³oœci regionu.

Rosja a Zachód po 11 wrzeœnia
11 stycznia 2002
Debatê prowadzi³ Aleksander Smolar, prezes Fundacji im. Stefana Batorego.

Paneliœci: Witalij Naumkin, prezes Miêdzynarodowego Centrum Studiów Politycznych i Strate-

gicznych w Moskwie, Siergiej Rogow, dyrektor Instytutu USA i Kanady Rosyjskiej Akademii Nauk

w Moskwie, W³adimir Baranowski, wicedyrektor Instytutu Gospodarki Œwiatowej i Stosunków

Miêdzynarodowych w Moskwie, Stephen F. Larrabee, szef Katedry Bezpieczeñstwa Europejskie-

go w Instytucie Rand Corporation w Waszyngtonie, Susan Braden, wiceprezes Intellibridge Cor-

poration, Charles Gati, profesor Studiów Europejskich w Instytucie Spraw Zagranicznych Uni-

wersytetu Johnsa Hopkinsa w Waszyngtonie, Andrej Zagorski, politolog w genewskim Centrum

Polityki Bezpieczeñstwa.

¯ydzi i europejski wiek XX
7 marca 2002
Debatê prowadzi³ Aleksander Smolar.

Paneliœci: Shlomo Avineri, profesor nauk politycznych, dyrektor Instytutu Studiów Europej-

skich na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, Dan Diner, politolog, wyk³adowca na Uni-

wersytecie Beer Sheva w Tel Avivie, dyrektor Instytutu Historii i Kultury ¯ydów „Simon Dub-

now” na Uniwersytecie w Lipsku, Fritz Stern, emerytowany profesor historii, Uniwersytet

Columbia, Nowy Jork, autor wydanej w Polsce w marcu 2002 roku ksi¹¿ki Niemiecki œwiat

Einsteina. Eseje o historii Niemiec XX wieku.

Debaty
Fundacji
Batorego
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Nowa Ukraina?
11 kwietnia 2002
Debatê prowadzi³ Bogdan Borusewicz, cz³onek Rady Fundacji im. Stefana Batorego.

Paneliœci: O³eksij Harañ, politolog z Akademii Kijowsko-Mohylañskiej w Kijowie, Hryhorij Nemy-

ria, politolog z Centrum Studiów Europejskich Instytutu Stosunków Miêdzynarodowych w Kijo-

wie, Witalij Portnikow, dziennikarz, Radio Wolna Europa.

Jugos³awia 1989-2000 – pamiêæ i odpowiedzialnoœæ
21 listopada 2002
Debatê prowadzi³ Jerzy Modlinger, dziennikarz.

Paneliœci: Ivan Èoloviæ, pisarz, etnolog z Instytutu Etnologii Serbskiej Akademii Nauk w Belgra-

dzie, autor wydanej w Polsce w 2002 roku ksi¹¿ki Polityka symboli, Konstanty Gebert, publicy-

sta, „Gazeta Wyborcza”.

O wsi
21 marca 2002
Debatê prowadzi³ prof. Marcin Król, cz³onek Rady Fundacji im. Stefana Batorego.

Paneliœci: Katarzyna Duczkowska-Ma³ysz, profesor ekonomii, pracownik Instytutu Gospodar-

stwa Spo³ecznego Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie, doradca Prezydenta RP, dr Barbara

Fedyszak-Radziejowska, etnolog, socjolog wsi, pracownik Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa

PAN, dr Marian Brzóska, doradca ministra ds. rolnictwa w Urzêdzie Komitetu Integracji Europej-

skiej, Tadeusz Hunek, profesor ekonomii, rektor Wy¿szej Szko³y Mened¿erskiej w Legnicy, Wa-

lenty Poczta, profesor ekonomii, Zak³ad Ekonomiki Gospodarki ¯ywnoœciowej Akademii Rolni-

czej w Poznaniu.

W kwietniu 2002, wspólnie z „Tygodnikiem Powszechnym”, rozpoczêliœmy cykl debat Zaufanie

publiczne poza polityk¹, poœwiêcony zawodom, które powinny cieszyæ siê szczególnym zaufaniem

spo³ecznym, kszta³towaæ wartoœci i normy etyczne, wzory postêpowania oraz postawy odpowie-

dzialnoœci obywatelskiej. Ostatnie lata ujawni³y niepokoj¹ce zjawisko narastania kryzysu w tych w³a-

œnie – le¿¹cych poza polityk¹ – dziedzinach. Stan zawodów prawniczych, skandale wokó³ s³u¿by

zdrowia, sytuacja w nauce i w œrodowisku akademickim, kondycja duchowieñstwa oraz œwiata me-

diów – problemy tych œrodowisk sta³y siê przedmiotem wnikliwej dyskusji publicznej na temat poza-

politycznych autorytetów. Zapisy wiêkszoœci debat ukaza³y siê w „Tygodniku Powszechnym”.

Zawody prawnicze – kryzys zaufania?
25 kwietnia 2002
Debatê prowadzi³a Teresa Bogucka, publicystka, cz³onek Zarz¹du Fundacji im. Stefana Batorego.

Paneliœci: £ukasz Bojarski z Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka, pose³ Ryszard Kalisz, Jerzy Nau-

mann, cz³onek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, Teresa Romer, sêdzia S¹du Najwy¿sze-

go, prof. Andrzej Zoll, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Debaty Fundacji Batorego
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Etyka akademików
15 maja 2002
Debatê prowadzi³ Aleksander Smolar.

Paneliœci: Piotr Amsterdamski, profesor fizyki, Marcin Król, profesor filozofii, dziekan Wydzia³u

Stosowanych Nauk Spo³ecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Jerzy Szacki, pro-

fesor socjologii, Jerzy WoŸnicki, profesor nauk technicznych, rektor Politechniki Warszawskiej.

Lekarz: powo³anie? zawód?
23 maja 2002
Debatê prowadzi³a Olga Krzy¿anowska, lekarka, cz³onek Rady Fundacji im. Stefana Batorego.

Paneliœci: Marek Balicki, lekarz, senator, Jerzy Nosarzewski, wiceprzewodnicz¹cy Naczelnego

S¹du Lekarskiego, Tomasz Pasierski, lekarz, Konstanty Radziwi³³, prezes Naczelnej Izby Lekar-

skiej, Zbigniew Szawarski, profesor etyki, Cezary W³odarczyk, profesor ekonomii.

Zawód: dziennikarz
13 czerwca 2002
Debatê prowadzi³ Aleksander Smolar.

Paneliœci: Tomasz Lis, dziennikarz, TVN, Krzysztof Teodor Toeplitz, dziennikarz, „Przegl¹d”, Bro-

nis³aw Wildstein, dziennikarz, „Rzeczpospolita”, Jacek ¯akowski, dziennikarz, Radio Zet.

Duchowni
24 czerwca 2002
Debatê prowadzi³ prof. Krzysztof Michalski, cz³onek Rady Fundacji im. Stefana Batorego.

Paneliœci: Halina Bortnowska, publicystka, Jaros³aw Gowin, redaktor naczelny miesiêcznika

„Znak”, Pawe³ Kozacki OP, redaktor naczelny miesiêcznika „W drodze”, ks. Andrzej Luter,

prof. Stanis³aw Obirek SJ.

Wychowawca? Urzêdnik? Nauczyciel?
8 listopada 2002
Debatê prowadzi³a Anna Radziwi³³, przewodnicz¹ca Rady Fundacji im. Stefana Batorego.

Paneliœci: S³awomir Broniarz, prezes Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, Irena Dzierzgowska,

pedagog, by³y sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Krzysztof Mirowski, dyrek-

tor LXVII Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Warszawie, Robert Szuchta, nauczyciel historii,

prof. Jan Jerschina, kierownik Zak³adu Stosowanych Badañ Spo³ecznych w Instytucie Spraw Pu-

blicznych Uniwersytetu Jagielloñskiego.

Debaty Fundacji Batorego
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Celem Programu jest inicjowanie i wspieranie przedsiêwziêæ zmierzaj¹cych do poprawy funk-

cjonowania organizacji pozarz¹dowych w Polsce i promowania dobrych wzorów dzia³añ obywa-

telskich. Zale¿y nam na tym, by organizacje – dzia³aj¹c na rzecz dobra publicznego – wspó³praco-

wa³y ze sob¹ i rozwija³y wspó³pracê z innymi partnerami spo³ecznymi (samorz¹dem,

przedsiêbiorcami, wolontariuszami), by by³y dobrze zarz¹dzane i umia³y odpowiedzialnie gospo-

darowaæ powierzonymi funduszami.

Dotacje instytucjonalne
Jak co roku, spor¹ czêœæ bud¿etu Programu przeznaczyliœmy na dotacje instytucjonalne dla orga-

nizacji pozarz¹dowych posiadaj¹cych du¿y dorobek i osi¹gniêcia w dziedzinie, w której dzia³aj¹ (kul-

tura, pomoc spo³eczna, ochrona zdrowia, wspó³praca miêdzynarodowa, etc.). Dotacje te maj¹ po-

móc organizacjom we wprowadzeniu zmian niezbêdnych dla ich rozwoju i stabilizacji, w tworzeniu

d³ugofalowej strategii dzia³ania, ró¿nicowaniu Ÿróde³ finansowania oraz podnoszeniu efektywnoœci

zarz¹dzania posiadanymi œrodkami. W 2002 roku dotacje instytucjonalne otrzyma³o 20 organizacji.

Szklarnia
IV ju¿ edycjê mia³ projekt Szklarnia, s³u¿¹cy wspieraniu rozwoju lokalnych organizacji pozarz¹do-

wych. W 2002 roku Szklarnia adresowana by³a do ma³ych i m³odych organizacji zajmuj¹cych siê

pomoc¹ spo³eczn¹ i ochron¹ zdrowia na terenie województw: ³ódzkiego, ma³opolskiego, œl¹skiego

i œwiêtokrzyskiego. Projekt przeprowadzony by³ we wspó³pracy z lokalnymi organizacjami partner-

skimi: Krakowskim Forum Organizacji Socjalnych, Stowarzyszeniem OPUS z £odzi, Stowarzyszeniem

Most z Katowic i Stowarzyszeniem Rozwoju Lokalnego i Filantropii z Kielc. Zadaniem naszych partne-

rów by³o upowszechnienie informacji na temat mo¿liwoœci uzyskania dotacji, pomoc lokalnym orga-

nizacjom w przygotowaniu wniosków, rozpatrzenie nades³anych propozycji oraz monitorowanie

przedsiêwziêæ realizowanych przez grantobiorców. Za poœrednictwem naszych partnerów przekaza-

liœmy 95 dotacji. Dotacje te (w wysokoœci do 3 000 z³) przeznaczone by³y m.in. na wynajêcie eksperta,

udzia³ w szkoleniach podnosz¹cych kwalifikacje osób w zakresie zarz¹dzania organizacj¹ (obs³ugi

ksiêgowej, public relations, itp.), zakup oprogramowania czy literatury fachowej.

Informacja i komunikacja spo³eczna
We wspó³pracy z Wspólnot¹ Robocz¹ Organizacji Socjalnych z Wroc³awia, Wroc³awskim Sejmi-

kiem Osób Niepe³nosprawnych, Stowarzyszeniem Szansa z G³ogowa oraz Stowarzyszeniem

Program
Spo³eczeñstwa
Obywatelskiego
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Program Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Klon/Jawor realizowaliœmy w okresie od lipca 2001 do czerwca 2002 projekt Informacja i komunika-

cja spo³eczna na Dolnym Œl¹sku. Poprzez wykorzystanie nowych technologii (m.in. internetu), u³a-

twiaj¹cych komunikacjê i dostêp do informacji, chcieliœmy doprowadziæ do okreœlenia problemów,

z jakimi borykaj¹ siê organizacje pozarz¹dowe, wypracowaæ strategiê ich rozwi¹zywania i w efek-

cie bardziej zintegrowaæ œrodowisko organizacji spo³ecznych na Dolnym Œl¹sku. W ramach projek-

tu opracowano równie¿ oprogramowanie (bezp³atne, oparte na otwartej licencji open source),

które mo¿e byæ przydatne w dzia³alnoœci organizacji pozarz¹dowych.

W projekcie uczestniczy³o sto dwadzieœcia ró¿nego typu organizacji z ca³ego Dolnego Œl¹ska (m.in.

z Bystrzycy K³odzkiej, Legnicy, G³ogowa, O³awy, Wo³owa, Wa³brzycha, Dzier¿oniowa, Zgorzelca, Œci-

nawy). Ze wzglêdu na swoj¹ ró¿norodnoœæ pracowa³y one w szeœciu grupach bran¿owych: bezdom-

noœæ i ubodzy; rodzina i ochrona macierzyñstwa; niepe³nosprawni i chorzy; uzale¿nienia; dzieci

i m³odzie¿; czas wolny, rekreacja, rozwój zainteresowañ. Zadaniem grup by³o: wypracowanie strate-

gii wspó³dzia³ania i rozwi¹zywania problemów w wybranych dziedzinach, wymiana pozytywnych

i negatywnych doœwiadczeñ, wspólne wykorzystywanie zasobów, reprezentowanie œrodowiska wo-

bec administracji publicznej, podnoszenie kwalifikacji i obni¿anie kosztów dzia³alnoœci. Ka¿d¹ grup¹

opiekowa³ siê konsultant, który moderowa³ jej spotkania, udziela³ porad, pomaga³ w ubieganiu siê

o œrodki potrzebne do realizacji zadañ cz³onków grupy bran¿owej.

£¹cznicy – specjaliœci ds. rozwoju spo³ecznego i funduszy europejskich
Aby pomóc trzeciemu sektorowi w³¹czyæ siê w programowanie, monitorowanie oraz wydatkowanie

unijnych funduszy strukturalnych, zainicjowaliœmy w 2002 roku tworzenie sieci specjalistów-³¹czników

ds. rozwoju spo³ecznego i funduszy europejskich. Pomys³ spotka³ siê z zainteresowaniem organizacji

pozarz¹dowych. W pierwszym spotkaniu, zorganizowanym 8 marca, uczestniczy³o 150 przedstawicieli

organizacji pozarz¹dowych z ró¿nych bran¿ i ze wszystkich województw. Organizacje te zaanga¿owa³y

siê w proces rekrutacji i prawie we wszystkich województwach wybra³y po dwóch ³¹czników regional-

nych; dodatkowo wybrano trzech ³¹czników bran¿owych z dziedziny ekologii i rolnictwa.

£¹cznicy maj¹ pomagaæ organizacjom pozarz¹dowych w tym, aby w sposób najbardziej kompe-

tentny i aktywny uczestniczy³y one we wszystkich procesach zwi¹zanych z przyjêciem przez Polskê

funduszy strukturalnych. Pierwszym zadaniem ³¹czników by³o przygotowanie koncepcji wspó³-

pracy z organizacjami pozarz¹dowymi, urzêdami i instytucjami publicznymi (m. in. samorz¹dem

terytorialnym, Wojewódzkimi Urzêdami Pracy, biurami obs³ugi programu Banku Œwiatowego,

Oœrodkami Doskonalenia Rolnictwa, agencjami rozwoju regionalnego, itp.) oraz mediami i bizne-

sem. W miarê rozwoju projektu ³¹cznicy podejmuj¹ kolejne zadania: rozwijanie sta³ej wspó³pracy

z Urzêdami Marsza³kowskimi, czuwanie nad przejrzystoœci¹ systemu rekrutacji do regionalnych

komitetów steruj¹cych i monitoruj¹cych, opiniowanie strategii rozwoju regionalnego, programów

operacyjnych itp., monitorowanie sposobu prowadzenia przetargów, informowanie organizacji

o dostêpnych funduszach pochodz¹cych ze œrodków UE, s³u¿enie im rad¹ w pisaniu szczególnie

trudnych wniosków, pomaganie w budowaniu koalicji wokó³ projektów. Prawie wszyscy ³¹cznicy

maj¹ oparcie instytucjonalne w lokalnych organizacjach pozarz¹dowych, które udostêpniaj¹ im

zaplecze biurowo-techniczne. Ka¿da z tych organizacji otrzyma³a od Fundacji dotacjê na pokrycie

wydatków poniesionych przez ³¹cznika (m. in. organizowanie spotkañ, przygotowywanie mate-
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ria³ów, podró¿e). Ponadto wspieramy ³¹czników poprzez dostarczanie im aktualnych informacji,

organizowanie cyklicznych spotkañ i intensywnych szkoleñ, udostêpnianie analiz i ekspertyz, pro-

mowanie ich zadañ i u³atwianie nawi¹zywania kontaktów z administracj¹ publiczn¹ oraz przez

dofinansowanie wybranych dzia³añ.

Projekt realizowany jest w œcis³ej wspó³pracy z Programem Wspó³pracy Miêdzynarodowej Fun-

dacji Batorego i Przedstawicielstwem Polskich Organizacji Pozarz¹dowych w Brukseli.

Masz g³os, masz wybór. Samorz¹d jest Twój!
Masz g³os, masz wybór to tak¿e nowy – zaplanowany na cztery lata – projekt, którego celem jest

wzmocnienie zainteresowania obywateli udzia³em w wyborach i budowanie poczucia wspó³od-

powiedzialnoœci wyborców i wybieranych. Chcemy przekonywaæ, ¿e kartk¹ wyborcz¹ mo¿na coœ

zmieniæ, ¿e obywatele, a nie tylko silne grupy nacisku, maj¹ wp³yw na to, co dzieje siê wokó³ nas.

Jesieni¹ 2002 roku, przed wyborami samorz¹dowymi, przeprowadziliœmy – wspólnie z „Gazet¹

Wyborcz¹” i Stowarzyszeniem Gazet Lokalnych – kampaniê informacyjn¹. 16 paŸdziernika

w ogólnopolskim wydaniu „Gazety Wyborczej” ukaza³ siê tekst rozpoczynaj¹cy kampaniê zachê-

caj¹c¹ obywateli do udzia³u w wyborach samorz¹dowych. W regionalnych dodatkach „Gazety”

oraz w prasie lokalnej ukaza³y siê przygotowane przez Fundacjê krótkie teksty-œci¹gawki dotycz¹-

ce najwa¿niejszych aspektów ¿ycia gminy (bezpieczeñstwo publiczne, edukacja, zdrowie, pomoc

socjalna, kultura, ekologia, us³ugi komunalne, wspieranie przedsiêbiorczoœci i zatrudnienie, przy-

jazny i sprawny urz¹d). „Œci¹gawki” te mia³y pomóc wyborcom zorientowaæ siê, czego mog¹ ocze-

kiwaæ od w³adz samorz¹dowych, jakie obietnice sk³adane przez kandydatów s¹ realne.

We wspó³pracy z oddzia³ami Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, organizacjami skupionymi

w sieci SPLOT oraz z Ma³opolskim Forum Edukacji Europejskiej w oko³o 180 gminach zebrane

zosta³y obietnice sk³adane przez najpowa¿niejszych kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezy-

dentów. Zebrane informacje pos³u¿¹ do monitorowania realizacji obietnic przez tych kandydatów,

którzy zwyciê¿yli w wyborach.

Seminarium Prawne i finansowe aspekty tworzenia kapita³u ¿elaznego

W dniach 6-7 czerwca Fundacja Batorego, we wspó³pracy z Fundacj¹ Forda i przy wsparciu fi-

nansowym Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci, Trust for Civil Society in Central and Eastern

Europe i Ambasady Stanów Zjednoczonych, zorganizowa³a miêdzynarodowe seminarium poœwiê-

cone prawnym i finansowym aspektom budowy kapita³u ¿elaznego i efektywnego nim zarz¹dza-

nia. Seminarium – mimo swego specjalistycznego i w¹skiego tematu – cieszy³o siê du¿ym zainte-

resowaniem wœród polskich organizacji pozarz¹dowych, co pokazuje, jak wielu z nas myœli

o tworzeniu stabilnych podstaw swojej dzia³alnoœci.

Uczestnicz¹cy w seminarium paneliœci z USA, Europy Zachodniej i krajów grupy wyszehradzkiej:

Barry Gaberman, wiceprezes Fundacji Forda, Carl Carstensen, dyrektor finansowy Fundacji Volks-

wagena z Niemiec, Nilda Bullain, ekspert Miêdzynarodowego Oœrodka Prawa Non-Profit z Buda-

pesztu, Pavlina Kalousowa, dyrektor Czeskiego Forum Darczyñców i Milan Andrejkovic z Centrum

Non-Profit w S³owacji oraz prof. Hubert Izdebski i mec. Tomasz Kacymirow przedstawili obowi¹zu-

j¹ce w ich pañstwach regulacje prawne i podatkowe dotycz¹ce tworzenia kapita³u wieczystego

Program Spo³eczeñstwa Obywatelskiego
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fundacji i zarz¹dzania aktywami. Z prezentacji tych wynika³o, ¿e jeœli chodzi o uwarunkowania

prawne dotycz¹ce budowy kapita³u wieczystego, Polska pozostaje w tyle nie tylko za Stanami

Zjednoczonymi i Europ¹ Zachodni¹, ale te¿ za krajami grupy wyszehradzkiej.

Swoimi doœwiadczeniami na temat zarz¹dzania kapita³em ¿elaznym podzielili siê Carl Carsten-

sen z Fundacji Volkswagena, Livia Harringova ze s³owackiej Fundacji Ekopolis, Sandor Koles

z Fundacji Karpackiej, Tomasz Perkowski z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Marcin Murawski

z Banku Handlowego zarz¹dzaj¹cy aktywami Fundacji Kronenberga. Jacek Wojnarowski, dyrektor

Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, Robert Thomas, konsultant EastWest Institute

prowadz¹cy badania warunków prawno-podatkowych dla tworzenia i zarz¹dzania kapita³em ¿ela-

znym w Europie Œrodkowej, oraz przedstawiciele polskiego sektora finansowego: Banku Handlo-

wego, firm zarz¹dzaj¹cych funduszami i funduszy inwestycyjnych zastanawiali siê, co nale¿a³oby

zmieniæ, aby stworzyæ bardziej sprzyjaj¹ce warunki do tworzenia przez fundacje kapita³u ¿elazne-

go i efektywnego nim zarz¹dzania.

Podczas seminarium zastanawiano siê nad tym, jakie warunki powinna spe³niæ fundacja, która

myœli o budowie kapita³u wieczystego i kiedy w ogóle warto myœleæ o jego budowie. Otwieraj¹cy

seminarium Barry Gaberman z Fundacji Forda wskaza³ na – jak to okreœli³ – „tyraniê liczb”, wylicza-

j¹c, przy u¿yciu prostej formu³y, ¿e fundacja, która chce wydawaæ rocznie 1 mln na swoj¹ dzia³al-

noœæ programow¹ z przychodów od kapita³u i wci¹¿ zachowaæ jego wartoœæ, musi zgromadziæ 25

mln. Gaberman stwierdzi³ równie¿, ¿e choæ nie ma uniwersalnych standardów okreœlaj¹cych mini-

maln¹ wartoœæ kapita³u wieczystego, to w œwiecie fundacji uwa¿a siê, ¿e warto podj¹æ wysi³ek

budowy kapita³u, jeœli dochód z niego jest w stanie pokryæ 15-20% bud¿etu organizacji. Do warun-

ków podstawowych, jakie musz¹ zostaæ spe³nione przez organizacjê zabiegaj¹ca o zdobycie œrod-

ków na kapita³ wieczysty, Gaberman zaliczy³: wybitne osi¹gniêcia w dziedzinach, które le¿¹

w polu dzia³ania fundacji, silne przywództwo i doœwiadczone kierownictwo, co najmniej jedn¹

udan¹ zmianê dyrekcji i zarz¹du, aktywny i zró¿nicowany zarz¹d faktycznie kieruj¹cy fundacj¹,

stabilnoœæ i przejrzystoœæ finansow¹ na przestrzeñ kilku ostatnich lat, prowadzenie audytu wyni-

ków finansowych, zró¿nicowan¹ bazê Ÿróde³ finansowania. Niezbêdne jest te¿ wypracowanie kla-

rownego planu zebrania œrodków na kapita³, powo³anie komisji finansowej i przyjêcie strategii

inwestowania pozyskanych œrodków oraz polityki wydawania przychodów z kapita³u.

Dotacje instytucjonalne

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne
Teatr Grodzki
Bielsko-Bia³a

Elbl¹skie Centrum Wspierania Inicjatyw
Pozarz¹dowych

Elbl¹g

Fundacja Centrum Stosunków
Miêdzynarodowych

Warszawa

Dotacja na rozwój instytucjonalny i prowadzenie dzia³alnoœci statutowej
w dziedzinie edukacji przez sztukê: programy edukacji teatralnej dla dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych ze szczególnym uwzglêdnieniem grup dysfunkcyjnych.

100 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny i prowadzenie dzia³alnoœci statutowej:
wspieranie organizacji pozarz¹dowych na terenie województwa pomorskie-
go i warmiñsko-mazurskiego   75 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny i prowadzenie dzia³alnoœci statutowej
w dziedzinie polityki miêdzynarodowej: badania, raporty, publikacje, konferencje

350 000 z³

Program Spo³eczeñstwa Obywatelskiego
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Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Warszawa

Fundacja Judaica
– Centrum Kultury ¯ydowskiej

Kraków

Fundacja Mielnica
Konin

Fundacja Pomocy Matematykom
i Informatykom Niesprawnym Ruchowo

Warszawa

Fundacja Solidarnoœci
Polsko-Czesko-S³owackiej

Warszawa

Fundacja Wspólna Droga
Warszawa

Itaka Fundacja Pomocy Ludziom
Dotkniêtym Problemem Zaginiêcia

Warszawa

Krakowska Fundacja Hamlet
Kraków

Oœrodek Informacji Œrodowisk
Kobiecych OŒKA

Warszawa

Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Warszawa

Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej
Warszawa

Regionalne Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarz¹dowych

Wa³brzych

Stowarzyszenie Auxilium
Nysa

Stowarzyszenie Jowisz
Jelenia Góra

Dotacja na prowadzenie dzia³alnoœci statutowej i realizacjê projektów badaw-
czych: „Kariery i ograniczenia karier polskich kobiet”, „Szko³y niepubliczne –
osi¹gniêcia pierwszej dekady”, „Trzeci sektor a dzia³alnoœæ po¿ytku publiczne-
go”, „Reformy spo³eczne w Polsce. Bilans dekady” 220 000 z³

Dotacja na prowadzenie dzia³alnoœci statutowej: ochrona i upowszechnianie
dziedzictwa kulturowego ¯ydów w Polsce   75 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny i prowadzenie dzia³alnoœci statutowej
w dziedzinie rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej osób niepe³nosprawnych

120 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny i prowadzenie dzia³alnoœci statutowej na
rzecz aktywizacji zawodowej i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych (w 2002
roku przekazano I ratê w wysokoœci 20 000 z³) 100 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny i prowadzenie dzia³alnoœci statutowej
w dziedzinie edukacji i wspó³pracy miêdzynarodowej 100 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny i prowadzenie dzia³alnoœci statutowej
w dziedzinie pomocy spo³ecznej: tworzenie stabilnego systemu pozyskiwania
œrodków od firm komercyjnych na cele charytatywne 150 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny i prowadzenie dzia³alnoœci statutowej
w dziedzinie pomocy ludziom dotkniêtym problemem zaginiêcia: poszukiwanie
zaginionych, pomoc rodzinom osób zaginionych, monitoring pracy policji i pro-
kuratury, dzia³ania informacyjne, edukacyjne i prewencyjne (dotacja na dwa lata)

200 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny i prowadzenie dzia³alnoœci statutowej w dzie-
dzinie rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej osób niepe³nosprawnych psychicznie

80 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny i prowadzenie dzia³alnoœci statutowej
w dziedzinie edukacji, informacji i upowszechniania problematyki kobiecej oraz
wspierania organizacji kobiecych 200 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny i prowadzenie dzia³alnoœci statutowej
w dziedzinie edukacji europejskiej: szkolenia, konferencje, publikacje, progra-
my badawcze 180 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny i prowadzenie dzia³alnoœci statutowej
w dziedzinie edukacji prawnej, praw cz³owieka, równoœci praw kobiet i dzieci
(dotacja na dwa lata) 100 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny i prowadzenie dzia³alnoœci statutowej: wspie-
ranie organizacji pozarz¹dowych na terenie województwa dolnoœl¹skiego
i lubuskiego   80 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny i prowadzenie dzia³alnoœci statutowej
w dziedzinie opieki paliatywnej   80 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny i prowadzenie dzia³alnoœci statutowej: pro-
wadzenie dzia³alnoœci profilaktycznej wœród dzieci i m³odzie¿y oraz wspieranie
grup samopomocowych (w 2002 roku przekazano I ratê w wysokoœci 70 000 z³)

120 000 z³

Program Spo³eczeñstwa Obywatelskiego
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Stowarzyszenie Przyjació³ Integracji
Warszawa

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji
Pozarz¹dowych STOP

Warszawa

Wspólnota Robocza Zwi¹zków
Organizacji Socjalnych WRZOS

Wroc³aw

Krakowskie Forum Organizacji
Socjalnych KraFOS

Kraków

Stowarzyszenie Centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

£ódŸ

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego
i Filantropii

Kielce

Stowarzyszenie Wspierania
Organizacji Pozarz¹dowych Most

Katowice

Monitoring

Stowarzyszenie Demokratyczna Unia
Kobiet Klub Wroc³awski

Wroc³aw

Stowarzyszenie dla Dzieci i M³odzie¿y
Szansa

G³ogów

Stowarzyszenie Klon/Jawor
Warszawa

Wroc³awski Sejmik Osób
Niepe³nosprawnych

Wroc³aw

Dotacja na rozwój instytucjonalny i prowadzenie dzia³alnoœci statutowej na rzecz
aktywizacji i integracji spo³ecznej oraz przeciwdzia³ania dyskryminacji osób nie-
pe³nosprawnych (dotacja na dwa lata; 20 000 z³ z Funduszu Commercial Union)

250 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny i prowadzenie dzia³alnoœci statutowej: podno-
szenie jakoœci szkoleñ i umiejêtnoœci trenerskich, wydawanie publikacji, prowa-
dzenie bazy danych o trenerach i szkoleniach dla organizacji (dotacja na dwa lata)

 100 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny i prowadzenie dzia³alnoœci statutowej na
rzecz organizacji socjalnych i podopiecznych tych organizacji (w 2002 roku
przekazano I ratê w wysokoœci 60 000 z³) 120 000 z³

Realizacja IV edycji projektu Szklarnia adresowanego do ma³ych organizacji
pozarz¹dowych dzia³aj¹cych w zakresie pomocy spo³ecznej i ochrony zdrowia
na terenie województwa ma³opolskiego: przekazano dotacje 22 organizacjom

86 900 z³

Realizacja IV edycji projektu Szklarnia adresowanego do ma³ych organizacji
pozarz¹dowych dzia³aj¹cych w zakresie pomocy spo³ecznej i ochrony zdrowia
na terenie województwa ³ódzkiego: przekazano dotacje 29 organizacjom

87 800 z³

Realizacja IV edycji projektu Szklarnia adresowanego do ma³ych organizacji po-
zarz¹dowych dzia³aj¹cych w zakresie pomocy spo³ecznej i ochrony zdrowia na
terenie województwa œwiêtokrzyskiego: przekazano dotacje 19 organizacjom

57 710 z³

Realizacja IV edycji projektu Szklarnia adresowanego do ma³ych organizacji
pozarz¹dowych dzia³aj¹cych w zakresie pomocy spo³ecznej i ochrony zdrowia
na terenie województwa œl¹skiego: przekazano dotacje 25 organizacjom

90 900 z³

Opracowanie kwestionariuszy i monitoring efektów realizacji projektu Szklar-
nia w latach 2000-2001    3 500 z³

Realizacja projektu Informacja i komunikacja spo³eczna – prowadzenie spotkañ
grupy bran¿owej rodzina i ochrona macierzyñstwa    5 200 z³

Realizacja projektu Informacja i komunikacja spo³eczna – prowadzenie grupy
bran¿owej dzieci i m³odzie¿  38 600 z³

Realizacja projektu Lokalne grupy ekspertów dotycz¹cego rozwoju umiejêtnoœci
stosowania nowych technologii w pracy organizacji pozarz¹dowych (160 000 z³
ze œrodków programu regionalnego OSI Informacja) 180 000 z³

Realizacja projektu Informacja i komunikacja spo³eczna – prowadzenie zespo-
³u konsultantów i sekretarzy odpowiedzialnych za pracê trzech grup bran¿o-
wych: uzale¿nienia, niepe³nosprawni i chorzy oraz bezdomnoœæ (26 800 ze
œrodków programu regionalnego OSI Informacja)  61 200 z³

Szklarnia

Program Spo³eczeñstwa Obywatelskiego
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Wspólnota Robocza Organizacji
Socjalnych

Wroc³aw

Ewa Kobus, Tomasz Rusiecki
Wroc³aw

Szkolenia

Cyklotron

Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej

Szczecin

Elbl¹skie Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Pozarz¹dowych

Elbl¹g

Fundacja Europejskie Centrum
Wspó³pracy M³odzie¿y

Toruñ

Fundacja Familijny Poznañ
Poznañ

Fundacja Fuga Mundi
Lublin

Fundacja na rzecz Uniwersytetu
Szczeciñskiego

Szczecin

Fundacja Pokolenia
Pelplin

Lubuskie Centrum Szkoleniowe Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej

Zielona Góra

Ma³opolskie Forum Edukacji
Europejskiej

Kraków

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Opole

Oœrodek Badañ i Edukacji Europejskiej
Poznañ

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
Klucze

Realizacja projektu Informacja i komunikacja spo³eczna – prowadzenie zespo³u
konsultantów technicznych i public relations, opieka nad stron¹ internetow¹
www.wros.ngo.pl/iks, organizacja akcji promuj¹cych projekt na Dolnym Œl¹sku (dota-
cja ze œrodków programu regionalnego OSI Informacja)   53 200 z³

Udzia³ w spotkaniu konsultantów programu Circuit Riders w Orlando, USA (do-
tacja ze œrodków programu regionalnego OSI Informacja)      11 254,16 z³

Szkolenia i spotkania konsultantów i sekretarzy grup bran¿owych
11 670,03 z³

Opracowanie oprogramowania Cyklotron (open source) na potrzeby organiza-
cji pozarz¹dowych oraz prowadzenie serwera free.ngo.pl           59 932,50 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie zachodnio-pomorskim (³¹cznik:
Anna £¹czkowska)     7 000 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie warmiñsko-mazurskim (³¹cznik:
Bart³omiej G³uszak)     6 640 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie kujawsko-pomorskim (³¹cznik:
Wojciech Szymczak)     6 000 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie wielkopolskim (³¹cznik: An-
drzej Grzybowski)     6 640 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie lubelskim (³¹cznik: Marek Pia-
secki)     7 020 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie zachodnio-pomorskim (³¹cznik:
Grzegosz Augustowski)     6 720 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie pomorskim (³¹cznik: Aleksan-
dra M¹kosza, do 30 wrzeœnia 2002 wspó³pracuj¹ca z Pelpliñskim Centrum Dzieci
i M³odzie¿y Nowa Era)     4 640 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹czników w województwie lubuskim (³¹cznicy: Ma³go-
rzata Ruliñska, Kazimierz Kisiel)   13 880 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie ma³opolskim (³¹cznik: Stani-
s³aw Alwasiak)     6 600 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie opolskim (³¹cznik: Jadwiga Si-
larska)     6 680 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie wielkopolskim (³¹cznik: Beata
Przybylska)     6 400 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie ma³opolskim (³¹cznik: Agniesz-
ka Œcigaj)     2 000 z³

£¹cznicy – specjaliœci ds. rozwoju spo³ecznego
i funduszy europejskich

Program Spo³eczeñstwa Obywatelskiego
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Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie warmiñsko-mazurskim (³¹cznik:
Dorota Czarzasta)     6 000 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie podlaskim (³¹cznik: Barbara
Szczerbiñska)     6 496 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie pomorskim (³¹cznik: Aleksandra
M¹kosza, od 1 paŸdziernika 2002 wspó³pracuj¹ca z Fundacj¹ Pokolenia)    2 000 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie œl¹skim (³¹cznik: Ewa Hajduk)
6 600 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie podkarpackim (³¹cznik: Dorota
Rosiñska-Jêczmienionka)     2 000 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie kujawsko-pomorskim (³¹cznik:
Ryszard Kamiñski)     6 480 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie ³ódzkim (³¹cznik: £ukasz Waszak)
6 250 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie mazowieckim (³¹cznik: Marze-
na Mendza-Drozd)     2 000 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie lubelskim (³¹cznik: Ewa Pasz-
kiewicz)     6 240 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie podlaskim (³¹cznik: Piotr Znaniecki)
6 000 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie podkarpackim (³¹cznik: Ma-
riusz Kwiatkowski)     2 000 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie œl¹skim (³¹cznik: Anna Kruczek)
2 000 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹czników w województwie œwiêtokrzyskim (³¹cznicy:
Dorota Lasocka i Piotr Sad³ocha)     4 000 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie pomorskim (³¹cznik: Marek Hola)
6 000 z³

Organizacja cyklu spotkañ i szkoleñ dla ³¹czników – specjalistów ds. rozwoju
spo³ecznego i funduszy europejskich           19 796,11 z³

Przeprowadzenie akcji zbierania obietnic sk³adanych w czasie kampanii wy-
borczej do samorz¹dów lokalnych przez kandydatów na wójtów, burmistrzów
i prezydentów w 65 gminach w ró¿nych regionach Polski   12 400 z³

Oœrodek Samorz¹du Lokalnego Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej

Olsztyn

Oœrodek Wspierania Organizacji
Pozarz¹dowych

Bia³ystok

Pelpliñskie Centrum Dzieci i M³odzie¿y
Nowa Era

Pelplin

Polski Klub Ekologiczny
Gliwice

Polski Zwi¹zek G³uchych
Rzeszów

Pomorsko-Kujawskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Bydgoszcz

Stowarzyszenie Centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

£ódŸ

Stowarzyszenie Dialog Spo³eczny
Warszawa

Stowarzyszenie Lubelski Oœrodek
Samopomocy LOS

Lublin

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju
Agro-Group

Bia³ystok

Stowarzyszenie Parlament M³odzie¿y
Przemyœl

Œl¹skie Forum Organizacji Socjalnych
KAFOS

Katowice

Œwiêtokrzyskie Centrum Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej

Kielce

Zrzeszenie Organizacji
Samopomocowych Sukurs

Gdañsk

Szkolenia i spotkania

Stowarzyszenie Centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

£ódŸ

Program Spo³eczeñstwa Obywatelskiego
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Przeprowadzenie akcji zbierania obietnic sk³adanych w czasie kampanii wy-
borczej do samorz¹dów lokalnych przez kandydatów na wójtów, burmistrzów
i prezydentów w 80 gminach w ró¿nych regionach Polski   16 000 z³

Przeprowadzenie akcji zbierania obietnic sk³adanych w czasie kampanii wybor-
czej do samorz¹dów lokalnych przez kandydatów na wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów w 5 gminach w regionie ma³opolskim i podkarpackim     2 000 z³

Koordynacja akcji monitoringu obietnic wyborczych w œrodowisku prasy lokalnej
15 000 z³

Przygotowanie raportu na temat ró¿nych modeli funkcjonowania instytucji
mikrofinansowych w krajach Europy Wschodniej i Œrodkowej oraz organizacja
V Dorocznej Konferencji Naukowej Instytucji Mikrofinansowych krajów Euro-
py Œrodkowo-Wschodniej i krajów b. ZSRR (dotacja ze œrodków Programu Roz-
woju Gospodarczego OSI) 120 000 z³

Realizacja programu Przeciw bezradnoœci – ewaluacja skutecznoœci interwen-
cyjnych programów spo³ecznych   46 200 z³

Realizacja II czêœci projektu Szybki dostêp do pomocy – aktualizacja i rozbudo-
wa serwisu internetowego   11 200 z³

Projekt Usprawnienie dzia³alnoœci Banku Drugiej Rêki
40 000 z³

Realizacja projektów szkoleniowych adresowanych do m³odzie¿y i organizacji
pozarz¹dowych           49 766,71 z³

Konwersatorium Samoorganizacja spo³eczeñstwa polskiego – trzeci sektor
w jednocz¹cej siê Europie (kontynuacja rozpoczêtego w 1996 roku konwersatorium
poœwiêconego problemom rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego w Polsce)

22 600 z³

Organizacja seminarium Prawne i finansowe aspekty tworzenia kapita³u
¿elaznego (seminarium wspó³finansowane przez: Fundacjê Forda – 7 063,59 z³,
Polsko-Amerykañsk¹ Fundacjê Wolnoœci – 6 760,48 z³, Ambasadê Amerykañsk¹ –
3 776 z³ oraz Trust for Civil Society, który pokry³ koszty wy¿ywienia uczestników)

27 600,07 z³

Konsultacje i doradztwo dla organizacji pozarz¹dowych – grantobiorców Fun-
dacji Batorego – w zakresie zarz¹dzania finansami           34 474,56 z³

Dotacje: 3 952 216,87 z³

Spotkania i szkolenia: 154 973,27 z³

Koszty realizacji programu: 297 902,61 z³

RAZEM: 4 405 092,75 z³

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Warszawa

Ma³opolskie Forum Edukacji
Europejskiej

Kraków

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych
Warszawa

Fundacja Centrum Organizacji
Po¿yczkowych

Warszawa

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Warszawa

Fundacja Wspólna Droga
Warszawa

Stowarzyszenie Bank Drugiej Rêki
Warszawa

Stowarzyszenie Szko³a Liderów
Warszawa

Zak³ad Spo³eczeñstwa Obywatelskiego
Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Warszawa

Seminarium

Konsultacje

Inne

Program Spo³eczeñstwa Obywatelskiego
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Zadaniem Programu jest inicjowanie i wspieranie przedsiêwziêæ dotycz¹cych: upowszechnia-

nia wiedzy i informacji z zakresu prawa, kszta³towania kultury prawnej, pomocy w poznawaniu

i stosowaniu przez obywateli dostêpnych œrodków ochrony prawnej.

W roku 2002 koncentrowaliœmy siê przede wszystkim na dzia³aniach zwiêkszaj¹cych dostêp

obywateli do wiedzy i informacji prawnej, u³atwiaj¹cych korzystanie z dostêpnych œrodków pomo-

cy prawnej oraz wspieraj¹cych obywateli w dochodzeniu swoich praw. Staraliœmy siê, aby projekty

przez nas wspierane dostarcza³y wiedzy praktycznej i u¿ytecznej w codziennym rozwi¹zywaniu

problemów ¿yciowych. Zwracaliœmy uwagê na inicjatywy, które pomaga³y obywatelom odnaleŸæ

siê w g¹szczu przepisów i procedur prawnych, dawa³y im wiedzê i umiejêtnoœæ korzystania z do-

stêpnych œrodków pomocy prawnej w dochodzeniu swoich praw. Du¿¹ wagê przywi¹zywaliœmy

do tego, ¿eby finansowane przez nas projekty by³y realizowane we wspó³pracy z lokalnymi insty-

tucjami samorz¹du terytorialnego oraz organizacjami pozarz¹dowymi, a tak¿e, by posiada³y wizjê

dalszego rozwoju i finansowania.

G³ównym partnerem Programu by³y organizacje pozarz¹dowe, jako ¿e odgrywaj¹ one istotn¹

rolê w procesie stosowania i przestrzegania prawa, tak przez obywateli, jak i przez ró¿ne organa

w³adzy. Do nich te¿ adresowana by³a nasza pomoc finansowa. Najwa¿niejsze z organizacji poza-

rz¹dowych, z którymi wspó³pracowaliœmy w roku 2002 to: Miêdzynarodowa Komisja Prawników,

Zwi¹zek Stowarzyszeñ Biur Porad Obywatelskich, Stowarzyszenie Przyjació³ Integracji i Stowarzy-

szenie Sêdziów Polskich Iustitia.

W ramach dzia³añ zmierzaj¹cych do zwiêkszenia dostêpu do informacji i pomocy prawnej konty-

nuowaliœmy wsparcie dla Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz dla Biur Porad Obywatelskich.

Zadaniem tych instytucji jest dostarczanie bezp³atnej i bezstronnej informacji prawnej oraz udziela-

nie porad osobom w trudnej sytuacji ¿yciowej przez odpowiednio przeszkolonych doradców (Biura

Porad Obywatelskich) lub studentów prawa dzia³aj¹cych pod kierunkiem i nadzorem pracowników

naukowych i doœwiadczonych prawników (Uniwersyteckie Poradnie Prawne). W roku 2002 przeka-

zaliœmy dotacje dla 27 istniej¹cych lub nowopowsta³ych Biur Porad Obywatelskich. Przekazaliœmy

równie¿ dotacje na rzecz utworzonej w roku 2002 Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz

Uniwersyteckiej Poradni Prawnej utworzonej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Wspieraliœmy organizacje, które zajmuj¹ siê pomoc¹ i poradnictwem prawnym dla osób znaj-

duj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej, np. Fundacjê Itaka, która pracuje z osobami dotkniêtymi

problemem zaginiêcia, organizacje wspieraj¹ce osoby niepe³nosprawne czy biura porad praw-

nych dla spo³ecznoœci romskiej. Istotne znaczenie dla Programu mia³y projekty edukacyjne z za-

Program
Edukacji
Prawnej
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kresu prawa i praw cz³owieka, obejmuj¹ce zarówno normy prawa polskiego, jak i miêdzynarodo-

wego. Wspieraliœmy projekty, które skierowane by³y do osób najbardziej potrzebuj¹cych rzetelnej

informacji prawnej (niepe³nosprawnych, ofiar przemocy, by³ych wiêŸniów) oraz do m³odzie¿y. Przy-

znaliœmy te¿ dotacje organizacjom wykorzystuj¹cym dostêpne instrumenty prawne, by dzia³aæ na

rzecz obywateli i reprezentowaæ ich przed s¹dami i organami administracyjnymi; dotowaliœmy

m.in. projekty Suwalskiego Stowarzyszenia Przyjació³ Osób Chorych Psychicznie Nadzieja oraz Sto-

warzyszenia Otwarte Drzwi. Dotacje uzyska³y te¿ lokalne grupy obywatelskie przeciwdzia³aj¹ce

korupcji wspó³pracuj¹ce z Programem Przeciw Korupcji oraz organizacje zajmuj¹ce siê propago-

waniem mediacji: Fundacja Partners Polska oraz Stowarzyszenie Polskie Centrum Mediacji.

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjació³ Integracji i Miêdzynarodow¹ Komisj¹ Prawników kon-

tynuowaliœmy prace w ramach Centrum Informacji Prawnej dla Osób Niepe³nosprawnych. W roku

2002 rozpoczêto organizacjê cyklu debat dotycz¹cych najwa¿niejszych problemów osób niepe³no-

sprawnych. We wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Sêdziów Polskich Iustitia kontynuowaliœmy reali-

zacjê projektu Obywatel w s¹dzie, w ramach którego powstaj¹ w s¹dach miejsca, gdzie ka¿dy

mo¿e zapoznaæ siê z przejrzyst¹ informacj¹ dotycz¹c¹ podstawowych zagadnieñ prawnych. Wy-

dajemy przygotowane przez sêdziów broszury Twoje prawa w s¹dzie, dofinansowaliœmy równie¿

wydanie poradników przygotowywanych przez organizacje pozarz¹dowe, m.in. przez Stowarzy-

szenie Klon/Jawor, Fundacjê Akcja, Fundacjê Instytut na rzecz Pañstwa Prawa.

We wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Sêdziów Polskich Iustitia oraz Helsiñsk¹ Fundacj¹ Praw Cz³o-

wieka kontynuowaliœmy organizacjê cyklu spotkañ Dziennikarz w s¹dzie dla sêdziów i dziennikarzy

– sprawozdawców s¹dowych. Spotkania takie odby³y siê w Lublinie, S³upsku oraz Bia³ymstoku.

W 2002 roku po raz czwarty zosta³ zorganizowany konkurs dla redakcji i dziennikarzy mediów

lokalnych na cykle artyku³ów o tematyce prawnej. Konkurs zachêciæ mia³ dziennikarzy i redakcje

lokalnych gazet do pisania o zagadnieniach prawnych, a co za tym idzie podnoszenia wiedzy

i œwiadomoœci prawnej wœród spo³ecznoœci lokalnych. Na tê edycjê konkursu nap³ynê³y materia³y

z 11 tygodników i dwutygodników lokalnych. Komisja konkursowa przyzna³a 2 nagrody i 1 wyró¿-

nienie dla redakcji oraz wyró¿nienie indywidualne dla autora tekstu.

W 2002 roku dzia³ania Programu wspó³finansowane by³y przez Instytut Konstytucjonalizmu

i Prawa – COLPI (659 331,68 z³) oraz Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej – EUAMP

(58 310,01 z³), dzia³aj¹ce w ramach Open Society Institute, Budapeszt.

