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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. W 2003 roku przeznaczono na ten cel 474 miliony dolarów. George Soros

jest równie¿ za³o¿ycielem Uniwersytetu Œrodkowoeuropejskiego (Central European University) po-

wsta³ego 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 oœmiu

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, George Soros on Globali-

sation, 2002 oraz The Bubble of America Supremacy, 2004.

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, w uznaniu zas³ug w szerzeniu idei

spo³eczeñstwa otwartego, nada³ mu w 1995 roku najwy¿sze odznaczenie, Laurea Honoris Causa,

zaœ „Gazeta Wyborcza” przyzna³a tytu³ Cz³owieka Roku 2000 za dzia³ania na rzecz spo³eczeñstwa

obywatelskiego w Europie Œrodkowej i Wschodniej.
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O Fundacji

Fundacja im. Stefana Batorego – zarejestrowana przez S¹d Rejonowy Warszawa-Praga dnia

7 maja 1988 roku  – jest niezale¿n¹, niedochodow¹ organizacj¹ pozarz¹dow¹, posiadaj¹c¹ status

organizacji po¿ytku publicznego. Za³o¿ycielem Fundacji i jej g³ównym donatorem jest George So-

ros, amerykañski finansista i filantrop. Celem Fundacji Batorego jest budowa spo³eczeñstwa oby-

watelskiego – spo³eczeñstwa ludzi œwiadomych swych praw i obowi¹zków, aktywnie uczestnicz¹-

cych w ¿yciu publicznym, odpowiedzialnych za siebie i za swoj¹ wspólnotê.

Podstawowe zadania, wokó³ których skupiaj¹ siê dzia³ania Fundacji Batorego to:

� wspieranie inicjatyw obywatelskich w Polsce

Aktywnoœæ obywateli jest niezbêdnym warunkiem rozwoju demokratycznego pañstwa. Funda-

cja wspiera ró¿norodne formy spo³ecznej aktywnoœci pozwalaj¹ce obywatelom rozwi¹zywaæ

ich problemy. Pomagamy niezale¿nym organizacjom pozarz¹dowym, które podejmuj¹ dzia³a-

nia tam, gdzie rola lub mo¿liwoœci pañstwa s¹ niewystarczaj¹ce. Jako jedyni w Polsce udzielamy

dotacji nie tylko na poszczególne projekty, ale na d³ugofalowe dzia³ania programowe i na wzmoc-

nienie organizacji: planowanie strategiczne, poprawê zarz¹dzania, budowê stabilnoœci finan-

sowej. Wspieramy inicjatywy spo³eczne, które anga¿uj¹ obywateli w ¿ycie publiczne i przyczy-

niaj¹ siê do wyrównywania szans grup spo³ecznie s³abszych lub upoœledzonych.

� dostêp do prawa i kontrola spo³eczna

Jesteœmy przekonani, ¿e demokracja nie mo¿e dobrze funkcjonowaæ bez znajomoœci i poszano-

wania prawa przez wszystkich obywateli oraz bez spo³ecznej kontroli w³adz. Dlatego wspieramy

dzia³ania zapewniaj¹ce obywatelom dostêp do informacji i pomocy prawnej oraz wymiaru spra-

wiedliwoœci. Pomagamy w realizacji programów edukacji prawnej i obywatelskiej. Upowszech-

niamy wiedzê prawn¹ i metody spo³ecznej kontroli instytucji zaufania publicznego. Dzia³amy na

rzecz ograniczenia korupcji oraz obrony praw jednostki przed nadu¿yciami ze strony w³adzy.

� pomoc i wspó³praca miêdzynarodowa

Demokracja w naszym kraju jest m³oda. Pamiêtamy jeszcze, jak trudne by³y pocz¹tki – dlatego

pomagamy w procesie demokratyzacji s¹siadom ze Wschodu – szczególnie na Bia³orusi i Ukra-

inie. Wspieramy dzia³ania sprzyjaj¹ce wymianie doœwiadczeñ zwi¹zanych z przemianami poli-
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tycznymi i spo³ecznymi. Realizujemy projekty, których celem jest budowa dobrych relacji s¹-

siedzkich ze Wschodem i Zachodem. W³¹czamy siê w debatê o przysz³oœci wspólnej Europy.

Dzia³amy na rzecz zwiêkszenia roli inicjatyw obywatelskich w stosunkach miêdzy narodami,

w propagowaniu zasad demokracji i poszanowania praw cz³owieka.

Podstawow¹ metod¹ pracy Fundacji jest przekazywanie dotacji organizacjom dzia³aj¹cym na

rzecz dobra publicznego. W roku 2003 przekazaliœmy 350 dotacji dla instytucji i organizacji,

48 dotacji indywidualnych i grupowych na koszty podró¿y 131 osób, które bra³y udzia³ w zagranicz-

nych przedsiêwziêciach, oraz 10 nagród i 8 stypendiów – na ³¹czn¹ kwotê 20 milionów z³otych.

Inicjujemy te¿ i realizujemy – samodzielnie lub z innymi organizacjami – rozmaite przedsiê-

wziêcia: jesteœmy gospodarzami publicznych debat na tematy zwi¹zane z polityk¹, problematyk¹

spo³eczn¹ i stosunkami miêdzynarodowymi, wydajemy publikacje, prowadzimy badania i kampa-

nie spo³eczne, organizujemy konferencje, seminaria i szkolenia. Na te dzia³ania w roku 2003 prze-

znaczyliœmy 4 miliony z³otych.

Obok 5 programów krajowych i 5 programów miêdzynarodowych, prowadzonych przez Funda-

cjê w 2003 roku, finansujemy równie¿ 10 programów przekazanych do realizacji naszym organiza-

cjom partnerskim.

Programy przekazane innym organizacjom wraz z funduszami  na ich realizacjê:

� Fundusz ProBonus – program adresowany do organizacji zajmuj¹cych siê wspieraniem trzecie-

go sektora, wspó³finansowany przez Fundacje Forda i Motta, prowadzony przez Fundacjê Roz-

woju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego (fundusze przyznane na lata 2004-2006)

� Przedstawicielstwo polskich organizacji pozarz¹dowych w Brukseli –  program przygotowuj¹-

cy polskie organizacje do aktywnego udzia³u w procesie integracji europejskiej, prowadzony

przez Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych (fundusze przyznane na lata

2004-2005)

� Fundusz dla Kobiet –  program dotacji na inicjatywy kobiece, wspó³finansowany przez Funda-

cjê Forda i przekazany Oœrodkowi Informacji Œrodowisk Kobiecych OŒKA (fundusze przyznane

na lata 2003-2006)

� Kultura w œrodowiskach lokalnych – program wspierania kultury na wsi i w ma³ych miastach,

prowadzony i wspó³finansowany przez Fundacjê Wspomagania Wsi (fundusze przyznane na

lata 2003-2004)

� Historia bliska – konkurs historyczny dla m³odzie¿y prowadzony przez Fundacjê Oœrodka Karta

(fundusze przyznane na lata 2003-2006)
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� Witryna Czasopism –  program wspierania czasopism kulturalnych prowadzony przez Fundacjê

Otwarty Kod Kultury (fundusze przyznane na lata 2003-2005)

� Artyœci w akcji. Sztuka dla harmonii spo³ecznej – program wykorzystuj¹cy dzia³ania artystyczne

w pracy z trudn¹ m³odzie¿¹, wspó³finansowany przez Europejsk¹ Fundacjê Kultury i Fundacjê

Evensa, prowadzony przez Stowarzyszenie Wybrze¿ak (fundusze przyznane na lata 2003-2004)

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

Starszy Brat, Starsza Siostra (fundusze przyznane na lata 2003-2005)

� Pierwszy krok –  program pomocy dzieciom romskim w podjêciu nauki w szko³ach podstawowych,

przekazany Ma³opolskiemu Towarzystwu Oœwiatowemu (fundusze przyznane na lata 2003-2005)

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

stypendialny dla naukowców z Europy Œrodkowowschodniej, prowadzony przez Fundacjê Po-

pierania Nauki – Kasê im. Józefa Mianowskiego (fundusze przyznane na lata 2003-2004)

W swojej dzia³alnoœci Fundacja Batorego przestrzega zasad przejrzystoœci i otwartoœci. Stosuje-

my jasne procedury podejmowania decyzji i przyznawania dotacji. Opieramy siê na rekomenda-

cjach komisji ekspertów, które opiniuj¹ wnioski i proponuj¹ sposób rozdzia³u funduszy; ostatecz-

ne decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Zarz¹d Fundacji. Nasze coroczne sprawozdanie

finansowe poddane jest audytowi zewnêtrznemu. O wszystkich 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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Nasi
darczyñcy

W 2003 roku Ÿród³a finansowania Fundacji im. Stefana Batorego uleg³y znacznemu zró¿nico-

waniu. By³ to pierwszy rok w piêtnastoletniej historii Fundacji, kiedy fundusze pochodz¹ce z Open

Society Institute (Instytut Spo³eczeñstwa Otwartego), finansowanego przez George’a Sorosa, sta-

nowi³y mniej ni¿ po³owê œrodków przeznaczonych na nasz¹ dzia³alnoœæ. Drug¹ po³owê funduszy

pozyskaliœmy z innych Ÿróde³: od darczyñców z Polski i z zagranicy.

Dotacja w wysokoœci 5 milionów dolarów z Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe

(Fundacja Spo³eczeñstwa Obywatelskiego w Europie Œrodkowej i Wschodniej), pozwoli³a nam stwo-

rzyæ zaplanowany na cztery lata Program Trzeci Sektor. Kolejny czteroletni program uruchomiony w

2003 roku – Inicjatyw Obywatelskich w Europie Wschodniej – powsta³ dziêki dotacji Fundacji Forda,

która przekaza³a nam 2,5 miliona dolarów na wspieranie aktywnoœci spo³ecznej na Ukrainie i Bia³orusi.

Drugi ju¿ rok prowadziliœmy program wspó³pracy polsko-niemieckiej Partnerstwo Miast i Oby-

wateli, zainicjowany i finansowany przez Fundacjê Boscha. Inne nasze dzia³ania w dziedzinie wspó³-

pracy miêdzynarodowej wspó³finansowane by³y m.in. przez: Poland-America-Ukraine Coopera-

tion Inititive (Inicjatywa Wspó³pracy Polsko-Amerykañsko-Ukraiñskiej PAUCI), National Endowment

for Democracy (Narodowy Fundusz Wspierania Demokracji), Charity Aid Foundation (Fundacja

Pomocy Charytatywnej), German Marshall Fund of the United States (Niemiecki Fundusz im. Mar-

shalla w Stanach Zjednoczonych) oraz EU Commission (Komisja Europejska). W realizacji zadañ

podejmowanych przez Program Przeciw Korupcji pomog³y finansowo Bank Œwiatowy i Ambasada

Stanów Zjednoczonych.

Projekty adresowane do dzieci i m³odzie¿y: Lokalne Programy Stypendialne dla m³odzie¿y

z ubogich rodzin oraz Kolorow¹ Akademiê, program wyrównuj¹cy szanse dzieci niepe³nospraw-

nych, wsparli w 2003 roku m.in. Levi Strauss & Co. i Commercial Union Polska oraz darczyñcy

indywidualni – pañstwo Miechowiczowie.

Podobnie jak w latach poprzednich Fundacja prowadzi³a Fundusz Charytatywny Commercial

Union, firmy wspó³pracuj¹cej z nami od 1996 roku, finansuj¹c z przekazanych na ten cel œrodków

wskazane przez darczyñcê przedsiêwziêcia, zwi¹zane z niesieniem pomocy dzieciom chorym

i potrzebuj¹cym opieki oraz dzia³alnoœci¹ oœwiatow¹ i edukacyjn¹.
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Dochody z inwestowania utworzonego w 2002 roku wieczystego Funduszu M ufundowanego

przez prywatnego darczyñcê przeznaczaliœmy – zgodnie z wol¹ Fundatora – na pomoc dla dzieci

chorych i niepe³nosprawnych, wyrównywanie szans i ochronê zdrowia.

W minionym roku rozpoczêliœmy administrowanie kolejnym funduszem powierzonym, Fundu-

szem im. Beaty Pawlak, z którego – zgodnie z ostatni¹ wol¹ Fundatorki – finansowana jest dorocz-

na nagroda dla autora najlepszego tekstu na temat innych kultur, religii i cywilizacji.

W roku 2003 kontynuowaliœmy rozpoczêt¹ dwa lata wczeœniej budowê kapita³u wieczystego,

który stworzyæ ma podstawê finansowania naszej dzia³alnoœci w latach nastêpnych. Nasze wysi³ki

zmierzaj¹ce do utworzenia kapita³u wieczystego i pozyskania nowych Ÿróde³ finansowania dzia-

³alnoœci Fundacji wspiera³y w roku 2003: Fundacja Forda, Fundacja Charlesa Stuarta Motta oraz

Fundacja Braci Rockefellerów. Z Fundacji Forda otrzymaliœmy kolejne 3 miliony dolarów na zwiêk-

szenie kapita³u wieczystego. Z dwuletnich dotacji fundacji Motta i Braci Rockefellerów finansowa-

liœmy dzia³ania zwi¹zane z rozwojem naszej Fundacji i z pozyskiwaniem funduszy.

Wszystkim naszym darczyñcom serdecznie dziêkujemy!

Dziêki Waszej pomocy mo¿emy pomagaæ innym!
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Rada

Przewodnicz¹ca
Anna Radziwi³³
historyk

Cz³onek honorowy
George Soros

Cz³onkowie

Jan Krzysztof Bielecki
przedstawiciel Polski w Europejskim
Banku Odbudowy i Rozwoju,
by³y premier RP

Bogdan Borusewicz
historyk

Wojciech Fibak
przedsiêbiorca

prof. Bronis³aw Geremek
historyk, Kolegium Europejskie
w Natolinie, by³y minister
spraw zagranicznych RP

prof. Jan Tomasz Gross
historyk, New York University

prof. Leszek Ko³akowski
filozof, Oxford University

prof. Marcin Król
historyk idei, Uniwersytet Warszawski

Olga Krzy¿anowska
lekarz, Senator RP

prof. Krzysztof Michalski
filozof, dyrektor Instytutu Nauk
o Cz³owieku w Wiedniu

Andrzej Olechowski
ekonomista, by³y minister spraw
zagranicznych RP

prof. Zbigniew Pe³czyñski
politolog, Oxford University

bp. prof. Tadeusz Pieronek
Rektor Papieskiej Akademii Teologicznej

prof. Andrzej Rapaczyñski
prawnik, Columbia University

prof. Hanna Suchocka
prawnik, by³a premier RP
(cz³onkostwo zawieszone na czas
pe³nienia misji dyplomatycznej)

prof. Stanis³aw Wellisz
ekonomista, Columbia University

Zarz¹d

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

Cz³onkowie

Teresa Bogucka (do czerwca 2003)
publicystka, socjolog

Nathalie Bolgert
konsultant finansowy,
dyrektorka Polsko-Amerykañskiego
Funduszu Po¿yczkowego
Inicjatyw Obywatelskich (PAFPIO)

dr Miros³awa Grabowska
socjolog, Instytut Socjologii
Uniwersytetu Warszawskiego

prof. Jacek Kochanowicz (od czerwca 2003)
ekonomista, Uniwersytet Warszawski

Jaros³aw Kurski (od czerwca 2003)
dziennikarz „Gazety Wyborczej”

Grzegorz Lindenberg
konsultant ds. mediów

prof. Andrzej Ziabicki
chemik, Instytut Podstawowych
Problemów Techniki PAN

Fundacja im. Stefana Batorego
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Zespó³

Dyrektor Fundacji
Anna Rozicka

Informacja i rozwój
Ewa Kulik-Bieliñska dyrektor
Olga Katarzyna Szotkowska

Dyrektorzy Programów
Jakub Boratyñski
dyrektor programów miêdzynarodowych
Lidia Kuczmierowska
dyrektor programów krajowych
Gra¿yna Kopiñska
dyrektor Programu Przeciw Korupcji
Ewa Woydy³³o-Osiatyñska
dyrektor Regionalnego Programu
Przeciwdzia³ania Uzale¿nieniom

Koordynatorzy Programów
Justyna Blinowska
Program Spo³eczeñstwa Obywatelskiego,
Program Trzeci Sektor i Program
Partnerstwo Miast i Obywateli
Gra¿yna Czubek
Program Przeciw Korupcji
i Program Wspó³pracy Miêdzynarodowej
Piotr Halbersztat
Program Równych Szans
Marta Kindler
Program Przeciw Korupcji
Agnieszka Komorowska
Program Wspó³pracy Miêdzynarodowej
i Program Inicjatyw Obywatelskich
w Europie Wschodniej
Piotr Kosiewski
Program Wspó³pracy Miêdzynarodowej
Monika Mazurczak
Program Inicjatyw Obywatelskich
w Europie Wschodniej
Ma³gorzata Prejzner
Regionalny Program Przeciwdzia³ania
Uzale¿nieniom
Sylwia Sobiepan
Program Wschód-Wschód i Program
Wspó³pracy Miêdzynarodowej
Karolina Stawicka
Program Edukacji Prawnej i Program
Wspó³pracy Miêdzynarodowej
Grzegorz Wiaderek
Program Edukacji Prawnej
i Program Trzeci Sektor
Sylwia Maksim-Wójcicka
Program Spo³eczeñstwa Obywatelskiego,
Program Trzeci Sektor
i Program Równych Szans
Joanna Za³uska
Program Spo³eczeñstwa
Obywatelskiego

Ksiêgowoœæ i finanse
Alina Muziñska dyrektor finansowy
Krystyna Grzeszkiewicz
Danuta Mingin
Teresa Zagrodzka

Administracja
Gra¿yna Rutkowska szef administracji
Karolina P³atek
Andrzej Wydrych

Sekretariat
Ewa Styperek
Agata WoŸniak

Obs³uga informatyczna
Tomasz Ostrowski

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.

K³opot z gazem

6 lutego 2003

Debatê prowadzi³ Dariusz Filar, g³ówny ekonomista Banku PEKAO S.A.

Paneliœci: Aleksander Gudzowaty, prezes zarz¹du PHZ Bartimpex S.A., Tadeusz Syryjczyk, mini-

ster transportu i gospodarki morskiej w rz¹dzie Jerzego Buzka, Piotr WoŸniak, w latach 2000-

2001 wiceprezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.

Debacie towarzyszy³a prezentacja raportu Miêdzy potrzeb¹ a uzale¿nieniem. Rosyjski gaz w bi-

lansie energetycznym rozszerzonej UE, wydanego w cyklu „O przysz³oœci Europy”. Raport opraco-

wany zosta³ przez Grzegorza Gromadzkiego, we wspó³pracy z gronem ekspertów. Ukaza³ siê

w wersji polskiej, angielskiej i rosyjskiej.

Wojna pokoleñ?

Los m³odych w dzisiejszej Polsce

12 czerwca 2003

Debatê prowadzi³a Miros³awa Grabowska, socjolog, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszaw-

skiego, cz³onek zarz¹du Fundacji Batorego.