Program Edukacji Prawnej
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Program Edukacji Prawnej

Agencja Rozwoju Regionu Mazowsza
Pó³nocno-Wschodniego

Ostro³êka

Fundacja im. Jana Paw³a II
Lubaczów

Fundacja Miêdzynarodowe Centrum
Kszta³cenia i Rozwoju Gospodarczego

Mielec

Fundacja Wspierania M³odzie¿y Bonus
Warszawa

Kawêczyñskie Towarzystwo Rozwoju
Kawêczyn

Miêdzynarodowe Stowarzyszenie na
rzecz Rozwoju Spo³ecznego

Suwa³ki

Miko³ajskie Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Lokalnych

Miko³ajki

Pu³awskie Forum Organizacji
i Stowarzyszeñ Razem

Pu³awy

Stowarzyszenie Akcja Spo³eczna SAS
Gdañsk

Stowarzyszenie Animatorów Kultury na Wsi
Jonkowo

Stowarzyszenie Biuro Porad Obywatelskich
Wroc³aw

Stowarzyszenie Centrum Informacji
Spo³ecznej CIS

Przemyœl

Stowarzyszenie Centrum Informacji
Spo³ecznej CIS

Warszawa

Stowarzyszenie Kobiet Awans
Wa³brzych

Stowarzyszenie na rzecz Osób
Bezrobotnych

Ostrowiec Œwiêtokrzyski

Stowarzyszenie na rzecz Wspierania
Inicjatyw Rozwoju Ziemi Oœwiêcimskiej

Oœwiêcim

Bezp³atne poradnictwo obywatelskie dla mieszkañców Ostro³êki
12 000 z³

Bezp³atne poradnictwo obywatelskie dla mieszkañców Lubaczowa
23 000 z³

Bezp³atne poradnictwo obywatelskie dla mieszkañców Mielca i okolic
15 000 z³

Zorganizowanie Biur Porad Obywatelskich dla trzech podwarszawskich powia-
tów (Legionowo, Pruszków, Wo³omin)   20 000 z³

Bezp³atne poradnictwo obywatelskie dla mieszkañców Kawêczyna i okolic
14 000 z³

Bezp³atne poradnictwo obywatelskie dla mieszkañców Suwa³k
4 000 z³

Bezp³atne poradnictwo obywatelskie dla mieszkañców Miko³ajek i okolic
18 000 z³

Bezp³atne poradnictwo obywatelskie dla mieszkañców Pu³aw i okolic
16 000 z³

Bezp³atne poradnictwo obywatelskie dla mieszkañców Gdañska
23 000 z³

Bezp³atne poradnictwo obywatelskie dla mieszkañców Olsztyna
17 000 z³

Bezp³atne poradnictwo obywatelskie dla mieszkañców Wroc³awia
30 000 z³

Bezp³atne poradnictwo obywatelskie dla mieszkañców Przemyœla
40 000 z³

Bezp³atne poradnictwo obywatelskie dla mieszkañców Warszawy
55 000 z³

Bezp³atne poradnictwo obywatelskie dla mieszkañców Wa³brzycha
5 000 z³

Bezp³atne poradnictwo obywatelskie dla mieszkañców Ostrowca Œwiêtokrzyskiego
8 000 z³

Bezp³atne poradnictwo obywatelskie dla mieszkañców Oœwiêcimia i okolic
8 000 z³

Biura Porad Obywatelskich
i Uniwersyteckie Poradnie Prawne
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Stowarzyszenie Obrony Praw Cz³owieka
Dêbica

Stowarzyszenie Pomocna D³oñ
Garwolin

Stowarzyszenie Pomocy
Niematerialnej Szansa

Krosno

Stowarzyszenie
Prawo-Obywatel-Demokracja

Wieruszów

Stowarzyszenie Razem
Gdynia

Stowarzyszenie Romów
Kraków

Stowarzyszenie Têcza
Wêgorzewo

Stowarzyszenie
Wielkopolska Inicjatywa Obywatelska

Poznañ

Stowarzyszenie Wielkopolska
Obywatelska

Konin

Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa
Obywatelskiego

£om¿a

Œl¹ska Fundacja na rzecz Rozwoju
Przedsiêbiorczoœci i Wspierania
Inicjatyw Lokalnych Pro Futuro

Katowice

Terenowy Komitet Ochrony
Praw Dziecka
Czêstochowa

Zwi¹zek Stowarzyszeñ Biur Porad
Obywatelskich

Warszawa

Fundacja Uniwersyteckich
Poradni Prawnych

Warszawa

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Wydzia³ Prawa, Prawa Kanonicznego

i Administracji
Lublin

Bezp³atne poradnictwo obywatelskie dla mieszkañców Dêbicy i okolicznych gmin
20 000 z³

Bezp³atne poradnictwo obywatelskie dla mieszkañców Garwolina i okolic
10 000 z³

Bezp³atne poradnictwo obywatelskie dla mieszkañców Krosna i okolicznych gmin
22 000 z³

Bezp³atne poradnictwo obywatelskie dla mieszkañców Wieruszowa
25 000 z³

Bezp³atne poradnictwo obywatelskie dla mieszkañców Gdyni
19 000 z³

Prowadzenie Biura Porad Prawnych dla ludnoœci romskiej
10 000 z³

Bezp³atne poradnictwo obywatelskie dla mieszkañców Wêgorzewa i okolic
14 000 z³

Bezp³atne poradnictwo obywatelskie dla mieszkañców Poznania
30 000 z³

Bezp³atne poradnictwo obywatelskie dla mieszkañców Konina
31 000 z³

Bezp³atne poradnictwo obywatelskie dla mieszkañców £om¿y
39 000 z³

Bezp³atne poradnictwo obywatelskie dla mieszkañców Katowic
8 000 z³

Bezp³atne poradnictwo obywatelskie dla mieszkañców Czêstochowy i okolic
10 000 z³

Opracowanie internetowej bazy informacyjnej dla biur porad obywatelskich
26 100 z³

Dotacja na rozpoczêcie dzia³alnoœci Fundacji, której celem jest promocja i rozwój
poradnictwa uniwersyteckiego i systemu edukacji prawnej w Polsce oraz wspó³-
praca w tej dziedzinie z uniwersytetami w Europie Œrodkowej i Wschodniej

42 250 z³

Utworzenie Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, w ramach której studenci pra-
wa pod nadzorem doœwiadczonych prawników bêd¹ udzielaæ porad prawnych
osobom potrzebuj¹cym pomocy   12 000 z³

Program Edukacji Prawnej
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Dom Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej
Gliwice

Elbl¹ska Rada Konsultacyjna Osób
Niepe³nosprawnych

Elbl¹g

Fundacja Akcja
Warszawa

Fundacja Instytut na rzecz Pañstwa Prawa
Lublin

Fundacja Partners Polska
Warszawa

Itaka Fundacja Pomocy Ludziom
Dotkniêtym Problemem Zaginiêcia

Warszawa

Lubuskie Stowarzyszenie
na rzecz Kobiet Baba

Zielona Góra

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z
Upoœledzeniem Umys³owym

Skarszewy

Polskie Towarzystwo Pracowników
Socjalnych
Warszawa

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
Szczecin

Stowarzyszenie Dzieci i M³odzie¿y
Wyspa w Mieœcie

Zabrze

Stowarzyszenie Forum Ziemia
Grodkowska

Grodków

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych
Warszawa

Stowarzyszenie Klon/Jawor
Warszawa

Stowarzyszenie Miêdzynarodowa
Komisja Prawników – Polska Sekcja

Warszawa

Stowarzyszenie Obywatelska Solidarnoœæ
Warszawa

Opracowanie informatora na temat u¿ywania jêzyków ró¿nych mniejszoœci
narodowych jako pomocniczych jêzyków urzêdowych w wybranych krajach
europejskich     5 000 z³

Prowadzenie punktu poradnictwa prawnego dla osób niepe³nosprawnych
23 700 z³

Opracowanie poradnika dla osób opuszczaj¹cych zak³ad karny
8 000 z³

Opracowanie broszury na temat praw i obowi¹zków cudzoziemców ubiegaj¹-
cych siê o status uchodŸcy w Polsce     4 600 z³

Pilota¿ kampanii informacyjnej skierowanej do sêdziów orzekaj¹cych w sprawach
rodzinnych i rozwodowych w sprawie upowszechnienia mediacji rodzinnej

12 630 z³

Prowadzenie telefonu zaufania dla osób zaginionych i ich rodzin
40 000 z³

Opracowanie ulotki na temat przemocy domowej Powiedz: nie
5 000 z³

Edukacja i pomoc prawna skierowana do osób niepe³nosprawnych i ich rodzin
16 450 z³

Opracowanie informatora o uprawnieniach i przepisach dotycz¹cych osób,
które uzyska³y status uchodŸcy     7 400 z³

Prowadzenie punktu pomocy prawnej dla osób niepe³nosprawnych i ich rodzin
6 000 z³

Skorzystaj z prawa – cykl szkoleñ i poradnictwo prawne dla ofiar przestêpstw
6 000 z³

Z urzêdem na Ty – zorganizowanie punktu informacji prawnej dla osób w trud-
nej sytuacji ¿yciowej     2 000 z³

Realizacja programu pomocy prawnej dla gazet lokalnych
80 000 z³

Prawo pomocy spo³ecznej – opracowanie i udostêpnienie bazy informacyjnej
o uprawnieniach podopiecznych pomocy spo³ecznej   16 000 z³

Prawo dla niepe³nosprawnych – bezp³atne poradnictwo i rzecznictwo praw
osób niepe³nosprawnych   20 000 z³

Zorganizowanie punktu porad prawnych dla osób w trudnej sytuacji ¿yciowej,
ze szczególnym uwzglêdnieniem osób starszych     9 000 z³

Program Edukacji Prawnej

Edukacja, informacja i poradnictwo prawne
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Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
Warszawa

Stowarzyszenie Polski Oœrodek Praw
Cz³owieka

Kraków

Stowarzyszenie Polskie Centrum
Mediacji

Warszawa

Stowarzyszenie Pomocy Nies³ysz¹cym
S³yszê Serce

£ódŸ

Stowarzyszenie Pomocy Spo³ecznej
Socjal

Braniewo

Stowarzyszenie Przyjació³ Integracji
Warszawa

Stowarzyszenie Serce Dzieciom
Stargard Szczeciñski

Stowarzyszenie Sêdziów Polskich Iustitia
Warszawa

Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjació³
Osób Chorych Psychicznie Nadzieja

Suwa³ki

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Poznañ

Towarzystwo Edukacyjne
Wiedza Powszechna

Gdañsk

Uniwersytet Warszawski, Instytut
Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji,

Oœrodek Badañ Praw Cz³owieka
Warszawa

Zwi¹zek Stowarzyszeñ Sejmik
Organizacji Pozarz¹dowych

Poznañ

Stowarzyszenie Federacji Zielonych
Tychy

Stowarzyszenie Klub Ekologiczny
Wyszków

Poradnictwo obywatelskie i edukacja m³odzie¿y upoœledzonej umys³owo i za-
gro¿onej marginalizacj¹ spo³eczn¹   26 000 z³

Opracowanie strony internetowej z informacjami na temat problemów dostê-
pu do zawodów prawniczych     5 500 z³

Ogólnopolski konkurs dla uczniów gimnazjów Rozwi¹zujê spory bez przemo-
cy, czyli co wiem o sprawiedliwoœci naprawczej   22 500 z³

Zorganizowanie punktu informacji prawnej dla osób nies³ysz¹cych
5 000 z³

Prowadzenie punktu bezp³atnego poradnictwa socjalno-prawnego dla osób
w trudnej sytuacji ¿yciowej, ze szczególnym uwzglêdnieniem by³ych wiêŸniów

5 000 z³

Prawo dla niepe³nosprawnych – bezp³atne poradnictwo i rzecznictwo praw
osób niepe³nosprawnych   46 000 z³

Zorganizowanie punktu informacji prawnej dla ofiar przemocy w rodzinie
9 000 z³

Organizacja cyklu szkoleñ dla sêdziów
39 000 z³

Dofinansowanie dzia³alnoœci Rzecznika Praw Pacjenta Chorego Psychicznie
19 200 z³

Utworzenie punktu pomocy prawnej dla dzieci bêd¹cych ofiarami przestêpstw
i ich rodzin     5 000 z³

Program edukacji prawnej dla uczniów wiejskich szkó³ zawodowych
4 000 z³

Realizacja projektu badawczego dotycz¹cego prawnych i spo³ecznych uwa-
runkowañ przemocy wobec kobiet   19 800 z³

Prowadzenie punktu informacji prawnej dla organizacji pozarz¹dowych i osób
potrzebuj¹cych pomocy     8 000 z³

Przejrzysta gmina – monitoring wspó³pracy gminy Tychy z organizacjami po-
zarz¹dowymi realizowany przez Obywatelsk¹ Grupê Antykorupcyjn¹ z Tych

7 500 z³

Konkurs edukacyjny dla m³odzie¿y dotycz¹cy zagadnieñ antykorupcyjnych przy-
gotowany przez Obywatelsk¹ Grupê Antykorupcyjn¹ z Wyszkowa

1 500 z³

Lokalne grupy obywatelskie
przeciwdzia³aj¹ce korupcji

Program Edukacji Prawnej
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Stowarzyszenie Moderatorów
Obywatelskiego Spo³eczeñstwa MOS

Pu³tusk

Stowarzyszenie Obrony Praw
Obywatelskich Powiatu Tatrzañskiego

Zakopane

Stowarzyszenie
Prawo-Obywatel-Demokracja

Wieruszów

Stowarzyszenie Ruch Kobiet
do Walki z Rakiem Piersi

Dêbica

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Spo³ecznych Asocjacje

Warszawa

Transparency International-Polska
Warszawa

„Tygodnik Siedlecki”
Siedlce

„Dziennik Polski”
Kraków

Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej „Prze³om”
Trzebinia

Tygodnik „Komu i czemu”
Radom

Fundacja Centrum Praw Kobiet
Warszawa

Uniwersytet
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego

Warszawa

Wy¿sza Szko³a Policji
Szczytno

Agata Banasik, Agnieszka Jasiakiewicz,
Uniwersytet Warszawski,

Micha³ Kowalski,
Uniwersytet Jagielloñski

Moja ojczyzna przejrzystym krajem – konkurs edukacyjny dla m³odzie¿y przy-
gotowany przez Obywatelsk¹ Grupê Antykorupcyjn¹ z Pu³tuska

1 000 z³

Prowadzenie przez Obywatelsk¹ Grupê Antykorupcyjn¹ z Zakopanego punktu
konsultacyjno-informacyjnego dla osób, które zetknê³y siê z korupcj¹

3 000 z³

Edukacja obywatelska – stop korupcji – uruchomienie przez Obywatelsk¹ Gru-
pê Antykorupcyjn¹ z Wieruszowa punktu konsultacyjno-informacyjnego dla
osób, które zetknê³y siê z korupcj¹    5 000 z³

M³odzie¿ kontra korupcja – spotkania i dyskusje oraz konkursy edukacyjne w
szko³ach powiatu dêbickiego; projekt przygotowany przez nieformaln¹ Dê-
bick¹ Grupê Antykorupcyjn¹     4 000 z³

Przezroczyste dotacje – monitoring wspó³pracy miêdzy samorz¹dem Warsza-
wy a organizacjami pozarz¹dowymi prowadzony przez Warszawsk¹ Grupê
Antykorupcyjn¹     7 840 z³

Przygotowanie raportu o skali zjawiska korupcji w Polsce na podstawie prze-
gl¹du prasy z kilku ostatnich lat   20 000 z³

II nagroda dla redakcji oraz dla Bo¿eny £uczewskiej-Matejek i Marioli Zaczyñ-
skiej za profesjonalizm oraz umiejêtnoœæ w wyszukiwaniu ciekawych tematów

9 000 z³

III nagroda dla redakcji oraz dla Ewy Krystyny Sierpiñskiej-Nolewajka i Marka
Bart³omieja Przymusiñskiego za systematyczne publikowanie porad prawnych

7 000 z³

Wyró¿nienie dla redakcji za systematyczne publikowanie tekstów o tematyce
prawnej     3 000 z³

Wyró¿nienie dla Ma³gorzaty Pol-Drzewowskiej za wra¿liwoœæ spo³eczn¹ i kon-
sekwentne podejmowanie tematyki dotycz¹cej rozwi¹zywania problemów
rodzinnych     2 000 z³

Seminarium dla ekspertów z Europy Œrodkowej i Wschodniej na temat prze-
mocy w rodzinie i przestêpstw na tle seksualnym (dotacja ze œrodków COLPI)

90 140 z³

Konferencja Religia i wolnoœæ religijna w Unii Europejskiej
22 000 z³

Konferencja Unia Europejska – wyzwania dla polskiej policji
5 000 z³

Udzia³ w zorganizowanym na Litwie szkoleniu dla koordynatorów Uniwersy-
teckich Poradni Prawnych (koszty podró¿y finansowane przez COLPI)

1 242,40 z³

Program Edukacji Prawnej

Konkurs dla prasy lokalnej

Inne
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Micha³ Fajst, Urszula Feltynowska,
Monika P³atek, Uniwersytet Warszawski,

Krzysztof Paw³owski, Polskie
Stowarzyszenie Edukacji Prawnej,

Andrzej Œwiat³owski,
Uniwersytet Jagielloñski

Danuta Gajdus
Warszawa

Wolontariat

Dziennikarz w s¹dzie

Obywatel w s¹dzie

Raporty

Ekspertyzy

Udzia³ w seminarium dotycz¹cym wykorzystania metod programu Street Law
w pracy Uniwersyteckich Poradni Prawnych (koszty podró¿y finansowane przez
COLPI)              5 791,03 z³

Udzia³ w zorganizowanym w Pradze seminarium dotycz¹cym probacji i me-
diacji (koszty podró¿y finansowane przez COLPI)              2 173,25 z³

Miêdzynarodowe seminarium dotycz¹ce sytuacji prawnej wolontariatu i wo-
lontariuszy w Europie (stan obecny i propozycje rozwi¹zañ legislacyjnych)
zorganizowane we wspó³pracy z International Center for Not for Profit Law

14 512,21 z³

Kontynuacja projektu Dziennikarz w s¹dzie, realizowanego we wspó³pracy ze
Stowarzyszeniem Sêdziów Polskich Iustitia oraz Helsiñsk¹ Fundacj¹ Praw Cz³o-
wieka: organizacja cyklu dwudniowych spotkañ dla sêdziów i dziennikarzy –
sprawozdawców s¹dowych; w 2002 roku spotkania zorganizowano w Lubli-
nie, S³upsku oraz Bia³ymstoku            31 594,41 z³

Kontynuacja projektu Obywatel w s¹dzie, realizowanego we wspó³pracy ze
Stowarzyszeniem Sêdziów Polskich Iustitia: opracowanie i publikacja ulotek
Twoje prawa w s¹dzie, które zawieraj¹ podstawowe informacje prawne dla
obywateli; ulotki s¹ bezp³atnie udostêpniane w s¹dach              6 347,20 z³

Przygotowanie i publikacja raportów Sprawnoœæ s¹downictwa oraz Ochrona
mniejszoœci, opracowanych w ramach Programu Monitoringu Akcesji do Unii
Europejskiej EUAMP (finansowane przez EUAMP)            58 310,01 z³

Sfinansowanie ekspertyz prawnych dla zespo³u opracowuj¹cego Bia³¹ ksiêgê
prawa dla organizacji pozarz¹dowych     2 400 z³

Dotacje i nagrody: 1 299 316,68 z³

Spotkania, ulotki, raporty, ekspertyzy: 113 163,83 z³

Koszty realizacji programu: 162 854,93 z³

RAZEM: 1 575 335,44 z³

Program Edukacji Prawnej
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Celem Programu jest budowanie zaufania spo³ecznego do instytucji publicznych, kszta³towa-

nie œwiadomoœci spo³ecznej i uwra¿liwianie opinii publicznej na ró¿ne formy i aspekty korupcji

w ¿yciu spo³ecznym. Swoje zadania realizujemy poprzez inicjowanie i wspieranie ruchu obywatel-

skiego na rzecz zwiêkszenia przejrzystoœci ¿ycia publicznego, prowadzenie akcji informacyjnych

i edukacyjnych maj¹cych na celu zmianê nastawienia obywateli do zjawiska korupcji w ¿yciu co-

dziennym, a tak¿e proponowanie zmian legislacyjnych zapewniaj¹cych wiêksz¹ partycypacjê spo-

³eczn¹ w podejmowaniu decyzji, gwarantuj¹cych zachowanie przejrzystoœci procesów decyzyjnych

oraz zabezpieczaj¹cych przed praktykami korupcyjnymi. Program jest realizowany przy wspó³pra-

cy Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka. W 2002 roku g³ównym w¹tkiem w dzia³aniach Programu

by³ problem przejrzystoœci w samorz¹dach terytorialnych.

W 2002 roku dzia³ania Programu wspó³finansowane by³y ze œrodków: Fundacji Forda (40 683,99 z³),

Banku Œwiatowego (40 267 z³), Ambasady Stanów Zjednoczonych (14 286 z³), Ambasady Brytyjskiej (6 408

z³) oraz Instytutu Konstytucjonalizmu i Prawa – COLPI (198 383,77 z³) i Programu Monitoringu Akcesji do

Unii Europejskiej – EUAMP (21 759,62 z³), dzia³aj¹cych w ramach Open Society Institute, Budapeszt.

Program
Przeciw
Korupcji

Monitoring obietnic wyborczych

Lokalne grupy obywatelskie

Przed wyborami parlamentarnymi 2001 roku Fundacja Batorego, Fundacja
Komunikacji Spo³ecznej, Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka i polski oddzia³
Transparency International przeprowadzi³y akcjê zbierania podpisów pod ape-
lem skierowanym do partii politycznych w sprawie walki z korupcj¹ oraz ze-
bra³y od ogólnopolskich komitetów wyborczych propozycje dotycz¹ce sposo-
bów przeciwdzia³ania korupcji (propozycje te zosta³y opublikowane
w broszurze Obietnice wyborcze – kampania 2001). 23 wrzeœnia 2002 roku
zorganizowano konferencjê „przegl¹dow¹”, na której dziesiêciu przedstawi-
cieli partii politycznych odpowiedzia³o na pytania dotycz¹ce realizacji obiet-
nic sk³adanych podczas kampanii wyborczej. Politycy podsumowali dzia³ania
swoich partii, przedstawiaj¹c g³ównie osi¹gniêcia w postaci projektów nowych
ustaw. SLD zaprezentowa³o „Strategiê antykorupcyjn¹”, przyjêt¹ tydzieñ wcze-
œniej przez rz¹d. Konferencjê poprzedzi³a kampania informacyjna (plakaty, spoty
telewizyjne, infolinia, informacja w portalach internetowych).

W 2000 roku zainicjowaliœmy tworzenie sieci lokalnych grup obywatelskich
zajmuj¹cych siê monitorowaniem poczynañ w³adz i dzia³aniami edukacyjny-
mi na rzecz wiêkszej przejrzystoœci w ¿yciu publicznym na poziomie lokalnym.
W 2002 roku w ramach dwu cykli szkoleñ, realizowanych przy wsparciu mery-
torycznym dr Cezarego Trutkowskiego z Instytutu Socjologii Uniwersytetu War-
szawskiego, przeszkoliliœmy kolejn¹ grupê 21 liderów grup obywatelskich oraz

Monitorowanie przejrzystoœci
w ¿yciu publicznym
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Warsztat dla samorz¹dów

Konferencja Konflikt interesów
w samorz¹dach

Akcja SprawdŸ, czy twoja gmina
jest przezroczysta

Pomoc prawna

zaprosiliœmy do wspó³pracy nastêpne 29 osób, które rozpoczê³y szkolenia
w listopadzie. Szkolenia dotycz¹ zasad tworzenia grup i kierowania nimi, ne-
gocjacji, rozwi¹zywania konfliktów oraz prawnych i spo³ecznych konsekwen-
cji zjawisk korupcyjnych. Szkolenia koñcz¹ siê wypracowaniem pó³rocznego
planu pracy dla ka¿dej z grup, który jest nastêpnie realizowany przy naszym
wsparciu. Grupy obywatelskie podejmuj¹ takie dzia³ania jak: tworzenie punk-
tów doradztwa dla obywateli, którzy maj¹ trudnoœci z za³atwianiem spraw
w urzêdach, sprawdzanie dostêpnoœci informacji w lokalnych urzêdach, orga-
nizacja warsztatów na temat przejrzystoœci dzia³añ w³adz i przeciwdzia³ania
korupcji, prowadzenie akcji informacyjnych, zw³aszcza wœród m³odzie¿y czy
wspó³praca z lokalnymi mediami. Grupom obywatelskim zaoferowaliœmy mo¿-
liwoœæ ubiegania siê o dotacje w ramach Programu Edukacji Prawnej Fundacji
Batorego. Dotacje przyznano siedmiu grupom (patrz str. 30).

Wspólnie z Bankiem Œwiatowym zorganizowaliœmy w lutym warsztat na temat
praktycznych sposobów przeciwdzia³ania korupcji na poziomie lokalnym.
W warsztacie wziêli udzia³ przedstawiciele zwi¹zków samorz¹dowych oraz orga-
nizacji pozarz¹dowych monitoruj¹cych samorz¹dy. Wnioski przedstawiono An-
tykorupcyjnej Grupie Roboczej dzia³aj¹cej przy wsparciu Banku Œwiatowego.

W kwietniu zorganizowaliœmy konferencjê Konflikt interesów w samorz¹dach
– opis sytuacji, propozycje rozwi¹zania problemu. Na konferencji zosta³y zapre-
zentowane wyniki sonda¿u – przeprowadzonego we wspó³pracy z „Gazet¹
Wyborcz¹”, „Gazet¹ Prawn¹” i kilkoma gazetami lokalnymi – z którego wyni-
ka³o, ¿e nagminnie ³amany jest w ca³ej Polsce art. 18 Ustawy o pracownikach
samorz¹dowych, zakazuj¹cy ³¹czenia pracy w urzêdzie z prowadzeniem dzia-
³alnoœci gospodarczej lub us³ugowej w obszarze objêtym zakresem obowi¹z-
ków s³u¿bowych danego urzêdnika. Przedstawiono te¿ opracowanie – przy-
gotowane przez Aleksandrê Radwañsk¹, sekretarza Komisji Ustawodawczej
Sejmu, przy wspó³pracy Daga Nilsa, eksperta ze Szwecji – na temat przepisów
antykorupcyjnych dotycz¹cych pracowników samorz¹dowych w polskim sys-
temie prawnym oraz systemach prawnych innych krajów europejskich. Na kon-
ferencji przedstawiciel MSWiA odczyta³ list ministra, w którym zobowi¹zuje
siê on do wniesienia nowelizacji Ustawy o pracownikach samorz¹dowych.

W lecie, przed wyborami samorz¹dowymi, przeprowadziliœmy akcjê SprawdŸ,
czy twoja gmina jest przezroczysta. Do ponad 200 redakcji pism lokalnych
i regionalnych oraz do stowarzyszeñ obywatelskich rozes³aliœmy apel o przyj-
rzenie siê, czy w ich gminach wprowadzane s¹ rozwi¹zania sprzyjaj¹cej wiêk-
szej przejrzystoœci i zapobiegaj¹ce wystêpowaniu konfliktu interesów i korup-
cji. Do apelu do³¹czony by³ przygotowany przez Andrzeja Szeniawskiego
„Model przezroczystej gminy” wraz z kwestionariuszem, którego wype³nienie
pozwala oceniæ sytuacjê w tym zakresie w gminie i wskazaæ dziedziny, które
wymagaj¹ naprawy.

Staramy siê, w miarê naszych mo¿liwoœci, pomagaæ osobom, które zwracaj¹
siê do nas w indywidualnych sprawach dotycz¹cych korupcji. Informujemy, co
mo¿na w konkretnej sprawie zrobiæ, wystêpujemy do instytucji nadzorczych
i kontrolnych z proœb¹ o zbadanie sprawy, obserwujemy przebieg procesów
s¹dowych. W roku 2002 zajmowaliœmy siê ponad 90 takimi przypadkami. Spo-
ra czêœæ z nich dotyczy³a nieprawid³owoœci w dzia³aniu w³adz samorz¹dowych,
zw³aszcza sytuacji konfliktu interesów i nagminnego ³amania przez urzêdni-
ków art. 18 Ustawy o pracownikach samorz¹dowych. Kilkakrotnie interwenio-
waliœmy w konkretnych przypadkach oraz wyst¹piliœmy do Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji z apelem o pilne zajêcie siê tym problemem.

Program Przeciw Korupcji
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Program Przeciw Korupcji

Na trzeci¹ edycjê konkursu na najlepszy materia³ dziennikarski dotycz¹cy ko-
rupcji 36 dziennikarzy z 21 gazet oraz z 4 stacji radiowych nades³a³o swoje pu-
blikacje i audycje radiowe. Kapitu³a Konkursu, w sk³adzie: Klaus Bachmann, Krzysz-
tof Bobiñski, Marcin Król, Marek Nowicki, Stanis³aw Podemski, Janusz Buszyñski,
reprezentuj¹cy Ambasadê Stanów Zjednoczonych oraz Justyna Duriasz-Bu³hak,
reprezentuj¹ca Fundacjê Wspomagania Wsi, przyzna³a piêæ nagród:

- I nagrodê w wysokoœci 12 000 z³ otrzymali: Tomasz Patora i Marcin Stel-
masiak z ³ódzkiego oddzia³u „Gazety Wyborczej” oraz Przemys³aw Wit-
kowski, reporter Radia £ódŸ, za cykl artyku³ów i reporta¿y radiowych
pt. „£owcy skór”;

- II nagrodê w wysokoœci 5 000 z³. otrzymali: Micha³ Karnowski i Andrzej
Rafa³ Potocki z tygodnika „Newsweek” za materia³ „Pani Minister milczy”;

- III nagrodê w wysokoœci 4 000 z³ otrzyma³ Leszek Kraskowski z „Rzeczpo-
spolitej” za cykl trzech artyku³ów: „Narodowy spis na niemieckich papie-
rach”, „Jak GUS ratuje niemieckie drukarnie” i „Drukarzy bunt powszechny”;

- nagrodê w wysokoœci 5 000 z³ za najlepszy materia³ radiowy otrzymali:
Hanna Bogoryja-Zakrzewska i Ernest Zozuñ za dwa reporta¿e „Tajna rzecz
publiczna” i „Emilia, niewolnica tajemnicy”, które powsta³y w Studio Re-
porta¿u i Dokumentu Polskiego Radia;

- nagrodê w wysokoœci 4 000 z³ za tekst poruszaj¹cy sprawy dotycz¹ce tere-
nów wiejskich otrzyma³a Anna Maci¹g z czasopisma „Los” za materia³ „Za-
k³ady pracy chronionej – czy zawsze dobroczyñcy” (nagroda przekazana
przez Fundacjê Wspomagania Wsi).

Przy Programie dzia³a Grupa Robocza zajmuj¹ca siê problem przejrzystoœci
w publicznej s³u¿bie zdrowia. Grupa podjê³a kampaniê na rzecz usprawnienia
dostêpu ubezpieczonych do reglamentowanych us³ug medycznych. Przygoto-
wywano opracowanie dotycz¹ce sposobów rozwi¹zania tego problemu w in-
nych krajach europejskich i przeprowadzono sonda¿ na 120 oddzia³ach kar-
diologicznych na temat sposobu organizowania tzw. kolejek oczekuj¹cych.
Cz³onkowie Grupy zg³osili Ministrowi Zdrowia gotowoœæ pracy w zespole przy-
gotowuj¹cym nowelizacjê ustawy o Zak³adach Opieki Zdrowotnej.

Przygotowany w 2001 roku raport o korupcji w s³u¿bie zdrowia oraz seria
artyku³ów w prasie o nieetycznym zachowaniu pracowników s³u¿by zdrowia
wywo³a³y reakcjê obronn¹ œrodowiska medycznego. Oskar¿a³o ono dzienni-
karzy i autorów raportu o nierzetelnoœæ i niezrozumienie specyfiki pracy
w s³u¿bie zdrowia. Aby spróbowaæ prze³amaæ tê niemo¿noœæ porozumienia
siê, zorganizowaliœmy warsztat dla lekarzy, rzeczników prasowych Kas Cho-
rych i dziennikarzy pisz¹cych o sprawach opieki zdrowotnej. W trakcie warsz-
tatu strony stara³y siê bez emocji przekazaæ swoje oczekiwania pod adresem
pozosta³ych grup zawodowych i oceniæ, na ile s¹ one realistyczne oraz co mo¿na
zmieniæ we wzajemnych relacjach. W warsztacie wziê³o udzia³ 15 pracowni-
ków Kas Chorych, 11 lekarzy i 13 dziennikarzy.

W 2001 roku wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) przygotowali-
œmy i przetestowaliœmy 6 scenariuszy lekcji do gimnazjów i liceów, z których
m³odzie¿ dowiaduje siê m.in. na czym polega odpowiedzialne rz¹dzenie kra-
jem, jakie znaczenie w ¿yciu publicznym ma zasada przejrzystoœci, jakie zagro-
¿enia niesie korupcja. Centrum przeszkoli³o grupê 54 nauczycieli. W czerwcu
2002, podczas zorganizowanego przez CEO przegl¹du najlepszych projektów

Konkurs
Tylko ryba nie bierze?

Lekarska Grupa Robocza

Warsztat Jak pisaæ o problemach
opieki zdrowotnej

Edukacja m³odzie¿y

Dziennikarstwo œledcze

Przejrzystoœæ w s³u¿bie zdrowia

Edukacja obywatelska
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realizowanych w ramach programu M³odzi obywatele dzia³aj¹, 5 szkó³ zapre-
zentowa³o dorobek akcji M³odzi przeciw korupcji.
W trakcie X Szko³y dla M³odych Liderów Spo³ecznych i Politycznych, organizo-
wanej przez Stowarzyszenie Szko³a Liderów, przeprowadziliœmy ca³odniowe
szkolenie dotycz¹ce problemów korupcji i jej ograniczania.

Chc¹c zachêciæ œrodowiska akademickie do podejmowania problematyki ko-
rupcji podczas zajêæ ze studentami, jesieni¹ 2002 roku og³osiliœmy drug¹ edy-
cjê konkursu na najlepsze prace studenckie prezentuj¹ce temat korupcji
w aspekcie prawnym, spo³ecznym, etycznym b¹dŸ ekonomicznym, powsta³e
w roku akademickim 2002/2003. Nagrod¹ w konkursie bêdzie publikacja pracy
w periodyku naukowym wydawanym przez Instytut Studiów Politycznych PAN.

Co roku przygotowujemy raport dotycz¹cy wybranego aspektu korupcji w Pol-
sce. W 2002 roku dr Anna Kubiak z Instytutu Socjologii Uniwersytetu £ódzkiego
opracowa³a raport Opinia publiczna i urzêdnicy o korupcji w samorz¹dach. Pod-
staw¹ raportu by³y przeprowadzone przez CBOS dwa badania – opinii publicz-
nej oraz pracowników samorz¹dowych – na temat zjawiska korupcji w samo-
rz¹dach. Raport prezentowany by³ na konferencji zorganizowanej we wrzeœniu.

Wspó³pracowaliœmy z Programem Monitoringu Akcesji do UE nad przygotowa-
niem raportu na temat korupcji i polityki antykorupcyjnej w Polsce. Jest on czê-
œci¹ wiêkszego raportu opisuj¹cego sytuacjê w 10 krajach Europy Wschodniej.
Zorganizowaliœmy tak¿e publiczn¹ prezentacjê i dyskusjê o raporcie, w której
uczestniczyli m.in.: autorzy polskiej czêœci raportu Ma³gorzata Fuszara i Jacek
Kurczewski, politycy: Jacek Czaputowicz, Ludwik Dorn, Krzysztof Janik, Józef
Oleksy, Jaros³aw Pietras oraz Quentin Reed, redaktor raportu.

W ramach serii Œci¹gawka z demokracji – obywatelski poradnik antykorupcyjny
w 2002 roku wydaliœmy zeszyt 3. – „ Œci¹gawka z Konstytucji” i 4. – „Postêpo-
wanie administracyjne”. Zamieszczone w nich porady maj¹ pomóc obywate-
lom w skutecznym za³atwianiu spraw w urzêdach. Autor serii, Maciej Wnuk,
jest cz³onkiem polskiego oddzia³u Transparency International, posiada te¿ du¿e
doœwiadczenie w pracy w administracji samorz¹dowej.

Rozpoczêliœmy realizacjê dwu miêdzynarodowych projektów. Projekt dotycz¹cy
przejrzystoœci w dzia³aniach samorz¹du realizowany jest wspólnie z czeskim
oddzia³em Transparency International przy wspó³pracy samorz¹dów Pragi, Bu-
dapesztu, Bratys³awy i Warszawy; natomiast projekt podejmuj¹cy próbê ogra-
niczenia korupcji na granicy polsko-litewskiej realizujemy wspólnie z litew-
skim oddzia³em Transparency International.

Zorganizowaliœmy wizytê studyjn¹ w Polsce dla grupy pracowników Pañstwo-
wej Agencji Antykorupcyjnej i dziennikarzy z Litwy. Prezentowaliœmy dzia³ania
Programu podczas wizyt w Polsce studentom prawa z Holandii, dziennika-
rzom ze Szwecji, parlamentarzystom z Gruzji i prawnikom z Armenii.

Nagrody konkursowe: 26 000,00 z³

Realizacja projektów: 515 649,48 z³

RAZEM: 541 649,48 z³

 Edukacja na wy¿szych uczelniach

Raport O korupcji w samorz¹dach

Raport
Korupcja i polityka antykorupcyjna

Poradniki Œci¹gawka z demokracji

Projekty wspólne

Wymiana doœwiadczeñ

Raporty, poradniki

Wspó³praca miêdzynarodowa

Program Przeciw Korupcji
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Podstawowym zadaniem Programu Kobiecego by³o inicjowanie i wspieranie przedsiêwziêæ

maj¹cych na celu przeciwdzia³anie wszelkim formom dyskryminacji kobiet oraz dzia³anie na rzecz

równych praw. W roku 2002 nasze dzia³ania kierowaliœmy przede wszystkim do organizacji poza-

rz¹dowych zajmuj¹cych siê problem bezrobocia wœród kobiet, przeciwdzia³aniem przemocy wo-

bec kobiet oraz propagowaniem równego statusu kobiet i mê¿czyzn.

W ramach trzech cykli konkursów tematycznych (bezrobocie, przemoc, równy status ) przyzna-

liœmy 46 dotacji. Wnioski ocenia³a komisja ekspertów, kieruj¹c siê takimi kryteriami, jak: innowa-

cyjnoœæ projektu, zasiêg i trwa³oœæ jego oddzia³ywania, mo¿liwoœæ autentycznej zmiany niepo¿¹-

danych postaw i zachowañ, umiejêtnoœæ mobilizacji do wspó³pracy œrodowiska lokalnego

i wolontariuszy, a tak¿e pozyskanie innych Ÿróde³ finansowania.

Ponadto przekazaliœmy siedem dotacji na d³ugofalowe dzia³ania. Stowarzyszenie Centrum Roz-

woju Ekonomicznego Pas³êka otrzyma³o dotacjê na realizacjê projekt Home Net, maj¹cego na celu

utworzenie sieci biur poœrednictwa pracy dla bezrobotnych kobiet ze szczególnym uwzglêdnie-

niem organizowania pracy w domu. Piêæ organizacji (gdañski i ³ódzki oddzia³ Centrum Praw Ko-

biet, Stowarzyszenie OPTA z Warszawy, Stowarzyszenie Stop z Lublina i Stowarzyszenie Przystañ ze

Starachowic) otrzyma³o dotacje na budowanie lokalnych sieci wspó³pracy miêdzy ró¿nymi instytu-

cjami (organizacje pozarz¹dowe, policja, prokuratura, s¹dy, pomoc spo³eczna) na rzecz obrony

praw kobiet i pomocy kobietom – ofiarom przemocy. Centrum Praw Kobiet otrzyma³o dotacjê na

projekt monitorowania orzecznictwa s¹dowego w sprawach o przemoc wobec kobiet w rodzinie.

Wspó³pracowaliœmy te¿ z Regionalnym Programem Kobiecym OSI przy realizacji projektów do-

tycz¹cych: równego statusu kobiet i mê¿czyzn, tworzenia oœrodków informacji œrodowisk kobie-

cych i przeciwdzia³ania przemocy wobec kobiet. Przedstawicielki polskich organizacji kobiecych

wziê³y udzia³ w poœwiêconym globalizacji Miêdzynarodowym Forum Kobiet na rzecz Praw i Rozwo-

ju, które odbywa³o siê w Meksyku.

W grudniu 2002 roku Program Kobiecy, powo³any przez Fundacjê w 1993 roku, zakoñczy³ swoj¹

dzia³alnoœæ. Zamykaj¹c Program Fundacja przeznaczy³a 800 000 z³ na utworzenie funduszu wspie-

rania inicjatyw kobiecych w Polsce. Prowadzenie Funduszu powierzono Oœrodkowi Informacji Œro-

dowisk Kobiecych OŒKa (dotacja na fundusz zostanie przekazana w 2003 roku).

W 2002 roku dzia³ania programu wspó³finansowane by³y przez Regionalny Program Kobiecy

dzia³aj¹cy w ramach Open Society Institute, Nowy Jork (474 056,11 z³).

Program
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Centrum Aktywizacji
Zatrudnienia Kobiet

Warszawa

Fundacja Centrum Promocji Kobiet
Warszawa

Fundacja Rodziæ po Ludzku
Warszawa

Miêdzynarodowa Fundacja Kobiet
£ódŸ

Podkarpackie Stowarzyszenie Kobiet
Atena

Rzeszów

Polski Zwi¹zek G³uchych
£ódŸ

Polski Zwi¹zek Niewidomych
Tychy

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju
Ekonomicznego Pas³êka

Pas³êk

Stowarzyszenie
 Demokratyczna Unia Kobiet

Wroc³aw

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Turystyki Wiejskiej

Piecki

Stowarzyszenie Promocji Zawodowej
Kobiet i M³odzie¿y

Elbl¹g

Stowarzyszenie Radomskie Centrum
Przedsiêbiorczoœci

Radom

Towarzystwo Altum
Rzeszów

Towarzystwo Gospodarcze
Bi³goraj

Prowadzenie punktu poœrednictwa pracy dla bezrobotnych kobiet oraz orga-
nizacja zajêæ w Klubie Pracy     8 800 z³

Opracowanie serii ulotek i broszur dotycz¹cych rynku pracy dla bezrobotnych
kobiet   11 000 z³

Przeciwdzia³anie marginalizacji kobiet w ci¹¿y i matek ma³ych dzieci na rynku
pracy w woj. mazowieckim – spotkania grupowe i warsztaty edukacyjne

20 000 z³

Kobiety na rynku pracy: Targi Przedsiêbiorczoœci – prezentacje sukcesów ak-
tywnych zawodowo kobiet, warsztaty szkoleniowe, prezentacje ma³ych i œred-
nich firm i ich dróg do sukcesu     8 000 z³

Podkarpacka Koalicja na rzecz Kobiet – organizacja seminarium oraz powo³a-
nie lokalnej koalicji organizacji kobiecych na rzecz poprawy sytuacji kobiet w
regionie   12 000 z³

Szkolenia dla g³uchych i g³uchoniewidomych kobiet pozwalaj¹ce im zdobyæ
nowe kwalifikacje zawodowe     9 000 z³

Komputer pomoc¹ dla kobiety poszukuj¹cej pracy – kurs obs³ugi komputera
oraz programu mówi¹cego dla kobiet niewidomych i niedowidz¹cych.

20 000 z³

Realizacja projektu Home Net – utworzenie sieci biur poœrednictwa pracy dla
bezrobotnych kobiet ze szczególnym uwzglêdnieniem organizowania pracy
w domu   75 000 z³

Szkolenia dla bezrobotnych kobiet w zakresie: opieka nad chorymi, gospodar-
stwa agroturystyczne, rêkodzie³o artystyczne   10 000 z³

Kobieta wiejska motorem zmian na lepsze – szkolenia dla kobiet wiejskich
z dziedziny agroturystyki   13 800 z³

Forum organizacji dzia³aj¹cych na rzecz kobiet – konferencja maj¹ca na celu
wypracowanie wspólnej p³aszczyzny dzia³añ organizacji pozarz¹dowych z sek-
torem rz¹dowym w dziedzinie przeciwdzia³ania bezrobociu wœród kobiet

12 000 z³

Bilet do przedsiêbiorczoœci – seminaria i warsztaty dla m³odych kobiet, prezen-
tacja przyk³adów sukcesów m³odych przedsiêbiorców   20 000 z³

Utworzenie w dwóch miejscowoœciach Podkarpacia oœrodków doradztwa za-
wodowego dla kobiet poszukuj¹cych pracy   15 000 z³

Przedsiêbiorczoœæ wœród kobiet wiejskich – warsztaty przygotowuj¹ce do pod-
jêcia pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej     9 000 z³

Przeciwdzia³anie bezrobociu wœród kobiet

Program Kobiecy
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Caritas Diecezji Radomskiej przy Parafii
œw. Floriana w W¹chocku

W¹chock

Fundacja Centrum Praw Kobiet
Gdañsk

Fundacja Centrum Praw Kobiet
£ódŸ

Fundacja Centrum Praw Kobiet
Warka

Fundacja Centrum Praw Kobiet
Warszawa

Fundacja Wa³brzych 2000
Wa³brzych

Fundacja Zanim Nadejdzie Jutro
Sanok

Go³dapskie Stowarzyszenie Kobiet
Aktywnych

Go³dap

Komitet na rzecz Ofiar Przemocy w
Rodzinie Masz Prawo

Radomsko

Liga Kobiet Polskich
£ódŸ

Liga Kobiet Polskich
Warszawa

Miêdzynarodowe Stowarzyszenie
na rzecz Rozwoju Spo³ecznego

Suwa³ki

Oœrodek Us³ug Opiekuñczo-
Wychowawczych

Zawiercie

Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. œw. Wojciecha,

Œwietlica Opiekuñczo-Wychowawcza
W¹wolnica

Zacznij ¿yæ od nowa – wielop³aszczyznowa pomoc kobietom - ofiarom prze-
mocy domowej w œrodowisku wiejskim     5 000 z³

Œwiadczenie pomocy prawnej i psychologicznej dla kobiet doœwiadczaj¹cych
dyskryminacji lub przemocy w rodzinie   30 000 z³

Realizacja programu budowania lokalnych miêdzyinstytucjonalnych systemów
wspó³pracy na rzecz kobiet - ofiar przemocy   28 000 z³

Pomoc prawna i wsparcie dla kobiet doznaj¹cych przemocy domowej i dyskry-
minacji oraz budowanie lokalnej koalicji Ba³uty przeciw Przemocy

36 800 z³

Realizacja programu budowania lokalnych miêdzyinstytucjonalnych systemów
wspó³pracy na rzecz kobiet - ofiar przemocy   28 000 z³

Program pomocy prawnej dla kobiet
10 000 z³

Monitorowanie pracy s¹dów w dziedzinie orzecznictwa s¹dowego w sprawach
o przemoc wobec kobiet w rodzinie   44 200 z³

Zaufaj mi, mogê Ci pomóc – dzia³alnoœæ Klubu Wolontariuszek - powiernic
5 000 z³

Kobieca droga do jutra – program przeciwko przemocy domowej
15 000 z³

Pokój ucieczki dla ofiar przemocy – prowadzenie schroniska dla kobiet w kryzy-
sowych sytuacjach, seminaria, porady psychologiczne i prawne     3 000 z³

Przeciwdzia³anie przemocy wobec kobiet wiejskich – szkolenia dla pracowni-
ków socjalnych, policjantów i wójtów, spotkania dla kobiet wiejskich na temat
przemocy domowej oraz powo³anie Powiatowego Punktu Konsultacyjnego

25 600 z³

¯ycie bez lêku – program profilaktyczno-terapeutyczny dla ofiar przemocy
10 000 z³

Popek – pomoc, edukacja i ochrona prawna kobiet doznaj¹cych przemocy
w rodzinie     5 000 z³

Utworzenie Centrum Ochrony Kobiet przed Przemoc¹, w którym ofiary prze-
mocy mog¹ uzyskaæ poradê prawn¹ i psychologiczn¹     7 500 z³

Szkolenia dla realizatorów programów prewencyjnych Fundacji La Strada oraz
szkolenie w zakresie diagnozy oraz prewencji nadu¿yæ seksualnych

12 500 z³

Zapobieganie przemocy wobec kobiet oraz pomoc dotkniêtym przemoc¹ do-
mow¹ poprzez utworzenie telefonu zaufania i punktu konsultacyjnego

8 000 z³

Przeciwdzia³anie przemocy wobec kobiet

Program Kobiecy
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Polski Czerwony Krzy¿
S³upsk

Polski Zwi¹zek G³uchych,
Oœrodek Rehabilitacji i Wsparcia

Spo³ecznego dla Osób Nies³ysz¹cych
Przemyœl

Poradnia Przedma³¿eñska i Rodzinna
Towarzystwa Rozwoju Rodziny

Opole

Pracownia Alternatywnego
Wychowania PAW

£ódŸ

Sejneñskie Towarzystwo Oœwiatowo-
Spo³eczne

Sejny

Stowarzyszenie dla Dzieci i M³odzie¿y
Szansa

G³ogów

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
i Integracji Œrodowisk Szkolnych

Bli¿ej Dziecka
Warszawa

Stowarzyszenie OPTA
Warszawa

Stowarzyszenie Pomoc dla Osób
w Sytuacji Kryzysowej i Ofiar

Przemocy w Rodzinie STOP
Lublin

Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie
Dysfunkcyjnej Przystañ

Starachowice

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
Dysfunkcyjnej Przystañ

Starachowice

Stowarzyszenie Promyk przeciw
Przemocy w Rodzinie

Kraków

Stowarzyszenie Samopomocy Kr¹g
Gdañsk

Towarzystwo Rozwoju Rodziny
Warszawa

Grupa wsparcia dla kobiet - bezdomnych i ofiar przemocy w rodzinie
13 000 z³

Zapobieganie przemocy wobec kobiet w rodzinach osób nies³ysz¹cych – cykl
spotkañ z psychologiem, pedagogiem, prawnikiem, policjantem i psychiatr¹

14 880 z³

Dofinansowanie dzia³añ Poradni w zakresie wsparcia udzielanego kobietom -
ofiarom przemocy i przeciwdzia³ania dyskryminacji   21 000 z³

Grupa wsparcia dla kobiet ze œrodowisk doœwiadczaj¹cych przemocy
4 000 z³

Spotkania prawnika i psychologa z m³odzie¿¹ szkoln¹ na temat przemocy, or-
ganizacja lokalnej konferencji o przemocy wobec kobiet, utworzenie klubu
dla kobiet     6 000 z³

Zapobieganie handlowi m³odymi kobietami oraz zmuszaniu ich do prostytucji
i pracy w seks-biznesie   25 000 z³

Organizacja dla dziewcz¹t ze œrodowisk zagro¿onych patologi¹, spotkañ na
temat przemocy, praw cz³owieka, równego statusu kobiet i mê¿czyzn oraz
seksualnoœci kobiet     9 140 z³

Realizacja programu budowania lokalnych miêdzyinstytucjonalnych systemów
wspó³pracy na rzecz kobiet - ofiar przemocy   28 000 z³

Realizacja programu budowania lokalnych miêdzyinstytucjonalnych systemów
wspó³pracy na rzecz kobiet - ofiar przemocy   28 000 z³

Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej dla kobiet - ofiar przemocy
23 000 z³

Realizacja programu budowania lokalnych miêdzyinstytucjonalnych systemów
wspó³pracy na rzecz kobiet - ofiar przemocy   28 000 z³

Realizacja projektu Jak skutecznie pomagaæ w ramach samopomocowej grupy
wsparcia   15 000 z³

Pomoc prawna i psychologiczna dla osób dotkniêtych powodzi¹ i rodzin,
w których wystêpuje przemoc fizyczna i psychiczna   10 000 z³

Udzia³ Beaty Pawlak-Jordan w szkoleniu trenerskim na temat zapobiegania
przemocy seksualnej, Bruksela, Belgia     3 500 z³

Program Kobiecy
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Fundacja Centrum Praw Kobiet
Czêstochowa

Fundacja Centrum Promocji Kobiet
Warszawa

Oœrodek Promowania
Przedsiêbiorczoœci

Sandomierz

Rzeszowski Klub Sportowy G³uchych
Res-Gest
Rzeszów

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
Sosnowiec

Stowarzyszenie Centrum Kobiet
Fajs³awice

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie
Centrum Promocji Kobiet

Toruñ

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Gminy Iwierzyce

Iwierzyce

Towarzystwo Interwencji Kryzysowej
Kraków

Oœrodek Informacji Œrodowisk
Kobiecych OŒKa

Warszawa

Urszula Nowakowska, Fundacja
Centrum Praw Kobiet, Warszawa

Agnieszka Grzybek, Oœrodek Informacji
Œrodowisk Kobiecych OŒKa, Warszawa,
Beata Kozak i S³awomira Walczewska,

Fundacja Kobieca eFKa, Kraków, Urszula
Nowakowska, Fundacja Centrum Praw

Kobiet, Warszawa, Wanda Nowicka,
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania

Rodziny, Warszawa

Interdyscyplinarny program edukacyjny dla m³odzie¿y Prawa kobiet prawami
cz³owieka   10 000 z³

Samorz¹d: g³osujemy na kobiety – projekt przygotowuj¹cy kobiety do wziêcia
udzia³u w wyborach samorz¹dowych prowadzony przez Nieformalna Grupê
Kobiet Kobiety Te¿     8 000 z³

Tak, jest na to Rada – projekt maj¹cy na celu zwiêkszenie udzia³u kobiet w
samorz¹dach gmin   10 000 z³

Projekt Równe szanse nies³ysz¹cej kobiey – cykl zajêæ integracyjno-sportowych
15 000 z³

W interesie kobiet – projekt maj¹cy na celu zwiêkszenie udzia³u kobiet w ¿yciu
publicznym     6 000 z³

Realizacja projektu Wiejskie kobiety Lubelszczyzny w lokalnych samorz¹dach
8 000 z³

Moje ¿ycie – mój wybór – kreowanie aktywnych postaw kobiet i tworzenie
lobby na rzecz równych praw kobiet i mê¿czyzn   10 000 z³

Liderki zmian – animowanie powstania grupy liderek dzia³aj¹cych na rzecz
równych praw kobiet   10 000 z³

Wêdrówki w poszukiwaniu równoœci p³ci – projekt maj¹cy na celu popularyza-
cjê problematyki równoœci p³ci   15 000 z³

Usprawnienie infrastruktury informacyjnej i poprawa jakoœci dostêpu do informa-
cji (dotacja w ramach regionalnego projektu Centra Informacji i Dokumentacji)

83 000 z³

Udzia³ organizacji kobiecych w III Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych
4 500 z³

Udzia³ w dwóch  spotkaniach Miêdzynarodowego Komitetu Koordynacyjnego
Programu 16 Days Media Campaign, Budapeszt, Wêgry              3 253,68 z³

Udzia³ w konferencji Miêdzynarodowe Forum Kobiet na rzecz Praw i Rozwoju –
Przeformu³owanie Globalizacji, Guadalajara, Meksyk            34 443,89 z³

Równy status i prawa kobiet

Informacja i wspó³praca miêdzynarodowa

Program Kobiecy
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Przygotowanie drugiego raportu krajowego na temat zgodnoœci polskiego
prawa w zakresie równoœci pod wzglêdem p³ci ze standardami Unii Europej-
skiej (autorstwa prof. dr hab. Eleonory Zieliñskiej) w ramach regionalnego Pro-
gramu Monitoringu Akcesji do UE oraz raportu krajowego na temat przemocy
wobec kobiet w ramach regionalnego projektu Lokalne systemy wspó³pracy
przeciwko przemocy wobec kobiet            48 256,60 z³

Dotacje: 962 917,57 z³

Raporty: 48 256,60 z³

Koszty realizacji programu: 177 415,51 z³

RAZEM:  1 188 589,68 z³

Raporty

Program Kobiecy
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Celem Programu M³odzie¿owego jest pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych m³odzie¿y

szkolnej ze wsi i ma³ych miejscowoœci. Wspieramy organizacje pozarz¹dowe, które podejmuj¹ siê

tworzenia lokalnych programów stypendialnych przeznaczonych dla m³odzie¿y ze szkó³ ponad-

podstawowych. Pomagamy aktywnym szko³om w prowadzeniu dzia³alnoœci pozalekcyjnej. Chc¹c

dotrzeæ do œrodowisk najbardziej potrzebuj¹cych wspó³pracujemy z lokalnymi organizacjami dzia-

³aj¹cymi w podobnych obszarach. Organizacje te informuj¹ o naszych projektach na swoim tere-

nie, przyjmuj¹ wnioski i przekazuj¹ dotacje, organizuj¹ tak¿e spotkania z grantobiorcami.