Paneliœci: Ewa Gutowska, radna sejmiku województwa warmiñsko-mazurskiego, przewodnicz¹ca

klubu Samoobrony RP, Robert Gwiazdowski, prawnik, Centrum im. Adama Smitha w Warsza-

wie, Krzysztof Kose³a, socjolog, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Janusz Lewan-

dowski, pose³ na Sejm RP, Platforma Obywatelska, Adrian Zandberg, Federacja M³odych Unii

Pracy, redaktor portalu www.lewica.pl, Tomasz ¯ukowski, socjolog, Instytut Polityki Spo³ecznej

Wydzia³u Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Debaty
Fundacji
Batorego
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Polska w œwiecie:

wyzwania, dokonania, zagro¿enia

30 czerwca 2003

Debatê prowadzi³ Aleksander Smolar, prezes zarz¹du Fundacji Batorego.

Wyst¹pienie wprowadzaj¹ce: W³odzimierz Cimoszewicz, minister spraw zagranicznych RP.

Paneliœci: Jan Krzysztof Bielecki, b. premier PR, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w Londy-

nie (póŸniej prezes zarz¹du Banku PEKAO S.A.), Tadeusz Mazowiecki, b. premier PR, w latach

1992-95 specjalny sprawozdawca Komisji Praw Cz³owieka Organizacji Narodów Zjednoczonych,

Dariusz Rosati, b. minister spraw zagranicznych RP, cz³onek Rady Polityki Pieniê¿nej.

Zapis debaty – w wersji polskiej i angielskiej – ukaza³ siê w wydawanej przez Fundacjê Batorego

serii „O przysz³oœci Europy”.

Ukraiñska i polska debata o Wo³yniu

29 wrzeœnia 2003

Debatê prowadzi³a Bogumi³a Berdychowska, publicystka.

Paneliœci: Anton Borkowskyj, filozof, czasopismo,,Ji”, Lwów, Jaros³aw Hrycak, historyk, Instytut

Badañ Historycznych Uniwersytetu Lwowskiego, Pawe³ Machcewicz, historyk, dyrektor Biura

Edukacji Publicznej Instytutu Pamiêci Narodowej, Grzegorz Motyka, historyk, Instytut Pamiêci

Narodowej – oddzia³ w Lublinie.

Po dyskusji odby³ siê pokaz filmu Wo³yñ – znak nieszczêœcia i rozmowa z jego twórcami, O³ek-

sandrem Radynskim i O³eksandrem Ba³abanem.

Wspó³organizatorem debaty by³a redakcja „Tygodnika Powszechnego”.

Cykl debat Kryzys pañstwa i drogi wyjœcia

We wrzeœniu 2003, wspólnie z „Tygodnikiem Powszechnym”, rozpoczêliœmy cykl debat Kryzys pañ-

stwa i drogi wyjœcia, poœwiêcony rosn¹cemu poczuciu kryzysu pañstwa i pog³êbiaj¹cej siê nieufno-

œci spo³eczeñstwa wobec elit politycznych. Wyrazem tego stanu jest narastaj¹cy negatywny stosu-

nek do przemian ustrojowych po 1989 roku, a tak¿e pojawienie siê ró¿nych koncepcji naprawy

Rzeczpospolitej: postulat zmiany konstytucji i ordynacji wyborczej czy has³o „IV Rzeczpospolitej”.

W tekœcie inauguruj¹cym cykl debat „Kryzys pañstwa i drogi wyjœcia” Aleksander Smolar napi-

sa³: „Funkcjonowanie naszego pañstwa, nasza demokracja domagaj¹ siê wnikliwej i spokojnej

analizy. Zgodnie z nasz¹ tradycj¹ pragniemy, aby te dyskusje by³y miejscem spotkañ i wymiany

myœli polityków ro¿nych orientacji, ludzi nauki i nauczycieli, dziennikarzy i ludzi biznesu – po

prostu tych, którzy podzielaj¹ nasz niepokój i nasze przekonanie, ¿e debata obywatelska jest wa-

runkiem wstêpnym opisania rzeczywistego stanu kraju i znalezienia odpowiedzi dla wyzwañ, wobec

których stajemy.”

Debaty Fundacji Batorego
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Polityka jako podbój

25 wrzeœnia 2003

Debatê prowadzi³ Aleksander Smolar, prezes zarz¹du Fundacji Batorego.

Paneliœci: Andrzej Celiñski, pose³ na Sejm RP, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Janusz Lewandow-

ski, pose³ na Sejm RP, Platforma Obywatelska, Andrzej Rychard, socjolog, dyrektor Oœrodka

Studiów Spo³ecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, Kazimierz Micha³ Ujazdowski,

pose³ na Sejm RP, Prawo i Sprawiedliwoœæ, Jacek ¯akowski, publicysta, tygodnik „Polityka”.

Jak zdemokratyzowaæ demokracjê?

15 grudnia 2003

Debatê prowadzi³a Miros³awa Grabowska, socjolog, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszaw-

skiego, cz³onek zarz¹du Fundacji Batorego.

Paneliœci: Marek Borowski, marsza³ek Sejmu RP, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Janusz Kocha-

nowski, prawnik, prezes Fundacji Ius et Lex, Wiktor Osiatyñski, prawnik, konstytucjonalista.

Debaty z tego cyklu omawiane by³y na ³amach „Tygodnika Powszechnego”.

Debaty Fundacji Batorego
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Celem Programu Spo³eczeñstwa Obywatelskiego jest zwiêkszanie zaanga¿owania obywateli

w ¿ycie publiczne oraz podniesienie roli i skutecznoœci instytucji obywatelskich. Pomagamy orga-

nizacjom, które przyczyniaj¹ siê do rozwoju inicjatyw spo³ecznych na swoim terenie. Zachêcamy

organizacje do wspó³pracy miêdzy sob¹ i z innymi partnerami spo³ecznymi. Staramy siê upowszech-

niaæ dobre wzory dzia³añ obywatelskich, a tak¿e zasady spo³ecznej kontroli funkcjonowania za-

równo instytucji publicznych, jak i organizacji po¿ytku publicznego.

Dotacje instytucjonalne

W 2003 roku przekazaliœmy 32 dotacje instytucjonalne dla organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹-

cych w ró¿nych regionach Polski, posiadaj¹cych du¿y dorobek i osi¹gniêcia w dziedzinie, w której

dzia³aj¹ (kultura, pomoc spo³eczna, ochrona zdrowia, ekologia, wspó³praca miêdzynarodowa etc.).

Dotacje te maj¹ pomóc organizacjom we wprowadzeniu zmian niezbêdnych dla ich rozwoju

i umocnienia, w tworzeniu d³ugofalowej strategii dzia³ania, ró¿nicowaniu Ÿróde³ finansowania

oraz podnoszeniu efektywnoœci zarz¹dzania posiadanymi œrodkami.

Fundusz ProBonus

Z inicjatywy Fundacji Motta, Fundacji Forda i Fundacji Batorego powsta³ trzyletni fundusz, któ-

rego celem jest wzmocnienie oraz zwiêkszenie skutecznoœci organizacji dzia³aj¹cych na rzecz wspar-

cia i rozwoju sektora organizacji pozarz¹dowych w Polsce. Do zarz¹dzania Funduszem ProBonus

wybrana zosta³a Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego.

Dzia³ajmy Wspólnie

W 2003 roku przeprowadziliœmy IV edycjê projektu Dzia³ajmy wspólnie, adresowanego do tych

organizacji pozarz¹dowych, które ³¹cz¹ swoje zasoby finansowe, kadrowe i strukturalne w celu

lepszego wykonywania zadañ spo³ecznie u¿ytecznych. W tej edycji dofinansowaliœmy projekty

s³u¿¹ce przygotowaniu i wdra¿aniu wspólnej strategii dzia³ania w zakresie rozpoznawania i efek-

tywnego rozwi¹zywania konkretnych problemów spo³ecznych danej spo³ecznoœci, wypracowaniu

zasad i form sta³ej wspó³pracy z samorz¹dem terytorialnym, instytucjami pañstwowymi, bizne-

sem i mediami oraz budowaniu reprezentacji sektora pozarz¹dowego dla rzecznictwa interesów

organizacji i ich podopiecznych wobec innych partnerów spo³ecznych. Dotacje przyznaliœmy na

realizacjê 22 projektów.

Program
Spo³eczeñstwa
Obywatelskiego
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Szklarnia

Pi¹t¹ ju¿ edycjê mia³ projekt Szklarnia, s³u¿¹cy wspieraniu rozwoju lokalnych organizacji poza-

rz¹dowych. W 2003 roku projekt adresowany by³ do ma³ych i m³odych organizacji zajmuj¹cych siê

pomoc¹ spo³eczn¹ i ochron¹ zdrowia na terenie województw: dolnoœl¹skiego, lubuskiego, mazo-

wieckiego, opolskiego i wielkopolskiego. Projekt prowadziliœmy we wspó³pracy z lokalnymi orga-

nizacjami partnerskimi: Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarz¹dowych z Wa³brzy-

cha, Lubuskim Centrum Szkoleniowym FRDL z Zielonej Góry, Biurem Obs³ugi Ruchu Inicjatyw

Spo³ecznych BORIS z Warszawy, Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL i Centrum Promocji

i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich z Leszna. Zadaniem naszych partnerów by³o upowszechnienie

informacji na temat mo¿liwoœci uzyskania dotacji, pomoc lokalnym organizacjom w przygotowa-

niu wniosków, rozpatrzenie nades³anych propozycji oraz monitorowanie przedsiêwziêæ realizo-

wanych przez grantobiorców. Za poœrednictwem naszych partnerów przekazaliœmy 130 dotacji.

Dotacje te (w wysokoœci do 3 000 z³) przeznaczone by³y m.in. na op³acenie ekspertów, udzia³

w szkoleniach podnosz¹cych kwalifikacje osób w zakresie zarz¹dzania organizacj¹ (obs³ugi ksiê-

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

£¹cznicy

Aby pomóc trzeciemu sektorowi w³¹czyæ siê w programowanie, monitorowanie oraz wydatko-

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

specjalistów ds. rozwoju spo³ecznego i funduszy europejskich. Pomys³ spotka³ siê z zainteresowa-

niem organizacji pozarz¹dowych, które zaanga¿owa³y siê w proces rekrutacji i prawie we wszystkich

województwach wybra³y po dwóch ³¹czników regionalnych; dodatkowo wybrano trzech ³¹czni-

ków bran¿owych z dziedziny ekologii i rolnictwa.

£¹cznicy maj¹ pomagaæ organizacjom, aby w sposób najbardziej kompetentny i aktywny uczest-

niczy³y w procesach zwi¹zanych z przyjêciem przez Polskê funduszy strukturalnych. Pierwszym zada-

niem ³¹czników by³o przygotowanie koncepcji wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi, urzêda-

mi i instytucjami publicznymi (m. in. samorz¹dem terytorialnym, Wojewódzkimi Urzêdami Pracy,

biurami obs³ugi programu Banku Œwiatowego, Oœrodkami Doskonalenia Rolnictwa, Agencjami Roz-

woju Regionalnego itp.) oraz mediami i biznesem. W miarê rozwoju projektu, ³¹cznicy podejmuj¹

kolejne zadania: rozwijanie sta³ej wspó³pracy z Urzêdami Marsza³kowskimi, czuwanie nad przejrzy-

stoœci¹ systemu rekrutacji do Regionalnych Komitetów Steruj¹cych i Monitoruj¹cych, opiniowanie

strategii rozwoju regionalnego, monitorowanie sposobu prowadzenia przetargów, informowanie

organizacji o dostêpnych funduszach pochodz¹cych ze œrodków UE, s³u¿enie im rad¹ w pisaniu szcze-

gólnie trudnych wniosków, pomaganie w budowaniu koalicji wokó³ projektów.

£¹cznicy maj¹ oparcie instytucjonalne w lokalnych organizacjach pozarz¹dowych, które udo-

stêpniaj¹ im zaplecze biurowo-techniczne. Organizacje te otrzyma³y od Fundacji dotacje na pokry-

cie wydatków poniesionych przez ³¹cznika (m. in. organizowanie spotkañ, przygotowywanie ma-

teria³ów, 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, a tak¿e przez

dofinansowanie wybranych dzia³añ.

Program Spo³eczeñstwa Obywatelskiego
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Projekt realizowany jest we wspó³pracy z Programem Wspó³pracy Miêdzynarodowej Fundacji

Batorego i Przedstawicielstwem polskich organizacji pozarz¹dowych w Brukseli.

Debaty regionalne

Od wielu lat organizujemy w Fundacji debaty publiczne poœwiêcone aktualnym tematom zwi¹-

zanym z polityk¹ i problematyk¹ spo³eczn¹. W 2003 roku postanowiliœmy zaprosiæ wybrane orga-

nizacje do przeprowadzenia podobnych debat w ró¿nych regionach Polski. Jako w¹tek przewodni

dyskusji zaproponowaliœmy problem przejrzystoœci w ¿yciu publicznym. W zamkniêtym konkursie

udzia³ wziê³y regionalne oddzia³y Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, cz³onkowie Sieci Wspie-

rania Organizacji Pozarz¹dowych SPLOT, wybrane lokalne organizacje wspó³pracuj¹ce ze Szko³¹

M³odych Liderów oraz liderzy Lokalnych Grup Obywatelskich, wyszkoleni przez Program Przeciw

Korupcji. W czerwcu odby³o siê 12 debat – w Opolu, Katowicach, O³awie, Szczecinie, Kielcach,

Krakowie, Elbl¹gu, Poznaniu, Gdañsku, Sopocie, Wroc³awiu i Bydgoszczy (g³osy z debat regional-

nych zosta³y upowszechnione w czasie II konferencji prasowej „Monitoring obietnic wyborczych

2001” zorganizowanej we wrzeœniu 2003 roku przez Program Przeciw Korupcji).

Ponadto przekazaliœmy dotacjê Stowarzyszeniu Szko³a Liderów na przeprowadzenie konkursu dla

organizatorów lokalnych debat „Jakie pañstwo? Jaka edukacja?”. Konkurs adresowany by³ do orga-

nizacji pozarz¹dowych i studenckich, samorz¹dów i innych instytucji, przede wszystkim z wojewódz-

twa lubelskiego i podkarpackiego, zainteresowanych prowadzeniem w swojej miejscowoœci otwar-

tych debat. W okresie od 1 paŸdziernika 2003 do 20 stycznia 2004 w ca³ej Polsce odby³o siê

25 spotkañ poœwiêconych problemowi edukacji (przyk³ady tematów: Czy szko³y integracyjne maj¹

przysz³oœæ? Czy przedszkola na wsi s¹ potrzebne? Czy nauka w publicznych szko³ach wy¿szych po-

winna byæ p³atna?). Organizatorzy debat przeszli bezp³atne szkolenie z zasad organizacji i prowa-

dzenia debat, a tak¿e otrzymali niewielkie dotacje na pokrycie wydatków organizacyjnych.

Masz g³os, masz wybór.

Samorz¹d jest Twój!

„Masz g³os, masz wybór” to projekt monitorowania obietnic sk³adanych przed wyborami do

samorz¹dów lokalnych. Chcieliœmy w ten sposób zachêciæ do uczestniczenia w wyborach, pobu-

dziæ zainteresowanie obywateli udzia³em w podejmowaniu decyzji, które ich dotycz¹ i wzmocniæ

u wyborców i wybieranych poczucie wspó³odpowiedzialnoœci za te decyzje.

Przed wyborami samorz¹dowymi 2002 roku wspólnie z „Gazet¹ Wyborcz¹” i Stowarzyszeniem

Gazet Lokalnych przeprowadziliœmy akcjê informacyjn¹, zachêcaj¹c¹ do udzia³u w wyborach. Przy-

gotowaliœmy seriê krótkich tekstów-œci¹gawek dotycz¹cych ró¿nych aspektów ¿ycia gmin – mia³y

one pokazaæ, czego mieszkañcy mog¹ oczekiwaæ od w³adz samorz¹dowych i jakie obietnice kan-

dydatów s¹ realne. Ka¿dy tekst zaopatrzony by³ w przygotowan¹ przez ekspertów listê pytañ pod-

powiadaj¹cych wyborcy, jakie s¹ wskaŸniki poprawy lub pogorszenia sytuacji w danej dziedzinie

(np. na podstawie jakich parametrów mo¿na oceniæ, czy szko³a jest dobra, gmina bezpieczna,

itd.). Razem z akcj¹ informacyjn¹ prowadziliœmy akcjê zbierania obietnic wyborczych sk³adanych

przez startuj¹cych w wyborach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Jesieni¹ 2003 roku – we wspó³pracy z oœrodkami Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Sieci¹

Program Spo³eczeñstwa Obywatelskiego
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Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych SPLOT – sprawdzaliœmy w ponad stu gminach, jak wybrani

wójtowie, burmistrzowie i prezydenci realizuj¹ z³o¿one w trakcie kampanii wyborczej obietnice.

Nagroda im. Beaty Pawlak

Nagroda im. Beaty Pawlak przyznawana jest corocznie, za artyku³ lub cykl artyku³ów na temat

innych kultur, religii i cywilizacji. W ten sposób wype³niana jest ostatnia wola Beaty Pawlak,

dziennikarki i pisarki, która 12 paŸdziernika 2002 zginê³a w zamachu terrorystycznym na indo-

nezyjskiej wyspie Bali. Ustanowiony Jej testamentem i nosz¹cy Jej imiê Fundusz powierzony

zosta³ Fundacji im. Stefana Batorego.

13 paŸdziernika 2003 Nagrodê wrêczono po raz pierwszy. Jej laureatk¹ zosta³a Anna Fostakow-

ska, autorka opublikowanego w „Gazecie Wyborczej” tekstu Spuœæ oczy, p³acz, poœwiêconego sytu-

acji uchodŸców przebywaj¹cych w Polsce.

Wrêczeniu nagrody towarzyszy³a zorganizowana w siedzibie Fundacji Batorego dyskusja „Kody

i szumy. Co dziœ utrudnia porozumiewanie siê kultur?”. Dyskusjê prowadzi³ Adam Szostkiewicz.

Udzia³ w niej wziêli Max Cegielski, Hatif Janabi, Olga Stanis³awska i Joanna Tokarska-Bakir. Spotka-

niu towarzyszy³a tak¿e wystawa zdjêæ zrobionych przez Beatê Pawlak podczas ostatniej, pó³rocz-

nej podró¿y przez Azjê.

W 2003 roku dzia³ania Programu wspó³finansowane by³y przez Fundacjê Forda (167 441,40 z³),

z Funduszu Nagrody im. Beaty Pawlak (10 000 z³) oraz programu regionalnego Open Society Insti-

tute (4,255 z³).

Program Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Biuro Obs³ugi Ruchu Inicjatyw
Spo³ecznych BORIS

Warszawa

Caritas Archidiecezji Katowickiej
Katowice

Dolnoœl¹ska Fundacja Ekorozwoju
Wroc³aw

Fundacja dla Polski
Warszawa

Fundacja Dzieci Niczyje
Warszawa

Fundacja Edukacja dla Demokracji
Warszawa

Dotacja na rozwój instytucjonalny s³u¿¹cy prowadzeniu dzia³alnoœci statuto-
wej w dziedzinie rozwijania aktywnoœci obywatelskiej i wspierania organizacji
spo³ecznych dzia³aj¹cych na terenie Mazowsza.   80 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny s³u¿¹cy prowadzeniu dzia³alnoœci statuto-
wej w dziedzinie pomocy spo³ecznej. 180 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny s³u¿¹cy prowadzeniu dzia³alnoœci statuto-
wej w dziedzinie edukacji na rzecz zrównowa¿onego rozwoju gospodarcze-
go, zgodnego z wymogami ekologii i ochrony œrodowiska. 100 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny s³u¿¹cy prowadzeniu dzia³alnoœci statutowej
w dziedzinie edukacji, pomocy spo³ecznej i promocji dzia³alnoœci filantropijnej.

100 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny s³u¿¹cy prowadzeniu dzia³alnoœci statuto-
wej w dziedzinie edukacji, pomocy spo³ecznej i ochrony praw dziecka.

24 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny s³u¿¹cy prowadzeniu dzia³alnoœci statuto-
wej w dziedzinie edukacji i upowszechniania kultury demokratycznej.

30 000 z³

Dotacje instytucjonalne
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Dotacja na rozwój instytucjonalny s³u¿¹cy prowadzeniu dzia³alnoœci statuto-
wej w dziedzinie wyrównywania szans i aktywizacji zawodowej osób niepe³-
nosprawnych. 150 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny s³u¿¹cy prowadzeniu dzia³alnoœci statuto-
wej w dziedzinie wspierania lokalnej przedsiêbiorczoœci oraz inicjatyw spo-
³ecznych i kulturalnych.   60 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny s³u¿¹cy prowadzeniu dzia³alnoœci statuto-
wej w dziedzinie wspierania rozwoju i modernizacji rolnictwa.   60 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny s³u¿¹cy prowadzeniu dzia³alnoœci statuto-
wej w dziedzinie zapewniania wszechstronnej pomocy dzieciom z autyzmem
i ich rodzinom.   80 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny s³u¿¹cy prowadzeniu dzia³alnoœci statuto-
wej w dziedzinie pomocy spo³ecznej i edukacji m³odzie¿y. 180 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny s³u¿¹cy prowadzeniu dzia³alnoœci statutowej
w dziedzinie wspierania i edukacji organizacji pozarz¹dowych. 150 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny s³u¿¹cy prowadzeniu dzia³alnoœci statutowej
w dziedzinie wychowania i edukacji dzieci i m³odzie¿y zagro¿onej patologi¹.

90 000 z³

Dotacja rozwój instytucjonalny s³u¿¹cy prowadzeniu dzia³alnoœci statutowej
w dziedzinie edukacji na rzecz ochrony œrodowiska naturalnego.   90 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny s³u¿¹cy prowadzeniu dzia³alnoœci statuto-
wej w dziedzinie pomocy spo³ecznej i ochrony zdrowia. 120 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny s³u¿¹cy prowadzeniu dzia³alnoœci statutowej w
dziedzinie edukacji i prewencji dotycz¹cych spo³ecznego problemu zaginiêcia.

90 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny s³u¿¹cy prowadzeniu dzia³alnoœci statuto-
wej w dziedzinie wspierania organizacji pozarz¹dowych i aktywnoœci obywa-
telskiej.   19 500 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny s³u¿¹cy prowadzeniu dzia³alnoœci statuto-
wej w dziedzinie oœwiaty i wychowania. 100 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny s³u¿¹cy prowadzeniu dzia³alnoœci statuto-
wej w dziedzinie wspierania inicjatyw gospodarczych i spo³ecznych.

15 700 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny s³u¿¹cy prowadzeniu dzia³alnoœci statuto-
wej w dziedzinie rozwijania aktywnoœci obywatelskiej oraz wspierania organi-
zacji spo³ecznych dzia³aj¹cych na terenie Podlasia.     9 500 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny s³u¿¹cy prowadzeniu dzia³alnoœci statutowej
w dziedzinie wspierania i edukacji organizacji pozarz¹dowych. 100 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny s³u¿¹cy prowadzeniu dzia³alnoœci statuto-
wej w dziedzinie edukacji ekologicznej oraz zachowania i wzbogacania œrodo-
wiska naturalnego. 100 000 z³

Fundacja Fuga Mundi
Lublin

Fundacja na rzecz Rozwoju Euroregionu
Karpaty – Polska Fundacja Karpacka

Sanok

Fundacja na rzecz Rozwoju
Polskiego Rolnictwa

Warszawa

Fundacja na rzecz Umacniania Wiêzi
Rodzinnych i Spo³ecznych Synapsis

Warszawa

Fundacja Pomocy M³odzie¿y im. Jana
Paw³a II Wzrastanie

Kañczuga

Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa
Obywatelskiego

Warszawa

Fundacja Szczêœliwe Dzieciñstwo
Lublin

Fundacja Wspierania Inicjatyw
Ekologicznych

Kraków

Gdañska Fundacja Dobroczynnoœci
Gdañsk

Itaka. Fundacja Pomocy Ludziom
Dotkniêtym Problemem Zaginiêcia

Warszawa

Koszaliñskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Spo³ecznych

Koszalin

Ma³opolskie Towarzystwo Oœwiatowe
Nowy S¹cz

Miko³ajskie Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Lokalnych

Miko³ajki

Oœrodek Wspierania Organizacji
Pozarz¹dowych

Bia³ystok

Regionalne Centrum Informacji i
Wspomagania Organizacji

Pozarz¹dowych
Gdañsk

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne
Klub Gaja

Wilkowice
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Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne
Ziarno

S³ubice

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

Siedlce

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób
z Zespo³em Downa Bardziej Kochani

Warszawa

Stowarzyszenie Teatr Wiejski Wêgajty
Jonkowo

Stowarzyszenie Tratwa
Olsztyn

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa
Borussia
Olsztyn

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Czêstochowa

Towarzystwo Altum
Rzeszów

Zabrzañskie Towarzystwo Rodziców,
Opiekunów i Przyjació³
Dzieci Specjalnej Troski

Zabrze

Zwi¹zek Stowarzyszeñ Biur Porad
Obywatelskich

Warszawa

Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa
Obywatelskiego

Warszawa

Bia³oruskie Forum Samorz¹dowe w RP
Hajnówka

Caritas Archidiecezji Warmiñskiej
Olsztyn

Dotacja na rozwój instytucjonalny s³u¿¹cy prowadzeniu dzia³alnoœci statutowej
w dziedzinie wspierania kultury i zrównowa¿onego rozwoju spo³ecznego.

12 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny s³u¿¹cy prowadzeniu dzia³alnoœci statuto-
wej w dziedzinie pomocy spo³ecznej, oœwiaty i rehabilitacji.   68 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny s³u¿¹cy prowadzeniu dzia³alnoœci statuto-
wej w dziedzinie pomocy osobom niepe³nosprawnym intelektualnie i ich ro-
dzinom.   90 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny s³u¿¹cy prowadzeniu dzia³alnoœci statuto-
wej w dziedzinie upowszechniania tradycji kulturowych i sztuki teatralnej.

50 500 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny s³u¿¹cy prowadzeniu dzia³alnoœci statuto-
wej w dziedzinie upowszechniania kultury i aktywizacji kulturalnej m³odzie¿y.

45 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny s³u¿¹cy prowadzeniu dzia³alnoœci statuto-
wej w dziedzinie poznawania i kultywowania kultury i tradycji Warmii i Mazur.

89 500 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny s³u¿¹cy prowadzeniu dzia³alnoœci statuto-
wej w dziedzinie ochrony praw dziecka.   24 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny s³u¿¹cy prowadzeniu dzia³alnoœci statuto-
wej w dziedzinie edukacji, zapobiegania patologiom spo³ecznym oraz prze-
ciwdzia³ania bezrobociu. 100 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny s³u¿¹cy prowadzeniu dzia³alnoœci statuto-
wej w dziedzinie edukacji, rehabilitacji i integracji dzieci niepe³nosprawnych.

100 000 z³

Dotacja na rozwój instytucjonalny s³u¿¹cy prowadzeniu dzia³alnoœci statuto-
wej w dziedzinie edukacji i poradnictwa obywatelskiego. 100 000 z³

Prowadzenie Funduszu ProBonus na rzecz wzmocnienia organizacji infrastruk-
turalnych i zwiêkszenia skutecznoœci ich dzia³añ – dotacja na lata 2004-2006
(167 441,40 z³ ze œrodków Fundacji Forda)          927 441,40 z³

Projekt „Bia³oruskie stanice m³odzie¿owe: powrót do Ÿróde³” - wspó³praca sto-
warzyszeñ mniejszoœci bia³oruskiej maj¹ca na celu popularyzacjê wœród m³o-
dzie¿y dorobku kulturowego Bia³orusinów mieszkaj¹cych w Polsce.

16 500 z³

Projekt „Porozumienie lokalne na rzecz przywrócenia do aktywnoœci spo³ecznej
i zawodowej osób pozostaj¹cych bez pracy“ – utworzenie trzech·biur zajmuj¹-
cych siê aktywizacj¹ osób bezrobotnych na terenie powiatu bartoszyckiego.

26 000 z³

Program Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Fundusz ProBonus

Dzia³ajmy wspólnie
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Centrum Praw Kobiet
£ódŸ

Federacja Organizacji S³u¿ebnych Mazowia
Warszawa

Forum Inicjatyw Obywatelskich
Wroc³aw

Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej
Zielona Akcja

Legnica

Fundacja Pomocy Samotnej Matce Pro Vita
Poznañ

Fundacja Wieœ w XXI wiek
Pieniê¿no

Lubuskie Centrum Aktywizacji
i Wsparcia Verte

Zielona Góra

Mazowieckie Stowarzyszenie na rzecz
Dzieci i M³odzie¿y z Mózgowym

Pora¿eniem Dzieciêcym
Miñsk Mazowiecki

Podkarpackie Forum Pozarz¹dowe
Rzeszów

Polski Klub Ekologiczny
Gliwice

Spo³eczne Stowarzyszenie Edukacyjno-
Teatralne, Oœrodek Teatr Stacja Szamocin

Pi³a

Stowarzyszenie Biuro Inicjatyw
Spo³ecznych

Tychy

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
Lublin

Stowarzyszenie Humanitarne Dar Serca
Szczytno

Stowarzyszenie Jazowa
Nowy Dwór Gdañski

Projekt „Przeciw przemocy domowej” – rozszerzenie dzia³añ Koalicji Przeciw
Przemocy skupiaj¹cej instytucje i organizacje z £odzi i okolic pracuj¹ce na rzecz
ofiar przemocy.   28 100 z³

Projekt „Razem dla Mazowsza” - wypracowanie i wdro¿enie programów wspó³-
pracy organizacji pozarz¹dowych z samorz¹dem lokalnym i Urzêdem Marsza³-
kowskim województwa mazowieckiego.   18 700 z³

Projekt „Zielona koalicja kolejowa” – utworzenie koalicji organizacji, które dzia-
³aj¹ na rzecz zachowania kultury materialnej zwi¹zanej z kolejnictwem oraz pro-
wadz¹ rzecznictwo na rzecz zmiany polityki transportowej kraju.   31 200 z³

Projekt „Koalicja na rzecz ruchu rowerowego” – zaanga¿owanie organizacji
pozarz¹dowych z Legnicy i okolic do wspólnych dzia³añ na rzecz tworzenia
œcie¿ek rowerowych i promocji ruchu rowerowego.   30 500 z³

Projekt „Ogólnopolskie forum dla rodzin niepe³nych” – utworzenie koalicji
organizacji zajmuj¹cych siê pomoc¹ rodzinom niepe³nym.   15 800 z³

Projekt „Biuro wzajemnej informacji” – utworzenie oœrodka pomocy dla orga-
nizacji pozarz¹dowych z terenu powiatu braniewskiego.   17 000 z³

Projekt „Partner“ - utworzenie koalicji lubuskich organizacji pozarz¹dowych
i przeprowadzenie szkoleñ dotycz¹cych zasad zarz¹dzania organizacjami.

32 000 z³

Projekt „Mazowiecka sieæ Lokalnych Punktów Informacji dla organizacji poza-
rz¹dowych” – w³¹czenie nowych Punktów do sieci oraz opracowanie i wdro-
¿enie standardów pracy Lokalnych Punktów Informacji.   19 800 z³

Projekt „Podkarpackie.art.pl” – utworzenie reprezentacji organizacji kultural-
nych dzia³aj¹cych na terenie województwa podkarpackiego.   23 900 z³

Projekt „Koalicja na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego” – utworzenie re-
prezentacji œrodowisk dzia³aj¹cych na rzecz zrównowa¿onego rozwoju tere-
nów wiejskich.   10 600 z³

Projekt „Sieæ pozarz¹dowych inicjatyw kulturalnych” – utworzenie koalicji or-
ganizacji dzia³aj¹cych w dziedzinie kultury.   39 600 z³

Projekt „Akademia partnerstwa lokalnego w Tychach“ – utworzenie punktu
poradnictwa dla organizacji pozarz¹dowych oraz przeprowadzenie cyklu szko-
leñ z zarz¹dzania organizacjami.   19 300 z³

Projekt „Partnerstwo dla Bronowic” – wspó³dzia³anie lokalnych organizacji na
rzecz niepe³noletniej m³odzie¿y i rodzin z marginalizowanych œrodowisk lu-
belskich osiedli.   20 200 z³

Projekt „Nie dajmy siê, wspierajmy siê!” – umocnienie partnerskiej wspó³pra-
cy miêdzy organizacjami powiatu szczycieñskiego oraz aktywizacja spo³ecz-
noœci lokalnej.   20 000 z³

Projekt „Nic o nas bez nas” – aktywizacja rad so³eckich z terenu gminy, w³¹cze-
nie ich do wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz doprowadzenie
do podpisania przez samorz¹d uchwa³y o wspó³pracy z organizacjami poza-
rz¹dowymi.   19 200 z³

Program Spo³eczeñstwa Obywatelskiego
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Stowarzyszenie Lubelski Oœrodek
Samopomocy

Lublin

Stowarzyszenie na rzecz Tworzenia
Przyjaznego Œrodowiska Wychowawczego

Dzieci i M³odzie¿y I³awskiej Przystañ
I³awa

Stowarzyszenie Regionalne Centrum
Wolontariatu

£ódŸ

Œl¹skie Forum Organizacji Socjalnych
KaFOS

Katowice

Wspólnota Robocza Zwi¹zków
Organizacji Socjalnych WRZOS

Warszawa

Biuro Obs³ugi Ruchu Inicjatyw
Spo³ecznych BORIS

Warszawa

Lubuskie Centrum Szkoleniowe FRDL
Zielona Góra

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
FRDL

Opole

Regionalne Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarz¹dowych

Wa³brzych

Stowarzyszenie Centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

Leszno

Centrum Szkoleniowe FRDL
Szczecin

Centrum Szkoleniowe FRDL
£ódŸ

Projekt „Aktywna Lubelszczyzna” – przygotowanie organizacji pozarz¹dowych
z Lubelszczyzny do pozyskiwania œrodków Unii Europejskiej oraz w³¹czenie
organizacji w tworzenie portalu www.lubelskie.ngo.pl.   14 300 z³

Projekt „Przy Przystani” – utworzenie Centrum Organizacji Pozarz¹dowych
dzia³aj¹cych na terenie powiatu i³awskiego.   15 300 z³

Projekt „Lokalna galaktyka wolontariatu” – usprawnienie systemu poœrednic-
twa pracy dla wolontariuszy poprzez stworzenie oko³o 25 lokalnych biur wo-
lontariatu w województwie ³ódzkim.   29 100 z³

Projekt „Wspólne cele i dzia³ania” – utworzenie lokalnych koalicji organizacji
zrzeszonych w KaFOS w celu podniesienia jakoœci œwiadczonych przez nie us³ug
socjalnych.   32 300 z³

Projekt „Pracuj¹c dla partnerstwa” – prowadzenie rzecznictwa interesów na rzecz
osób niepe³nosprawnych, bezdomnych i starych poprzez doprowadzenie do part-
nerskiej wspó³pracy administracji rz¹dowej na szczeblu regionalnym z pozarz¹-
dowymi organizacjami socjalnymi zrzeszonymi we WRZOSie.   30 600 z³

Dotacja na realizacjê V edycji projektu „Szklarnia” na terenie województwa
mazowieckiego (przekazano dotacje 36 organizacjom na ³¹czn¹ kwotê
82 018,64 z³).            95 318,64 z³

Dotacja na realizacjê V edycji projektu „Szklarnia” na terenie województwa
lubuskiego (przekazano dotacje 24 organizacjom na ³¹czn¹ kwotê 50 000 z³).

58 800 z³
Dotacja na realizacjê V edycji projektu „Szklarnia” na terenie województwa opol-
skiego (przekazano dotacje 13 organizacjom na ³¹czn¹ kwotê 35 029,22 z³).

42 180,22 z³

Dotacja na realizacjê V edycji projektu „Szklarnia” na terenie województwa dol-
noœl¹skiego (przekazano dotacje 30 organizacjom na ³¹czn¹ kwotê 80.000 z³).

91 650 z³

Dotacja na realizacjê V edycji projektu „Szklarnia” na terenie województwa wiel-
kopolskiego (przekazano dotacje 27 organizacjom na ³¹czn¹ kwotê 70 536 z³).

84 611 z³

Organizacja publicznej debaty „Czy korupcja jest problemem w naszym regionie?”
W debacie uczestniczyli: Wenancjusz Domaga³a, rektor Pomorskiej Akademii
Medycznej, Józef P³oskonka, doradca prezesa NIK, Bogumi³ Rogowski, prezy-
dent Biznes Klub Szczecin, W³adys³aw Sikorski, sekretarz Miasta Szczecin
i o. Ludwik Wiœniewski, dominikanin. Debatê prowadzi³i Przemys³aw Fenrych
z Centrum Szkoleniowego FRDL.     7 500 z³

Organizacja publicznej debaty „Korupcja, choroba nieuleczalna?”
W debacie uczestniczyli: Anna Kubiak, Instytut Socjologii U£, Wojciech Barañ-
ski, Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego - Delegatura w £odzi, Adam Ant-
czak, Komenda Wojewódzka Policji, Janusz Rzepecki, NIK - Delegatura w £odzi,
Maciej Andrzej Kaniowski, Katedra Etyki i Filozofii U£.     7 500 z³

Szklarnia

Program Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Debaty regionalne
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Centrum Œwiêtokrzyskie FRDL
Kielce

Dolnoœl¹skie Centrum Szkolenia
Samorz¹dowego FRDL

Wroc³aw

Elbl¹skie Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Pozarz¹dowych

Elbl¹g

Fundacja im. Jana Paw³a II
Lubaczów

Fundacja Kobieca eFKa
Kraków

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Poznañ

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
FRDL

Opole

Organizacja publicznej debaty „Korupcja – co zrobiæ, aby ¿ycie publiczne sta³o
siê przejrzyste?”
Debatê poprzedzi³a praca zespo³u, którego zadaniem by³o przygotowanie
materia³ów do dyskusji. W jego sk³ad wchodzili: Marek Jod³owski, przewodni-
cz¹cy Œwiêtokrzyskiej Izby Lekarskiej, Joanna Kowalik, Akademia Œwiêtokrzy-
ska, Ma³gorzata Majta, pedagog szkolny, Ziemowit Nowak, dziennikarz „Ga-
zety Wyborczej”, Agnieszka Sadowska, dziennikarka „S³owa Ludu”.