Równe szanse – lokalne programy stypendialne
Celem prowadzonego przez nas od 2000 roku projektu Równe szanse jest pomoc w tworzeniu

alternatywnego systemu finansowania stypendiów dla m³odzie¿y, opartego o zasoby i aktywnoœæ

spo³ecznoœci lokalnej. Poprzez uruchamianie nowych form finansowania stypendiów chcemy po-

móc zdolnej m³odzie¿y z rodzin o niskich (czêsto poni¿ej minimum socjalnego) dochodach, umo¿-

liwiaj¹c jej kontynuowanie nauki w szko³ach œrednich. Powstaj¹ce przy naszej pomocy lokalne

programy stypendialne zbieraj¹ œrodki na stypendia od lokalnego biznesu, indywidualnych dar-

czyñców, w³adz samorz¹dowych.

Lokalne programy dzia³aj¹ w oparciu o w³asne regulaminy tworzone przez specjalne komisje.

Przyznawane przez nie stypendia, w wysokoœci 100–250 z³otych miesiêcznie przeznaczane s¹ na

zakup podrêczników i innych pomocy naukowych, op³acenie internatów, dodatkowe kursy, dojaz-

dy do szkó³ itp. Decyzja o przydziale stypendium uzale¿niana jest zwykle od dobrych wyników

w nauce, dochodu w rodzinie, niekiedy te¿ zaanga¿owania na rzecz œrodowiska lokalnego lub

innych pozanaukowych osi¹gniêæ.

W projekcie uczestniczy 38 organizacji, którym Fundacja oprócz dotacji proponuje szkolenia

w zakresie zak³adania, prowadzenia i promowania programów stypendialnych, zbierania fundu-

szy i zarz¹dzania nimi oraz tworzenia lokalnych koalicji. Po spe³nieniu warunku zebrania zadekla-

rowanych przez siebie œrodków na poziomie lokalnym, ka¿da organizacja otrzymuje z Fundacji

dotacjê na dofinansowanie funduszu stypendialnego. W 2002 roku organizacje uczestnicz¹ce

w projekcie zebra³y w œrodowiskach lokalnych 951 437 z³. Kwota ta, powiêkszona o dotacje wyp³a-

cone organizacjom ze œrodków Fundacji im. Stefana Batorego, firmy Levi Strauss & Co., Wrigley

Poland i Firmy Chemicznej Dwory S.A., w ³¹cznej wysokoœci 747 450 z³, pozwoli³a ufundowaæ

w roku szkolnym 2002/2003 1 351 comiesiêcznych stypendiów. Taka liczba stypendiów stawia

nasz projekt na 3. miejscu po programach stypendialnych Agencji W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañ-

Program
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stwa (9 500 stypendiów dla dzieci z rodzin popegeerowskich w roku szkolnym 2001/2002) oraz

Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (5 578 stypendiów).

Szko³a po lekcjach
Celem projektu jest wspieranie szkó³, które prowadz¹ dzia³alnoœæ pozalekcyjn¹ adresowan¹ do

uczniów oraz do pozosta³ych cz³onków lokalnej spo³ecznoœci. W 2002 roku projekt realizowany

by³ w województwach zachodniopomorskim i lubuskim. Naszymi lokalnymi partnerami, którzy

odpowiedzialni byli za poinformowanie szkó³ o projekcie, zbieranie wniosków i przekazywanie

dotacji, zosta³y: Stowarzyszenie M³odzi M³odym w Koszalinie oraz Zielonogórskie Towarzystwo

Civilitas w Zielonej Górze. O dofinansowanie, w wysokoœci do 2 000 z³, mog³y ubiegaæ siê szko³y

(podstawowe, gimnazja, œrednie, zespo³y szkó³, rady rodziców, komitety rodzicielskie, samorz¹dy

szkolne) oraz organizacje spo³eczne dzia³aj¹ce na ich terenie lub œciœle z nimi wspó³pracuj¹ce.

Projekt cieszy³ siê du¿¹ popularnoœci¹, nap³ynê³o 341 wniosków o dofinansowanie, 87 z nich otrzy-

ma³o dotacjê na ³¹czn¹ kwotê 144 893 z³.

W maju Biuro Regionalne Polskiej Akcji Humanitarnej w Toruniu zorganizowa³o konferencjê podsu-

mowuj¹c¹ II edycjê projektu, realizowan¹ w roku 2001 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Historia bliska
Od kilku lat wspólnie z Fundacj¹ Oœrodka Karta prowadzimy konkurs Historia bliska adresowany

do uczniów szkó³ œrednich i gimnazjalnych. Jego celem jest rozbudzenie zainteresowania m³odzie¿y

najnowsz¹ histori¹ Polski i zachêcenie jej do podjêcia samodzielnych poszukiwañ œwiadków i doku-

mentów wydarzeñ historycznych w najbli¿szym otoczeniu. Temat kolejnej edycji konkursu w roku

szkolnym 2001/2002 brzmia³: Obcy wœród swoich – doœwiadczenie XX wieku. Prace badawcze oparte

na zgromadzonych przez uczniów materia³ach Ÿród³owych mog³y byæ prezentowane w dowolnej

formie: opracowania, zbioru dokumentów i fotografii wraz z komentarzem, filmu wideo, nagrania

na taœmie magnetofonowej. Na konkurs wp³ynê³y 473 prace z 288 szkó³ z ca³ej Polski. Ich autorami

by³o 890 uczniów, którym uda³o siê namówiæ do wspó³pracy kilka tysiêcy osób ze starszego pokole-

nia. Nagrody i wyró¿nienia otrzymali autorzy 74 prac, przyznano tak¿e 12 nagród dla opiekunów

m³odych autorów. Rozdanie nagród odby³o siê 10 czerwca 2002 roku w Sali Wielkiej Zamku Królew-

skiego w Warszawie. Temat nastêpnej, siódmej edycji konkursu Historia bliska (w roku szkolnym

2002/2003) to: Ludzie w ruchu – migracja, awans i degradacja spo³eczna w latach 1914-1989.

Nowe podrêczniki gimnazjalne
Jesieni¹ 2001 roku, w trzy lata po wprowadzeniu trzyletniego cyklu nauczania w gimnazjum,

podjêliœmy próbê oceny walorów kilku napisanych specjalnie dla gimnazjum podrêczników jêzyka

polskiego. Do wspó³pracy zaproszono oœmiu niezale¿nych recenzentów: Barbarê Fatygê, Agniesz-

kê Fuliñsk¹, Dariusza Gawina, Tomasza Kizwaltera, Beatê £aciak, Adama Pomorskiego, Krzysztofa

Rejmera i Andrzeja Szpociñskiego. Zadaniem recenzentów by³a próba oceny, jakie wartoœci i w jaki

sposób przekazuje siê m³odzie¿y oraz jaki wzorzec obywatela  proponuj¹ nowe podrêczniki. Na

prze³omie stycznia i lutego odby³a siê konferencja, maj¹ca na celu skonfrontowanie spojrzenia

recenzentów i nauczycieli, którzy z wybranymi podrêcznikami pracuj¹. Recenzenci raczej krytycz-
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nie oceniali podrêczniki; nauczyciele natomiast bronili nowych podrêczników i nowej metody

uczenia. Recenzje oraz opinie nauczycieli wypowiadane na konferencji zosta³y zamieszczone

w publikacji Ocena podrêczników gimnazjalnych jêzyka polskiego. Materia³ do dyskusji. W grudniu

ukaza³y siê w „Gazecie Wyborczej” wywiady przeprowadzone przez Teresê Boguck¹ z Alin¹ Kowal-

czykow¹ i Dariuszem Gawinem omawiaj¹ce rezultaty naszego projektu.

Przekazaliœmy tak¿e dotacjê Stowarzyszeniu Otwarta Rzeczypospolita na projekt oceny podrêcz-

ników gimnazjalnych bloku humanistycznego.

Program M³odzie¿owy

Agencja Rozwoju Regionu Mazowsza
Pó³nocno-Wschodniego

Ostro³êka

Barciañska Inicjatywa Oœwiatowa
Barciany

Fundacja Edukacji Miêdzynarodowej
Wroc³aw

Fundacja Elbl¹g – Fundusz Lokalny
Regionu Elbl¹skiego

Elbl¹g

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi
Bi³gorajskiej

Bi³goraj

Fundacja Inicjatyw Kulturalnych
Radomsko

Fundacja Pomocy dla Dzieci i M³odzie¿y
Wiedza

Œwierklaniec

Fundacja Pomocy Spo³ecznej
Brzeszcze

Fundacja Rodzina
S³awno

Fundacja Rozwoju Regionu Go³dap
Go³dap

Fundacja Rozwoju Regionu £ukta
£ukta

Dotacja na program stypendialny dla m³odzie¿y; z dotacji oraz innych zebra-
nych funduszy przyznano 21 stypendiów na rok szkolny 2002/2003

9 600 z³

Dotacja na program stypendialny „Bartek” dla uczniów szkó³ œrednich; z dota-
cji oraz innych zebranych funduszy przyznano 15 stypendiów na rok szkolny
2002/2003 (dotacja ze œrodków Levi Strauss & Co.)   40 000 z³

Dotacja na program stypendialny dla m³odzie¿y „Dolny Œl¹sk”; z dotacji oraz
innych zebranych funduszy przyznano 48 stypendiów na rok szkolny 2002/2003

40 000 z³

Dotacja na program stypendialny dla m³odzie¿y; z dotacji oraz innych zebranych
funduszy przyznano 62 stypendia na I semestr roku szkolnego 2002/2003

35 000 z³

Dotacja na Bi³gorajski Fundusz Stypendialny dla m³odzie¿y; z dotacji oraz in-
nych zebranych funduszy przyznano 124 stypendia na rok szkolny 2002/2003

30 000 z³

Dotacja na program stypendialny dla m³odzie¿y uzdolnionej artystycznie; z
dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 23 stypendia na rok szkol-
ny 2002/2003 (dotacja ze œrodków Levi Strauss & Co.)   27 000 z³

Dotacja na program stypendialny dla m³odzie¿y; z dotacji oraz innych zebra-
nych funduszy przyznano 19 stypendiów na I semestr roku szkolnego 2002/
2003 (dotacja ze œrodków Levi Strauss & Co.)   13 000 z³

Dotacja na program stypendialny dla m³odzie¿y; z dotacji oraz innych zebra-
nych funduszy przyznano 43 stypendia na rok szkolny 2002/2003

23 750 z³

Dotacja na program stypendialny „Talent za talent”; z dotacji oraz innych ze-
branych funduszy przyznano 49 stypendiów na rok szkolny 2002/2003 (dota-
cja ze œrodków Levi Strauss & Co.)   20 000 z³

Dotacja na program stypendialny dla uczniów szkó³ œrednich; z dotacji oraz in-
nych zebranych funduszy przyznano 31 stypendiów na rok szkolny 2002/2003

26 000 z³

Dotacja na program stypendialny dla uczniów szkó³ œrednich; z dotacji oraz in-
nych zebranych funduszy przyznano 29 stypendiów na rok szkolny 2002/2003

26 000 z³

Równe szanse
– lokalne programy stypendialne
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Program M³odzie¿owy

Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny
Sokó³ka

Le¿ajskie Stowarzyszenie Rozwoju
Le¿ajsk

S¹decka Fundacja Rozwoju
Wsi i Rolnictwa

Nowy S¹cz

Stowarzyszenie Dobroczynne Lokalny
Fundusz Roku 2000

Tomaszów Mazowiecki

Stowarzyszenie Dobroczynne Razem
Zelów

Stowarzyszenie Fundusz Stypendialny
dla M³odzie¿y Wiejskiej

im. A B¹kowskiej
Soñsk

Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich
Stoczek £ukowski

Stowarzyszenie na rzecz Tworzenia
Przyjaznego Œrodowiska Wychowawczego

Dzieci i M³odzie¿y I³awskiej
I³awa

Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny
Nidzica

Stowarzyszenie Oœwiatowe
im. Dezyderego Ch³apowskiego

Koœcian

Stowarzyszenie Pomocna D³oñ
Z³oty Stok

Stowarzyszenie Przyjació³ Publicznego
Gimnazjum w Nowinach

Sitkówka-Nowiny

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Diecezji Katowickiej,

Ko³o Parafialne przy Parafii Œw. Jerzego
Gocza³kowice Zdrój

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego
i Filantropii

Kielce

Dotacja na program stypendialny „Prymus” dla uczniów szkó³ œrednich i gim-
nazjów; z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 60 stypendiów
na rok szkolny 2002/2003 (dotacja ze œrodków Levi Strauss & Co.)

30 000 z³

Dotacja na program stypendialny dla m³odzie¿y; z dotacji oraz innych zebra-
nych funduszy przyznano 61 stypendiów na rok szkolny 2002/2003

14 000 z³

Dotacja na program stypendialny dla m³odzie¿y; z dotacji oraz innych zebra-
nych funduszy przyznano 182 stypendia (5.000 z³ ze œrodków Firmy Chemicz-
nej Dwory i 5.000 z³ ze œrodków Wrigley Poland)   66 500 z³

Dotacja na program stypendialny dla m³odzie¿y; z dotacji oraz innych zebra-
nych funduszy przyznano 33 stypendia na rok szkolny 2002/2003

20 000 z³

Dotacja na program stypendialny dla m³odzie¿y; z dotacji oraz innych zebra-
nych funduszy przyznano 31 stypendiów na rok szkolny 2002/2003 (dotacja
ze œrodków Levi Strauss & Co.)   10 800 z³

Dotacja na Fundusz Stypendialny dla M³odzie¿y Wiejskiej im. A. B¹kowskiej
dla absolwentów Zespo³u Szkó³ Rolniczych Centrum Kszta³cenia Ustawiczne-
go; z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 7 stypendiów na rok
szkolny 2002/2003   15 000 z³

Dotacja na program stypendialny dla m³odzie¿y; z dotacji oraz innych zebra-
nych funduszy przyznano 37 stypendiów na rok szkolny 2002/2003

20 000 z³

Dotacja na program stypendialny dla uczniów szkó³ œrednich; z dotacji oraz in-
nych zebranych funduszy przyznano 28 stypendiów na rok szkolny 2002/2003

20 000 z³

Dotacja na program stypendialny „Prymus”; z dotacji oraz innych zebranych
funduszy przyznano 44 stypendia na rok szkolny 2002/2003   35 000 z³

Dotacja na program stypendialny dla m³odzie¿y; z dotacji oraz innych zebra-
nych funduszy przyznano 19 stypendiów na rok szkolny 2002/2003

17 300 z³

Dotacja na program stypendialny dla m³odzie¿y; z dotacji oraz innych zebranych
funduszy przyznano 29 stypendiów na I semestr roku szkolnego 2002/2003

6 700 z³

Dotacja na program stypendialny „Discimus vitae”; z dotacji oraz innych ze-
branych funduszy przyznano 45 stypendiów na rok szkolny 2002/2003 (dota-
cja ze œrodków Levi Strauss & Co.)   17 800 z³

Dotacja na program stypendialny dla m³odzie¿y; z dotacji oraz innych zebra-
nych funduszy przyznano 12 stypendiów na rok szkolny 2002/2003

13 000 z³

Dotacja na program stypendialny „¯aczek” dla uczniów szkó³ œrednich; z dota-
cji oraz innych zebranych funduszy przyznano 31 stypendiów na rok szkolny
2002/2003   24 000 z³
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Program M³odzie¿owy

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju
Powiatu Cz³uchowskiego

Cz³uchów

Towarzystwo Edukacyjne
Wiedza Powszechna

Gdañsk

Towarzystwo Kulturalne Echo Pyzdr
Pyzdry

Towarzystwo Mi³oœników Ziemi
Muszyñskiej

Muszyna

Towarzystwo Rozwoju Powiatu
Kwidzyñskiego

Kwidzyn

Szkolenia

Fundacja Polska Akcja Humanitarna
Toruñ

Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii
M³odzi M³odym

Koszalin

Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne
Civilitas

Zielona Góra

Fundacja Oœrodka Karta
Warszawa

Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi
i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita

Warszawa

Dotacja na Powiatowy Fundusz Stypendialny dla m³odzie¿y; z dotacji oraz in-
nych zebranych funduszy przyznano 81 stypendiów na rok szkolny 2002/2003

40 000 z³

Dotacja na Program Stypendialny Powiatu Kartuskiego dla uzdolnionej m³o-
dzie¿y ze œrodowisk wiejskich; z dotacji oraz innych zebranych funduszy przy-
znano 34 stypendia na I semestr roku szkolnego 2002/2003

20 000 z³

Dotacja na program stypendialny „Mecenat”; z dotacji oraz innych zebranych
funduszy  przyznano 15 stypendiów na rok szkolny 2002/2003 (dotacja ze œrod-
ków Levi Strauss & Co.)   30 000 z³

Dotacja na program stypendialny dla m³odzie¿y; z dotacji oraz innych zebra-
nych funduszy przyznano 7 stypendiów (dotacja ze œrodków Levi Strauss & Co)
na rok szkolny 2002/2003   12 000 z³

Dotacja na program stypendialny dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych i stu-
dentów; z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 131 stypendiów
na rok szkolny 2002/2003   45 000 z³

Szkolenia i spotkania dla przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych uczestni-
cz¹cych w projekcie Lokalne programy stypendialne (5 400 z³ ze œrodków Levi
Strauss & Co.)           32 899,66 z³

Konferencja podsumowuj¹ca realizacjê w roku 2001 projektu Szko³a po lek-
cjach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego              7 553,54 z³

Realizacja projektu Szko³a po lekcjach w województwie zachodniopomorskim:
promocja programu, przeprowadzenie konkursu na dofinansowanie zajêæ
pozalekcyjnych, przekazanie 52 dotacji nagrodzonym szko³om i stowarzysze-
niom oraz organizacja konferencji podsumowuj¹cej realizacjê projektu

108 451,18 z³

Realizacja projektu Szko³a po lekcjach w województwie lubuskim: promocja
programu, przeprowadzenie konkursu na dofinansowanie zajêæ pozalekcyj-
nych, przekazanie 35 dotacji nagrodzonym szko³om i stowarzyszeniom oraz
organizacja konferencji podsumowuj¹cej realizacjê projektu   70 072 z³

Realizacja VII edycji konkursu Historia bliska w roku szkolnym 2002/2003, któ-
rego tematem jest: Ludzie w ruchu – migracja, awans i degradacja spo³eczna
1914–1989 220 000 z³

Projekt Szko³a Otwartoœci – przegl¹d podrêczników gimnazjalnych bloku hu-
manistycznego pod k¹tem propagowania modelu edukacyjnego, który upo-
wszechniaæ bêdzie wiedzê o wielokulturowoœci tradycji polskiej, uczyæ postrze-
gania spraw spornych z ró¿nych punktów widzenia   70 000 z³

Szko³a po lekcjach

Historia bliska

Nowe podrêczniki gimnazjalne
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Recenzje 6 zestawów nowych podrêczników gimnazjalnych do jêzyka polskie-
go, zorganizowanie konferencji z udzia³em nauczycieli i wydanie publikacji

58 396,65 z³

Nauczyciele wiejscy – partnerstwo z Niemcami – projekt wspó³pracy miêdzy
polskimi szko³ami ze wsi i miasteczek województwa zachodniopomorskiego a
szko³ami pó³nocno-wschodnich landów niemieckich     5 000 z³

Realizacja programów edukacyjnych w zakresie przedsiêbiorczoœci dla m³odzie¿y
szkolnej (dotacja w wysokoœci 25 000 USD ze œrodków Fundacji American Express;
pierwsza rata dotacji zosta³a przekazana w 2001 roku)            48 967,50 z³

Dotacje: 1 277 494,22 z³

Szkolenia i ocena podrêczników: 91 296,31 z³

Koszty realizacji programu: 177 911,83 z³

RAZEM: 1 546 702,36 z³

Ocena podrêczników
gimnazjalnych jêzyka polskiego

Centrum Szkoleniowe Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szczecin

Fundacja M³odzie¿owej
Przedsiêbiorczoœci

Warszawa

Program M³odzie¿owy

Inne dotacje
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Program Pomocy Dzieciom by³ kontynuacj¹ dzia³añ Fundacji maj¹cych na celu pomoc najs³ab-

szym grupom spo³ecznym. Od kilku lat skupialiœmy siê na pomocy dzieciom niepe³nosprawnym

i potrzebuj¹cym pomocy oraz na wspieraniu inicjatyw s³u¿¹cych budowaniu lokalnych koalicji,

które w sposób systematyczny dzia³aj¹ na rzecz integracji i tworzenia œrodowiskowego systemu

opieki nad najs³abszymi.

Pomoc dzieciom niepe³nosprawnym
W ramach tego projektu staraliœmy siê wspieraæ dzia³ania maj¹ce na celu wyrównywanie szans

edukacyjnych i przezwyciê¿anie izolacji spo³ecznej dzieci niepe³nosprawnych fizycznie i umys³o-

wo. Szczególn¹ uwagê zwracaliœmy na projekty bêd¹ce elementem d³ugofalowego dzia³ania, za-

k³adaj¹ce wspó³pracê ze œrodowiskiem lokalnym oraz anga¿uj¹ce wolontariuszy i rodziny dzieci

potrzebuj¹cych pomocy.

Nasze dzia³ania w tym zakresie konsekwentnie wspiera Commercial Union Polska. Dziêki wsparciu

Commercial Union mogliœmy w 2002 roku przekazaæ oœmiu organizacjom wiêksze dotacje na d³ugofa-

lowe projekty dotycz¹ce integracji œrodowisk dzieci niepe³nosprawnych i ich sprawnych rówieœników

oraz projekty wykorzystuj¹ce nowatorskie metody pracy z dzieæmi niepe³nosprawnymi (z Funduszu

Commercial Union sfinansowana zosta³a tak¿e czêœæ dotacji przekazanej w ramach dotacji instytucjo-

nalnych Stowarzyszeniu Przyjació³ Integracji na prowadzenie dzia³alnoœci statutowej na rzecz aktywi-

zacji i integracji spo³ecznej oraz przeciwdzia³ania dyskryminacji osób niepe³nosprawnych).

W 2002 roku, dziêki darowiŸnie przekazanej Fundacji przez Anonimowego Darczyñcê, powsta³

wieczysty Fundusz M; dochody z inwestowania tego funduszu bêdziemy co roku przeznaczaæ m.in.

na pomoc dla dzieci. W 2002 roku z Funduszu M sfinansowaliœmy 15 dotacji przeznaczonych przede

wszystkim na projekty adresowane do dzieci niepe³nosprawnych i ich rodzin – dziadków, rodzi-

ców, opiekunów, rodzeñstwa oraz na projekty maj¹ce na celu integracjê dzieci niepe³nospraw-

nych i ich sprawnych rówieœników.

W grudniu 2002 roku zakoñczyliœmy realizacjê tego projektu, jednak mamy nadziejê, ¿e dziêki

wspania³omyœlnoœci polskich darczyñców bêdziemy mogli – na wzór Funduszu Commercial Union

i Funduszu M – tworzyæ nowe fundusze tego typu i przekazywaæ pomoc potrzebuj¹cym.

Starszy brat, starsza siostra
Celem projektu jest pomoc dzieciom zaniedbanym, nieradz¹cym sobie w szkole i nie potra-

fi¹cym odnaleŸæ siê wœród rówieœników. Dzieci te czêsto nie potrzebuj¹ pomocy wyspecjalizo-

Program
Pomocy
Dzieciom
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wanych psychologów, ale obecnoœci kogoœ, kto ich wys³ucha i zrozumie. W takiej roli najlepiej

sprawdza siê wolontariusz – „starszy brat” lub „starsza siostra”, który opiekuje siê dzieckiem,

pomaga mu w nauce i spêdza z nim wolny czas. Przeszkoleni i przygotowani do pracy z dzieæ-

mi wolontariusze pomagaj¹ swoim podopiecznym odzyskaæ wiarê w siebie, prze³amaæ izola-

cjê i samotnoœæ. Projekt adresowany jest do organizacji, które specjalizuj¹ siê w pracy z dzieæ-

mi i maj¹ doœwiadczenie we wspó³pracy z wolontariuszami. Fundacja prowadzi³a dla nich

szkolenia, zapoznawa³a ze standardami dzia³aniami, przekazywa³a niezbêdne materia³y oraz

œrodki finansowe.

Od 2003 roku program realizowany bêdzie przez nowopowsta³¹ Fundacjê Starszy Brat, Star-

sza Siostra – Polska, która otrzyma³a dotacjê na jego prowadzenie w latach 2003-2006.

Program Pomocy Dzieciom

Caritas Archidiecezji Katowickiej,
Oœrodek dla Niepe³nosprawnych
Mi³osierdzie Bo¿e w Borowej Wsi

Miko³ów

Fundacja Mielnica
Konin

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów
i Animatorów Klanza

Bia³ystok

Regionalne Stowarzyszenie na rzecz
Osób Niepe³nosprawnych

Sejny

Stowarzyszenie Daæ Nadziejê przy
Œrodowiskowym Domu Pomocy

Olecko

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjació³
Dzieci Niepe³nosprawnych Ruchowo

i Umys³owo Nadzieja
Nowy S¹cz

Œl¹skie Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom

z Upoœledzeniem Umys³owym
Katowice

Towarzystwo Przyjació³
Domu na Osiedlu

£ódŸ

Nadzieja zawieœæ nie mo¿e – spo³eczno-integracyjny program pomocy oso-
bom niepe³nosprawnym (po³owa dotacji z Funduszu Commercial Union)

20 000 z³

Organizacja imprez integracyjnych adresowanych do spo³ecznoœci miasta Ko-
nina i okolicznych gmin (po³owa dotacji z Funduszu Commercial Union)

20 000 z³

Baw siê z nami Klanzusiami – sobotnie spotkania integracyjne z wykorzysta-
niem pedagogiki zabawy (po³owa dotacji z Funduszu Commercial Union)

20 000 z³

Prowadzenie œwietlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nospraw-
nej z powiatu sejneñskiego (po³owa dotacji z Funduszu Commercial Union)

20 000 z³

Prowadzenie integracyjnego zespo³u muzycznego (po³owa dotacji z Fundu-
szu Commercial Union)   20 000 z³

Cykl warsztatów teatralnych adresowanych do m³odzie¿y niepe³nosprawnej
oraz trudnej wychowawczo (po³owa dotacji z Funduszu Commercial Union)

20 000 z³

Organizacja systemu pomocy wolontariackiej dla rodzin borykaj¹cych siê
z niepe³nosprawnoœci¹ dzieci (po³owa dotacji z Funduszu Commercial Union)

20 000 z³

Prowadzenie pracowni twórczej dla niepe³nosprawnych dzieci i m³odzie¿y (po-
³owa dotacji z Funduszu Commercial Union)   20 000 z³

Dotacje wspó³finansowane
z Funduszu Commercial Union
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Program Pomocy Dzieciom

Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji
Zabajka
Z³otów

Fundacja na rzecz Dzieci ze Œrodowisk
Zagro¿onych Plus

Kraków

Krajowe Towarzystwo Autyzmu
S³upsk

Lubelskie Forum Organizacji Osób
Niepe³nosprawnych, Sejmik Wojewódzki

Lublin

Polski Zwi¹zek G³uchych
Bydgoszcz

Polski Zwi¹zek G³uchych
£ódŸ

Polski Zwi¹zek G³uchych
Rzeszów

Polski Zwi¹zek G³uchych, Specjalistyczny
Oœrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci

i M³odzie¿y z Wad¹ S³uchu
Wroc³aw

Polski Zwi¹zek G³uchych, Specjalistyczny
Oœrodek Rehabilitacji Dzieci i M³odzie¿y

z Wad¹ S³uchu
Gdañsk

Stowarzyszenie Osób Niepe³nosprawnych
Ruchowo Pomocna D³oñ

Sosnowiec

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
Niepe³nosprawnym Krok za Krokiem

Zamoœæ

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci
Sprawnych Inaczej

Koronowo

Towarzystwo Opieki nad Ociemnia³ymi
w Laskach

Izabelin k/Warszawy

Towarzystwo Przyjació³ Dzieci
Mor¹g

Dofinansowanie tursnu rehablilitacyjnego dla dwójki dzieci (dotacja w ca³oœci
z Funduszu M)     5 900 z³

Warsztaty i spotkania terapeutyczne z rodzicami dzieci niepe³nosprawnych
oraz integracyjne warsztaty artystyczne dla dzieci niepe³nosprawnych i ich
pe³nosprawnego rodzeñstwa i rówieœników (dotacja w ca³oœci z Funduszu M)

4 000 z³

Prowadzenie grup wsparcia i indywidualnych porad dla rodziców i rodzeñ-
stwa dzieci niepe³nosprawnych (dotacja w ca³oœci z Funduszu M)

3 200 z³

Szkolenie komputerowe dla osób niepe³nosprawnych i ich pe³nosprawnych
opiekunów (dotacja w ca³oœci z Funduszu M)     4 000 z³

Prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci nies³ysz¹cych, ich rodziców,
rodzeñstwa i dziadków w Specjalistycznym Oœrodku Diagnozy i Rehabilitacji
Dzieci i M³odzie¿y z Wad¹ S³uchu (3 000 z³ z Funduszu M)     5 000 z³

Prowadzenie œwietlicy œrodowiskowej dla dzieci z wadami s³uchu i ich zdro-
wych rówieœników (3 000 z³ z Funduszu M)     5 000 z³

Przygotowanie i prowadzenie otwartych grup wsparcia dla niedos³ysz¹cych
nastolatków – uczniów gimnazjów i liceów w Specjalistycznej Poradni Rehabi-
litacji Dzieci i M³odzie¿y z Wad¹ S³uchu (3 000 z³ z Funduszu M)

5 000 z³

Prowadzenie warsztatów dla rodziców dzieci z wad¹ s³uchu (3 000 z³ z Funduszu M)
5 500 z³

Prowadzenie zajêæ teatralnych, plastycznych i muzycznych dla dzieci nies³y-
sz¹cych i ich s³ysz¹cego rodzeñstwa (dotacja w ca³oœci z Funduszu M)

9 500 z³

Prowadzenie zajêæ w ramach dzielnicowej œwietlicy integracyjnej dla dzieci
niepe³nosprawnych i dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo (dotacja w
ca³oœci z Funduszu M)     2 000 z³

Prowadzenie warsztatów i poradnictwa dla matek dzieci niepe³nosprawnych
(3 000 z³ z Funduszu M)     5 000 z³

Organizacja imprez okolicznoœciowych i imprez o charakterze integracyjnym
(3 000 z³ z Funduszu M)     5 000 z³

Adaptacja i druk brajlowskiej wersji podrêcznika na temat przygotowywania
dokumentów na potrzeby osób niepe³nosprawnych (3 000 z³ z Funduszu M)

10 000 z³

Integracja dzieci niepe³nosprawnych ze zdrowymi rówieœnikami i wolontariu-
szami z gimnazjum w ramach prowadzonej œwietlicy terapeutycznej (dotacja
w ca³oœci z Funduszu M)     4 870 z³

Dotacje wspó³finansowane z Funduszu M
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Zabrzañskie Towarzystwo Rodziców,
Opiekunów i Przyjació³
Dzieci Specjalnej Troski

Zabrze

Caritas Diecezji Sandomierskiej,
Oœrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla

Dzieci i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej
Radoœæ ¯ycia
Sandomierz

Centrum Sztuki Wspó³czesnej £aŸnia
Gdañsk

Chrzeœcijañskie Stowarzyszenie na rzecz
Osób Niepe³nosprawnych

z Upoœledzeniem Umys³owym
Œwiat³o i Cienie

Gdañsk

Fundacja Pomocy Dzieciom
Niepe³nosprawnym Hipoterapia

Warszawa

Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci
Suwa³ki

Gminne Centrum Integracyjno–
Rehabilitacyjne

Paczków

£obeska Fundacja Pomocy Dzieciom
Œwiêto Radoœci

£obez

Noworudzkie Stowarzyszenie Osób
Niepe³nosprawnych

Nowa Ruda

Polski Zwi¹zek Niewidomych
Gdañsk

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Upoœledzeniem Umys³owym

Dobre Miasto

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Upoœledzeniem Umys³owym

Gi¿ycko

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Upoœledzeniem Umys³owym

Gniezno

Budowanie systemu wsparcia dla rodzin borykaj¹cych siê z niepe³nosprawno-
œci¹ dzieci (3 000 z³ z Funduszu M)     5 000 z³

Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z upoœledzeniem umys³owym
5 000 z³

Prowadzenie warsztatów plastycznych z m³odzie¿¹ upoœledzon¹ umys³owo
oraz przygotowanie wystawy     7 700 z³

Organizacja imprez integracyjnych, adresowanych do œrodowiska lokalnego
dzielnicy Gdañsk-Zaspa     2 000 z³

Projekt „Kartki œwi¹teczne” (we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem SOS Wioski
Dzieciêce w Polsce) – opracowanie nowego systemu zdobywania funduszy na
statutowe dzia³ania organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na rzecz dzieci
niepe³nosprawnych     6 000 z³

Dajmy sobie szansê i spróbujmy razem – warsztaty terapii zajêciowej dla dzieci
niepe³nosprawnych i uczniów szko³y podstawowej     5 000 z³

Warsztaty artystyczno-ruchowe dla dzieci niepe³nosprawnych
6 000 z³

Organizacja dwudniowego spotkania dla osób niepe³nosprawnych i miesz-
kañców gminy     5 000 z³

Organizacja cyklu spotkañ integracyjnych
5 000 z³

Organizowanie szkoleñ na temat funkcjonowania, rozwoju, terapii i naucza-
nia dzieci z uszkodzonym wzrokiem   10 000 z³

Prowadzenie integracyjnego klubu terapeutycznego
7 000 z³

Prowadzenie integracyjnej orkiestry perkusyjnej
4 000 z³

Wiedzieæ wiêcej – ¿yæ lepiej: szkolenia dla rodziców dzieci z autyzmem i wolon-
tariuszy wspieraj¹cych rodziny     4 000 z³

Pomoc dzieciom niepe³nosprawnym
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Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Upoœledzeniem Umys³owym

Grodzisk Wielkopolski

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Upoœledzeniem Umys³owym

Kamieñ Pomorski

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Upoœledzeniem Umys³owym

Krosno

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Upoœledzeniem Umys³owym

Rymanów

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
Chociwel

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
Nowy Tomyœl

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
Przemyœl

Stowarzyszenie Centrum
Niezale¿nego ¯ycia

Ciechocinek

Stowarzyszenie Integracyjne
B¹dŸmy Razem

Olesno

Stowarzyszenie Mi³oœników Trzciela
Trzciel

Stowarzyszenie M³odzie¿y
Niepe³nosprawnej Alfa

Bytom

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób
z Upoœledzeniem Umys³owym

i Ruchowym Persona
Legnica

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci
z Zaburzeniami Genetycznymi Gen

Poznañ

Stowarzyszenie na rzecz Osób
Niepe³nosprawnych Radoœæ

Œlesin

Stowarzyszenie na rzecz Osób
Niepe³nosprawnych

Pieniê¿no

Stowarzyszenie na rzecz Osób
Niepe³nosprawnych

Solec Kujawski

My i nasi przyjaciele – imprezy integracyjne w³¹czaj¹ce dzieci w ¿ycie ich œrodowiska
6 000 z³

Klub Wsparcia Spo³ecznego – prowadzenie poradnictwa i grup wsparcia dla
rodziców oraz œwietlicy dla dzieci     5 000 z³

Prowadzenie treningów spo³ecznych dla rodziców dzieci z upoœledzeniem
umys³owym     9 400 z³

Organizacja festynu integracyjnego
4 000 z³

Prowadzenie œwietlicy socjoterapeutycznej dla dzieci niepe³nosprawnych
3 000 z³

Jestem cz¹stk¹ wszechœwiata – wycieczki poznawcze dla dzieci upoœledzonych
4 000 z³

Prowadzenie zajêæ w ramach integracyjnej œwietlicy dla dzieci niepe³nospraw-
nych intelektualnie i ich sprawnych rówieœników     9 000 z³

Pozyskiwanie i szkolenie wolontariuszy do pomocy rodzicom borykaj¹cym siê
z niepe³nosprawnoœci¹ dziecka     8 000 z³

Prowadzenie zajêæ artystyczno-terapeutycznych dla dzieci niepe³nosprawnych,
organizacja imprez integracyjnych oraz spotkañ dla rodziców i opiekunów

3 000 z³

Organizacja imprezy integracyjnej adresowanej do lokalnej spo³ecznoœci
4 000 z³

Umieszczenie w internecie dwóch poradników prawnych dla osób niepe³no-
sprawnych     8 000 z³

Organizacja imprezy integracyjnej
5 000 z³

Stworzenie sieci wspó³pracy i wzajemnej pomocy dla rodziców i opiekunów
dzieci z chorobami genetycznymi     4 000 z³

Integracja z Radoœci¹ – prowadzenie Œrodowiskowego Domu Samopomocy
i Ogniska Integracyjnego     3 000 z³

Chcecie pomóc sobie – pomagajcie innym – spotkania terapeutyczne organizo-
wane wspólnie przez m³odzie¿ niepe³nosprawn¹ i zdrow¹

4 000 z³

B¹dŸmy razem – zajêcia plastyczno-muzyczne o charakterze integracyjnym
4 000 z³



54

Program Pomocy Dzieciom

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy
i Rozwoju Integracyjnej Szko³y

Podstawowej nr 5 Pi¹tka Dzieciom
Tychy

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Wsi Suchy Bór

Suchy Bór

Stowarzyszenie Opiekuñcze
Dom Dziennego Pobytu

Barlinek

Stowarzyszenie Pomoc Niepe³nosprawnym
Pierzchnica

Stowarzyszenie Pomocy BliŸniemu
im. Brata Krystyna

Gorzów Wlkp.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
Niepe³nosprawnym

Jastrowie

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Serce
Rakoniewice

Stowarzyszenie Pomocy na rzecz Dzieci
i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej

Œwiebodzice

Stowarzyszenie Pomocy na rzecz Dzieci
i M³odzie¿y Wiejskiej Szansa

Elbl¹g

Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Autystycznym i Osobom z Trudnoœciami

w Komunikowaniu siê
Malbork

Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepe³nosprawnym

Kudowa-Zdrój

Stowarzyszenie Przyjació³ Osób
Niepe³nosprawnych

Zelów

Stowarzyszenie Rada Przyjació³
Harcerstwa

Jelenia Góra

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci
Niepe³nosprawnych Pomocna D³oñ

Tarnów

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów
Dzieci Niepe³nosprawnych

Naszym Dzieciom
Brzeziny

Prowadzenie kó³ka teatralnego na terenie szko³y specjalnej
4 000 z³

Projekt integracji dzieci i m³odzie¿y przebywaj¹cych w Oœrodku Rehabilitacji –
imprezy integracyjne, zbiórki publiczne     4 000 z³

Integracyjny program adresowany do dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej z
terenów wiejskich     6 000 z³

Organizacja cyklu spotkañ dla dzieci niepe³nosprawnych i m³odzie¿y szkó³ œred-
nich z trzech gmin     4 000 z³

Prowadzenie zajêæ i warsztatów dla dzieci niepe³nosprawnych
7 000 z³

OdnajdŸmy siebie – warsztaty artystyczno-terapeutyczne w œwietlicy wiejskiej
w Ciosañcu     5 000 z³

Serce za serce – organizacja cyklu imprez integracyjnych: podwieczorek dla
dziadków, koncert dla sponsorów, piknik dla rodziców, wigilia samotnych

5 000 z³

Organizacja festynu integracyjnego z udzia³em mieszkañców Œwiebodzic
4 566,72 z³

Organizacja jednodniowej, powiatowej spartakiady integracyjnej
3 500 z³

Prowadzenie poradnictwa i szkoleñ dla rodziców i opiekunów dzieci niepe³-
nosprawnych oraz organizacja imprez integracyjnych     5 300 z³

Organizacja targów, bêd¹cych okazj¹ do spotkania i prezentacji dokonañ arty-
stycznych dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej     8 000 z³

Integracja nasz¹ drog¹ w przysz³oœæ – cykl imprez okolicznoœciowych dla dzieci
z dwóch klas integracyjnych     5 000 z³

Prowadzenie integracyjnych dru¿yn harcerskich
7 000 z³

Prowadzenie integracyjnych warsztatów artystyczno-terapeutycznych dla dzieci
i m³odzie¿y     2 500 z³

Prowadzenie – w ramach punktu poradnictwa – dzia³añ edukacyjno-informa-
cyjnych dla rodziców dzieci niepe³nosprawnych     6 000 z³
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Stowarzyszenie Rodzin i Przyjació³ Osób
z Zespo³em Downa Szansa

Katowice

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga
Staniszcze Wielkie

Stowarzyszenie SOS Wioski Dzieciêce
w Polsce

Warszawa

Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki
Szkolnej Przemiana

Tczew

Stowarzyszenie Twórcze Studio Form
Wzorniczych Hajnówka

Hajnówka

Stowarzyszenie Wspomagania Osób
Niepe³nosprawnych Res Sacra Miser

Goœcieradów

Stowarzyszenie Wspomagania
Twórczoœci i Rozwoju Osób
Niepe³nosprawnych Unikat

Katowice

Œl¹skie Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom

z Upoœledzeniem Umys³owym
Knurów

Towarzystwo Altum
Rzeszów

Towarzystwo Przyjació³ Dzieci
£ukta

Towarzystwo Przyjació³ Dzieci
Ma³dyty

Towarzystwo Przyjació³ Dzieci
Mor¹g

Towarzystwo Przyjació³ Dzieci
P³oñsk

Towarzystwo Przyjació³ Dzieci
Tychy

Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Komenda
Hufca Gdañsk-Œródmieœcie

Gdañsk

Seminarium Metody pracy z rodzinami
dzieci krzywdzonych

Budapeszt, Wêgry

Pomoc rodzinie po przyjœciu na œwiat dziecka z zespo³em Downa – dy¿ury
w szpitalach i pierwszy kontakt, informacja, grupy wsparcia

5 000 z³

Organizacja festynu integracyjnego
3 100 z³

Projekt „Kartki œwi¹teczne” (we wspó³pracy z Fundacj¹ Pomocy Dzieciom Nie-
pe³nosprawnym Hipoterapia) – opracowanie nowego systemu zdobywania fun-
duszy na statutowe dzia³ania organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na rzecz
dzieci niepe³nosprawnych     4 000 z³

Dobrze, ze jesteœ… – cykl spotkañ i imprez w teatrze prze³amuj¹cych izolacjê
dzieci niepe³nosprawnych     4 000 z³

Organizacja pleneru plastycznego dla dzieci niepe³nosprawnych i dzieci z ro-
dzin ubogich     5 000 z³

Dzieñ, jak nie co dzieñ – spotkanie integracyjne przedstawiaj¹ce problemy
i trudn¹ sytuacjê dzieci niepe³nosprawnych     5 000 z³

Prowadzenie zajêæ fotograficznych dla osób niepe³nosprawnych
9 980 z³

Poznajmy siebie i œwiat, by wspólnie tu ¿yæ – wspólne warsztaty plastyczne i drama-
tyczne dla dzieci niepe³nosprawnych i m³odzie¿y z miejscowego gimnazjum