7 500 z³

Organizacja publicznej debaty „Przeciw korupcji”.
W debacie uczestniczyli Janis³aw Muszyñski, kanclerz Dolnoœl¹skiej Lo¿y Busi-
ness Center Club, Krzysztof Mojzych, dyrektor Dolnoœl¹skiej Lo¿y BCC, Grze-
gorz Roman, przewodnicz¹cy Rady Powiatu Wroc³awskiego, Dariusz Skrzypiñ-
ski z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wroc³awskiego, Andrzej Ferens
z Instytutu Politologii Uniwersytetu Warszawskiego, Maria Yoka D¹browska,
prezes zarz¹du Stowarzyszenia Biuro Porad Obywatelskich, Filip Mecner, dzien-
nikarz „Gazety Wyborczej”.     7 500 z³

Organizacja publicznej debaty „Korupcja – problem ka¿dego z nas”.
W debacie uczestniczyli: Gra¿yna Kopiñska, dyrektor Programu Przeciw Ko-
rupcji Fundacji Batorego, Dariusz Ignatowicz, Biuro Porad Obywatelskich w
Elbl¹gu, Wies³aw Wronkowski, Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania im. Bogdana Jañ-
skiego. Debatê prowadzi³a Agnieszka Jarzêbska, Telewizja Elbl¹ska Vectra EL,
Radio Olsztyn.     3 900 z³

Organizacja publicznej debaty „Czy mo¿na skutecznie pozbyæ siê korupcji”.
W debacie uczestniczyli: Gra¿yna Kopiñska, dyrektor Programu Przeciw Ko-
rupcji Fundacji Batorego, El¿bieta Grzeczka, prezes S¹du Rejonowego w Luba-
czowie, Józef Michalik, starosta Lubaczowski, Jan Michalczyszyn, szef proku-
ratury rejonowej, ks. proboszcz Stanis³aw Kocio³ek, Miros³aw Karapyta,
wicekurator podkarpacki, Józef Matusz, dziennikarz „Rzeczpospolitej”. Deba-
tê prowadzi³ Wies³aw Bek, lider lokalnej grupy antykorupcyjnej.     3 000 z³

Organizacja publicznej debaty „Polityczne i spo³eczne koszty korupcji - z per-
spektywy prawa i etyki”.
W debacie wziêli udzia³ : Krzysztof Fija³ek, dziennikarz „Gazety Wyborczej”,
Brygida KuŸniak z UJ, radna miasta Kraków, Janusz Majcherek, publicysta „Rzecz-
pospolitej”, Gra¿yna Prawelska-Skrzypek, dyrektor Instytutu Spraw Publicznych
w Krakowie, Krzysztof Szczerski, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Miê-
dzynarodowych UJ.     5 280 z³

Organizacja publicznej debaty „Wielkopolski okr¹g³y stó³ antykorupcyjny”.
W debacie udzia³ wziêli: Ryszard Grobelny, prezydent Poznania, Krystian M.
Ziemski, kancelaria prawnicza, Pawe³ Sudo³, prezes Kompanii Piwowarskiej S.A.,
Ewa Socha, prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Szkó³ i Placówek Oœwiatowych,
Wojciech Bartkowiak, redaktor naczelny wielkopolskiego oddzia³u „Gazety
Wyborczej”, Przemys³aw Rotengruber z UAM. Debatê prowadzi³ Pawe³ Lisie-
wicz z Poznañskiego Oœrodka FRDL.     7 500 z³

Organizacja publicznej debaty „Korupcja w polskiej demokracji, czyli nie ma
rady na uk³ady”.
W debacie uczestniczyli: Ryszard Zembaczyñski, prezydent Opola, Janusz Ko-
walski, prezes Stowarzyszenia „Stop Korupcji”, Ewa Gajek, prezes Opolskiej Izby
Gospodarczej, Henryk Kroll, pose³ mniejszoœci niemieckiej, Roman Wawrzynek,
rzecznik prasowy Prokuratury Okrêgowej, Karol Cebula, przedsiêbiorca.

7 500 z³

Program Spo³eczeñstwa Obywatelskiego
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Oœrodek Kszta³cenia Samorz¹du
Terytorialnego im. Waleriana Pañki FRDL

Katowice

Pomorskie Centrum Samorz¹du
Terytorialnego FRDL

Sopot

Pomorsko-Bydgoskie Centrum
Demokracji Lokalnej FRDL

Bydgoszcz

Stowarzyszenie Klucz
Wroc³aw

Towarzystwo Edukacyjne Wiedza
Powszechna

Gdañsk

Stowarzyszenie Szko³a Liderów
Warszawa

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Warszawa

Sieæ Wspierania Organizacji
Pozarz¹dowych SPLOT

Warszawa

Raport

Organizacja publicznej debaty „Jawnoœæ ¿ycia publicznego sposobem zapo-
biegania korupcji”.
W debacie udzia³ wziêli: Barbara Imio³czyk, wiceprezes FRDL, Bo¿ena Waw-
rzewska, doradca prezesa Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych,
Marian Jarosz, cz³onek zarz¹du województwa œl¹skiego, Przemys³aw Jedlecki,
dziennikarz „Gazety Wyborczej”, Ryszard Skrzypiec, lider Tyskiej Grupy Oby-
watelskiej wspó³pracuj¹cej z Programem Przeciw Korupcji Fundacji Batorego,
ks. Marek Wójcicki.     7 500 z³

Organizacja publicznej debaty „Etyka ¿ycia publicznego”.
W debacie udzia³ wziêli: Anna Fotyga, wiceprezydent Gdañska, Julia Pitera
z Transparency International, Gra¿yna Paturalska, pos³anka na Sejm RP, Jerzy
Zajada³o z Uniwersytetu Gdañskiego, Franciszek Makurat z UG, Jerzy Kowalski
z Pomorskiej Izby Przemys³owo-Handlowej, Bogdan Borusewicz, Cz³onek Za-
rz¹du Województwa Pomorskiego, Marek Biernacki, Wicemarsza³ek Wojewódz-
twa Pomorskiego.     7 500 z³

Organizacja publicznej debaty „Kultura korupcji”.
W debacie uczestniczyli: Jaros³aw Bittner, prokurator, Anna Raczyñska, dziennikar-
ka, Jan Rulewski, polityk, ks. Wojciech Szukalski ,pe³nomocnik dziekana UAM w Po-
znaniu, Miros³aw Œlachciak, prezes Kujawsko-pomorskiego Zwi¹zku Pracodawców,
Jaros³aw Wenderlich, prezes kujawsko-pomorskiego oddzia³u NIK, S³awomir Wo³o-
szyn, pe³nomocnik prezydenta Bydgoszczy ds. walki z korupcj¹.     7 500 z³

Organizacja w O³awie publicznej debaty „Korupcja w ¿yciu codziennym”.
W debacie udzia³ wziêli: Bronis³aw Baranowski, dzia³acz spo³eczny z UW, Jerzy
Narolski, dzia³acz SLD, Jerzy Ho³yñski, samorz¹dowiec PSL, Jacek Pilawa, samo-
rz¹dowiec PO, Teresa Pras, samorz¹dowiec, Adam Gancarz, przewodnicz¹cy LPR.

2 115 z³

Organizacja publicznej debaty „Przyst¹pienie do Unii Europejskiej – pomoc
czy przeszkoda w zwalczaniu korupcji?”.
W debacie uczestniczyli: Bogdan Borusewicz, Cz³onek Zarz¹du Województwa
Pomorskiego, Alina Hussein z NIK, Gra¿yna Kopiñska, dyrektor Programu Prze-
ciw Korupcji Fundacji Batorego, Jerzy Kowalski, prezes Pomorskiej Izby Prze-
mys³owo-Handlowej, S³awomir Sowula, dziennikarz „Gazety Wyborczej” i Bo-
les³aw St¹porek, absolwent WSH w Pu³tusku.     4 100 z³

Realizacja na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego cyklu debat
„Jakie pañstwo – jaka edukacja?”   39 170 z³

Zebranie w 41 gminach ankiet odpowiadaj¹cych na pytanie, jak wójtowie,
burmistrzowie i prezydenci, którzy wygrali wybory, wype³niaj¹ z³o¿one w trak-
cie kampanii wyborczej obietnice.   10 000 z³

Zebranie w 66 gminach ankiet odpowiadaj¹cych na pytanie, jak wójtowie,
burmistrzowie i prezydenci, którzy wygrali wybory, wype³niaj¹ z³o¿one w trak-
cie kampanii wyborczej obietnice.   15 000 z³

Przygotowanie wzoru ankiet oraz opracowanie zebranych danych. 4 994,87 z³

Program Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Masz g³os, masz wybór. Samorz¹d jest Twój
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Stowarzyszenie Pegaz
Karpacz

Pomorsko-Kujawskie Centrum
Demokracji Lokalnej FRDL

Bydgoszcz

Europejskie Centrum Wspó³pracy M³odzie¿y
Toruñ

Stowarzyszenie Lubelski Oœrodek
Samopomocy LOS

Lublin

Fundacja Fuga Mundi
Lublin

Lubuskie Centrum Szkoleniowe FRDL
Zielona Góra

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw
Obywatelskich OPUS

£ódŸ

Ma³opolskie Forum Edukacji Europejskiej
Kraków

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
Klucze

Stowarzyszenie Dialog Spo³eczny
Warszawa

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
FRDL

Opole

Ma³opolskie Forum Edukacji
Europejskiej

Kraków
Rzeszowski Oœrodek Samorz¹du

Terytorialnego FRDL
Rzeszów

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju
Agro-Group

Bia³ystok

Oœrodek Wspierania Organizacji
Pozarz¹dowych

Bia³ystok

Zrzeszenie Organizacji
Samopomocowych Sukurs

Gdañsk

Fundacja Pokolenia
Pelplin

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie dolnoœl¹skim
(³¹cznik: Janina Jaszczur)   10 100 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie kujawsko- pomorskim
(³¹cznik: Ryszard Kamiñski)   11 000 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie kujawsko - pomorskim
(³¹cznik: Wojciech Szymczak)   11 000 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie lubelskim
(³¹cznik: Agata Harasim)     9 450 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie lubelskim
(³¹cznik: Marek Piasecki)   10 000 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹czników w województwie lubuskim
(³¹cznicy: Ma³gorzata Ruliñska i Kazimierz Kisiel)   22 000 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie ³ódzkim
(³¹cznik: £ukasz Waszak)     9 700 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie ma³opolskim
(³¹cznik: Stanis³aw Alwasiak)     9 700 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie ma³opolskim
(³¹cznik: Agnieszka Œcigaj)     9 300 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie mazowieckim
(³¹cznik: Marzena Mendza-Drozd)     9 556 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie opolskim
(³¹cznik: Jadwiga Silarska)     8 682 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie podkarpackim
(³¹cznik: Renata Stefaniak)     8 500 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie podkarpackim
(³¹cznik: Grzegorz Nowakowski)     8 500 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie podlaskim
(³¹cznik: Piotr Znaniecki)     5 500 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie podlaskim
(³¹cznik: Barbara Szczerbiñska)     9 300 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie pomorskim
(³¹cznik: Marek Hola)   11 000 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie pomorskim
(³¹cznik: Aleksandra M¹kosza)   10 450 z³

Program Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

£¹cznicy



27Sprawozdanie 2003

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie œl¹skim
(³¹cznik: Ewa Hajduk)   10 460 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie œl¹skim
(³¹cznik: Anna Kruczek)   12 160 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹czników w województwie œwiêtokrzyskim
(³¹cznicy: Dorota Lasocka i Piotr Sad³ocha)   30 665 z³
Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie warmiñsko-mazurskim
(³¹cznik: Dorota Czarzasta-Wardyn)     5 500 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie warmiñsko-mazurskim
(³¹cznik: Bart³omiej G³uszak)   11 000 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie wielkopolskim
(³¹cznik: Beata Przybylska)   10 890 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie wielkopolskim
(³¹cznik: Andrzej Grzybowski)   11 000 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie zachodniopomorskim
(³¹cznik: Anna £¹czkowska)     9 200 z³

Dotacja na dzia³ania ³¹cznika w województwie zachodniopomorskim
(³¹cznik: Grzegorz Augustowski)   10 080 z³

Organizacja cyklu spotkañ i szkoleñ dla ³¹czników            46 932,34 z³

Nagroda im. Beaty Pawlak za opublikowany w „Gazecie Wyborczej” tekst Spuœæ
oczy, p³acz, poœwiêcony sytuacji uchodŸców przybywaj¹cych do Polski (nagro-
da sfinansowana ze œrodków Funduszu ustanowionego przez spadkobierców
Beaty Pawlak).   10 000 z³

Udzia³ Micha³a Górzyñskiego w konferencji naukowej: Knowledge Economy
Forum w Helsinkach (dotacja ze œrodków programu regionalnego Open So-
ciety Institute).     4 255 z³

Realizacja projektu „Regionalne i lokalne produkty” – dzia³ania dotycz¹ce pro-
mocji, wspierania, i ochrony prawnej produktów regionalnych i lokalnych na
obszarach wiejskich.   50 000 z³

Realizacja projektu „Edukacja najm³odszych” – cykl szkoleñ dla nauczycieli
przedszkoli na temat nowoczesnych metod edukacyjnych, nastawionych na
stymulowanie intelektualnego, emocjonalnego i spo³ecznego rozwoju dzieci

50 000 z³

Realizacja projektów szkoleniowych adresowanych do m³odzie¿y i organizacji
pozarz¹dowych.   26 000 z³

Realizacja projektu „Zagadnienia mniejszoœci; wspó³czesne media” – cykl szko-
leñ dla nauczycieli z ma³ych miejscowoœci.   30 000 z³

Polski Klub Ekologiczny
Gliwice

Œl¹skie Forum Organizacji Socjalnych
KaFOS

Katowice

Centrum Œwiêtokrzyskie FRDL
Kielce

Oœrodek Samorz¹du Lokalnego FRDL
Olsztyn

Elbl¹skie Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Pozarz¹dowych

Elbl¹g

Oœrodek Badañ i Edukacji Europejskiej
Poznañ

Fundacja Familijny Poznañ
Poznañ

Centrum Szkoleniowe FRDL
Szczecin

Stowarzyszenie Studenckie Kontra
Szczecin

Szkolenia i spotkania
Warszawa

Anna Fostakowska

Centrum Analiz Spo³eczno-
Ekonomicznych CASE

Warszawa

Fundacja dla Polski
Warszawa

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana
Amosa Komeñskiego

Warszawa

Stowarzyszenie Szko³a Liderów
Warszawa

Stowarzyszenie Nauczycieli Humanistów
Prowincja

Bia³a Podlaska

Inne

Program Spo³eczeñstwa Obywatelskiego
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Zorganizowanie pracy biura i rozpoczêcie dzia³alnoœci programowej Towarzystwa.
50 000 z³

Konsultacje i doradztwo dla organizacji pozarz¹dowych w zakresie zarz¹dza-
nia finansami oraz spotkania z wnioskodawcami.           50 947,19 z³

Organizacja debat Fundacji            18 160,56 z³

Dotacje:       5 072 714,26 z³

Konsultacje, szkolenia, debaty:          121 034,96 z³

Koszty realizacji programu:          209 713,97 z³

RAZEM:       5 403 463,19 z³

Program Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Towarzystwo Demokratyczne Wschód
Warszawa

Konsultacje i spotkania

Debaty Fundacji
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Realizacjê programu Fundacja rozpoczê³a w styczniu 2003 roku. Jest on czêœci¹ szerszego pro-

jektu wspierania procesu rozwoju i stabilizacji spo³eczeñstwa obywatelskiego w 7 krajach Europy

Œrodkowo-Wschodniej: Bu³garii, Czechach, Polsce, Rumunii, S³owenii, na S³owacji i Wêgrzech. Pro-

gram zainicjowany zosta³ i finansowany jest przez Trust for Civil Society in Central and Eastern

Europe (Fundacja Spo³eczeñstwa Obywatelskiego w Europie Œrodkowej i Wschodniej), utworzon¹

przez konsorcjum szeœciu najbardziej zaanga¿owanych w sprawy regionu fundacji amerykañskich.

Celem programu jest poprawa funkcjonowania sektora pozarz¹dowego w Polsce przez wp³y-

wanie na tworzenie przyjaznego organizacjom otoczenia spo³eczno-prawnego, wzmacnianie wspó³-

pracy miêdzy organizacjami i rozwijanie partnerstwa trzeciego sektora z innymi sektorami oraz

pomoc w budowie podstaw finansowej stabilnoœci organizacji. Program zaplanowany jest na czte-

ry lata, dla jego realizacji utworzyliœmy cztery projekty.

Budowanie przyjaznego dla organizacji pozarz¹dowych

œrodowiska spo³eczno-prawnego

organizacje partnerskie: Instytut Spraw Publicznych i Stowarzyszenie KLON/JAWOR

Punktem wyjœcia dla okreœlenia za³o¿eñ i wytycznych polityki rozwoju sektora s¹ badania kon-

dycji organizacji pozarz¹dowych i ró¿nych aspektów ich funkcjonowania – wspó³pracy z urzêdami

centralnymi i samorz¹dem czy wspó³pracy z wolontariuszami. Wyniki badañ upowszechniane s¹

w specjalnych opracowaniach i portalu internetowym www.ngo.pl. Wynikaj¹ce z nich wnioski,

pojawiaj¹ce siê problemy i propozycje kierunków rozwoju sektora pozarz¹dowego analizowane

bêd¹ w cyklu seminariów eksperckich i na ³amach specjalistycznego kwartalnika. Prowadzony

przez naszych partnerów monitoring regulacji prawnych dotycz¹cych organizacji pozarz¹dowych

pozwoli okreœliæ, jakie zmiany aktów prawnych lub praktyki ich stosowania s¹ konieczne.

Partnerstwo dla trzeciego sektora

organizacje partnerskie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

i Sieæ Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych SPLOT

Nasi partnerzy, dwie ogólnopolskie sieci organizacji, analizuj¹ istniej¹ce porozumienia z w³a-

dzami samorz¹dowymi i innymi organizacjami. Na tej podstawie opracowane i upowszechnio-

ne zostan¹ modelowe uchwa³y o wspó³pracy miêdzy trzecim sektorem a samorz¹dem. Najlep-

Program
Trzeci Sektor
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sze rozwi¹zania bêd¹ popularyzowane jako pomocne przy poszukiwaniu optymalnych rozwi¹-

zañ dla kolejnych samorz¹dów i organizacji.

Organizacje pozarz¹dowe bêd¹ wprowadza³y swoich przedstawicieli do Regionalnych Komite-

tów Monitoruj¹cych i Steruj¹cych. Zapewni to udzia³ organizacji w planowaniu i wykorzystaniu

œrodków unijnych. Organizowane bêd¹ tak¿e konferencje, warsztaty i szkolenia poœwiêcone spo-

sobom i mo¿liwoœciom ubiegania siê o œrodki unijne.

Rzecznictwo interesów organizacji i ich klientów na poziomie regionalnym budowane jest w oparciu

o ponadbran¿owe i bran¿owe federacje organizacji oraz regionalne fora organizacji pozarz¹dowych.

Upowszechnianie nowych modeli finansowania

inicjatyw obywatelskich

organizacje partnerskie: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

i Fundacja Partnerstwo dla Œrodowiska

Wspieramy takie metody pozyskiwania funduszy, które, dziêki wspó³pracy organizacji pozarz¹-

dowych, samorz¹du, przedsiêbiorców i darczyñców indywidualnych, pozwalaj¹ stworzyæ stabilny

system finansowania dzia³alnoœci organizacji. Przez szkolenia, doradztwo i wsparcie finansowe

wzmocnione zostan¹ istniej¹ce i powstan¹ nowe Fundusze Lokalne i Grupy Partnerskie. Fundusz

Lokalny to organizacja pozarz¹dowa, która buduje koalicje na swoim terenie, pozyskuje œrodki

finansowe i przekazuje je w formie dotacji na inicjatywy lokalne, podejmuj¹c jednoczeœnie stara-

nia na rzecz tworzenia kapita³u wieczystego, by umo¿liwiæ d³ugofalowe wspieranie takich przed-

siêwziêæ; Grupa Partnerska to koalicja ró¿nych partnerów – organizacji pozarz¹dowych, lokalnych

firm oraz instytucji publicznych, reprezentuj¹cych co najmniej dwa sektory ¿ycia spo³ecznego –

którzy realizuj¹ wspólnie d³ugofalowe dzia³ania na rzecz regionu.