5 000 z³

Merytoryczne wspieranie lokalnych organizacji dzia³aj¹cych na rzecz dzieci i
m³odzie¿y niepe³nosprawnej     8 000 z³

Prowadzenie œwietlicy integracyjnej dla rodziców i dzieci ze œrodowisk wiejskich
4 000 z³

Cykl imprez integracyjnych adresowanych do gminnej spo³ecznoœci
3 770 z³

Prowadzenie szkoleñ dla wolontariuszy i warsztatów dla rodziców dzieci nie-
pe³nosprawnych     5 000 z³

Organizacja cyklu lokalnych imprez integracyjnych
5 000 z³

Prowadzenie integracyjnych warsztatów artystycznych dla dzieci i m³odzie¿y
niepe³nosprawnej oraz ich zdrowych rówieœników     7 000 z³

Jesteœmy razem – program integracyjny realizowany w dru¿ynach harcerskich
i gromadach zuchowych Hufca     4 000 z³

Udzia³ w seminarium Marii Keller-Hameli, Moniki Sajkowskiej i £ukasza Wojta-
sika, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa, Magdaleny Czub, Terenowy Komitet
Ochrony Praw Dziecka, Poznañ, Anny Danuty Lechowskiej, Stowarzyszenie dla
Dzieci i M³odzie¿y Szansa, G³ogów (dotacja ze œrodków regionalnego progra-
mu Dziecko Krzywdzone)              6 435,65 z³
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Centrum Wolontariatu
Gdañsk

Fundacja Edukacji i Twórczoœci
Bia³ystok

Fundacja Pomocy Samotnej Matce
Poznañ

Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny
Sokó³ka

Gimnazjum nr 24
Warszawa

Komitet Obywatelski Miasta
 Piekary Œl¹skie

Mazowieckie Stowarzyszenie na rzecz
Dzieci i M³odzie¿y z Mózgowym

Pora¿eniem Dzieciêcym
Miñsk Mazowiecki

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
Szczecinek

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
Koœcian

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, Œwietlica
Terapeutyczno-Wychowawcza Parasol

Kluczbork

Oœrodek Rehabilitacyjno-
Readaptacyjno-Misyjny Magnificat

Nowy S¹cz

P³ockie Stowarzyszenie
Klub Abstynentów

P³ock

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Upoœledzeniem Umys³owym

Gdañsk

Polskie Towarzystwo Zapobiegania
Narkomanii

Szczecin

Sejneñskie Towarzystwo
Oœwiatowo-Spo³eczne

Sejny

Stowarzyszenie Kobiet na rzecz Kobiet
Bytów

Szkolenie dla 90 wolontariuszy przygotowuj¹ce do prowadzenia programu
10 000 z³

Realizacja programu w oparciu o szkolne kluby wolontariusza oraz przygoto-
wanie biuletynów Razem (kwartalnik informuj¹cy o dzia³aniach programu Star-
szy brat, starsza siostra w Polsce)   12 000 z³

Realizacja programu z dzieæmi z rodzin niepe³nych bêd¹cych pod opiek¹ Fun-
dacji; wolontariuszami s¹ uczniowie szkó³ œrednich   12 000 z³

Realizacja programu w szkole podstawowej z udzia³em wolontariuszy z Ze-
spo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych     9 000 z³

Realizacja programu z udzia³em dzieci ze szko³y podstawowej i wolontariuszy
– harcerzy z gimnazjum     8 000 z³

Realizacja programu z udzia³em wolontariuszy, studentów i uczniów szkó³ œred-
nich oraz dzieci bêd¹cych pod opiek¹ Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej

8 000 z³

Realizacja programu z udzia³em wolontariuszy, uczniów Gimnazjum i Liceum
Ogólnokszta³c¹cego oraz dzieci kierowanych do programu przez Poradniê Psy-
chologiczno-Wychowawcz¹ i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

9 000 z³

Realizacja programu z udzia³em wolontariuszy ze szkó³ ponadpodstawowych
i dzieci objêtych pomoc¹ Oœrodka     6 000 z³

Realizacja programu z udzia³em wolontariuszy z Liceum Ogólnokszta³c¹cego i
grupy dzieci z trzech szkó³ podstawowych     8 000 z³

Realizacja programu z udzia³em wolontariuszy – uczniów szkó³ œrednich i dzieci
bêd¹cych pod opiek¹ œwietlicy   12 000 z³

Realizacja programu z udzia³em dzieci ze szkó³ podstawowych
6 000 z³

Realizacja programu z udzia³em dzieci objêtych pomoc¹ Stowarzyszenia i wo-
lontariuszy – uczniów z dwóch liceów i studentów lokalnej szko³y wy¿szej

12 000 z³

Realizacja programu z grup¹ dzieci upoœledzonych umys³owo z udzia³em wo-
lontariuszy – studentów i licealistów     8 000 z³

Realizacja programu z udzia³em wolontariuszy, uczniów starszych klas liceal-
nych i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych   12 000 z³

Realizacja programu z udzia³em 32 par wolontariuszy i dzieci
5 000 z³

Realizacja programu z udzia³em wolontariuszy – studentów Pomorskiej Aka-
demii Pedagogicznej i m³odzie¿y z Liceum Ogólnokszta³c¹cego – oraz dzieci
zagro¿onych patologi¹     8 000 z³

Starszy brat, starsza siostra
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Realizacja programu z udzia³em wolontariuszy z Centrum Wolontariatu i dzie-
ci z trzech szkól podstawowych, kierowanych do programu przez pedagogów
szkolnych i Oœrodek Pomocy Spo³ecznej   12 000 z³

Realizacja programu z udzia³em dzieci z trzech szkó³
8 000 z³

Realizacja programu z udzia³em dzieci z rodzin prze¿ywaj¹cych trudnoœci
i wolontariuszy – uczniów szkó³ œrednich   10 000 z³

Realizacja programu we wspó³pracy z Miejskim Oœrodkiem Pomocy Spo³ecz-
nej i trzema szko³ami     8 000 z³

Realizacja programu z udzia³em cz³onków Klubu Wolontariuszy i dzieci ze szko³y
8 000 z³

Realizacja programu z udzia³em wolontariuszy – uczniów Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego i Technikum Ekonomicznego i dzieci kierowanych do programu przez
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej     9 000 z³

Realizacja programu z udzia³em harcerzy i dzieci kierowanych do programu
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie     6 000 z³

Realizacja programu z udzia³em wolontariuszy – studentów i m³odzie¿y liceal-
nej oraz dzieci objêtych opiek¹ Towarzystwa   10 000 z³

Szkolenia dla nauczycieli i przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych, chc¹-
cych przyst¹piæ do realizacji programu: w Kazimierzu n/Wis³¹ dla 60 uczestni-
ków; trzy szkolenia w Warszawie dla 90 uczestników oraz ogólnopolskie spo-
tkania robocze dla 45 osób realizuj¹cych program w swoich organizacjach lub
szko³ach; prezentacje programu: w Pszczynie dla przedstawicieli samorz¹du
lokalnego; w Juracie dla przedstawicieli Powiatowych i Gminnych Komisji d/s
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych; publikacje materia-
³ów i biuletynu oraz organizacja wizyty w Polsce Zarz¹du Big Brother Big Sister
International (1 854 z³ ze œrodków Big Brother Big Sister International)

32 653,82 z³

Dotacja na kontynuowanie programu Starszy brat, starsza siostra w latach
2003-2005            1 200 000 z³

Dotacje: 1 966 222,37 z³

Szkolenia: 32 653,82 z³

Koszty realizacji programu: 201 713,89 z³

RAZEM: 2 200 590,08 z³

Stowarzyszenie na rzecz Osób
Potrzebuj¹cych Sursum Corda

Mszana Dolna

Stowarzyszenie na rzecz
Pomocy Spo³ecznej

Augustów

Stowarzyszenie Polskie
Centrum Mediacji

Pszczyna

Stowarzyszenie Polskie
Centrum Mediacji

¯ory

Szko³a Podstawowa nr 2
im. Romualda Traugutta

Czarna Bia³ostocka

Terenowy Komitet Ochrony
Praw Dziecka

Solec Kujawski

Towarzystwo Przyjació³ Dzieci
Gryfino

Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych
Krosno

Szkolenia

Fundacja Starszy Brat,
Starsza Siostra – Polska

Warszawa
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Jednym z podstawowych zadañ Programu Kulturalnego by³o upowszechnienie dostêpu do kul-

tury tam, gdzie oferta kulturalna jest uboga i ma³o zró¿nicowana. Wspieraliœmy lokalne organiza-

cje pozarz¹dowe i instytucje, które stara³y siê wzbogaciæ ¿ycie kulturalne na prowincji, w ma³ych

miastach i na wsi. Szczególn¹ wagê przyk³adaliœmy do dzia³añ podejmowanych przez i na rzecz

mniejszoœci narodowych, pomagaj¹c w realizacji przedsiêwziêæ sprzyjaj¹cych kszta³towaniu po-

staw otwartoœci wobec ró¿nic narodowoœciowych lub religijnych. Wspólnie z Regionalnym Pro-

gramem Sztuka i Kultura dzia³aj¹cym w ramach Open Society Institute pomagaliœmy w realizacji

miêdzynarodowych projektów artystycznych, które propaguj¹ wartoœciowe formy sztuki, inicjuj¹

publiczn¹ debatê na tematy wspó³czesnej kultury, sprzyjaj¹ porozumieniu miêdzy narodami, prze-

ciwdzia³aj¹ ksenofobii.

Kultura na wsi
Po raz kolejny og³osiliœmy konkurs na najlepszy projekt kulturalny adresowany do mieszkañ-

ców wsi. Celem konkursu by³o rozbudzenie zainteresowañ kulturalnych spo³ecznoœci wiejskiej

i w³¹czenie jej w ambitne dzia³ania kulturalne. W roku 2002 nagrodziliœmy 4 spoœród 25 nades³a-

nych propozycji. Nagrodê pierwsz¹ otrzyma³ projekt Drama w wiklinie zg³oszony przez Miejski

Oœrodek Kultury w znanym z wyrobów wikliniarskich Nowym Wiœniczu. Projekt obejmowa³ przy-

gotowanie w trakcie warsztatów spektaklu Wies³aw wed³ug Kazimierza Brodziñskiego. Obok zajêæ

poœwiêconych postaci romantycznego poety odbywa³y siê tak¿e æwiczenia w zakresie sztuki aktor-

skiej i rzemios³a wikliniarskiego. Wszystkie rekwizyty wykonane zosta³y z wikliny, a mieszkañcy

miasteczka i okolicznych wsi zaprojektowali i wykonali wiklinowy park, w którym umieœcili wikli-

nowe rzeŸby. Pomys³ przyniós³ mieszkañcom gminy wiele korzyœci: interesuj¹ce wydarzenie kultu-

ralne, wykorzystanie umiejêtnoœci miejscowych twórców, podtrzymanie tradycyjnego rzemios³a,

promocjê regionu. Dwie drugie nagrody przypad³y: Stowarzyszeniu Nasza Wieœ Fr¹czki za stwo-

rzenie spo³ecznego centrum kultury i aktywnoœci, które zaplanowa³o szereg dzia³añ wykorzystuj¹-

cych sztukê dla przezwyciê¿ania spo³ecznego marazmu (warsztaty artystyczne i rzemieœlnicze,

tworzenie alternatywnych Ÿróde³ zarobkowania) oraz Gminnemu Oœrodkowi Kultury w Czarnej

Górze (Bieszczady) za projekt Drewutnia artystyczna, który na terenach popegeerowskich wsi sta-

ra³ siê pobudziæ aktywnoœæ spo³ecznoœci lokalnej poprzez dzia³ania plastyczne, teatralne, muzycz-

ne itp. Trzeci¹ nagrodê otrzyma³ Urz¹d Gminy w Mieleszynie, dziêki któremu dzieci i m³odzie¿ z 18

gminnych wsi przygotowa³y spektakle teatralne, które pokazano nastêpnie mieszkañcom wsi na

zorganizowanym przez w³adze samorz¹dowe Wiejskim Œwiêcie Teatru.

Program
Kulturalny
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Kultura lokalna
Celem projektu by³o pobudzenie ¿ycia kulturalnego na terenach kulturalnie zaniedbanych

i zwiêkszenie zaanga¿owania samorz¹dów lokalnych w rozwój lokalnej kultury. Wspieraliœmy przedsiê-

wziêcia teatralne, filmowe, muzyczne i literackie, a tak¿e projekty interdyscyplinarne realizowane przez

powiatowe i gminne samorz¹dy, instytucje i oœrodki kultury, organizacje pozarz¹dowe, placówki oœwia-

towe i biblioteki. W tym roku, podobnie jak w latach ubieg³ych, przy ocenie projektów braliœmy pod

uwagê nie tylko ich walory artystyczne, ale i edukacyjne: upowszechnianie tolerancji i poszanowania dla

odmiennych kultur, religii i narodów. W 2002 roku dotacje przekazano na realizacjê 133 projektów.

Kultura i edukacja mniejszoœci narodowych
Jednym z wa¿nych zadañ Fundacji by³o wspieranie ró¿norodnoœci kulturowej i pomoc zamiesz-

kuj¹cym Polskê mniejszoœciom narodowym i etnicznym. W roku 2002 przyznaliœmy 60 dotacji,

kieruj¹c nasz¹ pomoc g³ównie na potrzeby edukacyjne i kulturalne mniejszoœci oraz ochronê ich

praw obywatelskich.

Artyœci w akcji
Czwarty rok z rzêdu, we wspó³pracy z Europejsk¹ Fundacj¹ Kulturaln¹ z Amsterdamu, wspoma-

galiœmy realizacjê programu Artyœci w akcji (w poprzednich latach projekt nosi³ nazwê Sztuka dla

spo³ecznej harmonii). Jest to program pracy artystycznej z dzieæmi i m³odzie¿¹ ze œrodowisk zagro-

¿onych patologiami spo³ecznymi. Zajêcia prowadz¹ re¿yserzy i aktorzy z udokumentowanym do-

robkiem artystycznym i doœwiadczeniem w pracy pedagogicznej. Praca z wykorzystaniem mo¿li-

woœci teatralnych s³u¿y procesowi uspo³ecznienia, aktywizacji, podwy¿szania samooceny m³odych

ludzi, przyczyniaj¹c siê poœrednio do polepszenia jakoœci ich ¿ycia. W realizacji programu uczest-

nicz¹ fundacje z Polski, Estonii, Litwy i £otwy i krajów ba³kañskich.

Od 2003 roku realizatorem programu bêdzie Stowarzyszenie Teatralno-Edukacyjne Wybrze¿ak

(prowadzone przez Adama Rusi³owskiego, wieloletniego koordynatora programu Artyœci w akcji

w Polsce),  któremu Fundacja przekaza³a dotacjê na prowadzenie programu w latach 2003-2004.

PROGRAMY REGIONALNE

Sztuka bez granic
W ramach programu Sztuka bez granic wspieraliœmy projekty wspó³pracy kulturalnej krajów Euro-

py Œrodkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej. Dofinansowywaliœmy przedsiêwziêcia artystyczne

propaguj¹ce wartoœciowe formy sztuki, inicjuj¹ce publiczn¹ debatê na tematy wspó³czesnej kultury,

u³atwiaj¹ce porozumienie miêdzy narodami i maj¹ce na celu przeciwdzia³anie ksenofobii. Dziêki

naszej pomocy polscy artyœci i krytycy sztuki mogli uczestniczyæ w imprezach organizowanych

w krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej, a twórcy z krajów regionu przyje¿d¿aæ do Polski.

Mosty porozumienia
Program ten, uruchomiony po 11 wrzeœnia 2001 roku, s³u¿yæ ma o¿ywieniu wspó³pracy kultu-

ralnej miêdzy krajami Europy Œrodkowo-Wschodniej oraz Azji Centralnej, Kaukazu i Mongolii.

Program Kulturalny
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W jego ramach wspierane s¹ projekty sprzyjaj¹ce porozumieniu i lepszemu wzajemnemu pozna-

niu odmiennych tradycji, kultur i religii.

Zbli¿enia
Program Zbli¿enia finansowa³ pobyty sta¿owe dla kuratorów i mened¿erów kultury z krajów

postkomunistycznych w wybranych przez nich placówkach w krajach Europy Œrodkowo-Wschod-

niej, Azji Centralnej i w Mongolii.

Polityka kulturalna
Prowadziliœmy te¿ konkurs na projekty dotycz¹ce kszta³towania polityki kulturalnej, unowoczeœnia-

nia prawa i przepisów podatkowych w dziedzinie finansowania kultury, usprawniania dzia³alnoœci in-

stytucji i stowarzyszeñ kulturalnych, podnoszenia kwalifikacji organizatorów ¿ycia artystycznego.

Programy Sztuka bez granic, Mosty porozumienia, Zbli¿enia oraz Polityka kulturalna finansowane

by³y przez Regionalny Program Sztuka i Kultura (407 492,71 z³).

Program Kulturalny Fundacji Batorego zakoñczy³ dzia³alnoœæ 31 grudnia 2002 roku. Fundacja

Batorego i Fundacja Wspomagania Wsi postanowi³y utworzyæ wspólny fundusz, z którego w la-

tach 2003-2004 bêd¹ finansowane dzia³ania kulturalne w ma³ych miastach i na wsi. Fundacja Bato-

rego przekaza³a 800 000 z³. na utworzenie funduszu.

Miejski Oœrodek Kultury
Nowy Wiœnicz

Gminny Oœrodek Kultury
Czarna Góra

Stowarzyszenie Nasza Wieœ Fr¹czki
Tu³awki

Urz¹d Gminy
Mieleszyn

Agencja Promocji Kultury,
Sztuki i Wypoczynku
Ostrów Wielkopolski

Akademickie Centrum Kultury UMCS
Chatka ¯aka

Lublin

I nagroda: realizacja projektu Drama w wiklinie we wsi Królówka (woj. ma³o-
polskie)   30 000 z³

II nagroda: realizacja projektu Drewutnia artystyczna dla mieszkañców gminy
Czarna w Bieszczadach   20 000 z³

II nagroda: zorganizowanie we wsi Fr¹czki Spo³ecznego Centrum Kultury
i Aktywnoœci   20 000 z³

III nagroda: organizacja warsztatów teatralno-plastyczno-muzycznych dla dzieci
i m³odzie¿y z 18 wsi gminy Mieleszyn   10 000 z³

Przygotowanie X Jubileuszowego Chanterelle Festival
5 000 z³

Organizacja koncertu oraz warsztatów tanecznych, wokalnych i instrumental-
nych w ramach VI Spotkañ Artystycznych w Jaworniku     5 000 z³

Konkurs na projekty wiejskie

Kultura lokalna

Program Kulturalny
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Ba³ucki Oœrodek Kultury
£ódŸ

Barlinecki Oœrodek Kultury
Barlinek

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Kisielice

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne
Teatr Grodzki
Bielsko-Bia³a

Bieszczadzka Fundacja Rozwoju Postaw
Twórczych Orelec-Gala

Bóbrka k/Soliny

Biuro Literackie Port Legnica
Legnica

Centrum Artystyczno-Szkoleniowe
Inter-Art
Tarnów

Chojnicki Dom Kultury
Chojnice

Cieszyñski Oœrodek Kultury
Dom Narodowy

Cieszyn

Dêbnowski Oœrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji

Dêbno

Dom Kultury
Go³dap

Dom Kultury
Pleszew

Dom Kultury
Zelów

Ekologiczny Klub UNESCO, Pracownia
na rzecz Bioró¿norodnoœci

Piaski

Fundacja Krzy¿owa dla Porozumienia
Europejskiego

Grodziszcze

Fundacja Lutnia Staropolska
Jordanów

Organizacja Ogólnopolskiego Przegl¹du Teatrów Dzieciêcych Dziatwa 2002
i warsztatów teatralnych dla nauczycieli i instruktorów     5 000 z³

Realizacja imprezy X Barlineckie Lato Teatralne
4 000 z³

Zorganizowanie konkursu plastycznego na najlepszy rysunek Radosne barwy
lata w mojej miejscowoœci     1 000 z³

Organizacja projektu integracyjnego Beskidzkie Œwiêto Ma³ych i Du¿ych
6 000 z³

Realizacja programu Przyjazna Bóbrka – cykl imprez warsztatowych, teatral-
nych, rzeŸbiarskich oraz spotkañ z twórcami i aktorami     8 000 z³

Zorganizowanie Festiwalu Literackiego Port Legnica 2002
5 000 z³

Przeprowadzenie cyklu spotkañ autorskich w cyklu Port Legnica po godzinach
5 000 z³

Organizacja X Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyki Odnalezionej
7 000 z³

Zorganizowanie XI Festiwalu Teatrów Ulicznych
7 000 z³

Organizacja warsztatów i koncertów w ramach XIII Miêdzynarodowej Dekady
Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej     4 000 z³

VI Triada Teatralna Dêbno 2002 – prezentacja spektakli i dzia³añ warsztatowych
4 000 z³

Zorganizowanie Transgranicznego koncertu noworocznego z udzia³em artystów
z Polski, Rosji, Litwy, Bia³orusi     5 000 z³

Organizacja Pleszewskich Spotkañ Kameralnych
5 000 z³

Organizacja VIII Letnich Koncertów Festiwalowych Zelów 2002
5 000 z³

Projekt Meandry Europy – dzia³ania artystyczne z pogranicza muzyki i teatru
z udzia³em mieszkañców gmin pogranicza polsko-ukraiñskiego

6 000 z³

Realizacja projektu kulturalnego Bug – rzeka, która ³¹czy
6 000 z³

Zorganizowanie warsztatów w ramach VII Miêdzynarodowego Konkursu Arty-
stycznego Moje miejsce na Ziemi     3 000 z³

Realizacja rocznego cyklu koncertów Wieczory Wysockie w Dworze na Wysokiej
6 000 z³

Program Kulturalny
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Fundacja Muzyka Cerkiewna
Hajnówka

Fundacja na rzecz Wspierania Kultur
Alternatywnych i Ekologicznych

Pobiedna

Fundacja Sztuka i Wspó³czesnoœæ
Warszawa

Gimnazjum
Jasienica Rosielna

Gminne Centrum Kultury w Œwiêtej
Katarzynie, Biblioteka

Siechnice

Gminny Oœrodek Kultury
Lubasz

Gminny Oœrodek Kultury
Parchowo

Gminny Oœrodek Kultury
P³oœnica

Goleniowski Dom Kultury
Goleniów

Grupa Artystyczna Ad Spectatores pod
wezwaniem Calderona

Wroc³aw

I³awskie Centrum Kultury
I³awa

Jazz Club Pod Filarami
Gorzów Wlkp.

Kaszubski Zespó³ Folklorystyczny
Krebane

Brusy

Kieleckie Centrum Kultury
Kielce

Kolegium Europy Wschodniej
Wroc³aw

Kutnowski Dom Kultury
Kutno

£ódzki Dom Kultury
£ódŸ

Organizacja XXI Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2002
10 000 z³

Festiwal Sztuki Lalkowej Wolimierz 2002 – pokazy spektakli studentów szkó³
lalkarskich w miasteczkach powiatów: lubañskiego, lwóweckiego, zgorzelec-
kiego oraz w przygranicznych miastach czeskich i niemieckich

6 000 z³

Organizacja debaty panelowej Odpowiedzialnoœæ ekonomiczna w kulturze –
pragmatyzm i etyka     5 000 z³

W przysz³oœæ z bogactwem przesz³oœci – projekt edukacyjno-kulturalny dla m³odzie¿y
5 000 z³

Realizacja projektu Terra Nostra – wczorajsza teraŸniejszoœæ integruj¹cego spo-
³ecznoœæ gminy Œwiêta Katarzyna (zbieranie wspomnieñ, dokumentów i rela-
cji rodzin zamieszkuj¹cych gminê)     8 000 z³

Organizacja Wêdrówki teatralnej po miasteczkach i wsiach gminy Lubasz
3 000 z³

Organizacja IX Biesiady Teatralnej
5 000 z³

Organizacja XV P³oœnickiego Lata Teatralnego
3 500 z³

Organizacja IV Miêdzynarodowych Spotkañ Teatralnych Brama 2002
4 000 z³

Realizacja spektaklu teatralnego Wroc³awski poci¹g widm
7 000 z³

Organizacja przez Bibliotekê Miejsk¹ konkursu fotograficznego Mój œwiat
w obiektywie     1 500 z³

Zorganizowanie cyklu zajêæ Ma³ej Akademii Jazzu
10 000 z³

VIII Miêdzynarodowy Festiwal Folkloru Dni Kultury Kaszubskiej – prezentacje
zespo³ów folklorystycznych Kaszub, Ukrainy, Czech, Szwecji, Anglii i Francji

6 000 z³

Warsztaty dla muzyków i instruktorów kaszubskich zespo³ów i kapel ludo-
wych w ramach Spotkañ Kaszubskich Instrumentalistów Ludowych

4 000 z³

Zorganizowanie VIII Ogólnopolskiego Przegl¹du Form Dokumentalnych NURT 2002
7 000 z³

Dolnoœl¹skie wêdrowanie – Schola Gregoriana Silenensis – koncerty i spektakle
na Dolnym Œl¹sku     7 000 z³

18 Jesienne Spotkania Teatralne Kutno 2002
5 000 z³

Zorganizowanie 11 £ódzkich Spotkañ Teatralnych
6 000 z³

Program Kulturalny



Sprawozdanie 2002 63

£ukowski Oœrodek Kultury
£uków

Ma³opolski Instytut Kultury
Kraków

Media Film. Studio Filmowe,
Promocyjne i Imprez Artystycznych

S³upca

Miejski Oœrodek Kultury
Nowy Targ

Miejski Oœrodek Kultury
Tychy

Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury
Pieñsk

Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury
Stary S¹cz

Miêdzynarodowe Stowarzyszenie
im. Janusza Korczaka

Warszawa

M³odzie¿owe Centrum Kultury
Skierniewice

M³odzie¿owy Dom Kultury
Gryfino

Muzeum Che³mskie
Che³m

Muzeum Regionalne Baszta
G³ogówek

Nomadyczny Uniwersytet WyobraŸni,
Ulic i Ogrodów

Poznañ

Nowogardzki Dom Kultury
Nowogard

Oficyna Wydawnicza Rytm
Warszawa

Orawskie Centrum Kultury
Jab³onka

Organizacja VII Konkursu Recytatorskiego Moje fascynacje renesansem i barokiem
2 000 z³

Organizacja IX £ukowskiej Jesieni Artystycznej M³odych
3 000 z³

Realizacja na ma³opolskiej prowincji projektu edukacji teatralnej Ruch Teatral-
ny – Dilettante     5 000 z³

Zorganizowanie jubileuszowego X Festiwalu Filmowego Prowincjonalia
5 000 z³

Projekt Korespondencja sztuk – cykl spotkañ z ludŸmi nauki, kultury i sztuki
7 000 z³

Przygotowanie XXX Tyskich Spotkañ Teatralnych
7 000 z³

Organizacja wspólnych warsztatów zg³oszonch przez: Miejsko-Gminny Oœrodek
Kultury w Pieñsku (projekt Promieñ); Jeleniogórskie Centrum Kultury (projekt
¯agiel) i Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Lubawce (projekt Na szczyt)

8 000 z³

Organizacja XXIV Staros¹deckiego Festiwalu Muzyki Dawnej
8 000 z³

Zorganizowanie w 60-t¹ rocznicê œmierci Janusza Korczaka Miêdzynarodowe-
go Zlotu M³odzie¿y w Treblince     5 000 z³

Organizacja Festiwalu Komedii Hi!Hi!Hi! – prezentacja spektakli w skierniewic-
kich szko³ach i na terenie powiatu     5 000 z³

Organizacja IV Gryfiñskich Spotkañ Teatralnych Karton 2002 z towarzysz¹cymi
im dzia³aniami muzycznymi, plastycznymi i edukacyjnymi     5 000 z³

Organizacja sesji naukowej na temat rozwoju sztuki chrzeœcijañskiej od X do XX w.
6 000 z³

X Œl¹ski Festiwal im. Ludwika van Beethovena G³ogówek 2002
6 000 z³

Inny nie znaczy obcy – warsztaty plastyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
ze wsi PGR Konarzewo k/Poznania     6 000 z³

Przegl¹d filmów, wystawa plakatów i seminarium w trakcie VII Ogólnopol-
skiego i III Miêdzynarodowego Festiwalu Filmów Ekologicznych EKOFILM 2002

5 000 z³

Pokazy filmów, spotkania z artystami i seminarium w ramach Miêdzynarodo-
wego Festiwalu Filmu, Muzyki i Malarstwa Lato z Muzami

5 000 z³

Organizacja uroczystoœci jubileuszowej z okazji 80-lecia urodzin W³adys³awa
Bartoszewskiego     6 500 z³

Organizacja wyk³adów, happeningów, pokazów filmowych i koncertu w ra-
mach projektu Orawa, Orawa, na Orawie £awa     3 000 z³
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Oœrodek Kultury
Brzeszcze

Oœrodek Kultury
Sejny

Pa³ac w Rybnej Sp. z o. o.
Tarnowskie Góry

Parafia Ewangelicko-Augsburska
Pasym

Pilski Dom Kultury
Pi³a

Polkowickie Towarzystwo Muzyczne
Polkowice

Polska Orkiestra W³oœciañska
im. Karola Namys³owskiego

Zamoœæ

Polski PEN Club
Warszawa

Przedszkole Gminne
Witnica

Regionalne Towarzystwo Oœwiatowo-
Kulturalne Wspólnota Wiejska

Kleszczewo

Regionalny Oœrodek Kultury i Sztuki
Suwa³ki

Regionalny Oœrodek Kultury
Czêstochowa

Samorz¹dowe Gimnazjum
Solec Zdrój

Samorz¹dowy Oœrodek Oœwiaty
Izbica

Sanockie Towarzystwo Muzyczne
Sanok

Soko³owski Oœrodek Kultury
Soko³ów Podlaski

Spo³eczny Instytut Wydawniczy Znak
Kraków

Cztery pory roku – obrzêdowy przegl¹d strojów, rêkodzie³a, ozdób, zanikaj¹-
cego s³ownictwa i zawodów     4 000 z³

Organizacja IX Miêdzynarodowego Festiwalu Organowego M³odych Iuniores
Priores Organorum Seinensis     4 000 z³

Organizacja XI Miêdzynarodowego Festiwalu Teatrów Dzieci i M³odzie¿y Bal-
tic – Satelid 2002     5 000 z³

Organizacja X Festiwalu Muzyki Kameralnej Kwartet Œl¹ski i Jego Goœcie w Pa³a-
cu w Rybnej     7 000 z³

Organizacja V Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej
5 000 z³

Zorganizowanie XIII Miêdzynarodowego Festiwalu Folkorystycznego Bukowiñ-
skie Spotkania z udzia³em zespo³ów z Ukrainy, Wêgier i Rumunii

8 000 z³

Organizacja III Ogólnopolskich Warsztatów Twórczych Interpretacja Muzyki
Dawnej – Muzyka Renesansu     5 000 z³

Zorganizowanie festiwalu XXIII Zamojskie Dni Muzyki
6 000 z³

Organizacja spotkañ z cyklu W perspektywie integracji europejskiej
7 000 z³

Zorganizowanie Wielkiego Pikniku Teatralnego na Œrodku Œwiata z udzia³em
dzieci polskich i niemieckich     4 000 z³

Realizacja ca³orocznych zajêæ pozalekcyjnych dla m³odzie¿y wiejskiej w ramach
projektu Tu i teraz     4 000 z³

V Miêdzynarodowe Recitale Chóralne Hora Cantavi 2002 – przegl¹d zespo³ów
chóralnych z Polski, Litwy i Norwegii     6 000 z³

Organizacja XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Haliny Poœwiatowskiej
4 000 z³

Ocaliæ od zapomnienia – edukacyjny program dla m³odzie¿y poœwiêcony hi-
storii regionu     4 000 z³

Realizacja widowiska teatralnego Na izbickim rynku
5 000 z³

XIV Miêdzynarodowe Spotkania Gitarowe Sanok 2003 – koncerty, warsztaty,
wyk³ady i lekcje mistrzowskie     6 000 z³

Organizacja II Nadbu¿añskich Spotkañ Folklorystycznych prezentuj¹cych wielo-
pokoleniowe zespo³y ludowe z terenów nadbu¿añskich Polski, Ukrainy i Bia³orusi

6 000 z³

Dni Tischnerowskie – wyk³ady, dyskusje, warsztaty z udzia³em uczniów
ks. Józefa Tischnera, spektakl teatralny Œleboda, czyli cenniejsi jesteœcie ni¿ wró-
ble, przegl¹d filmów o ks. Tischnerze   15 000 z³

Program Kulturalny
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Spó³dzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-W³asnoœciowa

Legionowo

Stowarzyszenie Artystyczne Kartki
Bia³ystok

Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne
Pracownia Teatralna
Ostrów Wielkopolski

Stowarzyszenie Dom Tañca
Warszawa

Stowarzyszenie Kulturalne
Teatr Efemeryczny

Suwa³ki

Stowarzyszenie Leœniczówka Pranie
Karwica

Stowarzyszenie Mi³oœników Kultury
i Sztuki Bieszczadzkiej

Bieszczadzkie Anio³y
Cisna

Stowarzyszenie Mi³oœników Muzyki
Organowej i Kameralnej Sauerianum

Drezdenko

Stowarzyszenie Mi³oœników Nowego
Dworu Gdañskiego Klub Nowodworski

Nowy Dwór Gdañski

Stowarzyszenie Muzyka Dawna
w Jaros³awiu

Jaros³aw

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju
Wsi Nasze Dzieci

Wschowa

Stowarzyszenie na rzecz Odnowy
i Wspó³istnienia Kultur Sa³asz

Cieszyn

Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk
Podkowa Leœna

Stowarzyszenie Panorama Sztuki
Chrzeœcijañskiej Musica Sacra

Skoczów

Stowarzyszenie Porozumienie dla
Zielonki
Zielonka

Stowarzyszenie Pro Varsovia
Warszawa

Organizacja spektakli teatralnych i plenerowych w ramach Legionowskich Pre-
zentacji Teatralnych Luby     5 000 z³

Zorganizowanie III Miêdzynarodowego Festiwalu Artystycznego Œwiat na uboczu
6 000 z³

Organizacja III Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Niezawodowych
4 000 z³

I Letni Tabor Domu Tañca Chlewiska 2002 – projekt letnich dzia³añ kultural-
nych we wsi Chlewiska: koncerty, warsztaty taneczne, wyk³ady

7 000 z³

Realizacja projektu Galeria pod œcian¹ – prezentacja projektów reklamy spo-
³ecznej wykonanych przez m³ode bezrobotne osoby na udostêpnionym bez-
p³atnie billboardzie     5 000 z³

Realizacja autorskiego programu kulturalnego Wojciecha Kassa Leœniczówka
Pranie – Oœrodek Promienny – cykl koncertów, spotkañ z artystami, warsztaty
literackie dla m³odzie¿y     7 000 z³

Zorganizowanie kina objazdowego dla mieszkañców gminy Cisna i innych gmin
w Bieszczadach     5 000 z³

Organizacja seminariów i wystawy w ramach projektu Jan Józef Szczepañski –
¿o³nierz, pisarz, cz³owiek     2 500 z³

Organizacja w Stegnie III Œwiatowego Zjazdu Mennonitów im. Helmuta
Reinera na ¯u³awach     3 000 z³

X Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej Pieœñ naszych korzeni – prezenta-
cja dorobku europejskich zespo³ów muzyki dawnej   15 000 z³

Organizacja imprez muzycznych dla mieszkañców wsi Spotkania z muzyk¹ Europy
6 000 z³

Realizacja projektu Dzieci S¹siadów – zajêcia plastyczne, teatralne, wokalno-
muzyczne, fotograficzne, spotkania z mieszkañcami wsi     6 000 z³

Festiwal Muzyczne konfrontacje: muzyka Ÿróde³ – koncerty muzyki ludowej,
pieœni polskich i wystawa malarstwa     4 000 z³

Przygotowanie VII Miêdzynarodowego Festiwalu Panorama sztuki chrzeœcijañskiej
5 000 z³

Realizacja przedstawienia na podstawie Gao Xingjiana przez nieprofesjonalny
Teatr Krzes³o     3 000 z³

Zorganizowanie przegl¹du filmów amatorskich Jutro filmu 2003
6 000 z³

Program Kulturalny
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Stowarzyszenie Przemyskie Centrum
Inicjatyw Kulturalnych Mytusa

Przemyœl

Stowarzyszenie Solidarnoœæ
Polsko-Czesko-S³owacka

Cieszyn

Stowarzyszenie Spo³eczno-Kulturalne
Mi³oœników Bierzwnika

Bierzwnik

Stowarzyszenie Teatr Wiejski Wêgajty
Jonkowo

Stowarzyszenie Wspó³pracy Gminy
Lwówek z Zagranic¹

Lwówek

Stowarzyszenie Zdanie
Stara Bystrzyca

Szko³a Podstawowa i Gimnazjum
w Ciechowie
Œroda Œl¹ska

Œródmiejskie Forum Kultury
£ódŸ

Teatr im. Cypriana Norwida
Jelenia Góra

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej
Legnica

Teatr im. Wilama Horzycy
Toruñ

Teatr IOTA Zbigniewa Waszkielewicza
Talki

Teatr Lalki i Aktora
£om¿a

Teatr Ósmego Dnia
Poznañ

Towarzystwo Altum
Rzeszów

Towarzystwo Gdañsk-Niderlandy
Gdañsk

Zorganizowanie IV Prezentacji Kultur Pogranicza Przemyœl 2002
7 000 z³

XIV Miêdzynarodowy Festiwal Teatralny Na granicy
8 000 z³

Zorganizowanie V Przegl¹du Filmów Czeskich i S³owackich Kino na granicy
5 000 z³

Organizacja warsztatów poœwiêconych muzyce renesansowej i cyklu koncer-
tów zespo³u Ars Antiqua w koœcio³ach województwa zachodniopomorskiego

6 000 z³

Realizacja projektu Missa Aurea w ramach programu Miêdzynarodowe Spotka-
nia Dramat i Liturgia     6 000 z³

Projekt Wioska teatralna – cykl warsztatów teatralnych dla miejscowej m³o-
dzie¿y i grup sta¿ystów w wybranych wsiach Warmii, Suwalszczyzny i Sejneñsz-
czyzny oraz Beskidu Niskiego   10 000 z³

Zorganizowanie III Festiwalu Kolêd i Pastora³ek
3 000 z³

Realizacja projektu edukacyjno-kulturalnego Œladem pielgrzymów do Compo-
stelli, czyli kamienie ¿yj¹     8 000 z³

Zorganizowanie ca³orocznego programu imprez kulturalnych dla spo³eczno-
œci wiejskiej Ciechowa     5 000 z³

Realizacja projektu dramaturgicznego dla m³odzie¿y My – na progu nowego wieku
5 000 z³

Prezentacja przedstawieñ w Goerlitz (Zgorzelec)
7 000 z³

Realizacja spektaklu Wschody i zachody miasta
10 000 z³

Przygotowanie kolejnej edycji Miêdzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT
15 000 z³

Realizacja projektu Plenery Wielkich Jezior – Festiwal Mazurski 2002
7 000 z³

Realizacja XV Miêdzynarodowego Festiwalu Teatru w Walizce z udzia³em ze-
spo³ów teatralnych z Londynu, Stuttgartu, Moskwy, Pragi i Mostaru

6 000 z³

Realizacja trzeciej edycji projektu Historia pod pr¹d
9 000 z³

Regionalna Akademia Kultury – odtworzenie i upowszechnienie regionalne-
go dziedzictwa kulturowego wsi oraz pobudzenie ¿ycia kulturalnego na tere-
nach dotkniêtych powodzi¹ w lipcu 2001 r.     6 000 z³

Projekt Dziedzictwo 2002 – konkurs fotograficzno-historyczny i wystawa prac
wykonanych z udzia³em m³odzie¿y ze szkó³ gmin Sztutowo i Stegna

4 000 z³

Program Kulturalny
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Towarzystwo im. Marii Konopnickiej
Góry Mokre

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych
Podkowa Leœna

Towarzystwo Kalisz Literacki
Kalisz

Towarzystwo Karpackie
Warszawa

Towarzystwo Kultury Sudeckiej
Sudetoria

Œwieradów Zdrój

Towarzystwo Mi³oœników Recza
Recz

Towarzystwo Muzyczne im. Karola
Szymanowskiego

Zakopane

Towarzystwo Przyjació³ Tworek
Amici di Tworki

Pruszków

Towarzystwo PrzyjaŸni i Wspó³pracy
Macedoñsko-Polskiej Wis³a

Skopje

Towarzystwo Rozwoju Soko³owska
Mieroszów

Towarzystwo Œpiewacze Harfa
Warszawa

Towarzystwo Teatralne Zderzenia
K³odzko

Trzebiatowski Oœrodek Kultury
Trzebiatów

Urz¹d Gminy
Bircza

Urz¹d Gminy
Nowe Warpno

Zorganizowanie XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Pamiêtnikarskiego Moje stro-
ny rodzinne dawniej a dziœ     5 000 z³

Realizacja programu Ma³e Ojczyzny – szkolenia i warsztaty dla animatorów
wydarzeñ kulturalnych w ma³ych miejscowoœciach     8 000 z³

Realizacja wyk³adów, zajêæ, warsztatów, przegl¹du filmów i spektaklu multi-
medialnego w ramach projektu Ballada o Szyd³owcu     7 000 z³

Salon Literacki Arkadiusza Pacholskiego – cykl spotkañ z pisarzami, poetami i
intelektualistami     5 000 z³

XVI Obóz Konserwatorski Grupy Kamieniarzy Magurycz – renowacja obiektów
cerkiewnej sztuki sakralnej, przydro¿nych krzy¿y i kapliczek   10 000 z³

Organizacja koncertów w ramach X Miêdzynarodowych Spotkañ z Muzyk¹ Dawn¹
5 000 z³

Zorganizowanie ulicznego widowiska historycznego Na kupieckim szlaku
4 000 z³

Przygotowanie jubileuszowych XXV Dni Muzyki im. Karola Szymanowskiego
5 000 z³

Kontynuacja realizowanego od kilku lat programu Razem w sztuce i ¿yciu
10 000 z³

Op³acenie rocznej prenumeraty polskich czasopism
2 076 z³

Przegl¹d filmów dokumentalnych i fabularnych oraz spotkania z aktorami pod-
czas imprezy Kieœlowski w Soko³owsku – III Spotkania Filmowe 2002     4 000 z³

Organizacja wystawy oraz warsztatów z udzia³em artystów z Polski, Czech
i S³owacji podczas pleneru twórczego poœwiêconego pamiêci Józefa Gielniaka

4 000 z³

Realizacja widowiska teatralno-etnicznego i warsztatów integracyjno-artystycznych
w czasie miêdzynarodowych Spotkañ pod Kyczer¹ Soko³owsko 2002     4 000 z³

Zorganizowanie polsko-czeskiego festiwalu muzycznego IV Koncert Pokoju
w polskich i czeskich miastach Œl¹ska     7 000 z³

Organizacja jesiennej edycji Festiwalu Teatralnego Zderzenia
6 000 z³

Œwiêto Ottona z Bambergu – cykl wyk³adów, seans filmowy o chrystianizacji
Pomorza Zachodniego, wystawa szczeciñskiego wydawnictwa Ottonianum,
koncert muzyki i pielgrzymka     3 000 z³

XXV Regionalny Przegl¹d Teatrzyków Dzieciêcych Tropem Jasia i Ma³gosi – pre-
zentacja widowisk przygotowanych przez teatrzyki lalkowe i ¿ywego planu

2 500 z³

Organizacja konkursu i otwarcie Izby Regionalnej w ramach projektu Kolejne
matamorfozy Podgrodzia – ocaliæ od zapomnienia     2 000 z³

Program Kulturalny
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Zamojskie Stowarzyszenie Kulturalne
Zamoœæ

Zespó³ Szkó³ Spo³ecznego Towarzystwa
Oœwiatowego

Olecko

Fundacja Wspomagania Wsi
Warszawa

Bia³oruskie Zrzeszenie Studentów
Bia³ystok

Biblioteka Publiczna
Ostrów Wielkopolski

Centrum Doradztwa i Informacji dla
Romów

£ódŸ

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
Ludwikowice K³odzkie

Centrum Polsko-Niemieckie
Kraków

Diecezjalny Oœrodek Kultury
Prawos³awnej Elpis

Gorlice

Dobrodzieñski Oœrodek Kultury
i Sportu

Dobrodzieñ

Dom Kultury Litewskiej
Puñsk

Dom Pojednania i Spotkañ
im. Œw. Maksymiliana M. Kolbego

Gdañsk

Fundacja Cmentarza ¯ydowskiego
Gêsia

Warszawa

Zorganizowanie XIII Miêdzynarodowych Spotkañ M³odego Teatru Zamoœæ 2003
5 000 z³

Zorganizowanie VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego Szkó³ Spo³ecznych STO
3 000 z³

Dotacja na utworzenie we wspó³pracy z Fundacj¹ Batorego funduszu wspiera-
j¹cego dzia³ania kulturalne w ma³ych miejscowoœciach i na wsi

800 000 z³

Zorganizowanie obchodów tradycyjnego bia³oruskiego Œwiêta Kupalle (Noc
Kupa³y)     4 000 z³

Zorganizowanie konferencji Przesz³oœæ dla przysz³oœci prezentuj¹cej cztery re-
ligie i narody mieszkaj¹ce kiedyœ w powiecie ostrowskim     4 000 z³

Organizacja muzycznych, plastycznych i jêzykowych Letnich warsztatów dzieci
i m³odzie¿y romskiej w Sulejówku     5 000 z³

Realizacja projektu przeciwko antysemityzmowi i ksenofobii My te¿ mieliœmy
s¹siadów     7 000 z³

Stworzenie strony internetowej poœwiêconej historii i kulturze ¯ydów Ocaliæ
od zapomnienia – uczyæ dla przysz³oœci   11 000 z³

Projekt Pamiêæ silniejsza od œmierci – prace porz¹dkowe na cmentarzu prawo-
s³awnym w Radocynie     5 000 z³

Projekt Pamiêæ silniejsza od œmierci – inwentaryzacja i remont cmentarzy ³em-
kowskich w kilku wsiach Beskidu Niskiego     3 000 z³

Organizacja konferencji naukowej Nastêpstwa „Akcji Wis³a” w œrodowisku
ukraiñskim     3 000 z³

Zorganizowanie ogólnopolskiego m³odzie¿owego przegl¹du poezji ³emkowskiej
3 000 z³

VI Ogólnopolskie Spotkania Zespo³ów Artystycznych Mniejszoœci Narodowych
i Etnicznych Źród³o 2002 – warsztaty taneczne oraz koncerty zespo³ów muzycz-
nych i œpiewaczych prezentuj¹ce dziedzictwo kulturalne mniejszoœci narodowych

5 000 z³

Organizacja przegl¹du twórczoœci kulturalnej mniejszoœci narodowych i etnicz-
nych oraz sympozjum dotycz¹cego miejsca mniejszoœci w Unii Europejskiej

5 000 z³

Realizacja projektu Bia³oruskie spotkania z kultura etniczn¹
7 000 z³

Konserwacja niszczej¹cych zabytków kultury ¿ydowskiej w Warszawie
7 000 z³

Program Kulturalny
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Fundacja Forum Dialogu
miêdzy Narodami

Gliwice

Fundacja im. bpa Antanasa
Baranauskasa Dom Litewski

Sejny

Fundacja Kultury Chrzeœcijañskiej Znak
Kraków

Fundacja Polska Akcja Humanitarna
Kraków

Fundacja Wspierania Mniejszoœci
£emkowskiej Rutenika

Warszawa

Gminny Oœrodek Kultury
Komañcza

Komitet Opieki nad Zabytkami
Kultury ¯ydowskiej

Tarnów

Krajowy Duszpasterz Romów,
Ks. Stanis³aw Opocki

Limanowa

£emkowski Zespó³ Pieœni i Tañca
Kyczera
Legnica

Ma³opolski Instytut Kultury
Kraków

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Jaros³awa Iwaszkiewicza

Lêbork

Muzeum Okrêgowe
Tarnów

Muzeum Pojezierza £êczyñsko-
W³odawskiego

W³odawa

Oœrodek Brama Grodzka Teatr NN
Lublin

Oœrodek Kultury Arsus
Warszawa-Ursus

Parafia Grecko-Katolicka
Bartoszyce

Realizacja projektu edukacyjnego S³ownik gliwicki – przedstawienie mieszkañ-
com historii miasta i wspólnego dziedzictwa kulturowego     6 000 z³

Antanas Baranauskas, znany i nieznany orêdownik pojednania litewsko-polskiego –
cykl imprez poœwiêconych dzia³alnoœci sejneñskiego biskupa A. Baranauskasa

6 000 z³

Projekt Mosty na Wschód – seminaria, wystawy i koncerty prezentuj¹ce kultu-
rê mniejszoœci ukraiñskiej     5 000 z³

Warsztaty malarsko-muzyczne dzieci romskich ze S³owacji oraz Romów z Czar-
nego Dunajca wraz z dzieæmi polskimi ze Stobrawy i z Opola, zakoñczone wy-
staw¹ prac oraz wystêpami w Opolu     6 532 z³

Zorganizowanie Kiermaszu Kultury £emkowskiej
5 000 z³

Wystêpy muzycznych zespo³ów ³emkowskich z Czech, Polski i S³owacji, warsz-
taty tkania i przêdzenia we³ny    3 000 z³

Dni pamiêci ¯ydów tarnowskich – organizacja koncertów oraz wycieczek po
mieœcie szlakiem miejsc upamiêtniaj¹cych obecnoœæ w przedwojennym Tar-
nowie spo³ecznoœci ¿ydowskiej     4 000 z³