Filantropiê i spo³eczne zaanga¿owanie biznesu wspieramy wspó³finansuj¹c dwie wa¿ne kam-

panie prowadzone przez Akademiê Rozwoju Filantropii. Pierwsza promuje postawy zaanga¿owa-

nia i spo³ecznej odpowiedzialnoœci w biznesie i zbudowana zosta³a wokó³ konkursu „Dobroczyñ-

ca Roku”. Druga ma zachêcaæ podatników do korzystania z odpisu 1% podatku na rzecz organizacji

po¿ytku publicznego.

Rozwój instytucjonalny organizacji pozarz¹dowych

Chc¹c wesprzeæ proces budowania instytucjonalnej i finansowej stabilnoœci organizacji, w 2003 roku

przeprowadziliœmy otwarty konkurs na dotacje dla doœwiadczonych organizacji, których dzia³alnoœæ

ma kluczowe znaczenie dla rozwoju spo³ecznego i rozwoju trzeciego sektora. O dotacje ubiega³y siê

organizacje, których dzia³alnoœæ adresowana jest do znacznej grupy odbiorców, rozwi¹zuje problemy

niepodejmowane przez innych, wypracowuje rozwi¹zania modelowe lub ma innowacyjny, unikalny

i prze³amuj¹cy stereotypy charakter. W 2003 roku siedem organizacji otrzyma³o mikrogranty na po-

moc w przygotowaniu wniosków. Konkurs zosta³ ostatecznie rozstrzygniêty na pocz¹tku 2004 roku.

W 2003 roku dzia³ania Programu wspó³finansowane by³y przez Trust for Civil Society (3.804.000 z³).

Program Trzeci Sektor
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Instytut Spraw Publicznych
Warszawa

Stowarzyszenie Klon/Jawor
Warszawa

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Warszawa

Sieæ Wspierania Organizacji
Pozarz¹dowych SPLOT

Warszawa

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Warszawa

Realizacja trzyletniego projektu „Budowanie przyjaznego œrodowiska spo³ecz-
no-prawnego dla organizacji pozarz¹dowych” – przygotowywanie ekspertyz,
organizacja seminariów eksperckich, formu³owanie propozycji dotycz¹cych
kierunków rozwoju sektora, wydawanie kwartalnika oraz stworzenie systemu
monitoringu regulacji prawnych dotycz¹cych organizacji pozarz¹dowych
(w 2003 roku przekazano I ratê dotacji w wysokoœci 250 000 z³) 750 000 z³

Realizacja trzyletniego projektu „Budowanie przyjaznego œrodowiska spo³ecz-
no-prawnego dla organizacji pozarz¹dowych” – prowadzenie badañ na temat
kondycji trzeciego sektora oraz zjawisk wa¿nych dla jego rozwoju, udzia³ w miê-
dzynarodowych badaniach sytuacji organizacji pozarz¹dowych „Indeks spo³e-
czeñstwa obywatelskiego”, wydawanie publikacji upowszechniaj¹cych wyniki
badañ i corocznego raportu prezentuj¹cego dzia³ania polskiego sektora poza-
rz¹dowego (w 2003 roku przekazano I ratê dotacji w wysokoœci 250 000 z³)

750 000 z³

Realizacja projektu „Partnerstwo dla trzeciego sektora” – analiza istniej¹cych
porozumieñ miêdzy samorz¹dami i organizacjami, wypracowanie, wdro¿enie
i monitoring modelowych uchwa³ o wspó³pracy miêdzy organizacjami i samo-
rz¹dem w 60 gminach/powiatach, zapewnienie udzia³u przedstawicieli orga-
nizacji w Regionalnych Komitetach Monitoruj¹cych i Steruj¹cych w 8 woje-
wództwach, zorganizowanie w 16 województwach konferencji, poœwiêconych
tematyce wspó³pracy miêdzysektorowej i funduszy strukturalnych, wydanie
poradników na temat ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego oraz istnie-
j¹cych modeli wspó³pracy, szkolenia z zakresu wspó³pracy miêdzy samorz¹da-
mi a organizacjami i aplikowania o œrodki unijne (w 2003 roku przekazano I
ratê dotacji w wysokoœci 295 000 z³)            1 180 000 z³

Realizacja projektu „Partnerstwo dla trzeciego sektora” – wypracowanie, wdro-
¿enie i monitoring 30 modelowych uchwa³ o wspó³pracy miêdzy organizacja-
mi i samorz¹dem, zapewnienie udzia³u przedstawicieli organizacji w Regio-
nalnych Komitetach Monitoruj¹cych i Steruj¹cych w 8 województwach,
opracowanie 12 standardów us³ug spo³ecznych œwiadczonych przez organiza-
cje pozarz¹dowe, doprowadzenie do utworzenia 3 ponadbran¿owych i 12 bran-
¿owych federacji organizacji, szkolenia z zakresu wspó³pracy miêdzy samorz¹-
dami a organizacjami i aplikowania o œrodki unijne, zorganizowanie 16
regionalnych forów organizacji pozarz¹dowych, s³u¿¹cych promocji trzeciego
sektora (w 2003 roku przekazano I ratê dotacji w wysokoœci 330 000 z³)

1 320 000 z³

Realizacja projektu „Upowszechnianie nowych modeli finansowania inicjatyw
lokalnych” – wzmocnienie 12 istniej¹cych oraz zainicjowanie i wsparcie po-
wstania 10 nowych Funduszy Lokalnych opartych na koalicjach przedstawicie-
li samorz¹dów, przedsiêbiorców i liderów spo³ecznych (szkolenia, doradztwo,
przekazywanie dotacji i pomoc w pozyskiwaniu innych œrodków). Zdobyte
doœwiadczenia i wypracowane rozwi¹zania bêd¹ upowszechniane za poœred-
nictwem wydawnictw, pakietów szkoleniowych i informacji przekazywanych
przez internet.

Budowanie przyjaznego dla organizacji

pozarz¹dowych œrodowiska spo³eczno-prawnego

Partnerstwo dla trzeciego sektora

Upowszechnianie nowych modeli

finansowania inicjatyw obywatelskich

Program Trzeci Sektor
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Fundacja Partnerstwo dla Œrodowiska
Kraków

Dom Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej
Gliwice

Federacja Polskich Banków ¯ywnoœci
Warszawa

Fundacja Pomocy M³odzie¿y
im. Jana Paw³a II Wzrastanie

Kañczuga

Fundacja Pomocy Samotnej Matce Pro Vita
Poznañ

Polska Akcja Humanitarna
Warszawa

Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y
Warszawa

Zwi¹zek Centralny Dzie³a Kolpinga
w Polsce
Kraków

Konsultacje i spotkania

Przeprowadzenie kampanii promuj¹cych filantropiê i spo³eczne zaanga¿owa-
nie biznesu wokó³ III edycji konkursu „Dobroczyñca Roku” oraz kampanii pro-
muj¹cej mo¿liwoœæ przekazywania 1% podatku od osób fizycznych na rzecz
organizacji po¿ytku publicznego            1 700 000 z³

Realizacja projektu „Grupy Partnerskie jako mechanizm finansowania inicja-
tyw obywatelskich na rzecz zrównowa¿onego rozwoju” – zbudowanie stabil-
noœci organizacyjnej 15 Grup Partnerskich, realizuj¹cych d³ugofalowe dzia³a-
nia na rzecz okreœlonego regionu (szkolenia, doradztwo, przekazywanie dotacji
i pomoc w zdobywaniu innych œrodków). Rozwojowi Grup s³u¿yæ bêdzie po-
wo³anie 8 fundacji regionalnych, Krajowej Federacji Grup Partnerskich oraz
Krajowego Funduszu Partnerstwa. Zdobyte doœwiadczenia i wypracowane roz-
wi¹zania bêd¹ upowszechniane za poœrednictwem wydawnictw, pakietów szko-
leniowych i informacji przekazywanych przez internet (w 2003 roku przekaza-
no I ratê dotacji w wysokoœci 750 000 z³)            1 700 000 z³

Dotacja na pomoc w przygotowaniu wniosku 2 000 z³

Dotacja na pomoc w przygotowaniu wniosku 2 000 z³

Dotacja na pomoc w przygotowaniu wniosku 2 000 z³³

Dotacja na pomoc w przygotowaniu wniosku 2 000 z³

Dotacja na pomoc w przygotowaniu wniosku 2 000 z³

Dotacja na pomoc w przygotowaniu wniosku 2 000 z³

Dotacja na pomoc w przygotowaniu wniosku 2 000 z³

Konsultacje, wizyty merytoryczne i finansowe w organizacjach, spotkania infor-
macyjne, szkoleniowe i robocze z organizacjami uczestnicz¹cymi w programie

38 003,45 z³

Dotacje:           7 414 000 z³

Konsultacje i spotkania:           38 003,45 z³

Razem:      7 454 003,45 z³

Rozwój instytucjonalny

organizacji pozarz¹dowych

Program Trzeci Sektor
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Zadaniem Programu jest inicjowanie i wspieranie przedsiêwziêæ dotycz¹cych upowszechniania

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

sowaniu przez obywateli dostêpnych œrodków ochrony prawnej.

W roku 2003 w dalszym ci¹gu koncentrowaliœmy siê na dzia³aniach zwiêkszaj¹cych dostêp oby-

wateli do wiedzy i informacji prawnej, u³atwiaj¹cych korzystanie z dostêpnych œrodków pomocy

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

nas wspierane dostarcza³y wiedzy praktycznej, u¿ytecznej w codziennym rozwi¹zywaniu problemów

¿yciowych, zwracaliœmy uwagê na inicjatywy, które pomaga³y obywatelom odnaleŸæ siê w g¹szczu

przepisów i procedur prawnych. Du¿¹ wagê przywi¹zywaliœmy do tego, ¿eby finansowane przez nas

projekty by³y realizowane we wspó³pracy z lokalnymi instytucjami samorz¹du terytorialnego oraz

organizacjami pozarz¹dowymi, a tak¿e, by mia³y 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 pozarz¹-

dowych, z którymi wspó³pracowaliœmy w roku 2003 to Zwi¹zek Stowarzyszeñ Biur Porad Obywatel-

skich, Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych i Stowarzyszenie Sêdziów Polskich Iustitia.

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

tynuowaliœmy wsparcie dla Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz regionalnych Biur Porad Oby-

watelskich. Zadaniem tych instytucji jest dostarczanie bezp³atnej i bezstronnej informacji prawnej

oraz udzielanie porad osobom w trudnej sytuacji ¿yciowej. Zajmuj¹ siê tym odpowiednio prze-

szkoleni doradcy (Biura Porad Obywatelskich) lub studenci prawa dzia³aj¹cy pod kierunkiem i nad-

zorem pracowników naukowych i doœwiadczonych prawników (Uniwersyteckie Poradnie Praw-

ne). W roku 2003 przekazaliœmy dotacje dla 24 istniej¹cych lub nowopowsta³ych Biur Porad

Obywatelskich. Przekazaliœmy równie¿ dotacje na rzecz powsta³ej w roku 2002 Fundacji Uniwersy-

teckich Poradni Prawnych oraz Uniwersyteckich Poradni Prawnych utworzonych na Uniwersytecie

Gdañskim i przy Collegium Polonicom w S³ubicach.

Wspieraliœmy organizacje œwiadcz¹ce pomoc i poradnictwo prawne dla osób znajduj¹cych siê

w trudnej sytuacji ¿yciowej, np. Fundacjê Dzieci Niczyje, która zajmuje siê krzywdzonymi dzieæmi,

Centrum Praw Kobiet, czy Biuro Porad Prawnych dla spo³ecznoœci romskiej w Krakowie. Du¿e zna-

czenie dla Programu mia³y te¿ projekty edukacyjne z zakresu prawa i praw cz³owieka. Wspierali-

œmy projekty skierowane do osób najbardziej potrzebuj¹cych rzetelnej informacji prawnej (nie-

pe³nosprawnych, by³ych wiêŸniów) oraz do m³odzie¿y. Dotacje uzyska³y te¿ Lokalne Grupy

Program
Edukacji
Prawnej
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Obywatelskie przeciwdzia³aj¹ce korupcji, wspó³pracuj¹ce z Programem Przeciw Korupcji oraz or-

ganizacje zajmuj¹ce siê propagowaniem mediacji (Stowarzyszenie Polskie Centrum Mediacji).

We wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Sêdziów Polskich Iustitia kontynuowaliœmy realizacjê pro-

jektu Obywatel w s¹dzie, w ramach którego tworzone s¹ w s¹dach miejsca, gdzie ka¿dy mo¿e

otrzymaæ przejrzyst¹ informacjê o podstawowych zagadnieniach prawnych. Dofinansowaliœmy

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

szenie Wschód-Zachód, Stowarzyszenie Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego, Lubuskie Stowa-

rzyszenie Na Rzecz Kobiet Baba.

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

wieka kontynuowaliœmy rozpoczêty w 2001 roku cykl spotkañ Dziennikarz w s¹dzie dla sêdziów

i dziennikarzy – sprawozdawców s¹dowych. Celem tych spotkañ jest poznanie i lepsze zrozumienie

uwarunkowañ pracy obu œrodowisk, nawi¹zanie kontaktów, wymiana doœwiadczeñ i pogl¹dów. Ma

to s³u¿yæ lepszemu zrozumieniu przez spo³eczeñstwo – dziêki kompetentnym i rzetelnym relacjom

w mediach – dzia³ania wymiaru sprawiedliwoœci. W spotkaniach bior¹ udzia³ dziennikarze z mediów

regionalnych oraz pracuj¹cy na tym samym terenie sêdziowie. Program spotkañ obejmuje otwart¹

dyskusjê na tematy dotycz¹ce relacji media – s¹dy oraz symulacjê rozprawy s¹dowej, w której nastê-

puje zamiana ról: dziennikarze wcielaj¹ siê w role procesowe (sêdziów, prokuratora, obroñców, oskar-

¿onego i œwiadków), natomiast sêdziowie maj¹ przygotowaæ z tej „rozprawy” relacje prasowe, ra-

diowe oraz telewizyjne. W 2003 roku spotkania takie odby³y siê w Kielcach, Krakowie i Katowicach.

W 2003 roku dzia³ania Programu wspó³finansowane by³y przez Justice Initiative (Inicjatywa Praw-

na) dzia³aj¹ce w ramach Open Society Institute (Instytut Spo³eczeñstwa Otwartego; 536 961,47 z³).

Collegium Polonicum,
Studencka Poradnia Prawna

S³ubice

Fundacja Academia Iuris
Warszawa

Uniwersytet Gdañski,
Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna

Gdañsk

Fundacja Uniwersyteckich Poradni
Prawnych
Warszawa

Biuro Porad Obywatelskich
Wroc³aw

Fundacja im. Jana Paw³a II
Lubaczów

Prowadzenie przez studentów prawa bezp³atnego poradnictwa prawnego dla
mieszkañców S³ubic     8 000 z³

Utworzenie punktów Studenckiej Poradni Prawnej dzia³aj¹cych przy parafiach
i organizacjach pozarz¹dowych w Warszawie i okolicach   17 000 z³

Prowadzenie przez studentów prawa bezp³atnego poradnictwa prawnego dla
mieszkañców Gdañska   10 000 z³

Wspieranie Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz przygotowanie ich do
prowadzenia poradnictwa w sprawach dotycz¹cych korupcji oraz w dziedzinie
prawa organizacji pozarz¹dowych 170 000 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców Wroc³awia (w roku
2003 Biuro udzieli³o 7181 porad)     7 100 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców Lubaczowa i okolic
(w roku 2003 Biuro udzieli³o 158 porad)   11 100 z³

Uniwersyteckie Poradnie Prawne

Biura Porad Obywatelskich

Program Edukacji Prawnej
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Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców Kawêczyna i okolic
(w roku 2003 Biuro udzieli³o 119 porad)     7 100 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców Mielca i okolic
(w roku 2003 Biuro udzieli³o 453 porad)     7 100 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców Miko³ajek i okolic
(w roku 2003 Biuro udzieli³o 233 porad)     7 100 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców Pu³aw i okolic (w
roku 2003 Biuro udzieli³o 335 porad)   11 100 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców Rudy Œl¹skiej i oko-
lic (w roku 2003 Biuro udzieli³o 155 porad)     9 000 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców S³upska i okolic
(w roku 2003 Biuro udzieli³o 139 porad)     9 000 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców Gdañska (w roku
2003 Biuro udzieli³o 3139 porad)     7 100 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców Jonkowa, Olsztyna
i okolic (w roku 2003 Biuro udzieli³o 550 porad)     7 100 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców Warszawy i okolic
(w roku 2003 Biuro udzieli³o 3761 porad)   11 100 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców Przemyœla i okolic
(w roku 2003 Biuro udzieli³o 2206 porad)   11 100 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców Jaros³awia i okolic
(w roku 2003 Biuro udzieli³o 571 porad)     5 000 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców Ostrowca Œwiêto-
krzyskiego i okolic (w roku 2003 Biuro udzieli³o 1115 porad)     5 000 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców Debrzna i okolic
(w roku 2003 Biuro udzieli³o 126 porad)   11 100 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców Garwolina i okolic
(w roku 2003 Biuro udzieli³o 365 porad)     7 100 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców Krosna i okolic
(w roku 2003 Biuro udzieli³o 344 porad)     5 000 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców Wieruszowa i oko-
lic (w roku 2003 Biuro udzieli³o 3791 porad)   11 100 z³

Kawêczyñskie Towarzystwo Rozwoju
Kawêczyn

Miêdzynarodowe Centrum Kszta³cenia
i Rozwoju Gospodarczego

Mielec

Miko³ajskie Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw Lokalnych

Miko³ajki

Pu³awskie Forum Organizacji
i Stowarzyszeñ Razem

Pu³awy

Rudzkie Konto Pomocy
Ruda Œl¹ska

S³upskie Centrum Wspomagania
Organizacji Pozarz¹dowych

S³upsk

Stowarzyszenie Akcja Spo³eczna
Gdañsk

Stowarzyszenie Animatorów
Kultury na Wsi

Jonkowo

Stowarzyszenie Centrum Informacji
Spo³ecznej
Warszawa

Stowarzyszenie Centrum Informacji
Spo³ecznej

Przemyœl

Stowarzyszenie Informacji
Obywatelskiej

Jaros³aw

Stowarzyszenie na rzecz Osób
Bezrobotnych

Ostrowiec Œwiêtokrzyski

Stowarzyszenie na rzecz
Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno

Debrzno

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
Garwolin

Stowarzyszenie Pomocy
Niematerialnej Szansa

Krosno

Stowarzyszenie
Prawo-Obywatel-Demokracja

Wieruszów

Program Edukacji Prawnej
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Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców Gdyni (w roku 2003
Biuro udzieli³o 5400 porad)     7 100 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców Poznania i okolic
(w roku 2003 Biuro udzieli³o 1928 porad)   11 100 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców Konina i okolic (w
roku 2003 Biuro udzieli³o 312 porad)   11 100 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców £om¿y i okolic (w
roku 2003 Biuro udzieli³o 1310 porad)   11 100 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców Katowic, Radzion-
kowa i okolic (w roku 2003 Biuro udzieli³o 567 porad)     5 000 z³