Tworzenie klas dla dzieci romskich w wybranych miejscowoœciach
6 000 z³

Realizacja projektu Zahrajte mi husli – rekonstrukcja tradycyjnego ³emkow-
skiego obrzêdu weselnego     5 000 z³

Realizacja projektu edukacyjnego Ma³opolska wielu kultur
6 000 z³

Projekt Znam i akceptujê – spotkania mniejszoœci narodowych i etnicznych
zamieszka³ych w Lêborku: sesje popularno-naukowe, wieczory poetycko-mu-
zyczne, konkursy i wystawy oraz festiwal zespo³ów folklorystycznych

5 000 z³

Dzieci romskie w Muzeum – program edukacyjny dla dzieci romskich i polskich
6 000 z³

V Festiwal Trzech Kultur 2002 – koncerty, seminaria i warsztaty artystyczne
pogranicza kultur: prawos³awnej, judaistycznej i katolickiej     5 000 z³

Zorganizowanie seminarium dla nauczycieli – opiekunów szkolnych klubów
odkrywców Œcie¿kami pamiêci na temat historii i kultury mniejszoœci narodo-
wych na LubelszczyŸnie     6 000 z³

XI Ogólnopolski Przegl¹d Dorobku Artystycznego Mniejszoœci Narodowych
i Etnicznych Wspólnota w kulturze     8 000 z³

II Andrzejowe Dni – warsztaty pisania ikon, wystêpy zespo³ów muzycznych,
pokaz filmów dotycz¹cych stosunków polsko-ukraiñskich     5 000 z³

Zorganizowanie Miêdzynarodowych Spotkañ przy Ostrobardzkim Piecu – festyn
kulturalno-religijny z udzia³em Niemców, Polaków i Ukraiñców     5 000 z³

Program Kulturalny
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Parafia Greckokatolicka
œw. Piotra i Paw³a

Krynica Zdrój

Parafia Greckokatolicka
p.w. Narodzenia Najœwiêtszej

Marii Panny
£osie

Parafia Prawos³awna p.w. Zaœniêcia
Przenajœwiêtszej Bogarodzicy w £ugach

Dobiegniew

Parafialna Podstawowa Szko³a Romska
Suwa³ki

Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-
Oœwiatowe

Bia³ystok

Stowarzyszenie Festiwal Kultury
¯ydowskiej

Kraków

Stowarzyszenie Grupa Studnia O
Warszawa

Stowarzyszenie Kobiet Romskich
Kraków

Stowarzyszenie £emków
Legnica

Stowarzyszenie Mi³oœników Kultury
Ludowej

Czeremcha

Stowarzyszenie Mniejszoœci
Niemieckiej Warmia
Lidzbark Warmiñski

Stowarzyszenie Mor¹skie Narie
Mor¹g

Stowarzyszenie Olszówka
Bielsko-Bia³a

Realizacja projektu Werba – ocaliæ kolêdy ukraiñskiej wsi
5 000 z³

Organizacja festynu kulturalnego £osiañskie spotkania z tradycj¹
5 000 z³

Op³acenie czêœci kosztów wyjazdu wakacyjnego dzieci ³emkowskich
5 000 z³

Zorganizowanie w £ugach wieczoru poezji i pieœni ³emkowskiej
3 000 z³

Realizacja programu Internet w szkole romskiej
4 000 z³

Zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji Spotkajmy siê – m³odzie¿owe orga-
nizacje mniejszoœci narodowych i etnicznych w przededniu wejœcia Polski do UE

6 000 z³

Organizacja XII Festiwalu Kultury ¯ydowskiej
15 000 z³

Realizacja widowiska narracyjnego oraz warsztaty edukacyjno-artystyczne
w ramach projektu Taniec opowieœci czyli chasydzi Piaseczna

8 000 z³

Powrót ludzi wiatru i s³oñca – obchody 59-tej rocznicy zag³ady Romów w Szczurowej
4 000 z³

Projekt Dla naszych dzieci – zakup podrêczników, do¿ywianie, pomoc w nauce
i opiece szkolnej dla dzieci i m³odzie¿y romskiej     5 000 z³

Zorganizowanie w Krynicy II Miêdzynarodowego Biennale Kultury £emkowskiej
5 000 z³

Zorganizowanie w Micha³owie k. Lubina XXII £emkowskiej Watry na ObczyŸnie
5 000 z³

Zorganizowanie VII i VIII Spotkañ Folkowych Z wiejskiego podwórza – koncerty
zespo³ów folkowych mniejszoœci narodowych we wsi Czeremcha na Podlasiu

11 000 z³

Realizacja kolejnego etapu projektu Przywróciæ to¿samoœæ – poszerzanie wie-
dzy zwi¹zanej z przynale¿noœci¹ do okreœlonej grupy narodowoœciowej

3 000 z³

Zorganizowanie polsko-ukraiñsko-niemieckiego wieczoru adwentowego
Betlejem Narodów     5 000 z³

Zorganizowanie Dni Mniejszoœci Narodowych
5 000 z³

Wielokulturowoœæ w Karpatach – cykl prelekcji i warsztatów na temat wielokul-
turowoœci Podbeskidzia     5 000 z³

Program Kulturalny
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Wyrównawcze zajêcia pozalekcyjne dla dzieci romskich z klas 1-4
10 000 z³

Zakup pomocy naukowych oraz tzw. „wyprawek” dla dzieci romskich, uczniów
szkó³ podstawowych w Krakowie i gminie Kraków   20 000 z³

Realizacja programu edukacyjnego Mniejszoœci na co dzieñ (Litwini polscy
i Wêgrzy polscy)     5 000 z³

Rozwój instytucjonalny a kultura romska – warsztaty dla cz³onków stowarzy-
szeñ romskich ukierunkowane na wzmocnienie roli Romów w ¿yciu spo³ecz-
nym, realizowane w Macedonii i w Polsce     8 000 z³

Otwarte drzwi. Wiedza przeciw stereotypom – program edukacyjny dla nauczy-
cieli szkó³ ponadpodstawowych i m³odzie¿y z Kaszub dotycz¹cy zmiany ste-
reotypowego myœlenia o ¯ydach     6 000 z³

Zorganizowanie wystaw i prelekcji poœwiêconych budownictwu sakralnemu
obrz¹dku wschodniego w Karpatach     6 000 z³

Organizacja warsztatów muzycznych, kaligraficznych, wyk³adów i wyst¹pieñ
specjalistów i goœci w trakcie drugiej edycji Dni Kultury Muzu³mañskiej

6 000 z³

Dni Tolerancji – cykl wyk³adów i zajêæ interaktywnych dotycz¹cych poszano-
wania kultury i praw mniejszoœci narodowych     8 000 z³

Organizacja konferencji, druk publikacji i konserwacja nagrobków przedwo-
jennych mieszkañców Mazur w ramach projektu Obcy wœród obcych – swojacy
wœród swoich     4 000 z³

Jak daleko pada jab³ko od jab³oni – poszukiwanie przez m³odzie¿ licealn¹ œla-
dów przesz³oœci oraz œladów tradycji rodzinnych, etnicznych i wyznaniowych

3 000 z³

Warsztaty i prezentacja zespo³ów muzycznych polskich i zagranicznych pod-
czas V Polsko-Niemiecko-Ukraiñskiego Festiwalu Folklorystycznego S¹siady

4 000 z³

Modernizacja strony internetowej Schlesien Journal-Jung
4 000 z³

Organizacja wystawy fotograficznej prac Tomasza Tomaszewskiego Cyganie –
inni ludzie tacy jak my     6 000 z³

Zakup podrêczników i pomocy szkolnych dla dzieci romskich w Szczecinku
i okolicznych miasteczkach     8 000 z³

Zorganizowanie festiwalu Polsko-Ukraiñskie Dialogi Muzyczne
7 000 z³

Projekt artystyczno-edukacyjny dla dzieci i m³odzie¿y ze œrodowisk zagro¿o-
nych B¹dŸ sob¹ – podaj d³oñ   10 000 z³

Program Kulturalny

Stowarzyszenie Romów
Kraków

Stowarzyszenie Willa Decjusza
Kraków

Œwiêtokrzyskie Centrum Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej

Kielce

Towarzystwo Edukacyjne
Wiedza Powszechna

Gdañsk

Towarzystwo Karpackie
Warszawa

Towarzystwo Kultury Muzu³mañskiej w RP
Gdañsk

Towarzystwo PrzyjaŸni
Polsko-Izraelskiej

Ko³obrzeg

Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa
Kulturowego Kresów Dawnych i

Obecnych Ojcowizna
Wêgorzewo

Trzebiatowski Oœrodek Kultury
Trzebiatów

Zwi¹zek Niemieckich Stowarzyszeñ
Spo³eczno-Kulturalnych w Polsce

Opole

Zwi¹zek Romów Polskich
Szczecinek

Zwi¹zek Ukraiñców Podlasia
Bielsk Podlaski

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne
Teatr Grodzki
Bielsko-Bia³a

Artyœci w akcji
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Projekt W przestrzeni s³owa, muzyki i tañca – przygotowanie spektaklu teatral-
nego z udzia³em wychowanków krakowskich domów dziecka oraz mieszka-
nek Przytuliska dla Bezdomnych Kobiet     8 000 z³

Realizacja III edycji projektu Sztuka dla pokoju – ludzie do ludzi – zajêcia i warsz-
taty artystyczne dla objêtej opiek¹ kuratora m³odzie¿y przebywaj¹cej w Domu
Dziecka i Oœrodku Wychowawczym  10 000 z³

Warsztaty teatralno-integracyjne dla ch³opców z zak³adu poprawczego i m³o-
dzie¿y ze szkó³ œrednich Raciborza   10 000 z³

Dzia³ania teatralno-terapeutyczne z udzia³em artystów oraz m³odzie¿y ze schro-
niska dla ofiar przemocy w rodzinie i oœrodków socjo-terapeutycznych, zakoñ-
czone wystawieniem spektaklu teatralnego   10 000 z³

Cykl zajêæ teatralnych dla uczniów szkó³ œrednich i studentów po przebytych
kryzysach psychicznych   10 000 z³

Teatr pod Parasolem – II czêœæ programu teatralno-terapeutycznego dla dzieci
ze œrodowisk patologicznych realizowany przez Bukowieck¹ Pracowniê Eko-
edukacji i Terapii przez Sztukê     9 000 z³

Projekt Szczep – warsztaty teatralne z m³odzie¿¹ i dzieæmi z terenów dawnych
pañstwowych gospodarstw rolnych województwa warmiñsko-mazurskiego

10 000 z³

Projekt Ko³acze na wierzbie – zajêcia artystyczne i kulturoznawcze dla dzieci
i m³odzie¿y ze œwietlic terapeutycznych     5 000 z³

Warsztaty teatralne Dziwierz Marzyciel dla m³odzie¿y z szeœciu wybranych oœrod-
ków szkolno-wychowawczych z województwa mazowieckiego

10 000 z³

Prowadzenie Europejskiego Centrum Informacji Sztuka dla Spo³ecznej Harmo-
nii i kontynuacja realizacji projektu Artyœci w akcji (dotacja na lata 2003-2004)

240 000 z³

Pamiêæ, nostalgia, wymazywanie – miêdzynarodowe spotkanie pisarzy, intelek-
tualistów i publicystów z Europy Œrodkowej i Wschodniej  21  788 z³

II Pomorskie Warsztaty Tañca Wspó³czesnego z udzia³em teatrów tañca z Bia-
³orusi, £otwy i Rosji, przygotowane przez Trójmiejski Teatr Plastyki Ruchu

7 242 z³

Nowa Estonia – Musica Nova – prezentacja wspó³czesnej muzyki estoñskiej,
warsztaty dla kompozytorów i wykonawców, wyk³ady

16 019,66 z³

VII Sesja T³umaczy Pieœni S³owian Wschodnich z udzia³em t³umaczy i autorów z
Bia³orusi, Polski, Rosji i Ukrainy   13 252 z³

Pozoriste Teatr – prezentacje niezale¿nych serbskich grup teatralnych oraz se-
minarium z udzia³em przedstawicieli pozarz¹dowych organizacji kulturalnych
z Belgradu i Nowego Sadu   22 576 z³

Program Kulturalny

Centrum M³odzie¿y
im. Henryka Jordana

Kraków

Miejskie Centrum Kultury
Polanica Zdrój

Raciborskie Centrum Kultury
Racibórz

Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne
Biogrupa

Kraków

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Psychiatrii i Opieki Œrodowiskowej

Kraków

Stowarzyszenie OnJaTy
Bukowiec

Stowarzyszenie Teatralne Remus
Warszawa

Stowarzyszenie Wspierania TrzeŸwoœci i
Przeciwdzia³ania Patologii Spo³ecznej Dom

£ódŸ

Teatr Przeoczenie
Warszawa

Stowarzyszenie Teatralno-Edukacyjne
Wybrze¿ak

Gdañsk

Fundacja Inicjatyw Miêdzynarodowych
Warszawa

Miejski Dom Kultury
Gdañsk

Nadba³tyckie Centrum Kultury
Gdañsk

Oœrodek Badañ Twórczoœci Jerzego
Grotowskiego

Wroc³aw

Sztuka bez granic
– projekty realizowane w Polsce
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Miêdzynarodowe Spotkania Teatralne Terapia i Teatr – festiwal teatralny po-
œwiêcony integracji ludzi niepe³nosprawnych i pe³nosprawnych oraz upow-
szechnieniu technik rehabilitacji poprzez teatr     4 980 z³

III Miêdzynarodowy Festiwal Dzia³añ Teatralnych i Plastycznych Zdarzenia – Tczew
– Europa: interdyscyplinarny festiwal dzia³añ plastycznych i teatralnych absol-
wentów wy¿szych szkó³ artystycznych z krajów Europy Œrodkowej i Wschodniej

7 221 z³

VII Suwalskie Eksploracje Teatralne SET 2002 z udzia³em zespo³ów teatralnych
z Polski i zagranicy   14 800 z³

IX Miêdzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda 2002 z udzia³em studentów szkó³
filmowych z Europy Œrodkowej i Wschodniej     9 200 z³

Udzia³ w miêdzynarodowej konferencji poœwiêconej problemom mniejszoœci
etnicznych i praw cz³owieka w  filmie dokumentalnym, Sofia, Bu³garia

959,39 z³

Udzia³ w Miêdzynarodowym Festiwalu Teatralnym, Warna, Bu³garia
1 676,71 z³

Udzia³ w realizacji miêdzynarodowego dokumentalnego projektu filmowego
Seen by Others, Dubrownik, Chorwacja              1 909,90 z³

Udzia³ w seminarium poœwiêconym problemom filmu dokumentalnego, Jihla-
wa, Czechy              1 366,68 z³

Udzia³ w warsztatach tañca nowoczesnego prowadzonych przy okazji Miêdzyna-
rodowego Festiwalu Tañca Wspó³czesnego – Konfrontacje 2002, Praga, Czechy

1 414,58 z³

Udzia³ w wernisa¿u ich wystawy i prezentacji multimedialnej Galerii Raster pro-
wadzonej przez £ukasza Gorczycê i Micha³a Kaczyñskiego, Praga, Czechy

2 998,38 z³

Koncerty muzyki dawnej i warsztaty dla m³odzie¿y w kilku miastach na Litwie
4 426,16 z³

Udzia³ w projekcie kulturalnym The Experimental Cinema of Lithuanians from
New York, Wilno, Litwa   856,46 z³

Udzia³ w sympozjum Access to Excess MediaArtLab, Moskwa i Ni¿ny Nowgo-
rod, Rosja              2 170,05 z³

Udzia³ w przegl¹dzie filmów dokumentalnych ojca i syna, Marcela i Paw³a £oziñ-
skich, Wilno, Litwa              2 286,84 z³

Udzia³ w Miêdzynarodowych Dniach Sztuki z okazji 60. rocznicy powstania
teatru w wileñskim getcie, Wilno, Litwa   864,43 z³

Udzia³ w konferencji oraz wernisa¿u wystawy Sex and Social Exhibitionism in
East European Photography, Ryga, £otwa              1 640,31 z³

Program Kulturalny

Poleski Oœrodek Sztuki
£ódŸ

Stowarzyszenie Integracji
Humanistycznej Po-Most

Tczew

Stowarzyszenie Kulturalne
Teatr Efemeryczny

Suwa³ki

Stowarzyszenie Rotunda
– Centrum Kultury

Kraków

Maciej Adamek, dokumentalista

Jadwiga Oleradzka, re¿yser

Leszek Dawid, student PWSTiT

Barbara Medajska, filmoznawca

Joanna Leœnierowska, Katarzyna
Wielga, krytycy teatralni

Monika Sosnowska, Wilhelm Sasnal,
artyœci malarze

Fundacja Lutnia Staropolska
Jordanów

Ryszard Kluszczyñski, profesor
Uniwersytetu £ódzkiego

Marcel i Pawe³ £oziñscy, dokumentaliœci

Marcel £oziñski, dokumentalista

Magdalena Kardasz, kurator

Sztuka bez granic – projekty realizowane
w innych krajach regionu
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Program Kulturalny

Karolina Ochab, mened¿er kultury

Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne
Biogrupa

Kraków

Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne
Stary Dom, Nowy S¹cz

Joanna Krzymuska-Stokowska, Krystyna
Dyrda-Kortyka, plastycy

Marek Grygiel, kurator, Zbigniew
Tomaszczuk, fotografik

Maciej Nowicki, Helsiñska Fundacja
Praw Cz³owieka, Vita Zelakeviciute,

dokumentalista

Piotr Kielar, Piotr Muszyñski, re¿yserzy

Teatr Otwartej Kreacji
Kraków

Nikita Kuznetzov, krytyk literacki,
Andrzej Wajda, re¿yser, Krystyna

Zachwatowicz, scenograf

Anna Mokrzycka, kurator

Ma³gorzata Sternal, mened¿er kultury

Janusz Byszewski, Maria Parczewska,
kuratorzy

Micha³ Buchowski, antropolog kultury

Oskar Dawicki, Artur Tajber, artyœci
performerzy

Agnieszka Sienkiewicz-Nowacka,
kurator

El¿bieta Wrotnowska, dokumentalistka

Marek Cho³oniewski, Tomasz Duda,
muzycy

S³awomir Kêdzierski, kurator

Piotr Wyrzykowski, artysta performer

Udzia³ w seminarium Zarz¹dzanie w dziedzinie sztuki, Ryga, £otwa
1 249,89 z³

Udzia³ cz³onków Stowarzyszenia w warsztatach Spotkanie kultur, Skopje, Ma-
cedonia   13 040 z³

Zespó³ muzyczny Karpaty Magiczne zosta³ zaproszony na Ethno Jazz Trio Festi-
wal 2002, Kiszyniów, Mo³dawia     4 460 z³

Udzia³ w Miêdzynarodowych Warsztatach Sztuki Papieru, Kiszyniów, Mo³dawia
5 788,49 z³

Udzia³ w projekcie kulturalnym poœwiêconym profesjonalnej fotografii spo-
³ecznej, Moskwa, Rosja              3 200,41 z³

Udzia³ w Miêdzynarodowym Festiwalu Filmowym, Nowosybirsk, Rosja
5 149,29 z³

Udzia³ w Festiwalu Filmów Dokumentalnych, Perm, Rosja
4 375,76 z³

Artur Dobrzañski, Wojciech £uczyñski, Beata Owczarek, Barbara Patoczka, Ja-
nusz Skubaczkowski, Ewa Wardza³a wziêli udzia³ w Festiwalu Tañca Wspó³cze-
snego, Petersburg, Rosja              8 944,44 z³

Udzia³ w imprezie Dostojewski i Wajda – warsztaty z aktorami nad tekstem
Idioty Dostojewskiego, wystawa scenografii, spotkanie z krytykami, St. Peters-
burg, Rosja              5 204,92 z³

Udzia³ w warsztatach Nowe sposoby prezentacji zbiorów muzealnych, St. Pe-
tersburg, Rosja   400,63 z³

Udzia³ w seminarium poœwiêconym kszta³towaniu polityki kulturalnej w kra-
jach postkomunistycznych, St. Petersburg, Rosja              1 544,44 z³

Udzia³ w warsztatach edukacji artystycznej Przeciêcie, Samara, Rosja
3 306,96 z³

Udzia³ w warsztatach i forum dyskusyjnym poœwiêconym problemom mniejszo-
œci etnicznych i prawom cz³owieka w filmie dokumentalnym, Sibiu, Rumunia

1 291,45 z³

Udzia³ w projekcie Zone Performance Festival and Symposium – On the Edge,
Timisoara, Rumunia              3 424,74 z³

Udzia³ w warsztatach plastycznych, Bratys³awa, S³owacja
285,92 z³

Udzia³ w seminarium poœwiêconym wspó³czesnemu teatrowi europejskiemu,
Nitra, S³owacja   453,46 z³

Udzia³ w warsztatach i koncertach Improwizacje muzyczne, Kijów, Ukraina
2 755,54 z³

Udzia³ w seminarium organizowanym przez Muzem im. Bu³hakowa, Kijów,
Ukraina   382,07 z³

Udzia³ w sympozjum sztuki nowych mediów, Kijów, Ukraina
1 991,45 z³
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Program Kulturalny

Anna Haracz, tancerka i choreograf

Polski Oœrodek Miêdzynarodowego
Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci Assitej

Warszawa

Oœrodek Badañ Twórczoœci Jerzego
Grotowskiego

Wroc³aw

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne
Teatr Grodzki
Bielsko-Bia³a

Biuro Festiwalowe Kraków 2000
Kraków

Centrum Sztuki Wspó³czesnej
– Zamek Ujazdowski

Warszawa

Fundacja Krzy¿owa
dla Porozumienia Europejskiego

Grodziszcze

Fundacja Muzyka Kresów
Lublin

Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów
Wroc³aw

Ma³opolski Instytut Kultury
Kraków

Oœrodek Dokumentacji Sztuki
Tadeusza Kantora

Kraków

Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne
Biogrupa

Kraków

Stowarzyszenie M³odych Twórców
Ku Teatrowi

Poznañ

Stowarzyszenie Teatralno-Edukacyjne
Wybrze¿ak

Gdañsk

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa
Borussia
Olsztyn

Udzia³ w Akademii Tañca Wspó³czesnego, Odessa, Ukraina
1 968,51 z³

Maciej Dobosiewicz, Marta Guœniowska, Jaros³aw Kilian, Aleksandra Rembow-
ska, Arkadiusz Rogoziñski uczestniczyli w projekcie kulturalnym realizowanym
w ramach programu Interplay Europe 2002, Pecs, Wêgry              3 629,79 z³

Ewangelie dzieciñstwa – wyprawa teatralno-œpiewacza do spo³ecznoœci Swa-
nów w górach Kaukazu, Gruzja   23 946 z³

Wyjazd sta¿owy Marii Schejbal do DAH Theatre Research Center w Belgradzie
6 000 z³

Pobyt sta¿owy mened¿era kultury z Rosji
1 200 z³

Pobyt sta¿owy mened¿erów kultury z Rosji i Ukrainy
2 400 z³

Pobyt sta¿owy mened¿era kultury z Ukrainy
1 200 z³

Wyjazd sta¿owy Katarzyny Majewskiej do Art Workshop Lazareti w Chorwacji
6 400 z³

Pobyt sta¿owy mened¿erów kultury z Jugos³awii
2 400 z³

Pobyt sta¿owy mened¿era kultury z Rosji
1 200 z³

Pobyt sta¿owy mened¿era kultury z Ukrainy
1 200 z³

Wyjazd sta¿owy Daniela Banaczka do DAH Theatre Research Center w Belgradzie
7 200 z³

Pobyt sta¿owy i stypendia dla mened¿erów kultury z Bia³orusi, Kirgizji i Mongolii
24 400 z³

Pobyt sta¿owy mened¿erów kultury z Ukrainy
2 400 z³

Pobyt sta¿owy mened¿erów kultury z Rosji
3 600 z³

Mosty porozumienia

Zbli¿enia
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Program Kulturalny

Œl¹ski Teatr Tañca
Bytom

Spo³eczne Stowarzyszenie Edukacyjno-
Teatralne Oœrodek

Teatr Stacja Szamocin
Szamocin

Stowarzyszenie Centrum Wspierania
Aktywnoœci Lokalnej CAL

Warszawa

Pobyt sta¿owy mened¿era kultury z Rosji
1 200 z³

Cultura Animi – stworzenie forum wspó³pracy œrodowiska liderów pozarz¹do-
wych organizacji kulturalnych, animatorów kultury i artystów w celu wspó³-
tworzenia polityki kulturalnej pañstwa   62 250 z³

Program Centrum Aktywnoœci Lokalnej jako wspó³czesny model oœrodka kultury w
ma³ej spo³ecznoœci realizowany wraz z wileñskim Centrum Inicjatyw Obywatelskich

48 000 z³

Dotacje: 2 710 600,71 z³

Koszty realizacji programu: 316 131,56 z³

RAZEM: 3 026 732,27 z³

Polityka kulturalna

Regionalny Program Sztuka i Kultura
W Fundacji im. Stefana Batorego mieœci³o siê biuro Regionalnego Programu Sztuka i Kultura

powo³anego przed siedmioma laty przez Open Society Institute. Zadaniem programu, obejmuj¹-

cego 26 krajów Europy Œrodkowej, Wschodniej i Azji Centralnej, by³a promocja wspó³pracy i wy-

miany kulturalnej w regionie. Biuro zakoñczy³o dzia³alnoœæ 31 grudnia 2002 roku.

Koszty prowadzenia programu: 407 939,13 z³



77Sprawozdanie 2002

Dzia³ania Programu Wydawniczego skierowane by³y do wydawców ksi¹¿ek i czasopism spo-

³eczno-kulturalnych, a poœrednio tak¿e do czytelników. Wspieraliœmy publikacje, które uznajemy

za wa¿ne i wartoœciowe, a które nie mog¹ liczyæ na komercyjny sukces.

Ksi¹¿ki
Od roku 2000 skupialiœmy siê na próbie wprowadzenia do szerszego obiegu czytelniczego war-

toœciowych tekstów obrazuj¹cych ¿ycie umys³owe w krajach naszego regionu. W wyborze tej te-

matyki kierowaliœmy siê przeœwiadczeniem, ¿e wspó³czesna humanistyka i literatura tych krajów

nie s¹ w Polsce dostatecznie znane, co przek³ada siê na niewielk¹ wiedzê o kulturze i wspó³cze-

snoœci spo³eczeñstw, z którymi ³¹cz¹ nas s¹siedztwo, wspólna przesz³oœæ i nowe wyzwania. Ambit-

ne zamierzenia wydawców podejmuj¹cych „wschodnie” prace przek³adowe nie mog³yby siê po-

wieœæ bez dodatkowych œrodków – wspieraliœmy wiêc ksi¹¿ki z zakresu nauk humanistycznych

i spo³ecznych oraz wspó³czesnej eseistyki i prozy, t³umaczone na polski z jêzyków krajów Europy

Œrodkowej i Wschodniej, Ba³kanów oraz by³ego ZSRR. Przyznawane raz w roku dotacje na pokrycie

czêœci kosztów publikacji by³y wspó³finansowane przez Next Page Foundation i Open Society Insti-

tute w Budapeszcie w ramach projektu T³umaczenia wschodnie (East Translates East). Obok zorga-

nizowanego po raz trzeci w tej formule konkursu dla wydawców, w roku 2002 wspólnie z Wydaw-

nictwem Sic! wydaliœmy ksi¹¿kê Pierre’a Hassnera Koniec pewników. Eseje o wojnie, pokoju i przemocy

(przek³ad Maryna Ochab). Koniec pewników to – po ksi¹¿ce Korupcja i rz¹dy Susan Rose-Ackerman

– kolejna nasza publikacja poœwiêcona problemom, które Fundacja uznaje za szczególnie istotne

i które podejmuje w swoich dzia³aniach.

Czasopisma spo³eczno-kulturalne
Fundacja konsekwentnie od wielu lat dotowa³a czasopisma spo³eczno-kulturalne oraz pisma mniej-

szoœci narodowych. Uwa¿aliœmy to za wa¿ne ze wzglêdu na ich kulturotwórczy charakter, atrakcyj-

noœæ tej formy uczestnictwa w ¿yciu publicznym oraz jakoœæ refleksji i krytyki uprawianej przez naj-

lepsze z czasopism. Zale¿a³o nam zw³aszcza na wspieraniu redakcji, które tworz¹ wokó³ siebie ¿ywe

œrodowiska i inicjuj¹ dzia³alnoœæ kulturaln¹; staraliœmy siê pomagaæ sprawnym organizatorom, dba-

j¹cym o racjonalizacjê kosztów, sensown¹ dystrybucjê i promocjê pisma. Popieraliœmy i sami podej-

mowaliœmy – poprzez projekt Witryna Czasopism – dzia³ania popularyzuj¹ce rozwi¹zania techniczne

i organizacyjne pozwalaj¹ce trafiaæ do wiêkszej liczby czytelników, a tak¿e obni¿yæ koszty produkcji

i dystrybucji czasopism (publikowanie, promocja i sprzeda¿ w internecie itd.).

Program
Wydawniczy
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Dotacje przyznawane by³y na zasadach konkursowych. Dwa razy w roku organizowaliœmy otwarty

konkurs dla wydawców niekomercyjnych, niskonak³adowych czasopism spo³eczno-kulturalnych,

którzy wydali co najmniej 3 numery pisma (nie przyznawaliœmy dotacji na za³o¿enie lub sta³e

sponsorowanie pisma, nie wspieraliœmy tak¿e czasopism naukowych, specjalistycznych, wyzna-

niowych, pism bêd¹cych organami partii politycznych lub administracji pañstwowej, a tak¿e gazet

lokalnych, biuletynów i informatorów). Dodatkowo, po raz pierwszy zorganizowaliœmy konkurs

zamkniêty, do którego zaprosiliœmy 15 czasopism dot¹d najczêœciej przez nas wspieranych (kryte-

ria wyboru tych pism to: minimum 3 dotacje przyznane przez Fundacjê od stycznia 1998 do maja

2001; œrednia dotacja wiêksza ni¿ 4 000 z³). Pisma te uzyska³y dotacje na pokrycie czêœci kosztów

wydawniczych w roku 2002 i 2003.

Witryna Czasopism
Dzia³alnoœæ grantodawcz¹ prowadziliœmy równolegle z realizacj¹ projektu Witryna Czasopism.

Jego celem jest promocja czasopism – i szerzej: promocja czytelnictwa – oraz udostêpnianie

wydawcom i redakcjom rozwi¹zañ technicznych i organizacyjnych pozwalaj¹cych obni¿yæ kosz-

ty produkcji i dystrybucji i docieraæ do nowych czytelników (darmowe oprogramowanie do two-

rzenia wydañ elektronicznych i archiwów, mo¿liwoœæ sprzeda¿y prenumeraty on-line). Wa¿nym

elementem projektu jest promowanie prenumeraty czasopism kulturalnych wœród odbiorców

indywidualnych i bibliotek. Osi¹ projektu jest portal tematyczny http://witryna.czasopism.pl

adresowany do wszystkich zainteresowanych uczestniczeniem w obiegu kultury – za poœrednic-

twem internetu oferujemy im ³atwiejszy dostêp do czasopism kulturalnych. Portal

http://witryna.czasopism.pl zawiera pe³ne dane o ponad 430 pismach (w wersji polskiej i an-

gielskiej), ok³adki i spisy treœci (uzupe³niane na bie¿¹co od roku 2000) oraz informacje o nowych

numerach, autorskie przegl¹dy prasy, najciekawsze przedruki z pism kulturalnych. W 43 wyda-

niach „Gazety Witryny” opublikowaliœmy 82 autorów: od debiutantów do Czes³awa Mi³osza.

Portal pozwala na subskrybowanie informacji o nowowydanych numerach czasopism, daje mo¿-

liwoœæ wydrukowania blankietu prenumeraty, a nawet – dla wybranych pism – op³acenia jej

kart¹ p³atnicz¹. Patronat nad Witryn¹ Czasopism objê³y „Gazeta Wyborcza” (cykliczna publika-

cja tekstów przygotowanych przez zespó³ Witryny), internetowy portal www.polityka.onet.pl

(przedruki materia³ów z Witryny) i TVP1. Projekt Witryna Czasopism od pocz¹tku swego istnie-

nia realizowany by³ we wspó³pracy z Wydawnictwem FA-art.

Program Wydawniczy zakoñczy³ dzia³alnoœæ 31 grudnia 2002 roku. Na kontynuowanie projektu

Witryna Czasopism dwuletni¹ dotacjê otrzyma³a Fundacja Galerii Foksal.
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Fundacja Aletheia
Warszawa

Oficyna Naukowa
Warszawa

Stowarzyszenie przeciw
Antysemityzmowi i Ksenofobii

Otwarta Rzeczpospolita
Warszawa

Stowarzyszenie Villa Sokrates
Krynki

Wydawnictwo Czarne
Sêkowa

Wydawnictwo KR
Warszawa

Wydawnictwo Sic!
Warszawa

Wydawnictwo Trio
Warszawa

Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagielloñskiego

Kraków

Wydawnictwo W.A.B.
Warszawa

Wydawnictwo-Drukarnia Bonami
Poznañ

Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich,
Ossolineum

Wroc³aw

„Akcent”. Literatura i Sztuka

Wydanie ksi¹¿ki: Miko³aj Bierdiajew, Nowe œredniowiecze. Los cz³owieka we
wspó³czesnym œwiecie (po³owa dotacji ze œrodków projektu T³umaczenia
wschodnie)     6 500 z³

Wydanie ksi¹¿ki: Jurij Afanasjew, Niebezpieczna Rosja. Tradycje obecnej w³adzy
absolutnej (po³owa dotacji ze œrodków projektu T³umaczenia wschodnie)

30 000 z³

Wydanie, wspólnie z wydawnictwem W. A. B., ksi¹¿ki: Sergiusz Kowalski i Mag-
dalena Tulli, Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiœci   10 000 z³

Wydanie ksi¹¿ki: Aleœ Czobat, Ziemia œw. £ukasza (po³owa dotacji ze œrodków
projektu T³umaczenia wschodnie)   10 000 z³

Wydanie ksi¹¿ek: Herta Mueller, Serc¹tko (po³owa dotacji ze œrodków projektu
T³umaczenia wschodnie)     9 000 z³

Vladimir Arsenijeviæ, Pod pok³adem (po³owa dotacji ze œrodków projektu T³u-
maczenia wschodnie)     6 000 z³

Adam Bodor, Wizyta arcybiskupa (po³owa dotacji ze œrodków projektu T³uma-
czenia wschodnie)     4 500 z³

Wydanie ksi¹¿ki: Margarete Buber-Neumann, Milena. Przyjació³ka Kafki (po³o-
wa dotacji ze œrodków projektu T³umaczenia wschodnie)     5 000 z³

Wydanie, wspólnie z Fundacj¹ Batorego, ksi¹¿ek: Susan Rose-Ackerman, Ko-
rupcja i rz¹dy i Pierre Hassner, Koniec pewników   12 000 z³

Wydanie ksi¹¿ki: Tadeusz Czekalski, Albania; seria „Historia pañstw œwiata w
XX wieku” (po³owa dotacji ze œrodków projektu T³umaczenia wschodnie)

15 000 z³

Wydanie ksi¹¿ki: Lucian Boia, Historia i mit w œwiadomoœci Rumunów (po³owa
dotacji ze œrodków projektu T³umaczenia wschodnie)   10 000 z³

Wydanie ksi¹¿ki: Oksana Zabu¿ko, Badania terenowe nad ukraiñskim seksem
(po³owa dotacji ze œrodków projektu T³umaczenia wschodnie)     8 000 z³

Wydanie ksi¹¿ki: Myron Pietrowski, Mistrz i miasto. Kijowskie konteksty Micha-
i³a Bu³hakowa (po³owa dotacji ze œrodków projektu T³umaczenia wschodnie)

8 000 z³

Wydanie ksi¹¿ki: Miros³aw Hroch, Powstanie ma³ych narodów europejskich;
seria „Zrozumieæ Europê” (po³owa dotacji ze œrodków projektu T³umaczenia
wschodnie)     8 000 z³

Wydawca: Wschodnia Fundacja Kultury Akcent, Lublin
Dotacja na wydanie numeru 1-2/2002 poœwiêconego tematyce równoœci p³ci:
„Oczyma kobiet – m³ode gniewne” i równoœæ etnicznej: „Czarni Amerykanie”

10 000 z³

Ksi¹¿ki

Czasopisma
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„Antyfon”.
Kwartalnik Diecezji

Przemysko-Nowos¹deckiej

„Arche”.
Wiadomoœci Bractwa

„Arkusz”. Miesiêcznik kulturalny

„Bunt M³odych Duchem”. Czasopismo
niezale¿ne, miêdzypokoleniowe,

ponadpartyjne, historyczno-
socjologiczne i ekologiczno-

samorz¹dowe

„Czasopis”. Bia³oruskie pismo
spo³eczno-kulturalne

„De Musica”. Pismo internetowe

„Dekada Literacka”.
Miesiêcznik kulturalny

„Didaskalia”.
Gazeta Teatralna

„Dziennik Portowy”

„Dzikie ¯ycie”

„FA-art”. Kwartalnik Literacki

„Format”. Pismo artystyczne

„Fotografia”

„Fraza”.
Poezja, proza, esej

„Gadki z Chatki”.
Pismo folkowe

„Guliwer”. Czasopismo o ksi¹¿ce
dla dziecka

„Ha!art”.
Interdyscyplinarny magazyn

kulturalno-artystyczny

Wydawca: Diecezjalny Oœrodek Kultury Prawos³awnej Elpis, Gorlice
Dotacja na wydanie czterech numerów pisma poœwiêconych kulturze prawo-
s³awia na Podkarpaciu     4 000 z³

Wydawca: Bractwo M³odzie¿y Prawos³awnej w Polsce, Bia³ystok
Dotacja na wydawanie pisma w 2002 i 2003 roku   20 000 z³

Wydawca: Oficyna Wydawnicza G³os Wielkopolski, Poznañ
Dotacja na honoraria autorskie do numerów wydawanych w 2003 roku

6 000 z³

Wydawca: Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, Warszawa
Dotacja na zakup sprzêtu komputerowego i papieru     4 000 z³

Wydawca: Stowarzyszenie Dziennikarzy Bia³oruskich, Bia³ystok
Dotacja na wydanie 5 numerów pisma i prenumeratê dla czytelników z Bia³orusi

15 000 z³

Wydawca: Stowarzyszenie De Musica, Warszawa
Dotacja na wydanie monograficznego numeru pisma, poœwiêconego kultu-
rze w³oskiej     3 000 z³

Wydawca: Krakowska Fundacja Kultury, Kraków
Dotacja na wydawanie pisma w 2002 i 2003 roku   30 000 z³

Wydawca: Krakowskie Stowarzyszenie Teatralne, Kraków
Dotacja na wydawanie pisma w 2002 i 2003 roku   88 000 z³

Wydawca: Biuro Literackie Port Legnica, Legnica
Dotacja na wydawanie pisma w 2002 i 2003 roku   14 000 z³

Wydawca: Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, Bystra
Dotacja na wydawanie elektronicznej wersji pisma i stworzenie jego interne-
towego archiwum     2 000 z³

Wydawca: Wydawnictwo FA-art. Konrad C. Kêder, Bytom
Dotacja na wydawanie pisma w 2002 i 2003 roku   40 000 z³

Wydawca: Akademia Sztuk Piêknych, Wroc³aw
Dotacja na wydanie trzech numerów pisma     7 500 z³

Wydawca: Wydawnictwo Kropka Jolanta i Waldemar Œliwczyñscy, Wrzeœnia
Dotacja na wydanie dwóch numerów pisma     5 000 z³

Wydawca: Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne Fraza, Rzeszów
Dotacja na honoraria autorskie i promocjê pisma     6 000 z³

Wydawca: Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka ¯aka, Lublin
Dotacja na wydawanie pisma w 2002 i 2003 roku   20 000 z³

Wydawca: Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich, Ossolineum, Wroc³aw
Dotacja na wydanie numeru 4/2002, poœwiêconego fiñskiej literaturze dla dzieci

5 800 z³

Wydawca: Stowarzyszenie na rzecz Kultury Krakowa Krakowska Alternatywa, Kraków
Dotacja na wydanie numeru monograficznego prezentuj¹cego literaturê by-
³ej Jugos³awii   14 000 z³
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„Jaæwie¿”

„Kartki”.
Pismo literacko-artystyczne

„Konteksty”.
Antropologia kultury. Etnografia. Sztuka

„Kresy”. Kwartalnik literacki

„Kwartalnik Artystyczny Kujawy
i Pomorze”

„Kwartalnik Filmowy”

„Kwartalnik Gorlicki”

„Meble”. Strefa tekstu

„Midrasz”. Pismo ¿ydowskie

„Na Sieradzkich Szlakach”

„Nad Buhom i Narwoju”. Ukraiñskie
pismo Podlasia

„Niwa”.
Tygodnik Bia³orusinów w Polsce

„Nowa Okolica Poetów”

„(op. cit., Maszyna interpretacyjna”.
Pismo kulturalno – spo³eczne

„Opcje”. Dwumiesiêcznik kulturalny

„Podkowiañski Magazyn Kulturalny”

„Pogranicza”.
Szczeciñski dwumiesiêcznik kulturalny

Wydawca: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Suwa³ki
Dotacja na wydawanie pisma w roku 2002 (honoraria autorskie)     5 000 z³

Wydawca: Stowarzyszenie Artystyczne Kartki, Bia³ystok
Dotacja na wydawanie pisma w 2002 i 2003 roku   32 000 z³

Wydawca: Polska Akademia Nauk, Instytut Sztuki, Warszawa
Dotacja na wydawanie pisma w 2002 i 2003 roku   10 000 z³

Wydawca: Stowarzyszenie Literackie Kresy, Lublin
Dotacja na wydanie numeru 51/52, poœwiêconego m.in. Gaetanowi Picon
i Brunonowi Schultzowi     9 000 z³

Wydawca: Wojewódzki Oœrodek Kultury, Bydgoszcz
Dotacja na wydawanie pisma w 2002 i 2003 roku   20 000 z³

Wydawca: Polska Akademia Nauk, Instytut Sztuki, Warszawa
Dotacja na wydawanie pisma w 2002 i 2003 roku   14 000 z³

Wydawca: Stowarzyszenie Mi³oœników Ziemi Gorlickiej, Gorlice
Dotacja na wydawanie pisma w roku 2002 (druk)     1 000 z³

Wydawca: Wydawnictwo Strefa Tekstu, Warszawa
Dotacja na wydanie szeœciu numerów pisma w roku 2003   10 000 z³

Wydawca: Stowarzyszenie Midrasz, Warszawa
Dotacja na aktualizacjê dostêpnej w internecie bazy danych tekstów podej-
muj¹cych tematy ¿ydowskie     5 000 z³

Wydawca: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Regionalna Pracow-
nia Krajoznawcza, Sieradz
Dotacja na wydawanie pisma w roku 2002 (druk i honoraria autorskie)

3 000 z³

Wydawca: Zwi¹zek Ukraiñców Podlasia, Bielsk Podlaski
Dotacja na rozbudowê wersji elektronicznej pisma oraz archiwum w internecie

10 000 z³

Wydawca: Rada Programowa Tygodnika Niwa, Bia³ystok
Dotacja na wysy³kê 100 darmowych rocznych prenumerat pisma na Bia³oruœ

13 520 z³

Wydawca: Towarzystwo Literackie im. Stanis³awa Piêtaka, Rzeszów
Dotacja na wydanie numeru 9/2002     4 000 z³

Wydawca: Stowarzyszenie Etnografów i Antropologów Kultury Pasa¿ Antro-
pologiczny, Warszawa
Dotacja na wydanie czterech numerów pisma   10 000 z³

Wydawca: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice
Dotacja na wydawanie elektronicznej wersji pisma oraz stworzenie archiwum
w internecie   10 000 z³

Wydawca: Towarzystwo Przyjació³ Miasta-Ogrodu Podkowa Leœna, Podkowa Leœna
Dotacja na wydanie trzech numerów pisma (honoraria autorskie)

3 600 z³

Wydawca: Dom Kultury Klub 13 Muz, Szczecin
Dotacja na wydawanie pisma w 2002 i 2003 roku   32 000 z³
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Wydawca: Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne Portret, Olsztyn
Dotacja na wydanie numeru 13/2002 oraz promocjê pisma – festiwal m³odej
prozy Dzyndzo³ki Fullkontakt     8 000 z³

Dotacja na wydanie numeru tematycznego poœwiêconego sztuce po 1989 roku
6 000 z³

Wydawca: Ostro³êckie Centrum Kultury, Ostro³êka
Dotacja na wydawanie pisma w wersji papierowej i elektronicznej

6 000 z³

Wydawca: Jagielloñskie Towarzystwo Kulturalno-Oœwiatowe Klub Jagielloñski, Kraków
Dotacja na wydanie czterech numerów i rozbudowê strony internetowej pisma

10 000 z³

Wydawca: Uniwersytet Gdañski, Katedra Slawistyki, Gdañsk
Dotacja na wydawanie pisma w wersji elektronicznej     2 000 z³

Wydawca: Fundacja Libera³ów, Gdañsk
Dotacja na wydawanie pisma w 2002 i 2003 roku   56 000 z³

Wydawca: Zwi¹zek Ukraiñców w Polsce, Warszawa
Dotacja na wydanie jednego numeru pisma   10 000 z³

Wydawca: Us³ugi Wydawnicze Lena, Helena Lazarowicz, Wroc³aw
Dotacja na promocjê pisma (druk materia³ów promocyjnych oraz organizacja
wydarzenia artystycznego: instalacja video, performance, muzyka)

1 960 z³

Wydawca: Stowarzyszenie Nikt Ruch Kulturotwórczy, Wroc³aw
Wydanie jednego numeru pisma i rozbudowa strony internetowej     6 100 z³

Wydawca: Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii Sztuki, Warszawa
Dotacja na usprawnienie pracy redakcji (zakup nagrywarki CD)     1 000 z³

Wydawca: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Zielona Góra
Dotacja na wydanie dwóch numerów pisma     2 700 z³

Wydawca: Powiatowy Oœrodek Kultury, Sieradz
Dotacja na wydawanie pisma (honoraria autorskie) i zakup sprzêtu komputerowego

6 000 z³

Wydawca: Chrzeœcijañskie Stowarzyszenie Osób Niepe³nosprawnych, ich Ro-
dzin i Przyjació³ Ognisko, Kraków
Dotacja na wydawanie pisma w wersji papierowej i elektronicznej     5 200 z³

Wydawca: Polski Oœrodek Lalkarski Polunima, £ódŸ
Dotacja na wydanie numeru 2/2002     3 500 z³

Wydawca: Polska Akademia Nauk, Instytut Badañ Literackich, Warszawa
Dotacja na wydawanie pisma w 2002 i 2003 roku   18 000 z³

Wydawca: Oœrodek Kultury i Sztuki, Wroc³aw
Dotacja na wydawanie pisma w roku 2003 (honoraria autorskie)     3 000 z³

Wydawca: Fundacja Anima, £ódŸ
Dotacja na wydawanie pisma w 2002 i 2003 roku   24 000 z³

Wydawca: Stowarzyszenie Artystyczno-Literackie Undergrunt, Olsztyn
Dotacja na wydanie dwóch numerów pisma w roku 2002     3 500 z³

„Portret”. Pismo literacko-kulturalne

„Pracownia”. Pismo literackie

„Pressje”. Teki Klubu Jagielloñskiego

„Projektor. Jugos³awia”.
Dwumiesiêcznik internetowy

„Przegl¹d Polityczny”
Kwartalnik polityczny

„Ridna Mowa”.
Czasopismo edukacyjno-spo³eczne

„Rita Baum”.
Filozofia, literatura, sztuka

„Sekcja”.
Dwumiesiêcznik artystyczny

„Serce i Troska”

„Siódma Prowincja”.
Kwartalnik kulturalny

„Œwiat³o i Cienie”

„Teatr Lalek”

„Teksty Drugie”
Teoria literatury, krytyka, interpretacja

„Tin”.
Tygodnik internetowy

„Tygiel Kultury”

„Undergrunt”.
Pismo artystyczno-literackie
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Wydawca: Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity, Wadowice
Dotacja na wydawanie pisma (druk)     1 500 z³

Wydawca: Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Legnica
Dotacja na wydanie numeru tematycznego „Bilans 50-letniego pobytu wojsk
radzieckich w Legnicy”     2 500 z³

Wydawca: Towarzystwo WiêŸ, Warszawa
Dotacja na wydawanie pisma w 2002 i 2003 roku   30 000 z³

Wydawca: Zamojski Dom Kultury, Zamoœæ
Dotacja na wydanie czterech numerów pisma     4 000 z³

Wydawca: Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa
Dotacja na wysy³kê darmowych rocznych prenumerat pisma dla 100 odbior-
ców z Europy Wschodniej     4 000 z³

Dotacja na realizacjê projektu Witryna Czasopism w latach 2003-2004
400 000 z³

Realizacja projektu w roku 2002, portal http://witryna.czasopism.pl
171 522,74 z³

Dotacja na dzia³ania informacyjne Fundacji
2 500 z³

Prowadzenie internetowej galerii dla dzieci Podró¿e ze sztuk¹
17 000 z³

Prowadzenie internetowego serwisu informacyjnego independent.pl
w roku 2002     7 000 z³

Wydawanie pisma wiêziennego „Aby do Wokandy. Gazeta Barczewska”
643,53 z³

Prenumerata dziesiêciu czasopism na rok 2002 oraz oprawa niektórych tytu³ów
1 500 z³

Dotacje: 1 272 023,53 z³

Witryna Czasopism: 171 522,74 z³

Koszty realizacji programu: 104 063,69 z³

RAZEM: 1 547 609,96 z³

„Wadoviana”.
Przegl¹d historyczno-kulturalny

„Wersja”.
Miesiêcznik legnicki

„WiêŸ”

„Zamojski Kwartalnik Kulturalny”

„Zeszyty Literackie”

Fundacja Galerii Foksal
Warszawa

Witryna Czasopism

Fundacja Pomocy
na rzecz ¯o³nierzy Armii Krajowej

im. gen. Leopolda Okulickiego
Warszawa

Galeria Zderzak
Kraków

Independent Bart³omiej Rusiñski
Warszawa

Zak³ad Karny
Barczewo

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek
S³u¿ebnic Krzy¿a,

Oœrodek Ekumeniczny im. Jana XXIII
Warszawa

Inne dotacje



84

W 2002 roku Fundacja im. Stefana Batorego oferowa³a m³odym pracownikom naukowym mo¿-

liwoœæ ubiegania siê o stypendia na pó³roczne pobyty badawcze w zagranicznych placówkach

naukowych. Dziêki wspó³pracy z regionalnym programem stypendialnym Open Society Institute

i British Foreign and Commonwealth Office mogliœmy równie¿ zaoferowaæ pracownikom nauko-

wym i studentom stypendia na sta¿e naukowe na Uniwersytecie w Oxfordzie i w Cambridge.