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkañców Czêstochowy
(w roku 2003 Biuro udzieli³o 308 porad)     9 000 z³

Opracowanie i wdro¿enie systemu oceny przestrzegania standardów oraz ja-
koœci us³ug œwiadczonych przez Biura Porad Obywatelskich   36 300 z³

Prowadzenie punktów porad dotycz¹cych prawa oœwiatowego na terenie
województw ma³opolskiego, mazowieckiego i ³ódzkiego   13 000 z³

Udzielanie pomocy prawnej oraz prowadzenie dzia³añ edukacyjnych adreso-
wanych do kobiet   15 000 z³

Prowadzenie poradnictwa i pomocy prawnej skierowanej do kobiet z Czêstochowy
5 000 z³

Prowadzenie poradnictwa i pomocy prawnej skierowanej do kobiet z Gdañska
8 000 z³

Prowadzenie poradnictwa, udzielanie pomocy prawnej i opieki (noclegow-
nia) dla kobiet z Krakowa i okolic   10 000 z³

Prowadzenie poradnictwa i pomocy prawnej skierowanej do kobiet oraz mo-
nitoring sytuacji kobiet   10 000 z³

Realizacja projektu „Dziecko pod parasolem prawa” – pomoc prawna i psy-
chologiczna dla dzieci-ofiar przestêpstw i ich rodzin oraz doskonalenie proce-
dur interwencji kryzysowej   36 000 z³

Prowadzenie poradnictwa prawnego dla osób niepe³nosprawnych, opubliko-
wanie broszur informacyjnych oraz zorganizowanie szkolenia     5 000 z³

Udzielanie pomocy prawnej osobom bezdomnym oraz osobom w trudnej sy-
tuacji ¿yciowej   10 000 z³

Prowadzenie punktu informacji prawnej dla spo³ecznoœci Wasilkowa
6 000 z³

Stowarzyszenie Razem
Gdynia

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

Radzionków

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Czêstochowa

Zwi¹zek Stowarzyszeñ Biur Porad
Obywatelskich

Warszawa

Federacja Inicjatyw Oœwiatowych
Warszawa

Fundacja Centrum Praw Kobiet
Warszawa

Fundacja Centrum Praw Kobiet
Czêstochowa

Fundacja Centrum Praw Kobiet
Gdañsk

Fundacja Centrum Praw Kobiet
Kraków

Fundacja Centrum Praw Kobiet
£ódŸ

Fundacja Dzieci Niczyje
Warszawa

Fundacja Pomocy Dzieciom
¯ywiec

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
Poznañ

Miejska Biblioteka Publiczna
Wasilków

Poradnictwo

Program Edukacji Prawnej
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Udzielanie bezp³atnej pomocy prawnej wiêŸniom i by³ym wiêŸniom przez stu-
dentów prawa i resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego     8 550 z³

Prowadzenie punktu pomocy i informacji prawnej dla osób niepe³nosprawnych
7 200 z³

Udzielanie bezp³atnej pomocy prawnej osobom ubogim oraz wystêpowanie
przed s¹dami w charakterze przedstawiciela spo³ecznego   20 000 z³

Prowadzenie biura porad prawnych dla Romów mieszkaj¹cych w Krakowie
i okolicach   20 000 z³

Utworzenie sieci punktów bezp³atnego poradnictwa prawno-psychologiczne-
go w Lublinie   30 000 z³

Upowszechnianie informacji prawnej oraz prowadzenie poradnictwa skiero-
wanego do rodzin zastêpczych oraz do osób zamierzaj¹cych podj¹æ obowi¹z-
ki rodziny zastêpczej   15 000 z³

Udzielanie pomocy prawnej osobom chorym psychicznie oraz prowadzenie
dzia³añ edukacyjnych adresowanych do chorych i ich rodzin   19 200 z³

Utworzenie trzech punktów informacji prawnej i obywatelskiej w Mor¹gu,
£ukcie i Ma³dytach   16 000 z³

Przygotowanie, wydanie i upowszechnienie ulotki „Konsument w s¹dzie”,
informuj¹cej o sposobach dochodzenia praw konsumenckich     7 440 z³

Przygotowanie, wydanie i upowszechnienie informatora „Zwolnienie od kosz-
tów s¹dowych i pomoc prawna w sprawach s¹dowych”     5 800 z³

Przygotowanie, wydanie i upowszechnienie poradnika „Prawo dla ka¿dego”
dotycz¹cego spraw s¹dowych na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psy-
chicznego   15 500 z³

Przygotowanie, wydanie i upowszechnienie broszur: „B¹dŸ bezpieczna w s¹-
dzie… (ma³¿eñstwo, dzieci, rodzina)” oraz „B¹dŸ bezpieczna w s¹dzie… (sto-
sunki maj¹tkowe w ma³¿eñstwie)”   15 000 z³

Przygotowanie, wydanie i upowszechnienie dwóch informatorów: dotycz¹ce-
go problematyki alimentów oraz dotycz¹cego kosztów w sprawach cywilnych

5 260 z³

Przygotowanie, wydanie i upowszechnienie informatora „Sytuacja pacjenta
w polskim systemie prawnym i w polskiej rzeczywistoœci”     8 400 z³

Stowarzyszenie Miêdzynarodowa
Komisja Prawników – Polska Sekcja

Warszawa

Stowarzyszenie na rzecz
Niepe³nosprawnych Dzwonek

£êczyca

Stowarzyszenie Polski Oœrodek
Praw Cz³owieka

Kraków

Stowarzyszenie Romów Kraków
– Nowa Huta

Kraków

Stowarzyszenie Równych Szans
Bona Fides

Lublin

Stowarzyszenie Zastêpczego
Rodzicielstwa

Poznañ

Suwalskie Stowarzyszenie
Rodzin i Przyjació³ Osób Chorych

Psychicznie Nadzieja
Suwa³ki

Towarzystwo Przyjació³ Dzieci – Mor¹g
Mor¹g

Federacja Konsumentów
Warszawa

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Poznañ

Koalicja na rzecz Zdrowia Psychicznego
Warszawa

Lubuskie Stowarzyszenie
na Rzecz Kobiet Baba

Zielona Góra

Polska Akcja Humanitarna,
Biuro Pomorskie

Toruñ

Stowarzyszenie Wschód-Zachód
Warszawa

Informatory

Program Edukacji Prawnej
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Fundacja Kobieca eFKa
Kraków

Stowarzyszenie Lubelski Oœrodek
Samopomocy LOS

Lublin

Stowarzyszenie
Prawo-Obywatel-Demokracja

Wieruszów

Stowarzyszenie Razem
Gdynia

Polskie Centrum Mediacji
Warszawa

Stowarzyszenie Sêdziów Polskich Iustitia
Warszawa

Dagmara Baraniewska,
Fundacja im. Heinricha Bölla, Warszawa,

Anna Wadera, Fundacja Centrum Praw
Kobiet, Warszawa

£ukasz Bojarski, Helsiñska Fundacja
Praw Cz³owieka, Warszawa, Jan Szwajca,

Stowarzyszenie na rzecz Zdrowia
Psychicznego, Kraków

Dziennikarz w s¹dzie

Projekt „Wiedzieæ, by nie daæ”- antykorupcyjna edukacja prawna (spotkania
dyskusyjne) oraz monitoring przejrzystoœci dzia³ania samorz¹du lokalnego

10 000 z³
Projekt „Przejrzysty Lublin” – przygotowanie i umieszczenie informacji doty-
cz¹cych przeciwdzia³aniu korupcji na stronach internetowych edukacyjnego
portalu www.los.lublin.pl     4 600 z³

Udzielanie porad i informacji dla osób, które zetknê³y siê z korupcj¹
5 000 z³

Projekt „Gdynia pod lup¹” – monitorowanie dzia³alnoœci samorz¹du lokalne-
go w Gdyni     8 250 z³

Projekt „Co wiem o sprawiedliwoœci naprawczej w Polsce” – seminaria oraz
konkurs dla m³odzie¿y gimnazjów dotycz¹cy mediacji   15 000 z³

Projekt „Poprawa funkcjonowania s¹downictwa w Polsce” – zebranie dobrych
praktyk w s¹downictwie oraz ich upowszechnienie wœród sêdziów i osób kie-
ruj¹cych dzia³alnoœci¹ s¹dów   57 000 z³

Udzia³ w szkoleniu dla trenerów programu przeciwdzia³ania przemocy w ro-
dzinie i wykorzystywania seksualnego, Wilno, Litwa (szkolenie zorganizowa-
nie i finansowane przez OSI Justice Initiative)              2 562,26 z³

Udzia³ w spotkaniu ekspertów w dziedzinie praw cz³owieka, Stambu³, Turcja
(spotkanie zorganizowane i finansowane przez OSI Justice Initiative)

3 401,04 z³

Kontynuacja rozpoczêtego w 2001 roku – we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem
Sêdziów Polskich Iustitia oraz Helsiñsk¹ Fundacj¹ Praw Cz³owieka – cyklu dwu-
dniowych spotkañ dla sêdziów i dziennikarzy – sprawozdawców s¹dowych.
2003 roku zorganizowano trzy spotkania: w Kielcach (21-22 marca), Krakowie
(6-7 czerwca) oraz Katowicach (12-13 grudnia)            37 796,34 z³

Dotacje:          862 163,30 z³

Projekt Dziennikarz w s¹dzie            37 796,34 z³

Koszty realizacji programu:          136 040,36 z³

RAZEM:            1 036 000 z³

Inne

Lokalne Grupy Obywatelskie

Program Edukacji Prawnej
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Celem Programu jest budowanie zaufania do instytucji publicznych, kszta³towanie œwiadomo-

œci spo³ecznej i uwra¿liwianie opinii publicznej na ró¿ne formy i aspekty korupcji. Swoje zadania

realizujemy inicjuj¹c  i wspieraj¹c ruch obywatelski na rzecz zwiêkszenia przejrzystoœci ¿ycia pu-

blicznego, prowadz¹c akcje informacyjne i edukacyjne maj¹ce na celu zmianê nastawienia obywa-

teli do korupcji w ¿yciu codziennym. Proponujemy tak¿e zmiany legislacyjne zapewniaj¹ce wiêk-

szy udzia³ spo³eczny w podejmowaniu decyzji, gwarantuj¹ce zachowanie przejrzystoœci procesów

decyzyjnych, a przez to chroni¹ce przed praktykami korupcyjnymi. W 2003 roku wa¿nym elemen-

tem dzia³añ Programu by³o monitorowanie dzia³añ w³adz centralnych i lokalnych.

Program jest realizowany przy wspó³pracy Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka.

W roku 2003 dzia³ania Programu wspó³finansowane by³y przez Justice Initiative (Inicjatywa Praw-

na) dzia³aj¹c¹ w ramach Open Society Institute (Instytut Spo³eczeñstwa Otwartego; 190.000,97 z³),

Bank Œwiatowy (18.852,51 z³), Ambasadê Stanów Zjednoczonych (11.937,60 z³).

Program
Przeciw
Korupcji

„Nie musisz dawaæ, nie musisz braæ w tym udzia³u” – od 2000 roku prowa-
dzimy kampaniê, która ma zmieniæ powszechne nastawienie wobec ko-
rupcji. Chcemy zmniejszyæ nie tylko jej zakres, ale tak¿e tolerancjê wobec
„dawania” i „brania”.

Ka¿dego roku prezentujemy raport dotycz¹cy wybranego aspektu korupcji
w Polsce. W 2003 roku dr Anna Kubiak z Instytutu Socjologii Uniwersytetu
£ódzkiego przygotowa³a raport pt. Opinia publiczna i przedsiêbiorcy o korup-
cji. Autorka analizowa³a wyniki badañ przeprowadzonych na nasze zamówie-
nie przez CBOS: jak postrzegana jest korupcja, z któr¹ stykamy siê na co dzieñ
– w s³u¿bie zdrowia, w urzêdach, a tak¿e jak przedsiêbiorcy oceniaj¹ jej zasiêg
i wp³yw na funkcjonowanie gospodarki. Badania zwane „barometrem korup-
cji” rejestruj¹ rozmiar zjawisk korupcyjnych i zmianê nastawienia spo³eczne-
go. Raport zosta³ zaprezentowany na konferencji zorganizowanej we wrze-
œniu, dostêpny jest na naszej stronie www.przeciw-korupcji.org.pl.
Wyniki raportu by³y prezentowane na kilku spotkaniach z przedsiêbiorcami
(m.in. cz³onkami Krajowej Izby Gospodarczej, przedsiêbiorcami z Chorzowa),
z policjantami i na konferencji zorganizowanej przez Fundacjê Rozwoju Ra-
chunkowoœci w Polsce.

Na czwart¹ ju¿ edycjê konkursu nades³ano 138 prac opublikowanych w okresie
od 16 wrzeœnia 2002 do 15 wrzeœnia 2003 roku. Przygotowa³o je 55 dziennika-
rzy z 17 redakcji prasowych (ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych), z 3 roz-
g³oœni radiowych oraz z 3 stacji telewizyjnych. Do konkursu przyjmowaliœmy
prace przedstawiaj¹ce zjawisko korupcji lub opisuj¹ce mechanizmy korupcyjne.
Kryteriami oceny nades³anych artyku³ów by³y: rzetelnoœæ i obiektywizm w przed-
stawianiu faktów, ci¹g³oœæ w œledzeniu opisywanej sprawy, samodzielne pozy-
skiwanie informacji i materia³ów oraz dobry warsztat dziennikarski.

Przeciwdzia³anie korupcji

w ¿yciu codziennym

„Barometr korupcji”.
Raport Opinia publiczna

i przedsiêbiorcy o korupcji

IV edycja konkursu dla dziennikarzy
Tylko ryba nie bierze?
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Kapitu³a konkursu w sk³adzie: Klaus Bachmann, Krzysztof Bobiñski, Teresa
Bogucka, Marcin Król, Justyna Duriasz-Bu³hak, reprezentuj¹ca Fundacjê Wspo-
magania Wsi oraz Janusz Buszyñski, reprezentuj¹cy Ambasadê Stanów Zjed-
noczonych, przyzna³a 6 nagród:

– I nagrodê w wysokoœci 8 330 z³ otrzymali:
Ma³gorzata Solecka i Andrzej Stankiewicz z dziennika „Rzeczpospolita” za
cykl artyku³ów „Leki za miliony dolarów”, opisuj¹cy g³oœn¹ aferê korupcyjn¹ w
Ministerstwie Zdrowia.

– dwie równorzêdne drugie nagrody po 4 760 z³ otrzymali:
Józef Jerzy Jurecki z „Tygodnika Podhalañskiego” za artyku³y „Nietykalni”
i „Nietykalni aresztowani”, opisuj¹ce korupcjê w zakopiañskim Urzêdzie Skar-
bowym,
Marek Kêskrawiec z tygodnika „Newsweek” za artyku³y „Folwark ksiêdza No-
woka” i „Ksi¹dz odwo³any” oraz Jacek Bazan z redakcji Superwizjera TVN za
reporta¿ „Sprzeda¿ ziemi” – materia³y bêd¹ce wynikiem wspólnego œledztwa
dziennikarskiego.

– dwie równorzêdne trzecie nagrody w wysokoœci po 2 975 z³ otrzymali:
W³odzimierz Fr¹ckiewicz i Krystian Przysiecki z Redakcji Reporta¿u Progra-
mu I Telewizji Polskiej za wyemitowany w programie „Zawsze po 21” materia³
„Niewygodny”
Grzegorz Indulski i Micha³ Karnowski z tygodnika „Newsweek” za artyku³y
„Matnia £apiñskiego” oraz „Minister z FOZZ-em w tle”.

– nagrodê specjaln¹ w wysokoœci 4 000 z³, ufundowan¹ przez Fundacjê Wspo-
magania Wsi, za materia³ poruszaj¹cy sprawy dotycz¹ce terenów wiejskich
otrzyma³ Marcin Kozarow z Polskiego Radia Pomorza i Kujaw za reporta¿
radiowy „¯aba – zwyk³y kundel”.

Fundatorami nagród byli: Ambasada Stanów Zjednoczonych (11 937 z³), Fun-
dacja Batorego (11 863 z³) oraz Fundacja Wspomagania Wsi (4 000 z³).
Po uroczystoœci wrêczenia nagród odby³a siê dyskusja „Czy dziennikarz powi-
nien zachowaæ dystans wobec w³adzy politycznej?”. W dyskusji prowadzonej
przez Krzysztofa Bobiñskiego udzia³ wziêli: Krzysztof Burnetko z „Tygodnika
Powszechnego”, Piotr Stasiñski z „Gazety Wyborczej” i Jan Skórzyñski z „Rzecz-
pospolitej”.

Od 2001 roku przy Programie Przeciw Korupcji dzia³a Grupa Robocza ds. etyki
w s³u¿bie zdrowia. W roku 2003 Grupa kontynuowa³a prace nad projektem
usprawnienia dostêpu pacjentów do deficytowych œwiadczeñ medycznych (se-
minarium zorganizowane 8 maja 2003, listy do kierownictwa Ministerstwa Zdro-
wia) oraz przygotowa³a konferencjê prasow¹ na temat obszarów i skali zagro-
¿eñ zjawiskami korupcyjnymi w s³u¿bie zdrowia (30 czerwca 2003).
Dzia³ania Grupy Roboczej na rzecz stworzenia systemu monitorowania list
pacjentów oczekuj¹cych na deficytowe œwiadczenia medyczne – przygoto-
wanie materia³ów informacyjnych, przeprowadzenie seminarium dla przed-
stawicieli œrodowiska lekarskiego, pracowników Narodowego Funduszu Zdro-
wia i Ministerstwa Zdrowia oraz nag³oœnienie problemu w prasie („Gazeta
Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, „Polityka”) – doprowadzi³y do podjêcia pro-
blemu przez ministra zdrowia. W grudniu 2003 roku w Ministerstwie zaini-
cjowane zosta³y prace nad stworzeniem systemu zarz¹dzania kolejkami pa-
cjentów oczekuj¹cych na deficytowe œwiadczenia medyczne oraz powo³aniem
ministerialnego zespo³u doradczego, w sk³ad którego wejd¹ m.in. przedsta-
wiciele Grupy Roboczej.

Osoby zg³aszaj¹ce pope³nienie przestêpstwa korupcyjnego znajduj¹ siê
w bardzo niekorzystnej sytuacji prawnej. 19 lutego 2003 zorganizowali-
œmy seminarium, na którym specjaliœci dyskutowali, w jaki sposób nale¿y
chroniæ takie osoby.