W grudniu 2002 roku program zakoñczy³ dzia³alnoœæ. Fundacja przekaza³a ostatni¹ ratê 4-let-

nich stypendiów doktoranckich dla nauczycieli z ma³ych oœrodków oraz ostatnie dotacje dla: Kasy

im. Józefa Mianowskiego na prowadzenie w latach 2003-2004 programu Stypendia Wschodnie;

Stowarzyszenia Otwarta Rzeczypospolita na prowadzenie w latach 2003-2006 konkursu im. Jana

Józefa Lipskiego na najlepsze prace magisterskie z dziedziny humanistyki i nauk spo³ecznych oraz

Stowarzyszenia Collegium Invisibile na dzia³alnoœæ w roku akademickim 2002/2003.

Stypendia
Akademickie

Stypendia uzupe³niaj¹ce na maksymalnie pó³roczny pobyt w oœrodkach na-
ukowych za granic¹ we wszystkich dziedzinach wiedzy; w 2002 roku stypen-
dia przyznano 26 osobom:

Arkadiusz Adamczyk, Instytut Historii Akademii Œwiêtokrzyskiej, Filia w Piotr-
kowie Trybunalskim, sta¿ badawczy (2 miesi¹ce) w Instytucie Polskim im. W.
Sikorskiego, Londyn, Wielka Brytania (stypendium w wysokoœci 2 000 USD)

Krzysztof Bielawski, Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagielloñskie-
go, sta¿ badawczy (1 miesi¹c) w Hertford College, Oxford, Wielka Brytania
(stypendium w wysokoœci 1 000 USD)

Piotr Borek, Instytut Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej w Krakowie,
sta¿ badawczy (6 miesiêcy) na Lwowskim Uniwersytecie im. Iwana Franko,
Ukraina (stypendium w wysokoœci 6 000 USD)

Agnieszka Ciarka, Katedra Fizjologii Doœwiadczalnej Akademii Medycznej w
Warszawie, sta¿ badawczy (6 miesiêcy) w Université Libre de Bruxelles, Bel-
gia (stypendium w wysokoœci 6 000 USD)

Jan Ciechanowski, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, sta¿
badawczy (3 miesi¹ce) na Universidade de Lisboa, Portugalia (stypendium
w wysokoœci 3 000 USD zostanie wyp³acone w 2003 r.)

Stypendia

Stypendia na sta¿e zagraniczne
dla m³odych pracowników naukowych
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Stypendia Akademickie

Dorota Darmochwa³-Kolarz, Katedra i Klinika Po³o¿nictwa i Perinatologii
Akademii Medycznej w Lublinie, sta¿ badawczy (4 miesi¹ce) w Institut de
Obstétrique, Ginécologie et Endocrynologie de Reproduction, Clamart, Fran-
cja (stypendium w wysokoœci 4 000 USD)

Maciej Dybowski, Wydzia³ Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mic-
kiewicza, sta¿ badawczy (3 miesi¹ce) w Institut de Droit European, Fribourg,
Szwajcaria (stypendium w wysokoœci 3 000 USD)

Agnieszka Monika Golec, Instytut Psychologii PAN w Warszawie, sta¿ ba-
dawczy (6 miesiêcy) na University of Maryland, College Park, USA (stypen-
dium w wysokoœci 6 000 USD zostanie wyp³acone w 2003 r.)

August Grabski, ¯ydowski Instytut Historyczny, sta¿ badawczy (2 miesi¹ce)
w Laboratoire d’Analyse des Systemes Politiques, Pary¿, Francja (stypendium
w wysokoœci 2 000 USD)

Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk, Instytut Historii Akademii Œwiêtokrzyskiej, Filia
w Piotrkowie Trybunalskim, sta¿ badawczy (2,5 miesi¹ca) w Universidad
Complutense de Madrid, Hiszpania (stypendium w wysokoœci 2 400 USD)

Wac³aw Kotliñski, Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu Politechniki Rzeszow-
skiej, sta¿ badawczy (4 miesi¹ce) w University of Cardiff, Wielka Brytania
(stypendium w wysokoœci 3 800 USD zostanie wyp³acone w 2003 r.)

Anna Lankoff, Instytut Biologii Akademii Œwiêtokrzyskiej w Kielcach, sta¿
badawczy (3 miesi¹ce) na Wright State University, Dayton, USA (stypendium
w wysokoœci 2 400 USD)

Agnieszka Leñko-Szymañska, Katedra Jêzyka Angielskiego Uniwersytetu
£ódzkiego, sta¿ badawczy (3 miesi¹ce) w Lancaster University, Wielka Bryta-
nia (stypendium w wysokoœci 3 000 USD)

Aleksandra Lipiñska, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wroc³awskiego,
sta¿ badawczy (6 miesiêcy) na Europa Universität Viadrina, Frankfurt/Oder,
Niemcy (stypendium w wysokoœci 4 200 USD)

Tomasz Ma³yszek, Instytut Filologii Germañskiej Uniwersytetu Wroc³awskie-
go, sta¿ badawczy (1 miesi¹c) w Technische Universität, Berlin, Niemcy (sty-
pendium w wysokoœci 1 000 USD)

Dominik M¹czyñski, Wydzia³ Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mic-
kiewicza, sta¿ badawczy (1 miesi¹c) w Miêdzynarodowym Biurze Dokumenta-
cji Fiskalnej, Amsterdam, Holandia (stypendium w wysokoœci 1 000 USD)

Tomasz Paw³owski, Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskie-
go, sta¿ badawczy (4 miesi¹ce) w Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik,
Albert-Einstein-Institut, Golm, Niemcy (stypendium w wysokoœci 3 400 USD)

Dariusz Piesik, Katedra Entomologii Stosowanej Akademii Techniczno-Rol-
niczej, sta¿ badawczy (3 miesi¹ce) na Montana State University, Bozeman,
USA (stypendium w wysokoœci 3 000 USD)

Marta P³oñska, Instytut Chemii Uniwersytetu w Bia³ymstoku – sta¿ badaw-
czy (3 miesi¹ce)w University of California, Davis, USA (stypendium w wyso-
koœci 3 000 USD zostanie wyp³acone w 2003 r.)

Samanta Stecko, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, sta¿ ba-
dawczy (5 miesiêcy) w Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, Francja (sty-
pendium w wysokoœci 3 600 USD zostanie wyp³acone w 2003 r.)
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Krzysztof Szczerski, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Miêdzynarodo-
wych Uniwersytetu Jagielloñskiego, sta¿ badawczy (1 miesi¹c) w College of
Europe, Brugia, Belgia (stypendium w wysokoœci 1 000 USD)

Ma³gorzata W¹sek-Wiaderek, Wydzia³ Prawa, Prawa Kanonicznego i Ad-
ministracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, sta¿ badawczy (1 mie-
si¹c) w Max-Planck-Institut we Freiburgu, Niemcy (stypendium w wysoko-
œci 1 000 USD)

Szymon Wichary, Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagielloñskiego, sta¿
badawczy (3 miesi¹ce) w Center for Adaptive Behavior and Cognition Max
Planck Institute for Human Development, Berlin, Niemcy (stypendium w
wysokoœci 2 100 USD zostanie wyp³acone w 2003 r.)

Marcin Wiœniewski, Zak³ad Parazytologii i Inwazjologii Szko³y G³ównej Go-
spodarstwa Wiejskiego w Warszawie, sta¿ badawczy (5,5 miesi¹ca) w Yale
University, New Haven, USA (stypendium w wysokoœci 5 000 USD)

Grzegorz Wojciechowski, Wydzia³ Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewi-
cza, sta¿ badawczy (6 miesiêcy) w Uniwersity of Crete, Grecja (stypendium
w wysokoœci 6 000 USD zostanie wyp³acone w 2003 r.)

Anna Krystyna Zalewska, Zak³ad Biochemii Farmaceutycznej Akademii Me-
dycznej w Bia³ymstoku, sta¿ badawczy (6 miesiêcy) w University of Copen-
hage, Dania (stypendium w wysokoœci 6 000 USD)

236 009,97 z³

Trzymiesiêczne stypendia, finansowane przez Fundacjê Batorego i British Fo-
reign and Commonwealth Office, dla studentów nauk humanistycznych i spo-
³ecznych na badania naukowe lub kwerendy biblioteczne zwi¹zane z tema-
tem pracy magisterskiej; w 2002 roku na stypendia wyjecha³o 14 studentów:

£ukasz Abramowicz, Uniwersytet Warszawski, Miêdzywydzia³owe Indywi-
dualne Studia Humanistyczne (MISH)

Micha³ Balcerzak, Uniwersytet Miko³aja Kopernika, prawo

Joanna Bieniaszewska, Uniwersytet Warszawski, prawo (British Studies)

Micha³ Bilewicz, Uniwersytet Warszawski, MISH (Jewish Studies)

Krzysztof Iszkowski, Uniwersytet Warszawski, MISH

Pawe³ Dominik Jankowski, Akademia Muzyczna w Warszawie, muzykologia

Dorota Leczykiewicz, Uniwersytet Wroc³awski, prawo

Agnieszka Lisiecka, Uniwersytet Warszawski, prawo (British Studies)

Magdalena Muniak, Uniwersytet Warszawski, anglistyka (British Studies)

Tomasz Ostropolski, Uniwersytet £ódzki, prawo/europeistyka

Paulina Pupel, Uniwersytet Miko³aja Kopernika, prawo

Mateusz Piotr Salwa, Uniwersytet Warszawski, MISH

Monika Sobañska, Uniwersytet Warszawski, MISH

Maciej Taborowski, Uniwersytet Warszawski, prawo

176 933,31z³

Stypendia na Uniwersytecie w Oksfordzie
dla studentów V roku
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Stypendia Akademickie

We wspó³pracy z Open Society Institute i British Foreign and Commonwealth
Office oferowaliœmy stypendia na Uniwersytecie w Oksfordzie dla absolwen-
tów wy¿szych uczelni przygotowuj¹cych prace doktorskie. W roku 2002 ze
stypendiów skorzystali:

Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Uniwersytet Jagielloñski, pobyt badawczy
w Oksfordzie

Jolanta Flieger, Akademia Medyczna w Lublinie, pobyt badawczy w Cambridge

Jacek Gutorow, Uniwersytet Opolski, pobyt badawczy w Oksfordzie

Piotr Salwa, Uniwersytet Warszawski, pobyt badawczy w Oksfordzie

Aleksander Bogus³aw Stêpkowski, Uniwersytet Warszawski, pobyt badaw-
czy w Oksfordzie

Tygodniowe seminaria poœwiêcone doskonaleniu programów nauczania
nauk spo³ecznych w Europie Œrodkowo-Wschodniej oraz by³ym Zwi¹zku Ra-
dzieckim; w 2002 roku w seminarium uczestniczy³a 1 osoba z Polski:

Remigiusz Borowski, Uniwersytet Warszawski
27 700,18 z³

W 2002 roku przekazaliœmy ostatnie raty czteroletnich stypendiów dla na-
uczycieli pisz¹cych prace doktorskie:

Grzegorz Brodacki, Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 2 im. M. D¹browskiej, Sie-
radz; praca doktorska Listy W³adys³awa Orkana z lat 1891-1910; promotor:
dr hab. Bogdan Mazan

Grzegorz Brzustowicz, Zespó³ Szkó³ w Choszcznie; praca doktorska Rycerstwo
ziemi choszczeñskiej w XIII-XIV w.; promotor: prof. dr hab. Edward Rymar

Ewa Król, Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 1, M³awa; praca doktorska nt. teorii
symetrii w nauczaniu fizyki; promotor: prof. dr hab. Jerzy Ginter

Miros³aw £oœ, Szko³a Podstawowa w Cz¹stkowie; praca doktorska nt. zasto-
sowañ technik komputerowych w nauczaniu fizyki; promotor: dr hab. An-
drzej Majhofer

Jerzy Szeja, Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. M. Sadzewiczowej, £ochów; praca
doktorska Gry fabularne jako teksty kultury; promotor: prof. dr hab. Maryla
Hopfinger

Pawe³ Wojciechowski, IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Ciechanowie; praca
doktorska Rzeczywistoœæ podwójna i podwojona w literaturze M³odej Polski;
promotor: prof. dr hab. Ewa Paczoska

Lidia Wyrzykowska, Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marii Konopnickiej, Pod-
dêbice; praca doktorska nt. wczesnej twórczoœci Kazimierza Brandysa; pro-
motor: dr hab. Gra¿yna Borkowska

56 700 z³

Vita Bardetska, Ukraina, pokrycie czêœci kosztów pobytu w Polsce podczas
studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Ewa Ho³uszko, Warszawa, dofinansowanie wieczorowych studiów na Wy-
dziale Psychologii UW

5 900 z³

Stypendia na Uniwersytecie
w Oksfordzie i w Cambridge

Seminaria nt. poprawy jakoœci nauczania
w Curriculum Resource Center

w Budapeszcie

Stypendia doktoranckie dla nauczycieli

Inne
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Fundacja Popierania Nauki –
Kasa im. Józefa Mianowskiego

Warszawa

Stowarzyszenie Collegium Invisibile
Warszawa

Towarzystwo Demokratyczno-Spo³eczne
Warszawa

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi
i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita

Warszawa

Dotacja na kontynuacjê w latach 2003-2004 zainicjowanego przez Fundacjê
Batorego i przekazanego w 1994 roku Kasie im. Mianowskiego programu
Stypendia Wschodnie, w ramach którego przyznawane s¹ stypendia naukow-
com z krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej odbywaj¹cym sta¿e w polskich
placówkach naukowych       300 000 z³

Dotacja na dofinansowanie w roku akademickim 2002/2003 dzia³alnoœci
Collegium Invisibile, nale¿¹cego do sieci kolegiów dzia³aj¹cych w wielu kra-
jach Europy Œrodkowo-Wschodniej, zajmuj¹cych siê edukacj¹ wybitnie uzdol-
nionej m³odzie¿y akademickiej         80 000 z³

Dotacja na nagrody w Konkursie im. Jana Józefa Lipskiego na najlepsze prace
magisterskie z dziedziny humanistyki i nauk spo³ecznych (dotacja na 2002 rok)

15 000 z³

Dotacja na nagrody w Konkursie im. Jana Józefa Lipskiego na najlepsze pra-
ce magisterskie z dziedziny humanistyki i nauk spo³ecznych (dotacja na lata
2003-2006)         60 000 z³

Stypendia: 503 243,46 z³

Dotacje: 455 000,00 z³

Koszty realizacji programu: 186 139,80 z³

RAZEM: 1 144 383,26 z³

Dotacje

Stypendia Akademickie
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W 2002 roku po³¹czyliœmy dwa programy: Forum Europy Œrodkowo-Wschodniej (dzia³aj¹ce od

1989 roku) i Program Europejski (uruchomiony w 2000 roku). W ten sposób chcieliœmy zaznaczyæ, ¿e

bliska nam jest wizja integracji europejskiej, która nie wyklucza przysz³ych wschodnich s¹siadów

Unii i s³u¿y wzmacnianiu demokracji w tych krajach. Wspieranie przemian demokratycznych oraz

tendencji proeuropejskich w krajach pozostaj¹cych poza granicami przysz³ej Unii, rozwijanie kon-

taktów miêdzy partnerami z Europy Wschodniej i Zachodniej, prezentowanie pozytywnych nastêpstw

integracji, ale te¿ obaw i oczekiwañ krajów pozostaj¹cych poza tym procesem, dzia³ania na rzecz

elastycznej realizacji postanowieñ uk³adu z Schengen i ³agodzenia jego negatywnych konsekwencji

dla wschodnich s¹siadów Polski, to podstawowe w¹tki naszych dzia³añ w tym obszarze.

Z drugiej strony prowadziliœmy dzia³ania maj¹ce na celu przygotowanie polskich organizacji

pozarz¹dowych do jak najlepszego wykorzystania przysz³ego cz³onkostwa Polski w Unii Euro-

pejskiej. Podejmowaliœmy kwestie dostêpnoœci i przejrzystoœci przekazywania funduszy euro-

pejskich, realizowaliœmy projekty edukacyjne i informacyjne. Staraliœmy siê te¿ prezentowaæ nasze

opinie na forum unijnym, w czym wspiera³o nas Przedstawicielstwo polskich organizacji poza-

rz¹dowych w Brukseli. Intensywnie pracowaliœmy w ramach powo³anej z naszej inicjatywy nie-

formalnej koalicji polskich organizacji pozarz¹dowych pracuj¹cych poza granicami, która wy-

pracowa³a dokument Partnerstwo dla polityki zagranicznej, zawieraj¹cy postulaty rozwi¹zañ

sprzyjaj¹cych lepszej wspó³pracy miêdzy rz¹dem i organizacjami pozarz¹dowymi w dziedzinie

wspó³pracy miêdzynarodowej oraz efektywnemu wykorzystaniu publicznych funduszy przezna-

czonych na pomoc zagraniczn¹.

Dzia³ania programu w 2002 roku wspó³finansowane by³y przez programy regionalne Open Socie-

ty Institute: East-East Program (278 022,04 z³), Program Bia³oruski (236 312,74 z³), Program Samorz¹-

du Lokalnego (116 497,75 z³), Program dla Stypendystów (10 321,20 z³) oraz przez: German Marshall

Memorial Fund of the United States (48 864,47 z³), Ambasadê Królestwa Niderlandów – Program

MATRA (41 303,76 z³), Inicjatywê Wspó³pracy Polsko-Amerykañsko-Ukraiñskiej (PAUCI, 39 450 z³),

Ambasadê Stanów Zjednoczonych (6 281,90 z³).

Program
Wspó³pracy
Miêdzynarodowej
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O przysz³oœci Europy

Nowa Unia Europejska i Ukraina

Polska i Ukraina: nowa granica
– nowa wspó³praca

W 2002 roku ukaza³y siê trzy raporty w serii wydawanych przez Fundacjê od
2000 roku krótkich opracowañ prezentuj¹cych stanowiska ekspertów i œrodo-
wiska pozarz¹dowego w kwestiach wa¿nych dla integracji Polski z Uni¹ i na-
szych relacji ze wschodnimi s¹siadami.

Raport szósty: Nowe s¹siedztwo – nowe stowarzyszenie. Ukraina i Unia Euro-
pejska na pocz¹tku XXI wieku [New Neighbourhood – New Association. Ukraine
and the European Union at the beginning of the 21st century], przygotowany
przez Bogumi³ê Berdychowsk¹, Przemys³awa ¯urawskiego vel Grajewskiego
i Grzegorza Gromadzkiego. Raport powsta³ we wspó³pracy Fundacji Batorego,
Wydzia³u Studiów Miêdzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu £ódz-
kiego i Forum Polsko–Ukraiñskiego, ukaza³ siê w wersji polskiej, angielskiej
i ukraiñskiej.

Raport siódmy: Krajobraz (nie)bezpieczeñstwa europejskiego [An Overview of
European (In)Security], przygotowany przez Olafa Osicê i Grzegorza Gromadz-
kiego, we wspó³pracy z Centrum Stosunków Miêdzynarodowych. Raport uka-
za³ siê w wersji polskiej i angielskiej.

Raport ósmy: Miêdzy potrzeb¹ a uzale¿nieniem. Rosyjski gaz w bilansie ener-

getycznym rozszerzonej UE [Between Need and Dependency. Russian Gas in the
Energy Balance of the Enlarged EU] opracowany przez Grzegorza Gromadzkie-
go, we wspó³pracy z gronem ekspertów zwi¹zanych m.in. z Oœrodkiem Stu-
diów Wschodnich i Polskim Górnictwem Naftowym i Gazowym. Raport ukaza³
siê w wersji polskiej, angielskiej i rosyjskiej.

Rozpoczêty w 2002 roku projekt Nowa Unia Europejska i Ukraina ma na celu
przygotowanie zbioru analiz politycznych, spo³ecznych i gospodarczych wraz
z rekomendacjami dotycz¹cymi m.in.: nowej polityki UE wobec Ukrainy i zmian
na Ukrainie koniecznych z perspektywy procesów integracji europejskiej. Wy-
niki prac zostan¹ opublikowane w raporcie, który planujemy wydaæ w drugiej
po³owie 2003 roku. Projekt realizowany jest we wspó³pracy z partnerami ukra-
iñskimi (g³ównie Fundacj¹ Odrodzenie) oraz instytucjami polskimi i zagranicz-
nymi, przy finansowym wsparciu Polsko-Amerykañsko-Ukraiñskiej Inicjatywy
Wspó³pracy (PAUCI).
W 2002 roku odby³y siê dwa seminaria. Seminarium w Warszawie (12-13 kwiet-
nia), rozpoczynaj¹ce prace nad raportem, poœwiêcone by³o dyskusji nad wy-
borem listy zagadnieñ, jakie znajd¹ siê w raporcie oraz wy³onieniu grup robo-
czych. Podczas seminarium w Kijowie (24-26 paŸdziernika) przedyskutowane
zosta³y efekty prac prowadzonych przez grupy robocze oraz wstêpne analizy
przygotowane przez ekspertów. W seminariach uczestniczyli eksperci z Ukra-
iny, pañstw kandydackich i cz³onkowskich Unii, m.in.: O³eksy Harañ (Akade-
mia Kijowsko-Mohylañska), Hryhorij Nemyria (Centrum Studiów Europejskich
i Miêdzynarodowych, Kijów), O³eksandr Suszko (Centrum ds. Pokoju, Konwer-
sji i Polityki Zagranicznej Ukrainy), Aleksander Duleba (S³owackie Stowarzy-
szenia Polityki Zagranicznej), Zsuzsa Ludvig (Wêgierski Instytut Gospodarki
Œwiatowej, Budapeszt), Ma³gorzata Jakubiak (Centrum Analiz Spo³eczno-Eko-
nomicznych, Warszawa), Joanna Konieczna (Instytut Socjologii Uniwersytetu
Warszawskiego), Joanna Kurczewska (Instytut Filozofii i Socjologii PAN, War-
szawa), Przemys³aw ¯urawski vel Grajewski (Uniwersytet £ódzki), Michael
Emerson i Marius Vahl (Centre for European Policy Studies, Bruksela) oraz
Katarzyna Wolczuk (Uniwersytet w Birmingham).

Po raz trzeci przygotowano wizytê studyjn¹ w Polsce i na Ukrainie, w której
tym razem uczestniczy³o 16 dziennikarzy z 11 krajów cz³onkowskich Unii Eu-
ropejskiej (4-11 listopada, Warszawa, Lublin, Narol, Tomaszów Lubelski, Kor-
czowa, Lwów, Kijów). Wizyta mia³a na celu zapoznanie uczestników z dyna-
mik¹ stosunków polsko–ukraiñskich, kwesti¹ przyjmowania przez Polskê

Wspólna Europa

Program Wspó³pracy Miêdzynarodowej
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W drodze do NATO

Monitoring otwartoœci polskich granic

Przemieszczone dobra kultury

wymogów uk³adu z Schengen, zagadnieniami ruchu granicznego, migracji,
handlu przygranicznego, a tak¿e przybli¿enie dziedzictwa kulturowego ob-
szaru pogranicza. W Warszawie uczestnicy wizyty spotkali siê m.in. z: Mini-
strem Spraw Zagranicznych W³odzimierzem Cimoszewiczem oraz Ministrem
w Kancelarii Prezydenta RP Markiem Siwcem, w Lublinie rozmawiali z Arcybi-
skupem Józefem ¯yciñskim oraz odwiedzili oœrodek dla uchodŸców, zaœ w Ki-
jowie rozmawiali z Ministrem Spraw Zagranicznych Ukrainy Anatolijem Zlen-
ko, z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Nin¹ Karpaczew¹ oraz przedstawicielami
opozycji (m.in. Juli¹ Timoszenko, Borysem Tarasiukiem ). Kulminacyjnym punk-
tem programu by³a wizyta na przejœciu granicznym i wêdrówka po zielonej
granicy. W efekcie wizyty ukaza³o siê w prasie europejskiej kilkanaœcie artyku-
³ów na temat Polski i Ukrainy oraz wzajemnych kontaktów obu pañstw w per-
spektywie rozszerzaj¹cej siê Unii Europejskiej.
Projekt zrealizowany wspólnie z Fundacj¹ Odrodzenie w Kijowie, we wspó³-
pracy z niezale¿nym lwowskim magazynem „Ji” oraz Forum Ukraiñsko-Pol-
skim w Kijowie.

Wspólnie z Biurem Prasy i Informacji NATO przygotowano warsztaty dla m³o-
dych politologów z Litwy, £otwy, Estonii, Polski i Rosji, którym towarzyszyli eks-
perci z tych krajów (Warszawa – Bruksela, 22-29 kwietnia). Warsztaty poœwiêco-
ne by³y zagadnieniom bezpieczeñstwa miêdzynarodowego, wspó³pracy Sojuszu
Pó³nocnoatlantyckiego z krajami kandydackimi (Litwa, £otwa i Estonia) oraz re-
lacjom USA – Rosja i NATO – Rosja w kontekœcie planowanego wówczas rozsze-
rzenia NATO. Integralnym elementem warsztatów by³a wizyta w Kwaterze G³ów-
nej NATO w Brukseli oraz w Zjednoczonym Dowództwie w Mons.

Projekt monitorowania wschodniej granicy Polski zosta³ przygotowany wspól-
nie z Helsiñsk¹ Fundacj¹ Praw Cz³owieka; do jego realizacji zaprosiliœmy orga-
nizacje pozarz¹dowe zajmuj¹ce siê wspó³prac¹ miêdzynarodow¹. Od marca
do wrzeœnia blisko 50 organizacji pozarz¹dowych z ca³ego kraju przeprowa-
dza³o ankiety wœród goœci przyje¿d¿aj¹cych ze Wschodu. Od lipca do wrzeœnia
wolontariusze z Forum Inicjatyw Lokalnych w Kêtrzynie; Komendy Hufca ZHP
w Suwa³kach, Stowarzyszenia Parlament M³odzie¿y z Przemyœla oraz Fundacji
Pro Academia Narolense prowadzili badania ankietowe na przejœciach granicz-
nych. Na podstawie zebranych danych w roku 2003 przygotujemy raport na
temat otwartoœci polskich granic, które w przysz³oœci bêd¹ granicami posze-
rzonej UE.

Rozpoczêliœmy cykl spotkañ poœwiêconych kwestii dóbr kultury, które w wyni-
ku wojen, okupacji lub przesuniêcia granic znalaz³y siê na obszarze innych
pañstw .
Na pocz¹tek zorganizowaliœmy konferencjê Przemieszczone dobra kultury. Przy-
padek Europy Zachodniej i problemy pañstw Europy Œrodkowej i Wschodniej w
XX wieku (Warszawa, 25-26 stycznia). Zaproszeni paneliœci starali siê proble-
my te przedstawiæ w szerszej perspektywie stosunku pañstw do dziedzictwa
kulturowego, roli to¿samoœci narodowej w okreœlaniu dziedzictwa kulturowe-
go i zmian zachodz¹cych w tym zakresie w ostatnich dziesiêcioleciach. Wœród
referentów znaleŸli siê: Ewa Bieñkowska (historyk kultury, Uniwersytet Kardy-
na³a Stefana Wyszyñskiego, Warszawa), Mark Bogus³awski (prawnik, Instytut
Pañstwa i Prawa Rosyjskiej Akademii Nauk), Nawojka Cieœliñska–Lobkowicz
(historyk sztuki), Hans-Martin Hinz (historyk, prezes Niemieckiego Komitetu
ICOM – Miêdzynarodowej Rady Muzeów, Berlin), Zigmantas Kiaupa (historyk,
Instytut Historii Litwy, Wilno), Serhij Kot (historyk, kierownik Centrum Bada-
nia Problemów Powrotu i Restytucji Dóbr Kultury przy Narodowej Akademii
Nauk Ukrainy, Kijów), Wojciech Kowalski (prawnik, ambasador ad personam w
Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Warszawa), Aleksandr W. Lipatow (polo-
nista, Instytut S³owianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa), Krzysz-
tof Pomian (filozof, historyk, CNRS, Pary¿), Stefan Turner (prawnik, Instytut
Badañ nad Miêdzynarodow¹ Ochron¹ Dóbr Kultury, Saarbrücken).
Patronat prasowy nad konferencj¹ objê³a „Gazeta Wyborcza” .
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Klub dziennikarzy: Bia³oruœ, Polska,
Ukraina

Dziennikarze z Rosji

Obwód Kaliningradzki. W stronê
regionalnego partnerstwa

Polskie reformy. Sta¿e dla m³odych
naukowców z Bia³orusi

Drugie spotkanie (Kazimierz Dolny, 12-13 grudnia 2002), z udzia³em polskich
archiwistów, bibliotekarzy i muzealników, poœwiêcone by³o dobrom kultury utra-
conym przez Polskê w wyniku drugiej wojny œwiatowej i relacjom w tym zakre-
sie naszego kraju z krajami Wschodniej i Zachodniej Europy oraz USA. Porusza-
no tak¿e kwestie w³asnoœci prywatnej i problem przemieszczeñ zbiorów
muzealnych na terenie Polski w czasie wojny i po jej zakoñczeniu. Wprowadze-
nia wyg³osili: Zofia Bandurska (historyk sztuki, Muzeum Narodowe, Wroc³aw),
Lidia Karecka (historyk sztuki, Muzeum Narodowe, Warszawa), Hanna £aska-
rzewska (bibliotekarz, Biblioteka Narodowa, Warszawa), Andrzej Mê¿yñski (hi-
storyk, Biblioteka Sejmowa, Warszawa). Mówiono tak¿e o problemie przemiesz-
czonych dóbr kultury w wymiarze miêdzynarodowym (Nawojka
Cieœliñska-Lobkowicz, Forum ds. Przemieszczonych Dóbr przy Stowarzyszeniu
Historyków Sztuki, Warszawa) oraz polskich sporach w ostatnich latach wokó³
tego problemu (Piotr Kosiewski, Fundacja im. Stefana Batorego).

Projekt Klub dziennikarzy – adresowany do dziennikarzy prasy regionalnej z Bia-
³orusi, Polski i Ukrainy – obejmuje cykl wizyt studyjnych, które maj¹ s³u¿yæ na-
wi¹zaniu sieci kontaktów i wymianie informacji, co, jak mamy nadziejê, przyczy-
ni siê do zwiêkszenia liczby publikacji prasowych poœwiêconych sytuacji w krajach
regionu i wp³ynie na prze³amywanie istniej¹cych uprzedzeñ i stereotypów.
Pierwsza wizyta studyjna (20-24 maja, Warszawa, Lublin, Wojcieszków) dla
dziennikarzy z bia³oruskiej prasy regionalnej – zorganizowana we wspó³pracy
z bia³orusk¹ Fundacj¹ Rozwoju Prasy Regionalnej – umo¿liwi³a dziennikarzom
zapoznanie siê z sytuacj¹ w Polsce w przededniu wst¹pienia do Unii Europej-
skiej oraz skutkami, jakie ten fakt mo¿e mieæ dla Bia³orusi.
Druga wizyta (30 wrzeœnia – 4 paŸdziernika, Warszawa), z udzia³em polskich,
ukraiñskich i bia³oruskich dziennikarzy z prasy regionalnej, dotyczy³a proble-
mów migracji politycznej i zarobkowej w Europie Œrodkowo-Wschodniej. Nasi
goœcie spotkali siê z ekspertami i przedstawicielami w³adz polskich, a tak¿e od-
wiedzili m.in.: nielegaln¹ gie³dê pracy, areszt deportacyjny, oœrodek dla uchodŸ-
ców i firmê zatrudniaj¹c¹ legalnie Ukraiñców. W pierwszym dniu wizyty dzien-
nikarze uczestniczyli w miêdzynarodowym seminarium Od cenzury do wolnego
rynku. Ostatni dzieñ poœwiêcony by³ podsumowaniu wizyty i pisaniu tekstów na
temat sytuacji imigrantów w rejonach, z których pochodzili dziennikarze.

W Polsce goœciliœmy tak¿e grupê dziennikarzy rosyjskich (21-27 czerwca), re-
prezentuj¹cych petersburskie i moskiewskie gazety (m.in. „Kommersant”,
„Trud”, „strana.ru”) oraz media z Kaliningradu. Celem wizyty by³o zaprezento-
wanie sytuacji w Polsce po kilkunastu latach przemian. W programie wizyty
znalaz³y siê spotkania z przedstawicielami œwiata polityki (Sejm, MSZ, MON),
gospodarki i kultury.
Wizyta zorganizowana zosta³a we wspó³pracy z Instytutem Studiów Wschodnich.

Realizowany od 2000 roku projekt W stronê regionalnego partnerstwa mia³ na
celu promowanie wspó³pracy miêdzy organizacjami z s¹siaduj¹cych regionów:
województwa warmiñsko-mazurskiego i Obwodu Kaliningradzkiego. Ostatni¹
czêœci¹ tego projektu by³y sta¿e dla 25 przedstawicieli organizacji z Kalinin-
gradu, Czerniachowska i Ba³tijska przygotowane przez Elbl¹skie Stowarzysze-
nie Wspierania Inicjatyw Pozarz¹dowych i Wspólnotê Kulturow¹ Borussia (ma-
rzec – lipiec, Elbl¹g, Olsztyn). Podczas sta¿y goœcie zapoznawali siê z codzienn¹
prac¹ swoich polskich kolegów, a tak¿e opracowywali razem z nimi plany przy-
sz³ych wspólnych dzia³añ.

Od 2000 roku prowadzimy program stypendialny dla m³odych naukowców
z Bia³orusi zajmuj¹cych siê ekonomi¹, prawem i socjologi¹, który umo¿liwia
im odbycie sta¿y w polskich uczelniach i instytucjach badawczych. Ka¿dy ze
sta¿ystów zobowi¹zany jest do napisania artyku³u, najlepsze z nich s¹ nagra-
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dzane i publikowane. Sta¿e maj¹ pomóc w przygotowaniu œrodowiska m³o-
dych naukowców bia³oruskich do reform w ich kraju.
Ze strony polskiej do programu w³¹czy³o siê szereg instytucji: Instytut Nauk
Prawnych PAN (Warszawa i Wroc³aw), Uniwersytet Jagielloñski (Instytut So-
cjologii), Uniwersytet Warszawski (Katedra Mikroekonomii i Katedra Ekono-
mii Politycznej, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego), Uni-
wersytet Wroc³awski (Katedra Kryminalistyki), Szko³a G³ówna Handlowa
(Katedra Ekonomiki i Finansów Samorz¹du Terytorialnego, Kolegium Nauk o
Przedsiêbiorstwie, Instytut Miêdzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz
Katedra Bankowoœci), Wy¿sza Szko³a Policji w Szczytnie, Agencja Rozwoju Prze-
mys³u (Departament Instrumentów Wsparcia Rozwoju Regionalnego), Cen-
trum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych CASE oraz Trybuna³ Konstytucyjny.
W sta¿ach uczestniczyli: Andriej Afiarowicz (Miñsk), Aliaksandr Bahdanau
(Miñsk), Wolha Bezukladawa (Miñsk), Kiry³ Dziamidau (Miñsk), Julia Hurskaja
(Miñsk), Andriej Ignatiuk (Miñsk), Maryna Jaromenka (Miñsk), Julia Minczan-
kawa (Gatowo), Aliaksei Nistiuk (Dzier¿yñsk), Ihar Osipau (Miñsk), Irina Pa-
liaszczuk (Grodno), Dzianis Pepik (Miñsk), Yauheni Rassocha (Miñsk), Alena
Semczanko (Miñsk), Maryna Sluka (Lida), Irina Triaczkowa (Miñsk), Swiataslau
Walasiuk (Brzeœæ), Siarhei Zikracki (Miñsk).
Sta¿e by³y wspó³finansowane przez Ambasadê Królestwa Niderlandów w Pol-
sce – Program Ma³ych Grantów MATRA.

W 2001 roku rozpoczêliœmy organizowanie na bia³oruskich uczelniach cyklu
wyk³adów „Drogi do demokracji i wolnego rynku” poœwiêconych zagadnie-
niom transformacji gospodarczej i ustrojowej w krajach naszego regionu. W
2002 roku wyk³ady na temat prywatyzacji w Polsce prowadzi³ Janusz Lewan-
dowski, by³y minister przekszta³ceñ w³asnoœciowych (30 maja – 1 czerwca).
Tematem kolejnych wyk³adów (19-21 grudnia), prowadzonych przez El¿bietê
Skotnick¹-Illasiewicz i Jakuba Koneckiego (UKIE), by³a Polska droga do Unii,
przebieg negocjacji oraz skutki gospodarcze i spo³eczne wst¹pienia Polski do
Wspólnoty Europejskiej. Wyk³adowcy spotykali siê tak¿e ze studentami Uni-
wersytetu Ekonomicznego, Bia³oruskiego Uniwersytetu Pañstwowego, Euro-
pejskiego Uniwersytetu Humanistycznego, Instytutu Prawoznawstwa oraz
z politykami i dziennikarzami.
Wyk³ady organizowane s¹ we wspó³pracy z Instytutem Polskim w Miñsku.

Reformy dla Bia³orusi to nowy projekt maj¹cy na celu zainicjowanie wspólnej
pracy niezale¿nych œrodowisk bia³oruskich ekspertów nad zbiorem rekomen-
dacji dotycz¹cych kierunków przemian na Bia³orusi. Projekt obejmuje cykl se-
minariów, których rezultatem ma byæ publikacja prezentuj¹ca mo¿liwe scena-
riusze przysz³ych reform na Bia³orusi.
W czasie pierwszego seminarium (6-8 wrzeœnia, Miñsk) powsta³ wstêpny szkic
tematów i zagadnieñ, jakie bêd¹ opracowywane przez grupê bia³oruskich eks-
pertów. W seminarium tym wziêli udzia³ eksperci z Polski: Dariusz Filar (eko-
nomista) i Tomasz ¯ukowski (socjolog). Do udzia³u w dalszych pracach zapra-
szani bêd¹ równie¿ eksperci z Czech, Litwy, Rosji, S³owacji i Ukrainy.
Projekt realizowany jest przy finansowym wsparciu National Endowment for
Democracy, Waszyngton.

Realizowany od 2001 roku projekt Edukacja pozaszkolna ma na celu aktywiza-
cjê spo³eczn¹ i podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli bia³oruskich
– grupy o du¿ych mo¿liwoœciach oddzia³ywania na proces kszta³towania spo-
³eczeñstwa obywatelskiego na Bia³orusi.
W dniach 23-24 lutego zorganizowaliœmy w Miñsku konferencjê Edukacja po-
zaszkolna w Polsce. Wziêli w niej udzia³ nauczyciele ze szkó³ bia³oruskich uczest-
nicz¹cy w szeœciu ubieg³orocznych wizytach studyjnych w Polsce oraz przedsta-
wiciele bia³oruskich uczelni pedagogicznych, organizacji pozarz¹dowych i prasy.
Konferencja by³a okazj¹ do wymiany doœwiadczeñ i do dyskusji nad problemami
wychowania m³odzie¿y oraz mo¿liwoœciami rozwi¹zywania ich w ramach wspó³-
pracy miêdzy szko³ami i organizacjami pozarz¹dowymi a w³adzami lokalnymi.
Przygotowaliœmy te¿ trzy kolejne wizyty studyjne dla trzydziestu nauczycieli
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z Bia³orusi (5-12 i 19-26 maja, 2-9 czerwca). Celem wizyt by³o zaprezentowa-
nie form pozaszkolnej pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ oraz wykorzystania nowo-
czesnych metod w dydaktyce. W trakcie wizyt goœcie z Bia³orusi odwiedzali
zarówno szko³y pañstwowe i publiczne, jak i miejskie oœrodki kultury oraz
organizacje pozarz¹dowe pracuj¹ce z dzieæmi i m³odzie¿¹. Wa¿nym elemen-
tem wizyt by³o pokazanie mo¿liwoœci wspó³pracy w œrodowiskach lokalnych
miêdzy instytucjami rz¹dowymi i samorz¹dowymi, organizacjami pozarz¹do-
wymi, szko³ami, nauczycielami i rodzicami.
Nauczycielom uczestnicz¹cym w wizytach studyjnych zaoferowaliœmy mo¿li-
woœæ odbycia sta¿u w jednej z trzech instytucji, wykorzystuj¹cych w pracy z
m³odzie¿¹ ró¿ne metody dzia³ania: Stowarzyszeniu Tratwa z Olsztyna, Muzeum
na Zamku w Malborku oraz Stowarzyszeniu Monar w Gdañsku. W sta¿ach
(5-15 listopada) uczestniczy³o piêtnastu nauczycieli.

Realizowany od 2000 roku wspólnie z redakcj¹ miesiêcznika „Mówi¹ Wieki”
projekt Historia alternatywna upowszechnia nowatorskie metody nauczania
historii w szko³ach.
W latach 2000-2001 odby³y siê cztery spotkania z udzia³em m³odzie¿y liceal-
nej oraz nauczycieli z Bia³orusi, Litwy, Polski i Ukrainy oraz ukaza³y siê trzy
zeszyty z materia³ami ze spotkañ: polsko-ukraiñskiego, polsko-litewskiego
i polsko-bia³oruskiego.
W 2002 roku wydano kolejny zeszyt Historia alternatywna. Spotkanie nauczy-
cieli (wydanie czterojêzyczne – bia³oruskie, litewskie, polskie i ukraiñskie).
Znalaz³y siê w nim materia³y ze spotkania, w którym uczestniczyli nauczyciele
– opiekunowie grup uczniowskich z czterech krajów. Wprowadzenia do publi-
kacji napisali historycy: Rafa³ Jaworski z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ja-
ros³aw Krawczyk i Bogus³aw Kubisz z redakcji „Mówi¹ wieki”.
Zorganizowano te¿ spotkanie polsko-rosyjskie (Warszawa, Kazimierz Dolny,
4-7 grudnia 2002), w którym uczestniczyli uczniowie i nauczyciele Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego im. St. Wyspiañskiego z Biecza, IX Liceum Ogólnokszta³c¹ce-
go z Bydgoszczy i Zespó³u Szkó³ Elektroniczno-Energetycznych z Wa³brzycha,
Szko³y nr 40 z Kaliningradu oraz szkó³ z Rostowa nad Donem. Podobnie jak w
trakcie poprzednich warsztatów, zadaniem uczniów ka¿dej ze szkó³ by³o przy-
gotowanie krótkich prac wokó³ wybranego wycinka wspólnych dziejów (na
zasadzie: „co by by³o, gdyby”); prace by³y nastêpnie wspólnie omawiane i oce-
niane przez uczestników warsztatów. Za temat spotkania polsko-rosyjskiego
obrano okres „Wielkiej smuty”. Prace w grupach poprzedzi³y wyk³ady history-
ków i historyków idei: Aleksandra £awrentiewa (Pañstwowe Muzeum Histo-
ryczne, Moskwa), Andrzeja de Lazari (Uniwersytet £ódzki) oraz Tomasza Bo-
huna i Rafa³a Jaworskiego (Uniwersytet Warszawski).

W seminarium Od cenzury do wolnego rynku – nowe zagro¿enia dla dzienni-
karstwa w Europie Wschodniej (Warszawa, 30 wrzeœnia) wziêli udzia³ dzienni-
karze, którzy w latach 80-tych pracowali jako korespondenci gazet zachodnich
(g³ównie amerykañskich) w Polsce oraz dziennikarze z Polski, Bia³orusi i Ukra-
iny. Dyskusja toczy³a siê wokó³ dwóch tematów: „Rz¹d i media: partnerzy czy
przeciwnicy?” oraz „Dziennikarze i wydawcy: s³u¿ba czy zysk?”. Wprowadze-
nia do dyskusji wyg³osili Eugene Patterson („St. Petersburg Times”, laureat
nagrody Pulitzera) oraz Maciej £ukasiewicz (redaktor naczelny „Rzeczpospoli-
tej”). W dyskusji uczestniczyli: John Darnton („The New York Times”, laureat
nagrody Pulitzera), Michael Dobbs („The Washington Post”), Grzegorz Gau-
den (prezes Presspubliki, prezes Izby Wydawców Prasy), Bradley Graham („The
Washington Post”), Wiktor Osiatyñski (prawnik i publicysta), Victoria Pope („US
News and World Report”), Wanda Rapaczyñska (prezes Agory S.A.), Doug Stan-
glin („USA Today”), John Tagliabue („The New York Times”), Maciej Wierzyñski
(redaktor naczelny „Nowego Dziennika”), Mariusz Ziomecki (redaktor naczel-
ny pisma „Profit”) oraz Jacek ¯akowski (publicysta).
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Seminarium zorganizowano we wspó³pracy z InterAccess Inc oraz redakcj¹
„Rzeczpospolitej”, przy wsparciu finansowym Ambasady Amerykañskiej, PLL
LOT i VISA.

Zorganizowaliœmy trzy wizyty (Kraków-Warszawa, 15-20 marca, 14-19 czerw-
ca, 25-30 paŸdziernika) prezentuj¹ce amerykañskim stypendystom GMMF Pol-
skê – problemy i osi¹gniêcia ostatnich lat oraz perspektywy rozwoju. Spotka-
nia poœwiêcono polskiej scenie politycznej i spo³ecznej, sytuacji koœcio³a
katolickiego, mniejszoœci religijnych i etnicznych w Polsce, zmianom w syste-
mie edukacyjnym oraz rozwojowi sektora organizacji pozarz¹dowych.
Wizytê przygotowano we wspó³pracy z German Marshall Memorial Fund of
the United States.

Od wiosny 2001 roku dzia³a zainicjowana przez Fundacjê grupa robocza pol-
skich organizacji pozarz¹dowych pracuj¹cych poza granicami.
W 2002 roku grupa zakoñczy³a prace nad dokumentem Partnerstwo dla polityki
zagranicznej, zawieraj¹cym propozycje wspó³pracy miêdzy organizacjami poza-
rz¹dowymi a w³adzami publicznymi. Dokument ten zaprezentowano na konfe-
rencji Dyplomacja spo³eczna. Propozycje zawarte w dokumencie zosta³y przyjê-
te przez Ministra Spraw Zagranicznych; przedstawicieli grupy zaproszono do
wspó³tworzeniu Rady ds. wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi przy MSZ.
Ukaza³o siê tak¿e opracowanie Miêdzynarodowa dzia³alnoœæ polskich organi-
zacji pozarz¹dowych, w którym przedstawione zosta³y dzia³ania organizacji w
Europie Œrodkowo-Wschodniej i Azji Centralnej oraz programy wymiany m³o-
dzie¿y i wspó³praca transgraniczna miêdzy Polsk¹ a jej wschodnimi s¹siadami.
Uruchomiono równie¿ stronê internetow¹ www.go2east.ngo.pl, poœwiêcon¹
pracy polskich organizacji pozarz¹dowych poza granicami kraju. Przedstawi-
ciele grupy wziêli udzia³ w dorocznym Forum Ekonomicznym w Krynicy, na
którym zaprezentowano dokonania polskich organizacji pozarz¹dowych dzia-
³aj¹cych w Europie Œrodkowo-Wschodniej oraz w Azji Centralnej.

Fundacja Batorego zainicjowa³a dyskusjê na temat wspó³dzia³ania organizacji
pozarz¹dowych z instytucjami pañstwowymi odpowiedzialnymi za polsk¹
politykê zagraniczn¹ organizuj¹c w grudniu 1999 roku w Falentach pierwsze
spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych i organizacji po-
zarz¹dowych pracuj¹cych poza granicami Polski.
W dniach 26-27 czerwca 2002 odby³a siê konferencja, w której uczestniczyli
przedstawiciele ponad stu polskich organizacji pozarz¹dowych oraz pracow-
nicy urzêdów pañstwowych. Wyst¹pienia wprowadzaj¹ce na temat dyploma-
cji spo³ecznej wyg³osili Bronis³aw Geremek oraz Cornelio Sommaruga, by³y
Prezes Miêdzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzy¿a. Przedstawiciele or-
ganizacji z Czech, Holandii, Wielkiej Brytanii oraz Kanady zaprezentowali wy-
pracowane w ich krajach modele wspó³pracy miêdzy trzecim sektorem a insty-
tucjami pañstwowymi odpowiedzialnymi za politykê zagraniczn¹.
Na konferencji przedstawiono przygotowany przez grupê robocz¹ organizacji
pracuj¹cych poza granicami dokument Partnerstwo dla polityki zagranicznej.
Uczestnicz¹cy w konferencji Minister Spraw Zagranicznych W³odzimierz Ci-
moszewicz odniós³ siê pozytywnie do wiêkszoœci przedstawionych w doku-
mencie postulatów, m.in. popar³ utworzenie rady konsultacyjnej przy Mini-
strze Spraw Zagranicznych. Zaproponowa³ w³¹czenie przedstawicieli trzeciego
sektora do projektowanej przez rz¹d miêdzyresortowej Rady Promocji Polski,
jak te¿ uwzglêdnienie problematyki dzia³añ organizacji pozarz¹dowych w szko-
leniach dla pracowników MSZ. Znaczn¹ czêœæ swego wyst¹pienia Minister
poœwiêci³ kwestii wprowadzenia wiz dla wschodnich s¹siadów Polski; zapro-
ponowa³ równie¿ wsparcie propozycji zwiêkszenia œrodków bud¿etowych na
projekty wymiany m³odzie¿y miêdzy Polsk¹ a jej wschodnimi s¹siadami.

Program Wspó³pracy Miêdzynarodowej

Wizyty stypendystów
German Marshall Memorial Fund

Grupa robocza polskich organizacji
pozarz¹dowych pracuj¹cych

poza granicami

Konferencja
Dyplomacja spo³eczna

Dyplomacja spo³eczna
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We wspó³pracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych prowadziliœmy rekruta-
cjê obserwatorów na wybory samorz¹dowe w Kosowie. Pomagaliœmy tak¿e
w wyborze przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych do uczestnictwa w mi-
sjach miêdzynarodowych podczas wyborów w Czarnogórze, Macedonii i na
Ukrainie. Prowadzimy internetow¹ listê dyskusyjna mwolontariat@batory.org.pl
bêd¹c¹ forum komunikacji miêdzy osobami zainteresowanymi wolontariatem
miêdzynarodowym.

9 maja 2001 roku grupa kilkunastu organizacji pozarz¹dowych powo³a³a Przed-
stawicielstwo polskich organizacji pozarz¹dowych w Brukseli. Administrato-
rem Przedstawicielstwa jest Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Poza-
rz¹dowych, a przedstawicielem, wybranym w otwartym konkursie, zosta³ Pawe³
Krzeczunowicz.
Dzia³alnoœæ Przedstawicielstwa jest finansowana z dotacji Fundacji oraz ze
sk³adek cz³onkowskich organizacji, które podpisa³y Akt Za³o¿ycielski Przedsta-
wicielstwa. Przedstawicielstwo œwiadczy us³ugi na rzecz cz³onków-za³o¿ycieli,
a wszystkim organizacjom pozarz¹dowym zapewnia bezp³atny dostêp do ak-
tualizowanego na bie¿¹co biuletynu informacyjnego dostêpnego na stronach
www.ngo.pl. Przedstawicielstwo pracuje nad w³¹czeniem polskich organiza-
cji pozarz¹dowych w europejsk¹ sieæ reprezentuj¹c¹ ró¿ne bran¿e trzeciego
sektora, prowadzi monitoring funduszy europejskich dla organizacji pozarz¹-
dowych, zajmuje siê promocj¹ polskiego trzeciego sektora w UE i informowa-
niem Polaków o europejskich organizacjach pozarz¹dowych („Eulotka” – dla
polskich organizacji i instytucji oraz „Newsletter” – dla organizacji i instytucji
zagranicznych).

Po raz drugi zorganizowaliœmy konkurs adresowany do uczniów szkó³ ponad-
gimnazjalnych. Inicjatorami konkursu by³y Fundacja Batorego i Centralny Oœro-
dek Doskonalenia Nauczycieli, a w jego organizacjê w³¹czy³y siê Fundacja M³o-
dzie¿owej Przedsiêbiorczoœci oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
i Polska Fundacja im. Roberta Schumana. Honorowymi patronami konkursu
byli G³ówny Negocjator RP i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.
Patronat medialny nad drug¹ edycj¹ konkursu objê³y dziennik „Rzeczpospoli-
ta” oraz magazyn „Unia & Polska”.
W trzech etapach konkursu: szkolnym, regionalnym i ogólnopolskim uczest-
niczy³o ponad 700 szkó³ z ca³ej Polski. Konkurs stanowi³ te¿ okazjê do podjêcia
w œrodowiskach lokalnych dyskusji na tematy dotycz¹ce wejœcia Polski do Unii
Europejskiej – kolejnym etapom konkursu towarzyszy³y imprezy œrodowisko-
we: festiwale, dni europejskie, referenda organizowane przez szko³y wspólnie
z lokalnymi partnerami. Laureatami konkursu zosta³y 4 zespo³y: z Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego z ̄ agania, z Zespo³u Szkó³ z Olesna, z III Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego z Tarnowa i XIV Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Wroc³awia. Przyznano
tak¿e wyró¿nienia specjalne ufundowane przez Ambasadê Hiszpanii: Zespó³
Szkó³ z Olesna otrzyma³ tytu³ Primus inter pares, Damian Œmierzchalski, lider
zespo³u z ¯agania zosta³ wyró¿niony za talent negocjacyjny, a zespó³ Szkó³
Handlowo–Ekonomicznych z Bia³egostoku zosta³ uhonorowany za najlepsz¹
wizualn¹ prezentacjê przygotowan¹ przez m³odych negocjatorów. Podczas
fina³ów og³oszono tak¿e wyniki mini-konkursu o tytu³ Regionalnego Reporte-
ra konkursu Zostañ Negocjatorem!, w którym Jury przyzna³o piêæ równorzêd-
nych wyró¿nieñ.
Nagrod¹ dla laureatów by³ Certyfikat m³odego negocjatora oraz wyjazd studyj-
ny do Brukseli. W lipcowej wizycie w instytucjach europejskich w Brukseli uczest-
niczyli równie¿ nauczyciele-opiekunowie zespo³ów oraz regionalni koordyna-
torzy konkursu.
W ramach konkursu zosta³y przygotowane materia³y edukacyjne Vademecum
Negocjatora (podrêcznik dla uczniów i nauczycieli oraz p³yta CD), które s³u¿¹

Program Wspó³pracy Miêdzynarodowej

 Miêdzynarodowy wolontariat

Przedstawicielstwo polskich organizacji
pozarz¹dowych w Brukseli

Zostañ Negocjatorem!
Symulacje negocjacji o cz³onkostwo

Polski w Unii Europejskiej

Polskie organizacje pozarz¹dowe
wobec integracji europejskiej
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tak¿e jako pomoc przy prowadzeniu zajêæ z zakresu edukacji europejskiej.
Powsta³a równie¿ lista dyskusyjna ZostanNegocjatorem@ngo.pl, z której ko-
rzystaj¹ m³odzi negocjatorzy i nauczyciele. Na podstawie zarejestrowanych
materia³ów z konkursu i wizyty jego laureatów w Brukseli telewizja publiczna
wyprodukowa³a i wyemitowa³a cykl 8 filmów edukacyjnych „Negocjator”.
W paŸdzierniku og³osiliœmy III edycjê konkursu, jego tematem s¹ negocjacje
na temat ustalenia polskiego stanowiska w sprawie reform, przed którymi w
najbli¿szych latach stanie Unia Europejska.

Z inicjatywy Programu Samorz¹du Lokalnego, dzia³aj¹cego w ramach Open
Society Institute, we wspó³pracy z Departamentem Programów Przedakce-
syjnych i Strukturalnych Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej zorgani-
zowany zosta³ warsztat szkoleniowy na temat Europejskiego Funduszu Spo-
³ecznego oraz wdra¿ania systemu monitoringu w Polsce (5 -7 czerwca,
Sulejówek). Warsztat – prowadzony przez niemieck¹ firmê BBJ – mia³ for-
mê gry symulacyjnej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele ministerstw, wo-
jewódzkich urzêdów pracy, innych instytucji publicznych oraz organizacji
pozarz¹dowych.

Wydaliœmy cztery broszury z serii Polacy w Unii Europejskiej: „Konsumenci”,
„Edukacja”, „Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa” oraz poradnik dla organizato-
rów spotkañ „Ciekawie o Europie”. W naszych publikacjach pokazujemy, jakie
szanse niesie ze sob¹ cz³onkostwo Polski w UE, prezentujemy programy po-
mocowe UE i staramy siê odpowiadaæ na tzw. trudne pytania. Chcemy, by
nasze broszury przyczyni³y siê do upowszechnienia debaty o sprawach euro-
pejskich w œrodowiskach lokalnych w Polsce, kierujemy je  m.in. do dzia³aczy
spo³ecznoœci lokalnych, organizacji pozarz¹dowych, so³tysów, dziennikarzy,
ma³ych i œrednich przedsiêbiorców, nauczycieli. Broszury dystrybuujemy we
wspó³pracy z ró¿nymi instytucjami, m.in.: Regionalnymi Centrami Informacji
Europejskiej, centrami Sieci Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych SPLOT,
oœrodkami Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Powiatowymi Rzecznikami
Konsumentów, Centralnym Oœrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Centrami
Euro-info, Polsk¹ Agencj¹ Rozwoju Przedsiêbiorczoœci.
G³ównym partnerem projektu jest magazyn „Unia & Polska”.

Wydaliœmy publikacjê Edukacja europejska w polskiej szkole – materia³y i opra-
cowania. Publikacja ta zawiera zbiór opracowañ eksperckich dotycz¹cych sta-
nu edukacji europejskiej w polskich szko³ach oraz wypowiedzi w tej sprawie
polityków.

Fundacja wspó³pracuje z Bankiem Œwiatowym i Fundacj¹ Bertelsmanna w ra-
mach projektu euintegration.net, którego celem jest rozwiniêcie zasobów in-
formacyjnych o UE w internecie oraz usprawnienie wymiany informacji miê-
dzy krajami kandyduj¹cymi do Unii Europejskiej. Naszym zadaniem jest
zachêcenie polskich instytucji do wspólnego tworzenia biblioteki interneto-
wej zawieraj¹cej raporty, analizy, opracowania powstaj¹ce w krajach kandydu-
j¹cych i dotycz¹ce wybranych zagadnieñ integracji europejskiej.

Przeprowadzenie badañ ankietowych wœród cudzoziemców na granicy pol-
sko-rosyjskiej w ramach projektu Monitoring otwartoœci polskich granic

6 500 z³

Przeprowadzenie badañ ankietowych wœród cudzoziemców na granicy pol-
sko-ukraiñskiej w ramach projektu Monitoring otwartoœci polskich granic

4 352 z³

Program Wspó³pracy Miêdzynarodowej

Gra symulacyjna

Polacy w Unii Europejskiej

 Edukacja europejska w polskiej szkole

Projekt euintegration.net

Forum Inicjatyw Lokalnych
Kêtrzyn

Fundacja Pro Academia Narolense
Warszawa

 Dotacje na realizacjê projektów partnerskich
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Przeprowadzenie badañ ankietowych wœród cudzoziemców na granicy pol-
sko-ukraiñskiej w ramach projektu Monitoring otwartoœci polskich granic

2 900 z³

Przeprowadzenie badañ ankietowych wœród cudzoziemców na granicy pol-
sko-bia³oruskiej w ramach projektu Monitoring otwartoœci polskich granic

4 280 z³

Organizacja sta¿y dla organizacji pozarz¹dowych z Obwodu Kaliningradzkie-
go w ramach projektu W stronê regionalnego partnerstwa

24 042,33 z³

Organizacja sta¿y dla organizacji pozarz¹dowych z Obwodu Kaliningradzkie-
go w ramach projektu W stronê regionalnego partnerstwa

23 611,20 z³

Organizacja i prowadzenie Przedstawicielstwa polskich organizacji pozarz¹-
dowych w Brukseli   60 000 z³

III Europejska Nagroda Telewizyjna Civiseurope
16 539,60 z³

Organizacja fina³ów II edycji konkursu Zostañ negocjatorem! Symulacje nego-
cjacji o cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej   31 409 z³

Organizacja III edycji konkursu Zostañ negocjatorem! Symulacje negocjacji
polskich stanowisk wobec przemian w Unii Europejskiej

120 000 z³

Dotacje: 293 634,13 z³

Realizacja projektów: 2 174 135,59 z³

RAZEM: 2 467 769,72  z³

Program Wspó³pracy Miêdzynarodowej

Parlament M³odzie¿y
Przemyœl

Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca

Suwa³ki

Elbl¹skie Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Pozarz¹dowych

Elbl¹g

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa
Borussia
Olsztyn

Stowarzyszenie na rzecz Forum
Inicjatyw Pozarz¹dowych

Warszawa

Fundacja Freundenberga
Weinheim

Fundacja M³odzie¿owej Przedsiêbiorczoœci
Warszawa

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Warszawa
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Program Wschód-Wschód dzia³a w ramach powo³anego przez Open Society Institute w 1991

roku regionalnego programu, który obejmuje wszystkie kraje Europy Œrodkowej, Wschodniej,

Po³udniowej i Azji Centralnej i którego zadaniem jest wspieranie miêdzynarodowej wspó³pracy

w tym regionie na rzecz tworzenia i umacniania spo³eczeñstwa otwartego. Koordynacj¹ dzia³añ

zajmuje siê biuro regionalne, które zatwierdza i finansuje dotacje przyznawane na projekty reali-

zowane w poszczególnych krajach.

W Polsce dotacje przyznawane s¹ na miêdzynarodowe projekty realizowane przez polskie or-

ganizacje i instytucje lub na udzia³ polskich uczestników w przedsiêwziêciach organizowanych

w innych krajach regionu. Projekty mog¹ dotyczyæ ró¿nych dziedzin ¿ycia spo³ecznego, ekono-

micznego, politycznego, powinny mieæ jednak jasno sformu³owane cele i wyznaczone konkretne

rezultaty. Wa¿ne jest, by udzia³ partnerów z krajów regionu nie by³ przypadkowy, lecz by inicjowa³

lub rozwija³ trwa³¹ wspó³pracê osób i instytucji ponad granicami; wspó³pracê, która mo¿e przyczy-

niæ siê do wypracowania dobrych modeli spo³ecznego dzia³ania oraz rozwi¹zywania problemów

w skali zarówno lokalnej, jak i regionalnej.

W 2002 roku przyznano dotacje na realizacjê 26 projektów przygotowanych przez polskie

organizacje pozarz¹dowe, placówki naukowe i oœwiatowe, zrzeszenia m³odzie¿owe. Wœród nich

by³o 15 d³ugofalowych dzia³añ,  przygotowywanych zazwyczaj w œcis³ej wspó³pracy z partnera-

mi zagranicznymi. Wiêkszoœæ projektów realizowanych przez polskie organizacje i instytucje

skierowana by³a do naszych wschodnich s¹siadów: Ukrainy, Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego.

Podejmowane dzia³ania najczêœciej dotyczy³y problemów samorz¹dów i spo³ecznoœci lokalnych

oraz pomocy spo³ecznej i wspó³pracy m³odzie¿y. Polscy eksperci uczestniczyli w 42 projektach

prowadzonych przez fundacje z innych krajów regionu. Byli oni najczêœciej zapraszani na warsz-

taty, seminaria, konferencje poœwiêcone ró¿nym aspektom funkcjonowania spo³eczeñstwa oby-

watelskiego (edukacja obywatelska, niezale¿ne poradnictwo dla obywateli, rozwój organizacji

pozarz¹dowych i wolontariatu itp.).

Program
Wschód-Wschód
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Program Wschód-Wschód

Centrum Analiz Spo³eczno-
Ekonomicznych CASE

Warszawa

Dom Pojednania i Spotkañ
im. Œw. Maksymiliana M. Kolbego

Gdañsk

Fundacja Inicjatyw Spo³eczno-
Ekonomicznych

Warszawa

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
Poznañ

Fundacja Synapsis na rzecz Umacniania
Wiêzi Rodzinnych i Spo³ecznych

Warszawa

Fundacja Wspomagania Wsi
Warszawa

Miêdzynarodowa Fundacja Rozwoju
Rynku Kapita³owego i Przekszta³ceñ

W³asnoœciowych w RP
Warszawa

Regionalne Centrum Ekologiczne na
Europê Œrodkow¹ i Wschodni¹

Warszawa

Organizacje partnerskie: Akademia Istropolitana Nova, S³owacja, Europeum,
Czechy, Instytut Gospodarki Œwiatowej Wêgierskiej Akademii Nauk, Wêgry
Cykl seminariów Nowa Wspólnota – stara polityka? analizuj¹cych wp³yw poli-
tyki UE na sytuacjê spo³eczno-gospodarcz¹ krajów wyszehradzkich po ich przy-
st¹pieniu do UE   11 900 z³

Realizacja wieloletniego projektu poœwiêconego rozwojowi mediów lokalnych;
wspó³praca z wieloma partnerami
Prezentacje lokalnych inicjatyw spo³ecznych w mediach elektronicznych – warsz-
taty i sta¿e dla m³odych dziennikarzy z Polski i Ukrainy   11 800 z³

Realizacja wieloletniego projektu Akademia Rozwoju Lokalnego; organizacja
partnerska: Instytut Administracji Publicznej i Rozwoju Lokalnego (IPARD),
U¿gorod, Ukraina
Budowanie partnerstwa – warsztaty przygotowuj¹ce ukraiñskie organizacje do
samodzielnego prowadzenia Akademii Rozwoju Lokalnego   18 600 z³

Organizacje partnerskie: Stowarzyszenie Oselia i Klinika Uzale¿nieñ ze Lwowa,
Stowarzyszenie Aratta, Klub M³odzie¿owy i Klub Turystyczny z Czernichowa
Wspieranie ukraiñskich organizacji pozarz¹dowych w walce z ubóstwem – dwie
wizyty studyjne i obóz szkoleniowy w Polsce   33 000 z³

Wspó³praca z polskimi organizacjami pozarz¹dowymi na rzecz spo³ecznej adaptacji
ubogich; wizyta studyjna we Lwowie, w której uczestniczyli: Anna C¹ka³a, Anna
Kosmala, Maciej Roszak, Marcin Rzepka, Halina Sierszulska, Wojciech Zarzycki

2 352,20 z³

Organizacje partnerskie: Ukraiñski Instytut Badawczy Psychiatrii Spo³ecznej
i S¹dowej, Kijów oraz Fundacja Kontakt, Lwów
Partnerstwo rodziców i profesjonalistów w tworzeniu systemu pomocy dla dzie-
ci i osób z autyzmem – cykl wizyt studyjnych   24 600 z³

Kontynuacja rozpoczêtego w 2001 roku projektu wspó³pracy polsko mo³daw-
skiej Zrównowa¿ony rozwój obszarów wiejskich
Cz. IV – seminarium w Kiszyniowie, w którym uczestniczyli: Romuald Domañ-
ski, Joanna Kasprzak-Perka, Jolanta Kamieniecka

11 709,61 z³

Cz. V – seminarium w Kiszyniowie, w którym uczestniczyli: Romuald Domañ-
ski, Joanna Kasprzak-Perka, Jolanta Kamieniecka, Teresa Zaworowska

10 338,80 z³

Organizacje partnerskie: Instytut Rozwoju Biznesu, Ni¿ny Nowogród oraz Mi-
nisterstwo Stosunków W³asnoœciowych Obwodu Ni¿nogorodzkiego
Prywatyzacja: rezultaty i perspektywy, cz. I – dyskusja „okr¹g³ego sto³u” w Ni¿-
nym Nowogrodzie, Rosja, w której uczestniczyli: Witold Gadomski, Krzysztof
A. Lis, Anna Opaliñska-Raczyñska, Grzegorz Wa³doch

9 995,44 z³

Prywatyzacja: rezultaty i perspektywy, cz. II – dyskuja „okr¹g³ego sto³u” w Warszawie
28 700 z³

Organizacje partnerskie: Regionalne Centrum Ekologiczne (REC) – biura w
£otwie i Litwie
Komunikacja spo³eczna w ochronie przyrody – cykl warsztatów i seminariów
poœwiêconych wymianie doœwiadczeñ miêdzy Polsk¹, Litw¹ i £otw¹

15 016,95 z³

D³ugofalowe projekty wspó³pracy
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Program Wschód-Wschód

Rodzinna Poradnia Profilaktyki
i Terapii Uzale¿nieñ Monar

Warszawa

Stowarzyszenie Jowisz
Jelenia Góra

Stowarzyszenie Rada Przyjació³
Harcerstwa

Jelenia Góra

Towarzystwo Przyjació³ Tworek
Amici di Tworki

Pruszków

Uniwersytet Jagielloñski, Wydzia³ Prawa
i Administracji, Oœrodek Praw Cz³owieka

Kraków

Wojewódzki Urz¹d Pracy
Rzeszów

Zespó³ Szkó³ Ponadpodstawowych nr 3
Rybnik

Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej

Warszawa

Organizacje partnerskie: Centralny Zarz¹d S³u¿b Wiêziennych i Stowarzysze-
nie Pomost, Polska, Organizacja Wsparcia i Pomocy Psychologicznej i Ducho-
wej Doroga , Ukraina, Stowarzyszenie Orechowo, Kaliningrad, Organizacja Bla-
godijnost, Rosja
Metody profilaktyki i leczenia uzale¿nieñ w warunkach otwartych oraz w zak³a-
dach karnych – dwie wizyty studyjne dla przedstawicieli organizacji pozarz¹-
dowych i s³u¿b wiêziennych z Rosji i Ukrainy                 44 990 z³

Organizacje partnerskie: Fundacja Pierekrostek, Kazachstan, M³odzie¿owe Cen-
trum Spo³eczno-Psychologiczne Dwieri, Rosja
M³odzie¿ ponad granicami przeciw narkomanii – cykl szkoleñ dla liderów nie-
formalnych grup m³odzie¿owych z Kazachstanu, Rosji i Polski   34 220 z³

Organizacja partnerska Stowarzyszenie Skautów i Skautek JUNAK, Czechy
Reintegracja spo³eczna dzieci ulicy prowadzona metod¹ skautowsk¹ – polsko-
czeskie warsztaty i obóz szkoleniowy dla instruktorów   10 150 z³

Realizacja wielotorowego i wieloletniego projektu upowszechniaj¹cego no-
woczesne metody pracy z osobami chorymi psychicznie; wspó³praca z wielo-
ma partnerami
Nowa forma opieki nad chorymi psychicznie – warsztaty polsko-ukraiñskie na
temat wykorzystania modelu Fountain House     5 250 z³

Pomoc ku samopomocy – warsztaty polsko-ukraiñskie na temat przygotowa-
nia osób chorych psychicznie do samodzielnego ¿ycia     4 800 z³

Schizofrenia: otwórzcie drzwi – drugie polsko-litewsko-ukraiñskie warsztaty
z udzia³em psychiatrów, psychologów oraz przedstawicieli zawodów poza-
medycznych     7 250 z³

Organizacja partnerska: Po³udniowo-Ukraiñskie Centrum M³odych Prawników,
Odessa, Ukraina
Opracowanie systemu bezp³atnej pomocy prawnej dla uchodŸców i ofiar naru-
szeñ praw cz³owieka na Ukrainie – cykl seminariów   20 400 z³

Organizacja partnerska: Wojewódzki Urz¹d Pracy w Preszowie, S³owacja.
Dobra rada:  poradnictwo zawodowe w Euroregionie Karpaty – cykl seminariów i
warsztatów poœwiêconych wspó³pracy oraz wymianie doœwiadczeñ na temat
poradnictwa zawodowego w województwach podkarpackim i preszowskim

29 400 z³

Organizacja partnerska: Wydzia³ Oœwiaty Rejonu Wileñskiego, Litwa
Karta praw m³odego obywatela, cz. I – warsztaty w Polsce dotycz¹ce aktywiza-
cji m³odzie¿y i przygotowania jej do uczestniczenia w ¿yciu szko³y i spo³eczno-
œci lokalnych   32 892 z³

Karta Praw M³odego Obywatela, cz. II – warsztaty w Wilnie, w których uczest-
niczyli: Gabriel Cyrulik, Tadeusz Szostok (Wydzia³ Edukacji UMR, Rybnik), Hen-
ryk Frystacki, Leszek Kuœka (radni miasta Rybnik), Grzegorz Janik (Sejmik Œl¹-
ski), dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 5, Zespo³u Szkó³
Ponadpodstawowych nr 1, nr 2 i nr 3 w Rybniku              7 651,73 z³

Kszta³cenie dzieci z uszkodzonym wzrokiem w systemie integracyjnym – warsztaty z
udzia³em przedstawicieli oœrodków akademickich z Europy Œrodkowo-Wschod-
niej kszta³c¹cych kadry do pracy z osobami niewidomymi i s³abowidz¹cymi

15 925 z³

Projekty realizowane w Polsce
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Centrum Promocji i Rozwoju
Inicjatyw Obywatelskich OPUS

£ódŸ

Fundacja Edukacji i Twórczoœci
Bia³ystok

Fundacja Instytut na rzecz Demokracji
w Europie Wschodniej IDEE

Warszawa

Fundacja na rzecz Dzieci Zag³êbia
Miedziowego

Legnica

Fundacja Nowy Staw
Lublin

Fundacja Partners Polska
Warszawa

Fundacja Regionalne Centrum
Informacji i Wspomagania Organizacji

Pozarz¹dowych
Gdañsk

Kolegium Europy Wschodniej
Wroc³aw

Naukowa i Akademicka Sieæ
Komputerowa NASK

Warszawa

Olsztyñskie Stowarzyszenie Pomocy
Telefonicznej

Olsztyn

Regionalne Centrum
Informacji Europejskiej i Turystycznej

Elbl¹g

Stowarzyszenie Educom
Lublin

Stowarzyszenie Ekologiczne Dla Ziemi
Kamionka

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych
i Twórczych

Wroc³aw

Stowarzyszenie Pomocna D³oñ
Kowale Oleckie

Animatorzy spo³eczni –  warsztaty dotycz¹ce rozwoju i profesjonalizacji ka-
zachskich grup  samopomocowych   26 800 z³

Rola mentoringu w kszta³towaniu polityki spo³ecznej wobec dzieci i m³odzie¿y z
trudnych œrodowisk – seminarium z udzia³em przedstawicieli z Europy Œrodko-
wo-Wschodniej i ekspertów z Europy Zachodniej   12 650 z³

Organizacje m³odzie¿owe i studenckie w procesie demokratyzacji – wizyta stu-
dyjna m³odych liderów politycznych z Azerbejd¿anu   21 100 z³

Bez granic:  integracja osób niepe³nosprawnych – warsztaty polsko-ukraiñskie
23 100 z³

Przysz³oœæ bez granic – projekt polsko-ukraiñskiej wspó³pracy m³odzie¿owej,
wizyta studyjna w Polsce i na Ukrainie     7 000 z³

Doœwiadczenia lokalnych demokracji – seminarium szkoleniowe dla dzia³aczy
organizacji pozarz¹dowych z obwodu wo³yñskiego   10 300 z³

Polsko-Azerska Szko³a Samorz¹dnoœci Lokalnej – szkolenie i wizyta studyjna
w Polsce trenerów z Azerbejd¿anu oraz szkolenia w Azerbejd¿anie

12 700 z³

Polsko-estoñska platforma wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych – wizyta studyjna
25 000 z³

Miêdzynarodowa konferencja Od irredenty do wspó³pracy. Stosunki polsko –
ukraiñskie w XX wieku   22 500 z³

Komputerowe sieci akademickie – wizyta studyjna przedstawicieli z krajów Azji
Centralnej i Kaukazu w Czechach, Estonii i Polsce            43 868,14 z³

Przemoc na progu nowego stulecia – telefon zaufania pomoc¹ w chwilach lêku –
wizyta studyjna i warsztaty dla uczestników z Estonii, Ukrainy, Serbii, Wêgier i Polski

9 105,78 z³

Eurodemokracja Polska-Rosja – szkolenie na temat Unii Europejskiej dla uczniów
i nauczycieli z Obwodu Kaliningradzkiego   27 000 z³

Edukacja bez granic – seminarium i wizyta studyjna nauczycieli z Ukrainy
9 975 z³

Gospodarka alternatywna – warsztaty na temat zrównowa¿onego rozwoju wsi dla
przedstawicieli ekowiosek z Europy Wschodniej z udzia³em goœci z Danii i z Niemiec

3 448 z³

Rozwijanie przedsiêbiorczoœci kobiet w zakresie turystyki wiejskiej na Ukrainie –
wizyta studyjna przedstawicielek Regionu Charkowskiego   20 000 z³

Pomagajmy sobie – projekt wspó³pracy polsko-litewskiej w dziedzinie pomocy
osobom niepe³nosprawnym i starszym   12 200 z³
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Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa
Borussia
Olsztyn

Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin
i Przyjació³ Osób Chorych Psychicznie

Nadzieja
Suwa³ki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
Katedra Filologii S³owiañskiej

Poznañ

Seminarium Gminne centra
telekomunikacyjne w szko³ach

Gyumri, Armenia

Szkolenia M³odzie¿ w rozwoju
spo³ecznoœci lokalnej

regiony Shemkir, Tovuz, Kazakh,
Azerbejd¿an

Wizyta studyjna Organizacje
m³odzie¿owe i studenckie w procesie

demokratyzacji
Baku, Azerbejd¿an

Seminarium Strategie i techniki szkoleñ
w dziedzinie praw cz³owieka

Baku, Azerbejd¿an

Seminarium Interaktywna strona
internetowa NetWork: promowanie

praw cz³owieka i demokracji
Praga, Czechy

Seminarium Przejrzystoœæ
i otwartoœæ w sferze publicznej

Tallin, Estonia

Konferencja
Prywatyzacja i zmiany strukturalne:

ekonomiczna i spo³eczna pozycja kobiet
Subotica, Jugos³awia

Seminarium Udoskonalenie systemu
ochrony praw podatników

A³maty, Kazachstan

Polsko-kirgiski obóz szkoleniowy
Wolontariat na rzecz pomocy
dzieciom niepe³nosprawnym

Biszkek, Kirgizja

Polska-Bia³oruœ: historia i pamiêæ zbiorowa – spotkanie warsztatowe nauczy-
cieli i animatorów kultury z Polski i Bia³orusi   17 700 z³

Nowe mo¿liwoœci w terapii psychiatrycznej, nowe szanse adaptacji osób cho-
rych psychicznie w ich œrodowisku – konferencja z udzia³em uczestników z Eu-
ropy Œrodkowo-Wschodniej     7 236 z³

Macedonia na Ba³kanach wczoraj, dziœ i jutro: kultura si³y – si³a kultury – konferencja
z udzia³em uczestników z Europy Œrodkowo-Wschodniej poœwiêcona problemowi
potencjalnego konfliktu w Macedonii (wydanie publikacji pokonferencyjnej)

10 000 z³

Uczestnicy z Polski: Marlena Czarnecka, Alina Koziñska-Ba³dyga (Federacja Ini-
cjatyw Oœwiatowych, Warszawa)     4 018 z³

Uczestnicy z Polski: Micha³ Smoczyñski (Fundacja Wspierania M³odzie¿y Bo-
nus, Warszawa), Jagoda Gregulska (Stowarzyszenie Semper Avanti, Wroc³aw)

5 283,01 z³

Uczestnicy z Polski: Kurtomolla Abdulganiyev, Edyta Borkowska, Maciej Fal-
kowski, Witold Hebanowski, Krzysztof Jod³owski, Anna Pietruczuk, Stanis³aw
Rzyski, Beata Szczeœniak, Natalia Tvitinscaia, Sebastian Zawadzki (Fundacja IDEE,
Warszawa)            22 603,26 z³

Uczestnicy z Polski: Bogna Chmielewska, Zenon Ko³odziej, Marzena Rafalska,
Edyta Widawska (Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka, Warszawa)

9 916,95 z³

Uczestnicy z Polski: Jakub Boratyñski (Fundacja Batorego, Warszawa), Janina
Ochojska i Kaja Wiœlicka (Polska Akcja Humanitarna, Warszawa)

4 111,93 z³

Uczestniczka z Polski: Ewa £osiñska („¯ycie”, Warszawa)
1 668,88 z³

Uczestnicy z Polski: Kinga Lohmann, Anita Seibert (Koalicja KARAT, Warszawa),
Ma³gorzata Tarasewicz (Stowarzyszenie Wschodnio-Zachodnia Sieæ Wspó³pracy
Kobiet, Gdañsk)              4 520,21 z³

Uczestnik z Polski: Leszek Zawi³a (Stowarzyszenie Podatników w Polsce, Kraków)
4 782,51 z³

Uczestnicy z Polski: Mariola Bro¿yñska, Mi³osz Czerniejewski, Izabela Idzik,
Ma³gorzata Malczewska, Jacek GoŸdzik, ¯aneta GoŸdzik, Frank Ormel, Anna
Stachowiak, (Stowarzyszenie Jeden Œwiat, Poznañ)            21 040,13 z³

Projekty realizowane
w innych krajach regionu
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Warsztaty Czyste rêce:
kampania edukacji antykorupcyjnej

Druskienniki, Litwa

Warsztaty Przygotowanie do wyzwañ
w nauczaniu

Pa³anga, Litwa

Seminarium Wykorzystanie i ochrona
dziedzictwa kulturowego: problemy,

rozwi¹zania, udzia³ spo³ecznoœci lokalnej
Wilno, Litwa

Konferencja Rola niezale¿nych biur
porad obywatelskich w rozwoju
spo³eczeñstwa obywatelskiego

Wilno, Litwa

Seminarium Strategie rozwoju
zarz¹dzania nieruchomoœciami i

problemy restytucji w³asnoœci w procesie
integracji europejskiej

Wilno, Litwa

Konferencja Harmonizacja w dziedzinie
nauk s¹dowych

Wilno, Litwa

Seminarium Przysz³a wizja NATO
Wilno, Litwa

Seminarium Ochrona
najs³abszych mniejszoœci

Wilno, Litwa

Seminarium Program przywództwa
demokratycznego
Ohrid, Macedonia

Trzecia Sesja Parlamentu
Miêdzynarodowego Zwi¹zku Romów

Skopje, Macedonia

Wizyta studyjna Mass media w
zmieniaj¹cym siê œwiecie

Kiszyniów, Mo³dowa

Konferencja Swoi czy obcy? Litwa w
Rosji, Rosja na Litwie: wielokulturowoœæ

we wspó³czesnym œwiecie
Moskwa, Rosja

Seminarium Zarz¹dzanie
stowarzyszeniami gazet w Europie

Œrodkowej i Wschodniej
Moskwa, Rosja

Uczestnicy z Polski: Katarzyna Banaœ, Micha³ Laskowski, Edyta Popio³ek, Wojciech
Przybylski, Maciej Szafran (Fundacja M³odzie¿owej Przedsiêbiorczoœci, Warszawa)

2 569,33 z³

Uczestnicy z Polski: Hanna Diduszko, Maria Kroc, Anna £agodzka (Stowarzy-
szenie Edukacji Filozoficznej Phronesis, Warszawa)             1 266,26 z³

Uczestnicy z Polski: Marek Barañski, Leszek Czapski, Lech J. Engel, Wies³aw
Kaczmarek, Ma³gorzata Kêpiñska, Ma³gorzata Kukowska, Ryszard Kupis, Jacek
Laskowski, Janusz Nowak, Miros³aw Olbryœ, Jadwiga Rembiewska, Micha³ Ro-
manowski, Maria Sarnik-Konieczna, Andrzej Szklarski, Marek Skrzyñski, Alek-
sandra Wac³awczyk, Andrzej Zalewski, Artur Zbiegieni (Stowarzyszenie Kon-
serwatorów Zabytków, Warszawa)              7 413,32 z³

Uczestnicy z Polski: Wies³aw Bek (Biuro Porad Obywatelskich, Lubaczów), Jó-
zef Szkandera (Biuro Porad Obywatelskich, Olsztyn)              2 212,21 z³

Uczestnik z Polski: Jacek Brdulak (Szko³a G³ówna Handlowa, Warszawa)
831,48 z³

Uczestnicy z Polski: Aleksander G³azek, Jacek Hebenstreit, Agata Trawiñska
(Instytut Ekspertyz S¹dowych, Kraków)              2 663,67 z³

Uczestnicy z Polski: Grzegorz Szafran (Instytut Studiów Strategicznych, Kra-
ków), £ukasz Wardyn (Europa Kolleg, Hamburg)              3 634,53 z³

Uczestnicy z Polski: Mikhail Kizilov (Szko³a Nauk Spo³ecznych, Warszawa), Jacek
Nowak, Annamaria Orla-Bukowska, Magdalena Ruta (Instytut Socjologii UJ, Kraków),
Leszek Zakrzewski (Instytut Stosowanych Nauk Spo³ecznych UW, Warszawa)

2 934,68 z³

Uczestnik z Polski: Justyna Greczanik (Stowarzyszenie Semper Avanti, Wroc³aw)
1 870,01 z³

Uczestnicy z Polski: Roman Chojnacki (Zwi¹zek Romów Polskich, Szczecinek),
Stanis³aw Stankiewicz (Centralna Rada Romów, Bia³ystok)              5 404,64 z³

Uczestnik z Polski: Wies³aw Wac³awczyk (Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka,
Warszawa)             2 344,11 z³

Uczestnicy z Polski: Danuta Antonina Brodowska, Leon Stanis³aw Brodowski
(Ogólnopolski Klub Mi³oœników Litwy, Warszawa), Wladimitr Miakiszew (Za-
k³ad Jêzyka Rosyjskiego Filologii Wschodnios³owiañskiej UJ, Kraków), Andrzej
Zakrzewski (Instytut Historii Prawa i Administracji UW, Warszawa)

4 996,64 z³

Uczestnicy z Polski: Arkadiusz Gruchot, Anna Hejman (Stowarzyszenie Gazet
Lokalnych, Warszawa)             2 996,70 z³
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Uczestniczka z Polski: Irena Dawid-Olczyk (Fundacja La Strada, Warszawa)
2 725,52 z³

Uczestnicy z Polski: Beata Cwieczkowska, Monika D¹browska, Mariusz Firlej, Pauli-
na Ka³ek, Ewa Maria Kosiedowska, Dorota Lech, Ma³gorzata Marcinkowska, Dariusz
Pietrowski, Paulina Podolczak, Ewelina Anna Œwiderska, Agnieszka W¹sowicz, Artur
Wêgier, Jacek Wnuk, Ewelina Zbieg-Lenarczyk (Centrum Wolontariatu, Warszawa)

26 677,40 z³

Uczestnicy z Polski: Agnieszka Pelczarska, Gra¿yna Wuls (Biblioteka Centralna
Polskiego Zwi¹zku Niewidomych, Warszawa)              5 949,14 z³

Uczestnicy z Polski: Alina Borowska, Wies³aw Tadeusz Pop³awski (Politechnika
Bia³ostocka)              3 117,24 z³

Uczestnicy z Polski: Krzysztof Fedorowicz (Instytut Wschodni UAM, Poznañ),
Agnieszka Iwanowska, Krzysztof Kêdzierski, Bart³omiej Kokoszka (Instytut Sto-
sunków Miêdzynarodowych UW, Warszawa), Sylwia Piotrkowicz (21 Spo³ecz-
ne Liceum Ogólnokszta³c¹ce, Warszawa), Wies³aw Tadeusz Pop³awski, Adam
Sawicki, Zofia Tomczonek, Jaros³aw Zalejski (Politechnika Bia³ostocka), Piotr
Pyzel (Instytut Historii PAN, Warszawa), Tomasz Szwaciñski (Instytut Historycz-
ny UW, Warszawa), Rafa³ Szafraniec (Wydzia³ Nauk Spo³ecznych, Uniwersytet
Wroc³awski), Rados³aw Wêglarek (European Academy of Management, Stutt-
gart), Marika W³odarska (Wydzia³ Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UW,
Warszawa)           20 541,65 z³

Uczestnik z Polski: Stanis³aw Stankiewicz (Centralna Rada Romów, Bia³ystok)
2 509,11 z³

Uczestnicy z Polski: Beata Grabiñska (terapeuta w Zak³adzie Karnym nr 1 we
Wroc³awiu), Dariusz Skowroñski (terapeuta w Zak³adzie Karnym w Barczewie)

5 096,42 z³

Uczestnik z Polski: Jacek Gajewski (CEENet, Warszawa)
1 902,24 z³

Uczestnicy z Polski: Andrzej Juraszczyk, Mateusz Nazorek, Krzysztof Tar³owski,
Piotr Œlêczkowski (studenci Uniwersytetu Œl¹skiego, Katowice)

3 214,73 z³

Uczestnik z Polski: Grzegorz Gorzelak (Europejski Instytut Rozwoju Regional-
nego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego)              1 338,62 z³

Uczestnicy z Polski: Ewa Matla-Kiepaj³o (Polskie Stowarzyszenie W³aœcicielek
Firm, Gdañsk), El¿bieta Paderewska (Grupa Kobiety te¿, Warszawa), Inessa
Wiereszczagina, El¿bieta T. WoŸniakowa (Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i
Twórczych, Wroc³aw)              6 612,65 z³

Uczestnicy z Polski: Dorota Bander, Justyna B¹gorska, Anna Boroñ-Kaczmar-
ska, Stanis³aw Jaszczo³t, Ma³gorzata K³ys-Rachwalska, Dorota Koz³owska, Mag-
dalena Leszczyszyn-Pynka (Stowarzyszenie DA-DU, Szczecin)

9 736,58 z³

Seminarium Zapobieganie handlowi ludŸmi.
Doœwiadczenia organizacji pozarz¹dowych

Ni¿ny Nowgoród, Rosja

Seminarium Centra Wolontariatu jako
instytucje wspieraj¹ce inicjatywy

obywatelskie
Ni¿ny Nowogród, Rosja

Konferencja Biblioteki dla
niepe³nosprawnych
Nowosybirsk, Rosja

Forum m³odych Rosja-Litwa: pomost w
XXI wiek

St. Petersburg, Rosja

Forum m³odych polityków i badaczy
Rosja, Republiki Ba³tyckie, Polska:

pomost w XXI wiek
St. Petersburg, Rosja

Konferencja Romowie – integracja
z nowoczesnym spo³eczeñstwem

Samara, Rosja

Warsztaty Zapobieganie przemocy
i rehabilitacja psychospo³eczna osób

uzale¿nionych w wiêzieniach
Samara, Rosja

Seminarium Poprzez edukacjê
elektroniczn¹ do spo³eczeñstwa

obywatelskiego
Twer, Rosja

Narodowy Park Cozia – warsztaty
Wschodniooeuropejskiej Sieci

Studenckich Organizacji Ekologicznych
Cozia, Rumunia

Seminarium Praktyczne tworzenie
regionów administracyjnych

Sinaia, Rumunia

Konferencja Kobiety i polityka:
problemy i perspektywy

Charków, Ukraina

Konferencja Rozwój wspó³pracy organizacji
zajmuj¹cymi siê problemem AIDS

Kijów, Ukraina
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Wizyta studyjna Wybory na
Ukrainie oczami Polaków:

polsko-ukraiñski pomost
Kijów, Ukraina

Konferencja Lokalne œrodki masowego
przekazu: nowe tendencje na rynku

Kijów, Ukraina

Seminarium Kurs europejski dla szkó³
Kijów, Ukraina

Forum Organizacje charytatywne:
finansowanie i wolontariat

Lwów, Ukraina

Konferencja Spo³eczeñstwo obywatelskie
we wspó³czesnej Ukrainie:

doœwiadczenia i filozofia rozwoju
Lwów, Ukraina

Konferencja Dynamika imigracji:
Europa dla wszystkich czy dla elit?

Odessa, Ukraina

Konferencja Cywilizacje Azji Œrodkowej
Samarkanda, Uzbekistan

Konferencja Wykorzystanie  potencja³u
dla wspó³pracy ponad granicami:

organizacje m³odzie¿owe w Polsce,
w Rosji, na Wêgrzech

Budapeszt, Wêgry

Warsztaty Migracje transgraniczne w
Europie Œrodkowej i Wschodniej.

Problemy i doœwiadczenia
Budapeszt, Wêgry

Uczestnicy z Polski: Bogumi³a Berdychowska (Program V Polskiego Radia, War-
szawa), Ryszard Czarnecki (Zarz¹d G³ówny ZChN, Warszawa), Piotr Garbarczyk
(WOT, Warszawa), Piotr Koœciñski („Rzeczpospolita”, Warszawa), Joanna Kur-
czewska (Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa), Marek Pêdziwo³ (RFI,
Wroc³aw), Maria Prze³omiec (BBC Sekcja Polska, Warszawa), Maria Stepan (Ra-
dio Zet, Warszawa), S³awomir Sawczuk (Radio Bia³ystok), Piotr Tyma (Zwi¹zek
Ukraiñców w Polsce, Warszawa), Jagienka Wilczak („Polityka”, Warszawa), Anna
Winnicka („Nasze S³owo”, Warszawa)   16 188 z³

Uczestnicy z Polski: W³odzimierz Bogaczyk („Gazeta Wyborcza”, Poznañ), Ro-
muald Bokun, Piotr Tyma (Zwi¹zek Ukraiñców w Polsce, Warszawa), Izabela
Chruœliñska (Departament Integracji Europejskiej i Wspó³pracy z Zagranic¹,
KRRiTV, Warszawa), Piotr Garbarczyk (TVP 3 Regionalna, Warszawa), Teresa
Oleszczuk („Res Publica Nowa”, Warszawa)              6 291,75 z³

Uczestnicy z Polski: Joanna Gospodarczyk, Miros³aw Sielatycki (Centralny Oœro-
dek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa)              2 080,04 z³

Uczestnicy z Polski: Zofia Mioduszewska (studentka Uniwersytetu Warszaw-
skiego), Agnieszka Badeñska (studentka Politechniki Warszawskiej), Marcin
Kawski, Mieczys³aw Affek (Stowarzyszenie Rehabilitacyjnego Centrum Rozwo-
ju Porozumiewania, Kwidzyn)              3 100,05 z³

Uczestnicy z Polski: Witold Bahr, Barbara Iwankiewicz-Rak (Instytut Marketin-
gu, Akademia Ekonomiczna, Wroc³aw)   618,16 z³

Uczestniczka z Polski: Lilija Twardosz (Uniwersytecka Poradnia Prawna UJ, Kraków) 
565,75 z³

Uczestniczka z Polski: Anna Grêzak (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego)
2 716 z³

Uczestnicy z Polski: Jakub Basista (Civic Education Project, Warszawa), Alicja
Derkowska (Ma³opolskie Towarzystwo Oœwiatowe, Nowy S¹cz), Maria Holzer
(Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y, Warszawa), Waldemar Korycki (Stowarzy-
szenie Promocji Pracy Ochotniczej, Warszawa), Kinga Nettman-Multakowska
(Fundacja IDEE, Warszawa), Bart³omiej Nowak (Uniwersytet Œl¹ski, Katowice),
Dorota Pazio (Fundacja Oœrodka Karta, Warszawa), Aleksandra W¹sik (Regio-
nalne Centrum Wolontariatu, £ódŸ), Jakub Wygnañski (Stowarzyszenie Klon/
Jawor, Warszawa), Jacek Strzemieczny (Centrum Edukacji Obywatelskiej, War-
szawa), Zbigniew Pe³czyñski (Stowarzyszenie Szko³a Liderów, Warszawa)

12 044,89 z³

Uczestniczka z Polski: Agnieszka Weinar (Instytut Studiów Spo³ecznych UW,
Warszawa)              1 123,44 z³

Dotacje: 670 576,87 z³

Podró¿e: 295 279,62 z³

Koszty realizacji programu: 155 087,41 z³

RAZEM: 1 120 943,90 z³
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Partnerstwo Miast i Obywateli to program wspó³pracy polsko-niemieckiej i czesko-niemieckiej

zainicjowany i finansowany przez Fundacjê im. Roberta Boscha (Niemcy), realizowany wspólnie

z Fundacj¹ im. Stefana Batorego i Centrum Informacji dla Organizacji Non-Profit (Czechy).

Zarówno w Polsce, jak i w Czechach jest kilkaset polsko-niemieckich i czesko-niemieckich part-

nerskich miast i gmin. Umowy partnerskie zawieraj¹ w³adze lokalne, i to one przede wszystkim

nadaj¹ kszta³t partnerskiej wspó³pracy; czasami jest to wspó³praca rzeczywista, efektywna, czasa-

mi pozostaje jedynie na papierze. W ramach programu Partnerstwo Miast i Obywateli – realizo-

wanego równolegle w Polsce i w Czechach – chcielibyœmy zachêciæ organizacje pozarz¹dowe do

podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu o¿ywienie wspó³pracy partnerskich miast i gmin. Mamy nadzie-

jê, ¿e te dzia³ania przyczyni¹ siê do autentycznej wspó³pracy obywateli s¹siaduj¹cych pañstw, do

aktywizacji spo³ecznoœci lokalnych i do lepszej wspó³pracy z samorz¹dami lokalnymi.

W Polsce adresatami programu s¹ polskie organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce w tych miastach

i gminach, które podpisa³y umowy partnerskie z niemieckimi miastami i gminami. Organizacje te

mog³y ubiegaæ siê o dotacje na projekty realizowane we wspó³pracy z organizacjami niemieckimi

z miast i gmin partnerskich. Projekty mog³y dotyczyæ ró¿nych dziedzin ¿ycia spo³ecznego, powin-

ny jednak odpowiadaæ na realne potrzeby spo³ecznoœci lokalnych i wykorzystywaæ wzajemne do-

œwiadczenia partnerów.

Przyznawanie dotacji odbywa³o siê na zasadach konkursowych, a nad dwustopniow¹ proce-

dur¹ rozpatrywania wniosków czuwa³o miêdzynarodowe Jury z³o¿one z ekspertów polskich, cze-

skich i niemieckich. W wyniku konkursu dofinansowanie otrzyma³o 18 inicjatyw polskich i 6 cze-

skich. Nagrodzone projekty z Polski dotycz¹ ró¿nych dzia³añ: od opieki nad niepe³nosprawnymi

poprzez edukacjê m³odzie¿y, aktywizacjê seniorów, kobiet, do inicjatyw na rzecz zrównowa¿one-

go rozwoju czy te¿ wspó³pracy na rzecz prze³amywania narodowych stereotypów i uprzedzeñ.