Grupa Robocza
do spraw etyki

w s³u¿bie zdrowia

Seminarium Ochrona prawna
osoby zg³aszaj¹cej przestêpstwo

korupcyjne
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Dyskusjê rozpoczê³o wyst¹pienie Ma³gorzaty Rutkiewicz, która zaprezentowa³a
przyk³ady spraw zg³oszonych do Programu Przeciw Korupcji, ilustruj¹cych
omawiane zagadnienia. Nastêpnie Michael Adlem, dyrektor Financial Adviso-
ry Services i Jacek Wojciechowicz z Banku Œwiatowego przedstawili sposoby
rozwi¹zywania problemu stosowane na œwiecie. W dyskusji udzia³ wziêli: sê-
dzia Jacek Garstka, Ministerstwo Sprawiedliwoœci, Ryszard Kalisz, pose³ na Sejm
RP, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Jan Pastwa, Urz¹d S³u¿by Cywilnej,
gen. Adam Rapacki, zastêpca Komendanta G³ównego Policji, dr Irena Rzepliñ-
ska, Instytut Nauk Prawnych PAN, Krzysztof Szwedowski, wiceprezes NIK, sê-
dzia Andrzej W¹sek, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, Ma³go-
rzata Wilkosz-Œliwa, rzecznik prasowy Prokuratura Generalnego i Janusz
Wojciechowski, wicemarsza³ek Sejmu RP, Polskie Stronnictwo Ludowe

Poradnictwo prawne dla osób, które zetknê³y siê z korupcj¹, prowadzimy od
2000 roku. W tym czasie zajmowaliœmy siê 284 sprawami. Zg³aszaj¹cych siê do
Programu Przeciw Korupcji informujemy, co mo¿na w konkretnej sprawie zro-
biæ i oferujemy pomoc w postêpowaniu odwo³awczym. W 2003 roku w 12
sprawach wystêpowaliœmy do instytucji nadzorczych i kontrolnych, a w 7 do
prokuratury z proœb¹ o zbadanie sprawy. Dwukrotnie byliœmy obserwatorami
spraw s¹dowych.
Do tej pory najczêœciej mieliœmy do czynienia z podejrzeniami nieprawid³owo-
œci w dzia³aniu w³adz samorz¹dowych.
W zwi¹zku z ci¹gle rosn¹c¹ liczb¹ osób potrzebuj¹cych pomocy prawnej zapro-
siliœmy do wspó³pracy sieæ Uniwersyteckich Poradni Prawnych, proponuj¹c im
prowadzenie poradnictwa dotycz¹cego spraw korupcyjnych. Na nasz¹ propozy-
cjê odpowiedzia³o 8 z 16 istniej¹cych na uniwersytetach Poradni. Po przeszkole-
niu, od lutego 2004, stopniowo bêdziemy przekazywali Uniwersyteckim Porad-
niom Prawnym nap³ywaj¹ce do Programu sprawy interwencyjne.

Od 6 lat budowany jest w Polsce korpus s³u¿by cywilnej, maj¹cy byæ gwarantem
istnienia apolitycznej, profesjonalnej kadry przygotowanej do pracy w admini-
stracji pañstwowej. Jednak kolejne rz¹dy ³ami¹ lub obchodz¹ zapisy Ustawy o
s³u¿bie cywilnej. W raporcie „S³u¿ba cywilna w III RP: punkty krytyczne”, przygo-
towanym na zamówienie Programu przez Krzysztofa Burnetko, przedstawiono
analizê obecnego stanu s³u¿by oraz propozycje koniecznych zmian.
Prezentacja raportu odby³a siê w czerwcu 2003. Raport (dostêpny na naszej
stronie www.przeciw-korupcji.org.pl) wywo³a³ du¿e zainteresowanie mediów
oraz polityków.
Program Przeciw Korupcji kontynuuje projekt przygotowuj¹c kolejny raport,
dotycz¹cy procedury naboru urzêdników do pracy w administracji publicznej.
Chcemy te¿ podj¹æ siê rzecznictwa na rzecz zmian w Ustawie o s³u¿bie cywil-
nej dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania korpusu s³u¿by cywilnej.

We wrzeœniu 2002 roku rz¹d RP przyj¹³ dokument pt. „Rz¹dowa strategia an-
tykorupcyjna”. Zawiera³ on wiele zapisów maj¹cych charakter twardego zobo-
wi¹zania: okreœla³ co, kto i w jakim terminie ma zrobiæ. Program Przeciw Ko-
rupcji podj¹³ siê monitorowania wykonania strategii. Co pó³ roku, kiedy mija
kolejny termin realizacji zobowi¹zañ, sprawdzamy czy zosta³y wykonane i in-
formujemy o tym opiniê publiczn¹.
W kwietniu i wrzeœniu roku 2003 przedstawiliœmy na konferencjach praso-
wych dwa podsumowania kolejnych etapów realizacji strategii. Skupiamy siê
w nich g³ównie na stwierdzeniu, które zobowi¹zania zosta³y wykonane i czy
s¹ opóŸnienia w realizacji strategii. Tylko w sytuacjach, kiedy mamy ku temu
potrzebne, wiarygodne dane (np. projekt ustawy o zamówieniach publicznych
czy rozporz¹dzenie w sprawie wprowadzenia lekcji antykorupcyjnych do szkó³),
komentujemy merytoryczn¹ zawartoœæ podjêtych dzia³añ.

Pomoc prawna

Raport na temat s³u¿by cywilnej

Monitoring strategii
antykorupcyjnej

Spo³eczna kontrola w³adzy

na poziomie krajowym
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Ostateczny termin realizacji strategii rz¹dowej to koniec roku 2003, zatem
kolejna, koñcowa ocena jej realizacji zosta³a przedstawiona opinii publicznej
na pocz¹tku 2004 roku. Wyniki przeprowadzonego monitoringu (dostêpne
na naszej stronie www.przeciw-korupcji.org.pl) spotka³y siê z du¿ym zaintere-
sowaniem mediów i opinii publicznej i by³y jedynym niezale¿nym Ÿród³em
informacji na ten temat.

W 2001 roku, razem z Helsiñsk¹ Fundacj¹ Praw Cz³owieka i Fundacj¹ Komuni-
kacji Spo³ecznej, rozpoczêliœmy monitoring obietnic wyborczych sk³adanych
podczas wyborów do parlamentu. Zebraliœmy deklaracje komitetów wybor-
czych dotycz¹cych walki z korupcja i ka¿dego roku, w rocznicê wyborów, na
specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej przedstawiciele ugrupowañ
politycznych przedstawiaj¹ informacje o realizacji zobowi¹zañ podjêtych
w 2001 roku.
W roku 2003 reprezentanci ugrupowañ politycznych zostali poproszeni o od-
powiedŸ na pytanie, jak postêpuj¹ wobec swoich cz³onków znajduj¹cych siê
w sytuacji konfliktu interesów prywatnego i publicznego lub naruszaj¹cych
prawo. Uczestnikom konferencji przypomniano tak¿e opisywane przez media
afery korupcyjne w ich partiach. Politycy mówili o procedurach obowi¹zuj¹-
cych w poszczególnych partiach, chocia¿ przyznawali, ¿e jest jeszcze du¿o do
zrobienia. ¯adna z partii nie podjê³a konkretnych zobowi¹zañ.

W 2000 roku zainicjowaliœmy tworzenie sieci Lokalnych Grup Obywatelskich
zajmuj¹cych siê monitorowaniem poczynañ w³adz oraz dzia³aniami edukacyj-
nymi na rzecz wiêkszej przejrzystoœci ¿ycia publicznego.
Nasze wsparcie dla Grup Obywatelskich to szkolenie liderów i pomoc w utwo-
rzeniu Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Program Edu-
kacji Prawnej dotuje realizacjê projektów przedstawianych przez Grupy.
Prowadzone przez Program Przeciw Korupcji ca³oroczne szkolenia obejmuj¹
zajêcia z edukacji prawnej, wiedzy o samorz¹dzie, kszta³towania umiejêtnoœci
liderskich i podejmowania dzia³añ w œrodowisku lokalnym. Cykl szkoleniowy
sk³ada siê z dziewiêciu dwudniowych spotkañ organizowanych co 4-5 tygo-
dni. Po zakoñczeniu szkolenia liderzy maj¹ stworzyæ na swoim terenie Grupê
Obywatelsk¹ dzia³aj¹c¹ na rzecz przejrzystoœci.
Szkolenie trzeciej ju¿ grupy liderów trwa³o od listopada 2002 do paŸdziernika
2003. Wziê³o w nim udzia³ 25 osób, 6 spoœród nich ju¿ utworzy³o Grupy Lokal-
ne (w Gdyni, O³awie, Lublinie, Krakowie, Lubaczowie i Ostro³êce). W paŸdzier-
niku 2003 rozpoczêliœmy szkolenie czwartej grupy liderów, w którym uczest-
nicz¹ 24 osoby.
Obecnie dzia³a 15 Lokalnych Grup Obywatelskich. Podejmuj¹ one takie dzia³a-
nia jak: tworzenie punktów doradztwa dla obywateli, którzy maj¹ trudnoœci
z za³atwianiem spraw w urzêdach, sprawdzanie dostêpnoœci informacji w urzê-
dach, organizacja warsztatów na temat przejrzystoœci dzia³añ w³adz i przeciw-
dzia³ania korupcji, prowadzenie akcji informacyjnych, zw³aszcza wœród m³odzie¿y,
organizacja debat o korupcji, wspó³praca z lokalnymi mediami. W 2003 roku
siedmiu Grupom przyznano dotacje na realizacjê projektów lokalnych.
We wrzeœniu 2003 liderzy Grup Lokalnych – absolwenci naszych szkoleñ –
zawi¹zali Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. W grudniu
2003 Stowarzyszenie zosta³o zarejestrowane w s¹dzie, a w styczniu 2004 wy-
brano jego w³adze.

Inicjatorami projektu s¹ Agora S.A. i Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoœci,
a jego celem jest uruchomieniu akcji spo³ecznej na rzecz przejrzystych zasad
dzia³ania urzêdów gminnych. Samorz¹dy lokalne zdecydowane na udzia³
w projekcie maj¹ wprowadziæ u siebie opracowany przez nas „Model Przejrzy-
stej Gminy”. Model stworzony na potrzeby Programu i w oparciu o nasze do-

Monitoring obietnic wyborczych 2001
Konferencja przegl¹dowa

Lokalne Grupy Obywatelskie

Projekt Przejrzysta gmina

Spo³eczna kontrola w³adzy

na poziomie lokalnym

Program Przeciw Korupcji
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œwiadczenia, zak³ada wprowadzenie do pracy urzêdu szeœciu zasad: przejrzy-
stoœci, przewidywalnoœci, rozliczalnoœci, fachowoœci, partycypacji spo³ecznej
i braku tolerancji dla korupcji. Zainicjowany w listopadzie 2003 i przewidziany
na dwa lata projekt bêdzie mia³ dwa etapy – „laboratoryjny” i masowy. Do
etapu „laboratoryjnego” zaprosiliœmy 16 gmin (po jednej z ka¿dego wojewódz-
twa), które przy pomocy ekspertów bêd¹ stopniowo wdra¿a³y pe³en „Model
Przejrzystej Gminy”. Wiosn¹ 2004 roku ruszy akcja informacyjna, prowadzona
g³ównie przez „Gazetê Wyborcz¹”. Do udzia³u w projekcie bêd¹ mog³y zg³a-
szaæ siê gminy, które podejm¹ zobowi¹zanie, ¿e wdro¿¹ przynajmniej kilka
elementów Modelu. Przygotujemy minimalny, standartowy i ca³oœciowy pa-
kiet zadañ.
Rola Fundacja Batorego w realizacji projektu polega na przekazaniu naszych
doœwiadczeñ i dorobku, w tym „Modelu Przejrzystej Gminy”, pracach w Ra-
dzie Projektu i wniesieniu wk³adu finansowego (dotacja dla Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej 266 000z³.).

Publikacja wydana w 5 000 egzemplarzy sk³ada siê z dwu czêœci: informacji na
temat przepisów antykorupcyjnych dla pracowników samorz¹dowych i rad-
nych oraz prezentacji i opisu „Modelu Przejrzystej Gminy”.
Na pocz¹tku 2003 roku 2 500 egz. Œci¹gawek zosta³o rozes³anych do wszyst-
kich przewodnicz¹cych nowowybranych rad gmin w Polsce. Chcieliœmy daæ im
wiedzê o tym, co wolno, a czego powinni siê wystrzegaæ samorz¹dowcy oraz
zaproponowaliœmy skorzystanie z opracowanego przez nas narzêdzia wpro-
wadzaj¹cego przejrzyste procedury dzia³ania samorz¹du. Pozosta³e egzem-
plarze Œci¹gawki rozprowadzane s¹ wœród cz³onków Lokalnych Grup Obywa-
telskich oraz innych zainteresowanych osób.

Jest to projekt realizowany wspólnie z czeskim, s³owackim i wêgierskim od-
dzia³em Transparency International, a jego celem jest wymiana doœwiadczeñ
w dzia³aniach na rzecz przejrzystych zasad pracy samorz¹dów Warszawy, Pra-
gi, Budapesztu i Bratys³awy. Projekt zak³ada organizowanie raz w roku spotka-
nia przedstawicieli urzêdów, rad oraz organizacji pozarz¹dowych z tych miast.
Pierwsze spotkanie odby³o siê w lutym 2003 w Pradze, kolejne organizuje Fun-
dacja Batorego w maju 2004 w Warszawie. Spotkania daj¹ mo¿liwoœæ podzie-
lenia siê wiedz¹ i doœwiadczeniami, zarówno pozytywnymi, jak i negatywny-
mi, zwi¹zanymi z promowaniem i wdra¿aniem zasad przejrzystego samorz¹du.
Przedstawiciele miast podejmuj¹ tak¿e przy tej okazji zobowi¹zania, jakie zmia-
ny wdro¿¹ w ci¹gu roku w swoich urzêdach.
Podczas spotkania w Pradze urzêdnicy z Warszawy podjêli siê wprowadzenia
nastêpuj¹cych rozwi¹zañ: wydzielenia Biura Obs³ugi Interesantów w urzêdach
dzielnicowych, przyjêcia kodeksu radnego i pracownika samorz¹dowego War-
szawy, przyjêcia przejrzystych zasad udzielania dotacji organizacjom pozarz¹-
dowym. W 2004 roku, na spotkaniu organizowanym przez Fundacjê Batorego
w Warszawie, zostanie przedstawiona ocena realizacji przyjêtych zadañ przez
poszczególne grupy.

W 2003 roku kontynuowaliœmy wspó³pracê z Centrum Edukacji Obywatelskiej,
które przygotowuje nauczycieli do wprowadzenia tematyki antykorupcyjnej do
szkó³. W ramach szkolenia przygotowanego przez CEO pracownicy Programu
przeprowadzili zajêcia dotycz¹ce problemu korupcji i mo¿liwoœci jej zwalczania.
Wspó³pracujemy z CEO tak¿e przy wprowadzaniu do szkó³ wy¿szych tematy-
ki przeciwdzia³ania korupcji. Nasze doœwiadczenia w tej dziedzinie prezen-
towaliœmy na miêdzynarodowym seminarium zorganizowanym przez Pro-
gram Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).
Podczas XI Szko³y M³odych Liderów Spo³ecznych i Politycznych, organizowa-
nej przez Stowarzyszenie Szko³a Liderów, przeprowadziliœmy szkolenie doty-
cz¹ce korupcji i sposobów ograniczania jej zasiêgu.

Œci¹gawka dla radnego

Projekt Przejrzyste ratusze

Edukacja m³odzie¿y

Edukacja obywatelska

Program Przeciw Korupcji
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Program Przeciw Korupcji

W 2003 roku zorganizowaliœmy drug¹ edycjê konkursu na najlepsze prace stu-
denckie prezentuj¹ce temat korupcji w aspekcie prawnym, spo³ecznym, etycz-
nym b¹dŸ ekonomicznym. Na konkurs wp³ynê³o 10 prac. Kapitu³a konkursu
w sk³adzie: Alina Hussein (Najwy¿sza Izba Kontroli), dr Joanna Œmigielska (In-
stytut Stosowanych Nauk Spo³ecznych UW), dr Piotr Girdwoyñ (Wydzia³ Pra-
wa i Administracji UW) oraz dr Ryszard ¯elichowski (Instytut Studiów Politycz-
nych PAN) postanowi³a nagrodziæ trzy prace.

– I nagrodê w wysokoœci 2 200 z³otych otrzyma³a Justyna Dêbowska za pracê
magistersk¹ „Korupcja na uczelni w opiniach i doœwiadczeniach studentów
Uniwersytetu £ódzkiego i Politechniki £ódzkiej”, napisan¹ pod kierunkiem
dr Anny Kubiak na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Instytutu Socjolo-
gii Uniwersytetu £ódzkiego.

- II nagrodê w wysokoœci 1 200 z³otych otrzyma³a Eliza Wancerz za pracê
licencjack¹ „Korupcja w aspekcie spo³eczno–psychologicznym na przyk³adzie
opinii i postaw studentów prawa”, napisan¹ pod kierunkiem dr Krystyny Woj-
ciechowskiej na Wydziale Zamiejscowym w Che³mie Szko³y Wy¿szej im. Bog-
dana Jañskiego.

- III nagrodê w wysokoœci 800 z³otych otrzyma³a Katarzyna Saba³a za pracê
magistersk¹ „Administracyjno-prawne instrumenty zapobiegania korupcji w
samorz¹dzie terytorialnym”, napisan¹ pod kierunkiem prof. dr hab. Ma³go-
rzaty Stahl na Wydziale Prawa i Administracji, Kierunek Administracja, Uni-
wersytetu £ódzkiego.

Dodatkow¹ nagrod¹ dla laureatów jest mo¿liwoœæ opublikowania fragmen-
tów prac w piœmie „Studia Polityczne” Instytutu Studiów Politycznych Polskiej
Akademii Nauk (Instytut otrzyma³ na ten cel dotacjê w wysokoœci 5 000 z³).

Nagrody konkursowe i dotacje: 299 950 z³

Realizacja projektów: 543 202 z³

RAZEM: 843 152 z³

Konkurs dla studentów
na najlepsz¹ pracê licencjack¹

lub magistersk¹
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Program wspiera organizacje dzia³aj¹ce na rzecz u³atwienia m³odzie¿y z mniejszych miejsco-

woœci i ubo¿szych œrodowisk dostêpu do edukacji, a tak¿e poszerzania mo¿liwoœci kszta³cenia

i przeciwdzia³ania izolacji spo³ecznej dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej.

Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne

Celem prowadzonego przez nas od 2000 roku projektu Równe Szanse – Lokalne Programy Sty-

pendialne jest pomoc w tworzeniu systemu finansowania stypendiów dla m³odzie¿y opartego

o zasoby i aktywnoœæ spo³ecznoœci lokalnych. Przez uruchamianie nowych form finansowania sty-

pendiów chcemy pomóc zdolnej m³odzie¿y z rodzin o niskich dochodach. Powstaj¹ce przy naszej

pomocy programy stypendialne zbieraj¹ œrodki na stypendia od lokalnego biznesu, indywidual-

nych darczyñców, w³adz samorz¹dowych.

Lokalne Programy Stypendialne dzia³aj¹ w oparciu o w³asne regulaminy. Przyznawane stypen-

dia, w wysokoœci 50 –250 z³otych miesiêcznie, przeznaczane s¹ na zakup podrêczników i innych

pomocy naukowych, op³acenie internatów, dodatkowe kursy, dojazdy do szkó³ itp. Decyzja o przy-

dziale 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 35 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 zebraniu zadeklarowanych przez sie-

bie œrodków w swoim œrodowisku, ka¿da organizacja otrzymuje z Fundacji dotacjê na dofinanso-

wanie funduszu stypendialnego. W 2003 roku organizacje uczestnicz¹ce w projekcie zebra³y

953 621 z³. Kwota ta, powiêkszona o dotacje w ³¹cznej wysokoœci 668 750 z³ – ze œrodków Fundacji

Batorego, firmy Levi Strauss & Co (100 320 z³) oraz darowizny pañstwa Miechowiczów (570 z³),

pozwoli³a ufundowaæ w roku szkolnym 2003/2004 comiesiêczne stypendia dla 1.283 dzieci.