Program
Partnerstwo
Miast i Obywateli

Fundacja Krzy¿owa
dla Porozumienia Europejskiego

Grodziszcze

Organizacja partnerska: Gemeindevorstand der Gemeinde Bischofsheim, Bi-
shofsheim
Projekt: Nie dajmy siê bezrobociu, bezradnoœci i biedzie. W ramach projektu
zaplanowano seminarium polsko-niemieckie poœwiêcone problematyce bez-
robocia i jego skutków. Uczestnicy seminarium udadz¹ siê do
Bischofsheim i zapoznaj¹ z prac¹ organizacji niemieckich dzia³aj¹cych na rzecz
bezrobotnych. Podjêta zostanie wspó³praca dla wypracowania wspólnych dzia-
³añ zwalczaj¹cych bezrobocie.   20 900 z³



108

Program Partnerstwo Miast i Obywateli

Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci Atut
Ostróda

Fundacja Szczêœliwe Dzieciñstwo
Lublin

Komitet Partnerstwa, Gimnazjum
Otmuchów

Koniñskie Towarzystwo TrzeŸwoœæ
Konin

Lubuskie Stowarzyszenie
na rzecz Kobiet Baba

Zielona Góra

Oœrodek Samorz¹du Lokalnego
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Olsztyn

Rada So³ecka w Lubieni, Urz¹d Gminy
Popielów

Rzeszowski Oœrodek Samorz¹du
Terytorialnego Fundacji Rozwoju

Demokracji Lokalnej
Rzeszów

Organizacja partnerska: Deutsches Rotes Kreuz, Osterode am Harz
Projekt: M³odzie¿ szkolna w dzia³aniach wolontariackich – aktywizacja œrodo-
wiska m³odzie¿y szkolnej do pracy ochotniczej w ró¿nych dziedzinach ¿ycia
spo³ecznego. Na bazie dawnej gminnej szko³y podstawowej powstanie schro-
nisko i M³odzie¿owy Czerwony Krzy¿, a w nim Centrum Wolontariatu i Biuro
Poœrednictwa Pracy dla Wolontariuszy. Oœrodek w³¹czy siê do ogólnopolskiej
zbiórki ¿ywnoœci Banku ¯ywnoœci, zostanie przeprowadzonych wiele dzia³añ,
m.in. akcje œwi¹teczne i polsko-niemiecka zbiórka pieniêdzy na organizacjê
letniego wypoczynku ubogich dzieci.   20 900 z³

Organizacja partnerska: Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club, Muenster
Projekt: Rzecznictwo na rzecz transportu rowerowego w Lublinie. W ramach
projektu zaplanowano m.in. oznaczenie œcie¿ek rowerowych z wykorzysta-
niem miejsc ciekawych kulturowo i przyrodniczo, zorganizowanie kampanii
promocyjnej wœród m³odzie¿y, utworzenie Centrum Edukacyjnego i bazy ro-
werowej oraz wizytê studyjn¹ w Muenster.   45 600 z³

Organizacja partnerska: Partnerschaftskomitee Pont-sur-Yonne, Morbach Ge-
raberg, Bernkastel-Kues
Projekt: Odkryjmy wspóln¹ Europê: nasz kraj s¹siedzki Polska. W ramach pro-
jektu zaplanowano zaproszenie grupy m³odzie¿y z Niemiec i wspólne z polsk¹
m³odzie¿¹ dzia³ania integracyjne, m.in.: zajêcia sportowe, wyprawy krajoznaw-
cze, gry symulacyjne dotycz¹ce wspólnej Europy.   17 000 z³

Organizacja partnerska: Deutscher Kinderschutzbund, Herne
Projekt: Wymiana doœwiadczeñ na temat pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹. W ra-
mach projektu zaplanowano seriê spotkañ partnerskich, w tym strategiczne
spotkanie zarz¹dów organizacji partnerskich, spotkania studyjne wolontariu-
szy i przygotowanie szkolenia nt. realizacji programu „Starszy brat, starsza
siostra”, zorganizowanie Dnia Wolontariusza przy wspó³pracy w³adz samo-
rz¹dowych i przy udziale wolontariuszy niemieckich.   22 800 z³

Organizacja partnerska: Lilla Villa Frauenzentrum, Cottbus
Projekt: Co nas ³¹czy, a co nas dzieli? Projekt obejmuje wspólne spotkania stra-
tegiczne, a tak¿e cykl warsztatów dla kobiet z Zielonej Góry i Cottbus dotycz¹-
cych m.in. integracji europejskiej, metod zapobiegania bezradnoœci, profilak-
tyki w dziedzinie zdrowia.   20 900 z³

Organizacja partnerska: Landkreis Osnabrueck, Osnabrueck
Projekt: Razem ³atwiej do Europy – cykl wizyt studyjnych maj¹cych na celu
opracowanie koncepcji wymiany informacji i pomys³ów miêdzy organizacjami
pozarz¹dowymi powiatu olsztyñskiego i Osnabrueck (e-most wzajemnych in-
formacji), planowane s¹ wspólne szkolenia; nauczyciele jêzyka niemieckiego
bêd¹ s³u¿yæ jako wolontarystyczni t³umacze przy realizacji projektu.

45 600 z³

Organizacja partnerska: Partnerkommitee Bad Wurznach, Bad Wurznach
Projekt: Spotkanie pokoleñ – z okazji rocznicy powstania Lubieni zaplanowano
cykl dzia³añ zmierzaj¹cych do umocnienie kontaktów miêdzy mieszkañcami
Lubieni a rodzinami, które wyjecha³y do Niemiec; kulminacj¹ tych dzia³añ bê-
dzie zorganizowanie lokalnej uroczystoœci z udzia³em goœci z Niemiec, na któ-
rej nast¹pi m.in. otwarcie wspólnie tworzonej izby regionalnej.     6 460 z³

Organizacja partnerska: Geselschaftsvertrag der Regionalen Personalentwi-
cklungsgeselschaft (REGE) – Jugendcoaching im Netzwerk gegen Jugendsar-
beitslosigkeit, Bielefeld
Projekt: Doœwiadczenia niemieckie, implikacje polskie – program walki z bezro-
bociem wœród m³odzie¿y. W ramach projektu planowane jest utworzenie Biura
Porad Absolwenta, wyjazd zespo³u prowadz¹cego przysz³e Biuro na sta¿ do
Bielefeld, a nastêpnie szkolenia dla m³odzie¿y z Rzeszowa z udzia³em konsul-
tantów niemieckich.   30 400 z³
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Program Partnerstwo Miast i Obywateli

Organizacja partnerska: Mediationsstelle Frankfurt/Oder, Frankfurt n/O
Projekt: Mediacje szkolne – program zapobiegania i przeciwdzia³ania przemo-
cy wœród m³odzie¿y szkolnej S³ubic we wspó³pracy z Poradni¹ Mediacyjn¹ we
Frankfurcie n/Odr¹. Celem rocznego projektu jest wskazanie m³odzie¿y no-
wych sposobów rozwi¹zywania konfliktów i nawi¹zanie sta³ej wspó³pracy z
grup¹ nowych mediatorów. Projekt zakoñczy siê konferencj¹ m³odych media-
torów i ich opiekunów.   38 000 z³

Organizacja partnerska: Deutsch-Polnische Geselschaft der Graftschaft Ben-
theim, Neuenhaus
Projekt: Spotkania mieszkañców gminy Zelów i Neuenhaus – cykl wizyt i warsz-
tatów poœwiêconych problemom osób starszych; celem projektu jest zinte-
growanie seniorów obu partnerskich miast oraz przeniesienie na polski grunt
dobrych wzorców i doœwiadczeñ niemieckich w pracy z seniorami i osobami
niepe³nosprawnymi.   19 000 z³

Organizacja partnerska: Museumsverein der Stadt Forst, Forst
Projekt: Brody – Forst: partnerstwo bez granic – cykl dzia³añ na rzecz spo³eczno-
œci lokalnych miasteczek Brody (Polska) i Forst (Niemcy), organizowanych na
przemian po obu stronach granicy i adresowanych do ró¿nych grup wiekowych,
pocz¹wszy od przedszkolaków (wspólne zabawy, zwiedzanie i spartakiada), po-
przez dzieci niepe³nosprawne (spotkania edukacyjne i artystyczne), m³odzie¿
gimnazjaln¹ (rozgrywki sportowe w mieszanych polsko-niemieckich dru¿ynach,
poznawanie historii regionu), a¿ po doros³ych obywateli (m.in. konferencja po-
œwiêcona dziedzictwu Bruehlów i rozgrywki sportowe oldbojów).

19 000 z³

Organizacja partnerska: Partnerschaftsverein Lohr am Main, Lohr nad Menem
Projekt: Konferencja ekologiczna Milicz – Lohr, na której partnerzy z Niemiec
przedstawi¹ niemieckie i unijne standardy pozwalaj¹ce ³¹czyæ zagospodaro-
wanie przemys³owe z ochron¹ przyrody.            15 367,47 z³

Organizacja partnerska: Assoziation Starogard e.V.
Projekt: Starogard Gdañski – Diepholz: zrozumienie i zaakceptowanie ró¿nic et-
nicznych i kulturalnych. W ramach projektu zaplanowano dwie konferencje: „Sk¹d
pochodzimy, jacy jesteœmy” – konferencja na temat historii, geografii i dziedzic-
twa kulturowego regionów Dolnej Saksonii (Niemcy) i Kociewia (regionu etnicz-
nego na po³udnie od Kaszub, którego stolic¹ jest Starogard Gd.) oraz „Mity i
stereotypy, perspektywy wspólnej przysz³oœci” – konferencja na temat obaw i
nadziei zwi¹zanych z rozszerzeniem Unii Europejskiej. [Organizatorzy zrezygno-
wali z realizacji projektu; dotacja zosta³a zwrócona w 2003 roku.]

38 000 z³

Organizacja partnerska: Gemeinde Schmanzin – Melkenschule, Schlatkow
Projekt: Transgraniczny rozwój kulturalno-spo³eczny w dolinie Radwii (Polska)
i Piany (Niemcy). W ramach projektu zaplanowano zorganizowanie miêdzyna-
rodowego pleneru malarskiego „Pomorskie drogi wiejskie w dolinie Piany
i Radwii”, konferencji „Polacy i Niemcy w zjednoczonej Europie”, prezentacji
folkloru polskiego i tradycji adwentowych na terenie gminy niemieckiej, wy-
jazd studyjny do Ziethen i uczestnictwo w organizowanych tam warsztatach,
udzia³ w dniach Europy w Schlatkow, zaproszenie goœci z Niemiec na III Miê-
dzynarodowy Piknik Folklorystyczny w Wyszewie.   22 800 z³

Organizacja partnerska: Urania e.V., Frankfurt n/O
Projekt: Wiêzi miêdzyludzkie w procesie integracji europejskiej – cykl spotkañ
seniorów z Polski i Niemiec, w ramach których przewidziano wyk³ady na temat
Unii Europejskiej, zajêcia plastyczne i muzyczne, a tak¿e lekcje jêzyka niemiec-
kiego; w realizacji projektu pomoc¹ s³u¿yæ bêd¹ wyk³adowcy i specjaliœci z Uni-
wersytetu Viadrina we Frankfurcie n/O i Collegium Pollonicum w S³ubicach.

15 000 z³

S³ubickie Towarzystwo Muzyczne
S³ubice

Stowarzyszenie Dobroczynne Razem
Zelów

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy
Brody

Brody ¯arskie

Stowarzyszenie Partnerskie Milicz
Milicz

Stowarzyszenie Partnerstwa pomiêdzy
Starogardem Gd. a Diepholtz

Starogard Gdañski

Stowarzyszenie Spo³eczno-
Samorz¹dowe Zielone Pomorze

Koszalin

Stowarzyszenie Uniwersytetu
Trzeciego Wieku

Gorzów Wielkopolski
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Organizacja partnerska: Erasmus Gimnasium, Amberg oraz Clovek a Krkonose,
Vrhlabi
Projekt: Sudety: powrót do przysz³oœci – cykl wywiadów przeprowadzonych
przez m³odzie¿ ze szkó³ w Bystrzycy K³odzkiej (Polska), Ambergu (Niemcy) i
Vrhlabi (Czechy) z autochtonami mieszkaj¹cymi w ich najbli¿szym otoczeniu;
celem projektu jest przekonanie m³odzie¿y polskiej, czeskiej i niemieckiej, ¿e
mo¿na budowaæ wspóln¹ europejsk¹ przysz³oœæ mimo dramatycznych nieraz
wydarzeñ z przesz³oœci.   38 000 z³

Organizacja partnerska: Integrationsgruppe Du und Ich, Adendorf
Projekt: Spotkania integracyjne dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej z mia-
sta i powiatu w¹growieckiego oraz gminy Adendorf. W ramach projektu nawi¹-
zane zostan¹ nowe bezpoœrednie kontakty pomiêdzy osobami niepe³nospraw-
nymi z Polski i Niemiec. Kilkudniowa wspólna impreza po³¹czona z
opracowaniem mapy barier architektonicznych, prelekcjami na temat ich po-
konania oraz konkursami i wystawami ma na celu przezwyciê¿anie barier, in-
tegracjê osób niepe³nosprawnych w ramach w³asnego miasta oraz z niepe³-
nosprawnymi z Niemiec.     3 600 z³

Dotacje: 439 327,47 z³

Spotkania i komisje: 21 505,88 z³

Koszty realizacji programu: 74 011,46 z³

RAZEM: 534 844,81 z³

Stowarzyszenie Zdanie
Stara Bystrzyca

Wielkopolskie Stowarzyszenie na rzecz
Chorych, Niepe³nosprawnych i ich

Rodzin Rehabilitacja
W¹growiec
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Komisja prowadzi³a dwa programy edukacji o problemach alkoholowych i narkomanii:

krajowy i regionalny.

Program krajowy
W dzia³aniach krajowych od kilku latach Komisja skupia³a siê coraz bardziej na tworzeniu

i wspieraniu programów pomocy terapeutyczno-edukacyjnej dla sprawców przemocy. 15 lutego

zorganizowaliœmy „Okr¹g³y stó³ przeciw przemocy” z udzia³em specjalistów prowadz¹cych pro-

gramy, które maj¹ na celu zapobieganie przemocy kryminalnej i domowej lub przygotowuj¹cych

siê do ich realizacji. Wœród ponad czterdziestu uczestników byli pracownicy placówek penitencjar-

nych oraz przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych, placówek pomocy spo³ecznej i samorz¹-

dów lokalnych z ró¿nych regionów Polski. Na spotkaniu dyskutowano na temat programów od-

uczaj¹cych agresywnych zachowañ i stosowania przemocy zarówno sprawców przebywaj¹cych

w wiêzieniach, jak i tych, którym mo¿na pomóc zmieniæ zachowania, zanim do wiêzieñ trafi¹

(programy takie prowadzone s¹ ju¿ w kilku zak³adach karnych, na przyk³ad w Olsztynie, Barcze-

wie, Kielcach, Wroc³awiu i Suwa³kach). Przedstawiono te¿ dotychczasowe osi¹gniêcia oraz dalsze

plany eksperymentalnego programu Leczenie z przemocy realizowanego od jesieni 2000 roku

w Areszcie Œledczym w Radomiu. Rezultatem dyskusji „okr¹g³ego sto³u” by³o kilkanaœcie projek-

tów przygotowanych przez uczestników spotkania. Realizacjê 11 z tych projektów wsparliœmy fi-

nansowo. By³y to zarówno projekty szkoleniowe – dla nauczycieli, psychologów, pracowników

socjalnych, sêdziów, kuratorów i wychowawców, jak i psycho-edukacyjne – dla sprawców przemo-

cy m.in. w zak³adach karnych w Poznaniu, Kielcach, Sandomierzu, Piñczowie, Barczewie, Olsztynie

i Wroc³awiu. Kontynuowaliœmy te¿ pomoc finansow¹ dla programów realizowanych w zak³adach

karnych w Radomiu (Leczenie z przemocy) i w Suwa³kach (ART – trening zastêpowania agresji).

W 2002 roku zorganizowaliœmy szereg szkoleñ na temat programów edukacyjnych dla spraw-

ców przemocy: szkolenie dla trenerów (20-22 marca), szkolenie dla kuratorów zawodowych (Ko³o-

brzeg, 26-27 wrzeœnia), szkolenie dla trenerów programu ART – trening zastêpowania agresji

(3 listopada), szkolenie dla policjantów, pracowników socjalnych i urzêdników samorz¹du (Mr¹-

gowo, 14-15 listopada).

Komisja by³a ponadto organizatorem – wraz z Helsiñsk¹ Fundacj¹ Praw Cz³owieka i poznañskim

wydawnictwem Media Rodzina – spotkania z udzia³em przebywaj¹cego w Polsce na zaproszenie

Fundacji Ius et Lex, legendarnego komendanta policji w Nowym Jorku, Williama Brattona. Bratton

w pierwszej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych uczyni³ to najwiêksze miasto USA najbezpieczniej-

Komisja Edukacji
w Dziedzinie
Uzale¿nieñ
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szym, choæ wczeœniej bi³o ono rekordy pod wzglêdem liczby zabójstw, rabunków, w³amañ, kra-

dzie¿y samochodów, a tak¿e agresywnego ¿ebractwa, ulicznego pijañstwa i handlu narkotykami

oraz wszelkich przejawów chuligañstwa. W spotkaniu, które odby³o siê 18 marca, wziê³o udzia³

ponad stu najwy¿szych funkcjonariuszy policji i stra¿y miejskiej z ca³ej Polski, którzy dyskutowali

o sposobach zmniejszenia przestêpczoœci w polskich miastach. Seminarium prowadzili wspólnie:

konstytucjonalista prof. Wiktor Osiatyñski, prezes Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka Marek No-

wicki i amerykañski prokurator Steve Baczynski, doradca polskich organów ustawodawczych, od

kilku lat mieszkaj¹cy w Polsce. Najwiêksze o¿ywienie wywo³a³y wypowiedzi Brattona na temat

koniecznoœci podjêcia przez policjê dzia³añ na rzecz zbli¿enia do lokalnego œrodowiska obywateli,

wœród których policjanci pracuj¹. Ca³odzienny warsztat przyniós³ plon w postaci listy postulatów

zg³oszonych podczas dyskusji, dotycz¹cych zarówno niezbêdnych regulacji prawnych, jak i zmian

w procedurach policyjnych, dziêki którym praca policji mog³aby siê staæ bardziej efektywna.

Rok 2002 by³ ostatnim rokiem dzia³ania Komisji, która z inicjatywy Wiktora Osiatyñskiego zosta-

³a powo³ana przy Fundacji Batorego w 1989 roku. G³ównym celem Komisji by³o przeniesienie do

Polski modelu leczenia opartego na 12 Krokach AA oraz przekonanie do partnerstwa z ruchem

Anonimowych Alkoholików profesjonalistów zajmuj¹cych siê leczeniem uzale¿nieñ.

Od 1989 do koñca 2002 roku Komisja zorganizowa³a w kraju oko³o 500 seminariów i treningów

dla psychologów, lekarzy, terapeutów i innych specjalistów zainteresowanych leczeniem osób uza-

le¿nionych oraz ich rodzin, a w ostatnich trzech latach równie¿ problematyk¹ przemocy ulicznej

i rodzinnej. Wœród grup zawodowych, z którymi wspó³pracowano, znajdowali siê prócz s³u¿by zdro-

wia równie¿ nauczyciele i uczniowie, studenci, policjanci, s³u¿ba wiêzienna, wojsko, pracownicy

s¹downictwa, samorz¹dy, wy¿sze uczelnie i organizacje pozarz¹dowe. Wyk³ady i treningi prowadzi-

³o w sumie ponad 30 specjalistów zagranicznych m.in. z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Skandyna-

wii oraz ponad 50 polskich wspó³pracowników – lekarzy, psychologów oraz terapeutów i i profilak-

tyków przeszkolonych w prowadzonej przez kilka lat „szkole lektorów”. W szkoleniach wziê³o

w sumie udzia³ oko³o tysi¹ca uczestników, z czego wielu kilkakrotnie. Sporym osi¹gniêciem by³a

wieloletnia wspó³praca z Centralnym Zarz¹dem S³u¿by Wiêziennej, której owocem sta³o siê w 1991

roku uruchomienie w zak³adach karnych placówek leczenia odwykowego wzorowanych na modelu

Atlantis, wspó³pracuj¹cych z ruchem Anonimowych Alkoholików, a pocz¹wszy od 1999 roku wpro-

wadzanie do wiêzieñ programów nastawionych na pracê ze sprawcami przemocy.

Trwa³ym dorobkiem jest podrêcznik do pracy ze sprawcami przemocy wzorowany na modelu

Duluth – przed kilku laty z inicjatywy Fundacji Batorego metody tej uczy³ polskich specjalistów

Polak z Chciago, Marek Prejzner. Autorami skryptu s¹ Dariusz Skowroñski i Agata Skorupska

z Olsztyna. Wielk¹ dum¹ Komisji jest radomski program Leczenie z przemocy (realizowany od 2000

roku) nastawiony na rehabilitacjê ciê¿kich przestêpców kryminalnych i przygotowanie ich do pra-

cy w roli instruktorów mog¹cych podczas dalszego odbywania kary pomagaæ specjalistom wiê-

ziennym w oduczaniu agresji innych skazanych. Program okaza³ siê w naszych warunkach nie

tylko wykonalny, lecz przede wszystkim efektywny; od wrzeœnia 2002 roku szeœciu skazanych na

d³ugoletnie wyroki przestêpców ju¿ prowadzi zajêcia edukacyjne ze swymi wspó³wiêŸniami. Nale-

¿y tu wspomnieæ o wspania³ym pod wzglêdem fachowoœci i oddania sprawie zespole: Iwonie Stañ-

Komisja Edukacji w Dziedzinie Uzale¿nieñ
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czyk (psycholog), Krzysztofie Linowskim (socjolog), Januszu Rogali (wychowawca), którzy pod kie-

runkiem psychiatry, doktora Izydora Wysockiego, urzeczywistnili koncepcjê amerykañskiego spe-

cjalisty od przemocy, profesora Jamesa Gilligana. Program ten ma szansê staæ siê zal¹¿kiem sta³e-

go zaanga¿owania polskiego wiêziennictwa w traktowanie kary pozbawienia wolnoœci jako

mo¿liwoœci reedukacji i resocjalizacji skazanych tak, by powracali do spo³eczeñstwa uwolnieni od

skutków ich poprzedniego, najczêœciej bardzo destrukcyjnego sposobu ¿ycia.

Przez 13 lat Komisja wyda³a 40 numerów popularnego kwartalnika „ArkA” zachêcaj¹cego do

wspó³pracy profesjonalistów ze wspólnotami Anonimowych Alkoholików, Anonimowych Narko-

manów, Al-Anon, Alateen i Doros³ych Dzieci Alkoholików w pomaganiu uzale¿nionym i ich bli-

skim. Wspó³finansowano tak¿e publikacjê 28 ksi¹¿ek autorów polskich i amerykañskich.

W 1999 roku Prezydent Rzeczypospolitej udekorowa³ Orderem Zas³ugi piêciu najwybitniejszych

wspó³pracowników Komisji, którzy w pocz¹tkowym okresie pomogli przenieœæ do Polski model

leczenia oparty na 12 Krokach AA. Byli to: Claudia Blackburn (z Pennsylwanii), Bill Burgin (z Minne-

soty), Stefan Johannson (z Islandii), Robert D. Gamble (Amerykanin z Poznania) i doktor Bohdan

Woronowicz (z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie). W ten sposób uczczono jubileusz

10-lecia Komisji. W 2002 roku Ewa Woydy³³o-Osiatyñska, która kierowa³a Komisj¹ od 1996 roku,

zosta³a uhonorowana nagrod¹ „Tygodnika Powszechnego” – Medalem Œwiêtego Jerzego „za wal-

kê z bardzo polskim smokiem – smokiem alkoholizmu”.

Program regionalny
Regionalny Program Przeciwdzia³ania Uzale¿nieniom dzia³a w Europie Wschodniej i Œrodkowej

oraz w Azji Centralnej. Program finansowany jest przez Open Society Institute w Nowym Jorku.

Ulokowanie programu miêdzynarodowego w 1996 roku w Fundacji Batorego wi¹za³o siê z wielo-

letni¹ dzia³alnoœci¹ oraz doœwiadczeniami Komisji Edukacji w dziedzinie Uzale¿nieñ.

W ramach Programu Regionalnego prowadzimy szkolenia i treningi dla lekarzy, psychologów

i terapeutów zajmuj¹cych siê leczeniem osób uzale¿nionych. Szkolenia odbywaj¹ siê w Polsce lub

w krajach z nami wspó³pracuj¹cych. W ostatnich latach rozwija siê wspó³praca z w³adzami peni-

tencjarnymi wielu krajów regionu (m.in. w Kazachstanie, Litwie, Rosji, Mongolii, Bu³garii, Rumu-

nii), zainteresowanymi otwieraniem placówek leczenia wiêŸniów uzale¿nionych. Polska s³u¿y swymi

doœwiadczeniami w oparciu o dzia³aj¹ce w kilkunastu zak³adach karnych programy Atlantis – przyj-

muj¹c sta¿ystów, organizuj¹c spotkania warsztatowe w wiêzieniach oraz dziel¹c siê z zagraniczny-

mi partnerami materia³ami do pracy z pacjentami.

W 2002 roku zorganizowaliœmy nastêpuj¹ce szkolenia w Polsce: szkolenie dla instruktorów te-

rapii odwykowej (Warszawa, 15-18 kwietnia), szkolenie na temat leczenia uzale¿nionych w zak³a-

Komisja Edukacji w Dziedzinie Uzale¿nieñ

Dofinansownia: 131 550,00 z³

Szkolenia, publikacje: 122 876,55 z³

RAZEM: 254 426,55 z³
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dach karnych (Zak³ad Karny Barczewo, 22-24 maja), Szko³ê Letni¹ dla Terapeutów Uzale¿nieñ (Kon-

stancin, 19-23 czerwca). Nasze specjalistki przeprowadzi³y tak¿e warsztat dla uczestniczek konfe-

rencji Europejskiej Unii Kobiet na temat „Alkohol i narkotyki a przemoc w œwiecie wspó³czesnym”

(Warszawa, 27-28 wrzeœnia). W najlepszych polskich placówkach leczenia uzale¿nieñ odby³o sta¿e

16 specjalistów z Bia³orusi, Mongolii, Rosji i Ukrainy. Terapeuta z Tad¿ykistanu przebywa³ na sta¿u

w oœrodku terapii uzale¿nieñ „Vyzdorovlenie” w Moskwie.

Na rok 2002 przypad³o wyj¹tkowo wiele podró¿y naszych wyk³adowców. Przeprowadziliœmy 14

seminariów na temat leczenia alkoholików i narkomanów (równie¿ w wiêzieniach), m.in. w Bu³-

garii, Francji, Litwie, Mo³dawii, Mongolii, Rumunii, Rosji (3 seminaria), S³owacji (2 seminaria)

i Ukrainie (2 seminaria). Byliœmy wspó³organizatorami I Miêdzynarodowej Konferencji na temat

„Redukcji szkód u¿ywania alkoholu” w Recife (Brazylia). Podczas konferencji program nasz zosta³

wyró¿niony dyplomem za osi¹gniêcia w propagowaniu nowoczesnej wiedzy o rozwi¹zywaniu pro-

blemów alkoholowych w œwiecie. Do Recife zaprosiliœmy najaktywniejszych wspó³pracowników

z regionu, m.in. z Polski, Litwy, £otwy i Ukrainy. W ramach przygotowañ do miêdzynarodowej

konferencji na temat modelu Minnesota, któr¹ planujemy przeprowadziæ w 2003 roku, goœciliœmy

w Polsce 2 osoby z oœrodka leczenia uzale¿nieñ w Soissons we Francji. Jedna osoba z Polski uczest-

niczy³a tak¿e w konferencji poœwiêconej redukcji szkód zwi¹zanych z u¿ywaniem narkotyków (Lu-

bljana, S³owenia) oraz w sympozjum na temat przemocy domowej (Bruksela).

Wydaliœmy dwa numery biuletynu „ArkA” w jêzyku rosyjskim, a tak¿e kolejny numer „Arki”

w jêzyku bu³garskim. W 2002 roku ukaza³y siê w Bu³garii przek³ady dwóch polskich ksi¹¿ek po-

œwiêconych leczeniu uzale¿nieñ.

W ci¹gu roku 2002 przekazaliœmy w sumie kwotê 42 930 USD naszym partnerskim organizacjom

z krajów regionu w zwi¹zku z prowadzonymi wspólnie dzia³aniami. W ten sposób wsparliœmy orga-

nizacje z Bu³garii, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, £otwy, Mo³dawii, Mongolii, Rosji i Ukrainy.

Realizacja programu regionalnego: 727 714,94 z³

Komisja Edukacji w Dziedzinie Uzale¿nieñ
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Fundacja wspó³pracowa³a z regionalnymi programami Open Society Institute przekazuj¹c do-

tacje przyznane na dzia³ania w dziedzinie medycyny paliatywnej i profilaktyki zdrowia oraz umo¿-

liwiaj¹c lekarzom ró¿nych specjalnoœci udzia³ w specjalistycznych seminariach i sta¿ach organizo-

wanych przez Salzburg Seminar. Wszystkie dotacje i stypendia finansowane by³y przez Program

Zdrowia Publicznego dzia³aj¹cy w ramach Open Society Institute, Nowy Jork.

Medycyna
i zdrowie

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
im. Aleksandra Lewiñskiego

i Antoniny Mazur
Poznañ

Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
Warszawa

Fundacja Promocja Zdrowia
Warszawa

Fundacja Oddech Nadziei
Bydgoszcz

Stowarzyszenie Ciechanowskie
Konsorcjum Zdrowia

Ciechanów

Konferencja Gender-Based Violence as a
Public Health Problem
Kiszyniów, Mo³dawia

Konferencja The Framework Convention
on Tabacco and Advocacy Efforts

Lubljana, S³owenia

Prowadzenie oœrodka doradztwa i konsultacji w zakresie medycyny paliatyw-
nej dla krajów Europy Œrodkowej i Wschodniej 100 000 z³

Organizacja kursu dla pielêgniarek i lekarzy na temat opieki hospicyjnej
91 000 z³

Organizacja miêdzynarodowej konferencji na temat ograniczenia nastêpstw
palenia tytoniu The Great CEE Smoke-Out. Organization and Democracy

183 420 z³

Organizacja miêdzynarodowej konferencji na temat ograniczenia nastêpstw
palenia tytoniu European Conference on Tabacco or Health 200 000 z³

Organizacja  warsztatów dla przedstawicieli organizacji nagrodzonych dotacja-
mi na realizacjê projektów dotycz¹cych ograniczenia nastêpstw palenia tytoniu

35 916 z³

Kampania Rzuæ palenie 2002
40 000 z³

Kampania antynikotynowa Rzuæmy palenie dla zdrowia naszych dzieci
40 000 z³

Iwona Kowalska, Polskie Radio Wroc³aw, Urszula Nowakowska, Centrum Praw
Kobiet, Warszawa, Bo¿ena Witowicz, Centrum Praw Kobiet, Warszawa

8 520,65 z³

Ma³gorzata G¹tarek, TVP Warszawa, Arkadiusz Kie³piñski, Fundacja Oddech
Nadziei, Bydgoszcz, Witold Zatoñski, Fundacja Promocja Zdrowia, Warszawa

9 901,33 z³
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Konferencja The Great CEE Smoke-Out:
Organization and Advocacy

Warszawa

Konferencja Care, Support and Treatment
for People Living with HIV/AIDS

Kijów, Ukraina

Anestezjologia

Choroby zakaŸne

Diagnostyka obrazowa

Gastroenterologia pediatryczna

Hematologia i onkologia pediatryczna

Intensywna terapia pediatrycza

Kardiologia

Laryngologia

Medycyna rodzinna

Neonatologia

Neurologia

Ortopedia

Pediatria

Psychiatria

Pulmonologia

Urologia

Zdrowie kobiet

Joanna Cydzik, Radio Gra, Toruñ, Janina Fetliñska, Mazowieckie Centrum Zdro-
wia Publicznego, Oddzia³ Ciechanów, Arkadiusz Kie³piñski, Fundacja Oddech
Nadziei, Bydgoszcz, Miros³aw Kowalski, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w
Ciechanowie, Lech Mizarewicz, lekarz, Toruñ, Patryk Ostrowski, Urz¹d Miejski
w Toruniu, Dorota Skublicka, „Gazeta Pomorska”, Bydgoszcz, Krzysztof Stêp-
niak, Katolickie Radio Plus             1 202,38 z³

Anna Bogus³awska, dyrektor Narodowego Biura AIDS, Warszawa
1 629,43 z³

Jaros³aw Graniewski, Œl¹ska Akademia Medyczna
Ewa Zasada, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Anna Grzeszczuk, Akademia Medyczna w Bia³ymstoku
Aleksandra Jopek, Akademia Medyczna w Poznaniu
Pawe³ Skwara, Collegium Medicum UJ

Agnieszka Bakoñska, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny w Lublinie
Wojciech Kociemba, Akademia Medyczna w Poznaniu

Kinga Kowalska-Duplaga, Polsko-Amerykañski Instytut Pediatrii UJ
Tomasz Pytrus, Akademia Medyczna we Wroc³awiu

Przemys³aw Przewratil, Akademia Medyczna w £odzi

Micha³ Daab, Górnoœl¹skie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki
Ma³gorzata Grzeœkowiak, Akademia Medyczna w Poznaniu
Joanna Hinc-Kasprzyk, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Gdañsku

Marek Grygier, Akademia Medyczna w Poznaniu

Ewa Olszewska, Akademia Medyczna w Bia³ymstoku

S³awomir Chlabicz, Akademia Medyczna w Bia³ymstoku

Anna Kot, Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie

Agnieszka S³owik, Collegium Medicum UJ

Jacek Kowalczewski, Instytut Reumatologii w Warszawie

Dorota Rytko, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Magdalena Letkiewicz, Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
Joanna Roszczyñska, Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie
Mariusz Wiglusz, Akademia Medyczna w Gdañsku

Dorota Sands, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Adam Marcheluk, Samodzielny Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Siedlcach

Cezary Grygoruk, Akademia Medyczna w Bia³ymstoku

(z bud¿etu OSI Salzburg Seminar) 50 601,40 z³

RAZEM: 762 191,19 z³

Seminaria i sta¿e medyczne w Salzburgu

Medycyna i zdrowie
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Ju¿ od siedmiu lat Fundacja wspó³pracuje z Commercial Union Polska, które przekazuje nam

œrodki na pomoc niepe³nosprawnym, dzieciom i m³odzie¿y. W 2002 roku dziêki pomocy Commer-

cial Union przekazaliœmy dziewiêæ dotacji na d³ugofalowe dzia³ania dotycz¹ce pomocy dzieciom

niepe³nosprawnych i integracji osób niepe³nosprawnych (dotacje te opisane s¹ przy programach:

Pomocy Dzieciom i Spo³eczeñstwa Obywatelskiego).

Ponadto Fundacja zarz¹dza Funduszem Charytatywnym Commercial Union, z którego finansu-

jemy wy³¹cznie przedsiêwziêcia wskazane przez darczyñcê, zwi¹zane z niesieniem pomocy dzie-

ciom chorym i potrzebuj¹cym opieki, a tak¿e dzia³alnoœci¹ oœwiatow¹, edukacyjn¹ i kulturaln¹.

Fundusz
Charytatywny
Commercial Union

Agnieszka Maczuga
Wêgorze k/Krakowa

Caritas Parafii œw. Miko³aja
Wierzenica k/Poznania

Fundacja Hanny Baku³y
Warszawa

Kazimierski Oœrodek Kultury
Kazimierz Dolny

Marcin Chyba
Bydgoszcz

Parafia Rzymsko-Katolicka œw. Andrzeja
Lipnica Murowana

Stowarzyszenie Osób i Dzieci
Niepe³nosprawnych Pomocna D³oñ

Miastko

Towarzystwo Opieki
nad Ociemnia³ymi w Laskach

Izabelin k/Warszawy

Leczenie specjalistyczne
2 000 z³

Prowadzenie dzia³alnoœci edukacyjnej w ramach pracowni komuterowej M³o-
dzie¿owego Dom Nowego ¯ycia Wierzenica     2 000 z³

Prowadzenie dzia³alnoœci kulturalnej i charytatywnej
6 000 z³

Zakup ksi¹¿ek do Biblioteki Publicznej
2 000 z³

Leczenie i rehabilitacja
7 320 z³

Renowacja zabytkowego koœcio³a
7 000 z³

Organizacja Festiwalu Integracyjnego
2 500 z³

Dzia³alnoœæ oœwiatowo-edukacyjna na rzecz osób niewidomych
3 000 z³

RAZEM: 31 820 z³
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Sprawozdanie
finansowe 2002

Przychody

tzsepaduBikroJywoN,etutitsnIyteicoSnepO 05,03566662

kroJywoN,noitadnuoFdroF 00,00542421

tragttutS,gnutfitShcsoBtreboR 61,779855

nagihciM,tnilF,noitadnuoFttoMtrawetSselrahC 05,593834

notgnyzsaW,ICUAPmargorP–esuoHmodeerF 00,086302

awazsraW,.o.oz.pSaksloPnoinUlaicremmoC 00,000002

kroJywoN,dnuFsrehtorBrellefekcoR 00,513991

aleskurB,ertneCnoitadnuoFnaeporuE 28,127321

kroJywoN,noitadnuoFsserpxEnaciremA 57,323101

notgnyzsaW,setatSdetinUehtfodnuFlairomeMllahsraMnamreG 99,00354

knaB Œ awazsraW,ywotaiw 00,76204

awazsraW,)ARTAMwótnarGhcy³aMmargorP(wódnalrediNawtselórKadasabmA 98,12763

holsretüG,gnutfitSnnamsletreB 87,68403

notgnyzsaW,ycarcomeDroftnemwodnElanoitaN 61,41262

awazsraW,margorPtnempoleveDsnoitaNdetinU 00,05102

awazsraW,hcynozcondejZwónatSadasabmA 00,60921

awazsraW,adroFijcadnuFtnatlusnoK 95,3607

onloWajcadnuFaksñakyremA-oksloP œ awazsraW,ic 84,0676

kroJywoN,noitacudElanoitanretnIfotutitsnI 53,0816

ñedeiW,nehcsneMmovnetfahcsnessiWeidrüftutitsnI 10,6016

awazsraW,eiporuEwycarp³ópsWiawtsñezceipzeBzcezranajcazinagrO 98,8734

kroJywoN,etutitsnItnemeganaMtseW-tsaE 57,1114

kroJywoN,etutitsnItseWtsaE 68,4093

grubmaH,gnutfitSrebreoK 94,5783

agahnepoK,tnemeganaMllobmaRSLP 08,9953

notsoB,ytisrevinUnotsoBfoseetsurT 84,4062

aifledaliF,lanoitanretnIsretsiSgiBsrehtorBgiB 90,4581

nydnoL,frahWstnegeRdnoB 60,4481

nilreB,smuesuMfolicnuoClanoitanretnI 77,3941
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Koszty

Struktura wydatków programowych

awazsraW,aksleigyzczS-akswokaruBataeB 00,0001

awazsraW,zciwohceiMhceicjoW 00,004

kspiL,etutitsnIwonbuD-nomiS 56,757

ainigriV,airdnaxelA,cnIpuorGgnitekraMrelxeW 37,693

)êjcazytromaanydohcyzrpijeworuibinhczreiwopumjanywzmytw(ennI 90,3128793

)NLP(mezaR 46,53036154

ewosnanifydohcyzrpiydohcyzrpe³atsozoP 33,8919562

ewomargorpytzsoK 56,13182732

enjycartsinimdaytzsoK 21,7318453

ajcazytromA 68,535909

)NLP(mezaR 36,40858182

ywodohcodketadopiewosnanifytzsok,ytzsoke³atsozoP 34,941231

ogeiksletawybOawtsñezce³opSmargorP 57,2905044

jenwarPijcakudEmargorP 44,5335751

ijcpuroKwicezrPmargorP 84,946145

yceiboKmargorP 86,9858811

ywo¿eizdo³MmargorP 63,2076451

moiceizDycomoPmargorP 80,0950022

ynlarutluKmargorP 72,2376203

margorPkrowteNerutluCdnastrA 31,939704

yzcinwadyWmargorP 69,9067451

eikcimedakAaidnepytS 62,3834411

jewodoranyzdêiMycarp³ópsWmargorP 27,9677642

dóhcsW-dóhcsWmargorP 09,3490211

iletawybOitsaiMowtsrentraPmargorP 18,448435

ñein¿elazUeinizdeizDwijcakudEajsimoK 94,141289

eiwordzianycydeM 91,191267

noinUlaicremmoCynwytatyrahCzsudnuF 00,02813

ennI 31,697342

)NLP(mezaR 56,13182732

Sprawozdanie finansowe
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Bilans

AWYTKA
ñeizdannatS

2002.10.10 2002.21.13

1 2 3 4

A e³awrtawytkA 95,66686813 57,62366845

I otraW œ enwarpienlairetameinic 45,67212 34,8372

II e³awrtawytkaewozcezR 57,91387613 23,85653603

III on¿elaN œ ewonimretogu³dic 03,070961 00,039901

VI ewonimretogu³dejcytsewnI 00,0 00,00081142

B ewotorboawytkA 70,15251222 38,46490102

I on¿elaN œ ewonimretoktórkic 26,776001 87,855821

on¿elan- œ enniic 00,0 22,47806

on¿elan- œ gu³suiwórawotwatsodu³utytzic 52,82768 47,28565

on¿elan- œ wókinwocarpdoic 38,4936 58,8951

on¿elan- œ wóktadopu³utytzic 45,4557 79,2059

II ewonimretoktórkejcytsewnI 91,03415022 70,91213991

1 ewosnanifawytkaewonimretoktórK 43,024138 82,286721

ejcka- 00,000007 00,0

ewosnanifawytkaewonimretoktórkenni- 43,024131 82,286721

2 Œ en¿êineipawytkaenniien¿êineipikdor 58,90002212 97,63530891

asak- 02,08121 33,15385

ywoto³zyc¹¿eib-ywoknabkenuhcar- 61,214101 59,514499

ywoto³zyzcincomop-ywoknabkenuhcar- 36,50418 04,04071

ywoziwedyc¹¿eib-ywoknabkenuhcar- 55,699512 62,5946851

ajcuak-ywoknabkenuhcar- 77,897375 00,0

miksrelkaMezruiBwakwótog- 00,00001 62,03931

enni- œ )ewobraksynob,ytakol(en¿êineipikdor 45,61252202 97,62526461

en¿êineipawytkaenni- 00,0 08,677076

III ewoserkoyzdêimainezcilzorewonimretoktórK 62,34136 89,68694

SNALIB 66,71938045 85,19757947
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Bilans

AWYSAP
ñeizdannatS

2002.10.10 2002.21.13

5 6 7 8

A ensa³wezsudnuF 77,19406922 89,06007134

I ywotutatszsudnuF 76,07978851 99,88315802

:mytw

otteny³awrtket¹jam- 46,5028624 30,4796704

ogewosnanifukinywainezcilzorz- 66,18868411 86,23764661

iksleicy¿o³azzsudnuf- 43,024131 82,286721

otraw- œ enniienwarp,enlairetameinic 30,3641 00,0

II ynecywijcazilautkazzsudnuF 00,0 00,227109

III ywosnanifkinyW 01,1252707 99,94961412

hcindezrpoptalukinywainezcilzorz- 62,7397283 80,0762191

ukorogec¹¿eibukinywainezcilzorz- 48,3854423 19,97240591

B ainaz¹iwobozanywrezeriainaz¹iwoboZ 98,52432113 06,03750813

I ewonimretogu³dainaz¹iwoboZ 55,569635 16,831216

II ewonimretoktórkainaz¹iwoboZ 52,3517092 29,9985654

1 ketsondejhcy³atsozopcebow 63,6734782 04,6299454

ewotnargainaz¹iwoboz- 68,6580612 86,8895343

gu³suiwórawotwatsodu³utytzainaz¹iwoboz- 33,409161 82,876842

imakinwocarpziknuhcarzor- 42,3574 63,867

ainezdorganywetêjdopein- 09,835281 78,436126

mete¿dubziknuhcarzor- 86,465591 41,320861

SUZziknuhcarzor- 53,857861 63,01937

enni- 00,0 17,229

2 enlajcepsezsudnuf 98,67723 25,37951

III ewoserkoyzdêimainezcilzoR 90,70397672 70,29672662

ewonimretogu³d- 14,00676472 27,22416562

ewonimretoktórk- 86,607112 53,96266

SNALIB 66,71938045 85,19757947
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Rachunek zysków i strat

.zoP eineinlógezczsyW
atowK

1002 2002

1 2 3 4

A onla³aizdanydohcyzrP œ ¹wotutatsæ 92,46043533 46,53036154

B onla³aizdytzsoK œ jewotutatsic 48,51140282 56,13182732

C onla³aizdankinyW œ jewotutatsic 54,8499235 99,30943412

D ijcadnuFaruibytzsoK 13,3245405 89,2767544

1 iigreneiwó³airetameicy¿uZ 63,622254 24,255063

2 ecboigu³sU 54,3519611 98,508279

3 ajcazytromA 18,878549 68,535909

4 ytuzraniainezdorganyW 21,7669441 93,2630941

5 ytzsoke³atsozoP 75,7948201 24,614427

E ydohcyzrpe³atsozoP 96,937353 24,028301

F ytzsoke³atsozoP 85,0661 57,1481

G ewosnanifydohcyzrP 32,5409562 19,7735552

H ewosnanifytzsoK 46,53983 86,828811

I H-G+F-E+D-CkinyW 48,3176523 19,85751591

J enjazcywzdanytartsiiksyZ

1 iksyZ 00,0 00,0

2 ytartS 00,0 00,0

K ywodohcodketadoP 00,03121 00,97411

onla³aizdkinyW œ K-)J-/+(Ikorazic 48,3854423 19,97240591
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Opinia niezale¿nego bieg³ego rewidenta

Przeprowadziliœmy badanie za³¹czonego sprawozdania finansowego Fundacji im. Stefana Batorego z sie-

dzib¹ w Warszawie, na które sk³ada siê wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporz¹dzony na

dzieñ 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumê 74.975.791,58 z³otych, rachu-

nek zysków i strat za rok obrotowy koñcz¹cy siê tego dnia wykazuj¹cy zysk netto w kwocie 19.504.279,91 z³o-

tych oraz dodatkowe informacje i objaœnienia.

Za sporz¹dzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarz¹d Fundacji. Naszym zadaniem by³o

zbadanie i wyra¿enie opinii o rzetelnoœci, prawid³owoœci i jasnoœci tego sprawozdania finansowego oraz

prawid³owoœci ksi¹g rachunkowych stanowi¹cych podstawê jego sporz¹dzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliœmy stosownie do postanowieñ Miêdzynarodowych

Standardów Rewizji Sprawozdañ Finansowych wydanych przez Miêdzynarodow¹ Federacjê Ksiêgowych, roz-

dzia³u 7 ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694),

rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoœci

dla niektórych jednostek niebêd¹cych spó³kami handlowymi, nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej

(Dz. U. nr 137, poz. 1539), ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. nr 21, poz . 97 wraz

z póŸniejszymi zmianami) oraz norm wykonywania zawodu bieg³ego rewidenta, wydanych przez Krajow¹

Radê Bieg³ych Rewidentów w Polsce.  Przepisy te wymagaj¹, aby badanie zosta³o zaplanowane i przeprowa-

dzone w taki sposób, aby uzyskaæ racjonaln¹ pewnoœæ, pozwalaj¹c¹ na wyra¿enie opinii o sprawozdaniu

finansowym. Badanie obejmuje sprawdzenie w oparciu o metodê wyrywkow¹ dowodów i zapisów ksiêgo-

wych, z których wynikaj¹ kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym.  Badanie obejmuje rów-

nie¿ ocenê poprawnoœci stosowanych zasad rachunkowoœci, znacz¹cych szacunków dokonanych przez kie-

rownika jednostki oraz ocenê ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.  Wyra¿amy przekonanie,

¿e przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczaj¹c¹ podstawê dla naszej opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe Fundacji im. Stefana Batorego zosta³o sporz¹dzone

na podstawie prawid³owo prowadzonych ksi¹g rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszyst-

kich istotnych aspektach, sytuacjê maj¹tkow¹ i finansow¹ Fundacji na dzieñ 31 grudnia 2002 r. oraz wynik

finansowy za rok obrotowy koñcz¹cy siê tego dnia, zgodnie z zasadami rachunkowoœci stosowanymi w Pol-

sce, okreœlonymi w ustawie z dnia 29 wrzeœnia 1994 roku o rachunkowoœci oraz rozporz¹dzeniu Ministra

Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoœci dla niektórych jednostek

niebêd¹cych spó³kami handlowymi, nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej oraz jest zgodne z wp³ywa-

j¹cymi na treœæ sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Fundacji.

Warszawa, 14 marca 2003 r.
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/podpis/
Bieg³y rewident nr 90027/2766
Zofia Pop³awska, Cz³onek Zarz¹du

/podpis/
Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.
ul. Ch³odna 51, 00-867 Warszawa
Bieg³y rewident nr 90027/2766
Zofia Pop³awska, Cz³onek Zarz¹du

/podpis/
Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.
ul. Ch³odna 51, 00-867 Warszawa
Robert Novakowski, Dyrektor