Kolorowa Akademia

Program skierowany jest do organizacji z ma³ych miejscowoœci, prowadz¹cych dzia³ania na rzecz

dzieci niepe³nosprawnych. Dzia³ania te maj¹ polepszyæ szanse edukacyjne dzieci i przeciwdzia³aæ

ich izolacji spo³ecznej. Dotacje przyznawaliœmy, w drodze konkursu, organizacjom dzia³aj¹cym

w miejscowoœciach do 20 000 mieszkañców.

Pierwsza edycja konkursu objê³a województwa lubelskie, ³ódzkie, ma³opolskie, podkarpackie,

œl¹skie i œwiêtokrzyskie, zaœ druga podlaskie, warmiñsko-mazurskie, zachodnio-pomorskie, ku-

Program
Równych
Szans
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jawsko-pomorskie i dolnoœl¹skie. Dotacje przyznawane by³y na projekty wykorzystuj¹ce dzia³ania

artystyczne i twórcze w edukacji i terapii dzieci niepe³nosprawnych oraz te, które przyczyniaj¹ siê

do integracji dzieci niepe³nosprawnych z ich rówieœnikami i œrodowiskiem. Szczególnie chêtnie

wspieramy projekty bêd¹ce elementem d³ugofalowych programów, zak³adaj¹cych wspó³pracê ze

œrodowiskiem lokalnym oraz zaanga¿owanie wolontariuszy i rodzin dzieci niepe³nosprawnych.

Dotacje wspó³finansowane by³y ze œrodków Commercial Union Polska (100 750 z³) oraz docho-

dów z inwestowania wieczystego Funduszu M, utworzonego z darowizny prywatnego darczyñcy

(60 500 z³).

Fundusz Charytatywny Commercial Union

Ju¿ od oœmiu lat Fundacja wspó³pracuje z Commercial Union – Polska, które przekazuje nam

dotacje na pomoc niepe³nosprawnym, dzieciom i m³odzie¿y. W 2003 roku, dziêki pomocy Commer-

cial Union, przekazaliœmy 22 dotacje na dzia³ania dotycz¹ce integracji i edukacji dzieci niepe³no-

sprawnych (dotacje opisane przy projekcie Kolorowa Akademia).

Ponadto Fundacja zarz¹dza œrodkami Commercial Union, z których finansujemy przedsiêwziê-

cia wskazane przez darczyñcê, zwi¹zane z niesieniem pomocy osobom chorym lub znajduj¹cym

siê w trudnej sytuacji ¿yciowej, a tak¿e z dzia³alnoœci¹ oœwiatow¹ i edukacyjn¹.

Fundusz M

W 2002 roku, dziêki darowiŸnie przekazanej Fundacji przez prywatnego darczyñcê pragn¹cego

zachowaæ anonimowoœæ, powsta³ wieczysty Fundusz M. Dochody z inwestowania tego funduszu

przeznaczamy co roku na pomoc dla dzieci. W 2003 roku z Funduszu M sfinansowaliœmy 11 dotacji

na dzia³ania na rzecz integracji i edukacji dzieci niepe³nosprawnych (dotacje opisane przy projek-

cie Kolorowa Akademia).

Ponadto Fundacja przekazuje z Funduszu M œrodki na cele wskazane przez darczyñcê, zwi¹zane

z niesieniem pomocy dzieciom chorym i potrzebuj¹cym opieki.

Agencja Rozwoju Regionu Mazowsza
Pó³nocno-Wschodniego

Ostro³êka

Barciañska Inicjatywa Oœwiatowa
Barciany

Fundacja Edukacji Miêdzynarodowej
Wroc³aw

Fundacja Elbl¹g, Fundusz Lokalny
Regionu Elbl¹skiego

Elbl¹g

Dotacja na Kurpiowski fundusz stypendialny KurS adresowany do uczniów gim-
nazjów i szkó³ œrednich z powiatu ostro³êckiego – z dotacji oraz innych zebra-
nych funduszy przyznano 36 stypendiów na rok szkolny 2003/2004

21 500 z³

Dotacja na program stypendialny Bartek adresowany do m³odzie¿y z gminy
Barciany – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 17 stypendiów
na rok szkolny 2003/2004   21 500 z³

Dotacja na program stypendialny zDolny Œl¹sk przeznaczony dla utalentowa-
nej m³odzie¿y z województwa dolnoœl¹skiego – z dotacji oraz innych zebra-
nych funduszy przyznano 37 stypendiów na rok szkolny 2003/2004

21 500 z³

Dotacja na program stypendialny dla uczniów szkó³ œrednich i studentów za-
mieszka³ych w Elbl¹gu i powiecie elbl¹skim – z dotacji oraz innych zebranych
funduszy przyznano 38 stypendiów na rok szkolny 2003/2004   21 500 z³

Lokalne Programy Stypendialne

Program Równych Szans
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Program Równych Szans

Dotacja na program stypendialny dla m³odzie¿y z powiatu Bi³goraj i gminy
Zwierzyniec – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 127 stypen-
diów na rok szkolny 2003/2004   21 400 z³

Dotacja na program stypendialny dla artystycznie uzdolnionej m³odzie¿y z te-
renu powiatu radomszczañskiego – z dotacji oraz innych zebranych funduszy
przyznano 22 stypendia na rok szkolny 2003/2004   14 050 z³

Dotacja na program stypendialny dla m³odzie¿y z gminy Œwierklaniec – z dota-
cji oraz innych zebranych funduszy przyznano 16 stypendiów na I semestr
roku szkolnego 2003/2004 (dotacja ze œrodków Levi Strauss & Co.)   11 300 z³

Dotacja na program stypendialny dla m³odzie¿y z powiatu oœwiêcimskiego –
z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 51 stypendiów na rok
szkolny 2003/2004 (dotacja ze œrodków Levi Strauss & Co.)   21 600 z³

Dotacja na program stypendialny Talent za talent dla m³odzie¿y z gminy S³aw-
no – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 56 stypendiów na
I semestr roku szkolnego 2003/2004   22 000 z³

Dotacja na program stypendialny dla m³odzie¿y z go³dapskich szkó³ œrednich
– z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 19 stypendiów na rok
szkolny 2003/2004     5 250 z³

Dotacja na program stypendialny dla m³odzie¿y z wybranych gmin powiatu
ostródzkiego – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 31 stypen-
diów na rok szkolny 2003/2004   21 500 z³

Dotacja na program stypendialny Prymus dla uczniów gimnazjów i szkó³ œred-
nich z miasta i gminy Sokó³ka oraz uczniów szkó³ sokólskich zamieszka³ych w
innych gminach – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 60 sty-
pendiów na rok szkolny 2003/2004   21 500 z³

Dotacja na program stypendialny dla uczniów szkó³ œrednich i studentów –
z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 27 stypendiów na rok szkolny
2003/2004   30 000 z³

Dotacja na program stypendialny dla m³odzie¿y z powiatu le¿ajskiego – z do-
tacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 46 stypendiów na rok szkolny
2003/2004   19 100 z³
Dotacja na program stypendialny dla m³odzie¿y ze szkó³ œrednich z gminy Toruñ.
W roku szkolnym 2003/2004 przyznano 20 stypendiów na rok z³ szkolny 2003/
2004 i 22 stypendia na kursy jêzykowe (1 470 z³ ze œrodków Levi Strauss & Co.)

5 000 z³

Dotacja na Fundusz stypendialny im. Braci Patoczków przeznaczony dla uzdol-
nionych uczniów szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z gmin wojewódz-
twa ma³opolskiego – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 80
stypendiów na rok szkolny 2003/2004   22 000 z³

Dotacja na program stypendialny Najzdolniejsza m³odzie¿ prowadzony na te-
renie powiatu tomaszowskiego – z dotacji oraz innych zebranych funduszy
przyznano 17 stypendiów na rok szkolny 2003/2004   13 300 z³

Dotacja na program stypendialny dla m³odzie¿y ze szkó³ œrednich gminy Ze-
lów – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 16 stypendiów na
rok szkolny 2003/2004     5 850 z³

Dotacja na program stypendialny dla absolwentów Zespo³u Szkó³ Rolniczych
Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Go³otczyŸnie, którzy dostali siê na stu-
dia dzienne – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 5 stypen-
diów na rok szkolny 2003/2004   16 050 z³

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

Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny
Sokó³ka

Klub Inteligencji Katolickiej
Warszawa

Le¿ajskie Stowarzyszenie Rozwoju
Le¿ajsk

Polska Akcja Humanitarna,
Biuro Pomorskie

Toruñ

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



48

Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich
Stoczek £ukowski

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji
Estetycznej

Bia³ystok

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Lokalnego

Bia³obrzegi

Stowarzyszenie na rzecz Tworzenia
Przyjaznego Œrodowiska Wychowawczego

Dzieci i M³odzie¿y I³awskiej Przystañ
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
Archidiecezji Katowickiej, Ko³o Parafialne

przy Parafii Œw. Jerzego
Gocza³kowice-Zdrój

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego
i Filantropii

Kielce

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju
Powiatu Cz³uchowskiego

Cz³uchów

Towarzystwo Edukacyjne
Wiedza Powszechna

Gdañsk

Towarzystwo Kulturalne Echo Pyzdr
Pyzdry

Dotacja na program stypendialny dla m³odzie¿y ze szkó³ ponadpodstawowych
z trzech s¹siaduj¹cych ze sob¹ gmin powiatu ³ukowskiego – z dotacji oraz
innych zebranych funduszy przyznano 41 stypendiów na rok szkolny
2003/2004 (dotacja ze œrodków Levi Strauss & Co.)   21 500 z³

Dotacja na program stypendialny dla uczniów gimnazjów i szkó³ œrednich za-
mieszka³ych na terenie powiatów bia³ostockiego i hajnowskiego – z dotacji
oraz innych zebranych funduszy przyznano 35 stypendiów na rok szkolny
2003/2004 (dotacja ze œrodków Levi Strauss & Co.)   25 800 z³

Dotacja na program stypendialny dla studentów i uczniów szkó³ ponadpod-
stawowych z gminy Bia³obrzegi w województwie podkarpackim – z dotacji
oraz innych zebranych funduszy przyznano 45 stypendiów na rok szkolny
2003/2004   27 000 z³

Dotacja na program stypendialny dla m³odzie¿y ze szkó³ œrednich z powiatu
i³awskiego – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 30 stypen-
diów na rok szkolny 2003/2004   17 950 z³

Dotacja na program stypendialny Prymus adresowany do uczniów szkó³ œred-
nich i absolwentów gimnazjów zamieszka³ych na terenie trzech gmin woje-
wództwa warmiñsko-mazurskiego – z dotacji oraz innych zebranych funduszy
przyznano 30 stypendiów na rok szkolny 2003/2004   20 000 z³

Dotacja na program stypendialny dla m³odzie¿y klas II i III gimnazjów, uczniów
szkó³ œrednich i studentów z terenu powiatu koœciañskiego – z dotacji oraz
innych zebranych funduszy przyznano 22 stypendia na rok szkolny 2003/2004

21 200 z³

Dotacja na program stypendialny dla m³odzie¿y z gminy Z³oty Stok – z dotacji
oraz innych zebranych funduszy przyznano 22 stypendia na rok szkolny
2003/2004     8 750 z³

Dotacja na program stypendialny dla uczniów gimnazjów z gminy Sitkówka-
Nowiny i dla absolwentów 4 szkó³ podstawowych z tego terenu – z dotacji
oraz innych zebranych funduszy przyznano 49 stypendiów na rok szkolny
2003/2004   21 500 z³
Dotacja na program stypendialny dla studentów i uczniów szkó³ œrednich z gminy
Gocza³kowice Zdrój – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 13
stypendiów na rok szkolny 2003/2004 (dotacja ze œrodków Levi Strauss & Co.)

18 650 z³

Dotacja na program stypendialny dla uczniów kieleckich szkó³ œrednich –
z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 20 stypendiów na rok
szkolny 2003/2004   21 500 z³

Dotacja na program stypendialny dla m³odzie¿y szkó³ ponadgimnazjalnych
(w tym uczniów szkó³ zawodowych, którzy w wyborze szko³y kieruj¹ siê chê-
ci¹ kontynuowania tradycji rodzinnych) i dla studentów – z dotacji oraz innych
zebranych funduszy przyznano 76 stypendiów na rok szkolny 2003/2004

21 500 z³

Dotacja na Program stypendialny powiatu kartuskiego adresowany do m³odzie¿y
ze œrodowisk wiejskich, ucz¹cej siê w szko³ach œrednich. Na I semestr roku
szkolnego 2003/2004 przyznano 37 stypendiów na rok szkolny 2003/2004

21 500 z³

Dotacja na program stypendialny Mecenat dla m³odzie¿y z terenu gminy Pyz-
dry i gmin oœciennych – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano
21 stypendiów na rok szkolny 2003/2004 (570 z³ z darowizny Wojciecha Mie-
chowicza)   21 500 z³

Program Równych Szans
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Towarzystwo Mi³oœników
Ziemi Muszyñskiej

Muszyna

Towarzystwo Rozwoju Dzierzgonia
Dzierzgoñ

Towarzystwo Rozwoju Powiatu
Kwidzyñskiego

Kwidzyn

Szkolenia i spotkania

Fundacja Cogito
Kraków

Fundacja Pierwsza Pomoc
Krosno

Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny
Sokó³ka

Gimnazjum nr 1
Barczewo

Krasnostawskie Stowarzyszenie na rzecz
Osób Niepe³nosprawnych

Krasnystaw

Ma³opolskie Forum Edukacji
Europejskiej

Klucze

Dotacja na program stypendialny adresowany do uczniów Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Muszynie i szkó³ muzycznych z Muszyny i okolic – z dotacji
oraz innych zebranych funduszy przyznano 19 stypendiów na rok szkolny
2003/2004   21 500 z³

Dotacja na Powiatowy fundusz stypendialny Geniusz przeznaczony dla uczniów
szkó³ œrednich i gimnazjów z powiatu sztumskiego – z dotacji oraz innych
zebranych funduszy przyznano 24 stypendia na rok szkolny 2003/2004

22 000 z³

Dotacja na program stypendialny dla uczniów szkó³ œrednich i studentów
z powiatu kwidzyñskiego – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyzna-
no 56 stypendiów na rok szkolny 2003/2004   21 000 z³

Szkolenia i spotkania dla organizacji prowadz¹cych Lokalne Programy Stypendialne
26 217,20 z³

Projekt „Teatr dla ¿ycia – Czernichów” – wystawienie bajki „O Szewczyku Dra-
tewce i dobrych smokach” z udzia³em osób niepe³nosprawnych, uczniów miej-
scowej szko³y podstawowej oraz wolontariuszy (studenci WSP w Krakowie) oraz
prowadzenie zajêæ z arteterapii, muzykoterapii, plastyki i spotkania z psycholo-
giem (dotacja finansowana ze œrodków Commercial Union i Fundacji Batorego)

10 000 z³

Projekt „Iskierka nadziei” – cykl 3-dniowych warsztatów dla dzieci i m³odzie¿y
niepe³nosprawnej oraz ich opiekunów oraz warsztat dla terapeutów, pedago-
gów i wolontariuszy; warsztaty organizowane s¹ w Domu Twórczym „Legra¿”
w Bóbrce k. Soliny, a przeznaczone dla mieszkañcy okolicznych wiosek i ma-
³ych miejscowoœci (dotacja finansowana ze œrodków Commercial Union i Fun-
dacji Batorego)     9 800 z³

Projekt „Bez granic” – kontynuacja pracy nad przygotowaniem spektaklu Te-
atru Prawd Dziwnych (teatr ruchu, gestu i dŸwiêku) z udzia³em dzieci niepe³-
nosprawnych, dzieci ze œwietlicy socjoterapeutycznej oraz uczniów Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Sokó³ce (dotacja finansowana ze œrodków Commercial
Union i Funduszu M)   10 000 z³

Projekt „W stronê wyobraŸni” – warsztaty ceramiczne, plastyczne, teatralne
oraz organizacja wystawy podsumowuj¹cej kilkumiesiêczn¹ pracê uczniów
Gimnazjum, w którym uczy siê grupa m³odzie¿y niepe³nosprawnej (dotacja
finansowana z Funduszu M)     4 900 z³

Projekt „Warsztaty teatralne pantomimy” – zajêcia teatru pantomimy i teatru
ruchu, które maj¹ pomóc w nawi¹zaniu wiêzi przyjaŸni i wspó³pracy w grupie
oraz integrowaniu siê ze œrodowiskiem lokalnym; zajêcia oparte s¹ na wspól-
nej pracy i zabawie, uczestnicy sami projektuj¹ i tworz¹ scenografiê i kostiu-
my do przedstawienia, a tak¿e poszukuj¹ nowych form scenicznych (dotacja
finansowana ze œrodków Commercial Union i Fundacji Batorego)   10 000 z³

Projekt „Warsztaty teatralne i dziennikarskie” – w warsztatach, prowadzonych
we wspó³pracy z lokalnym miesiêcznikiem „Echo Klucz”, bior¹ udzia³ dzieci i
m³odzie¿ niepe³nosprawna z terenu gminy Klucze oraz ich pe³nosprawni ró-
wieœnicy; uczestnicy warsztatów poznaj¹ ró¿norodne formy pracy dziennikar-
skiej (informacja, wywiad, recenzja, fotoreporta¿, sonda), ucz¹ siê pracy z urz¹-
dzeniami technicznymi (dyktafon, aparat fotograficzny, komputer, skaner) oraz
edytorem tekstu (dotacja finansowana ze œrodków Commercial Union i Fun-
dacji Batorego)     9 070 z³

Kolorowa Akademia
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Milickie Stowarzyszenie Przyjació³
Dzieci i Osób Niepe³nosprawnych

Milicz

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Upoœledzeniem Umys³owym

Kamieñ Pomorski

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Upoœledzeniem Umys³owym

Kamieñ Pomorski

Rekreacyjny Klub Nieprzetarty Szlak
Lublin

Stowarzyszenie Akcja Katolicka
Archidiecezji Warmiñskiej

Kolno

Stowarzyszenie Centrum Aktywnoœci
Lokalnej

Czarna Bia³ostocka

Stowarzyszenie Doroœli Dzieciom
Sêpólno Krajeñskie

Stowarzyszenie Hobbiton
Sierakowo S³awieñskie

Stowarzyszenie Komitet Obywatelski
Ziemi K³odzkiej

K³odzko

Projekt „My te¿ potrafimy” – cykl dzia³añ adresowanych do dzieci niepe³no-
sprawnych: hipoterapia, muzykoterapia, modelarstwo, zajêcia teatralne, wy-
cieczki turystyczno-krajoznawcze i zajêcia œwietlicowe (dotacja finansowana
z darowizny p. Beaty Burakowskiej-Szczygielskiej oraz ze œrodków Commercial
Union i Fundacji Batorego)     7 000 z³

Projekt Klub „Nadzieja” – w ramach Klubu organizowane s¹ m.in.: przedsta-
wienia teatralne i inscenizacje muzyczno-dramatyczne, plenery malarskie,
wystawy twórczoœci osób niepe³nosprawnych oraz imprezy integracyjne –
warsztaty twórcze, zwiedzanie zabytków z osobami niepe³nosprawnymi w roli
przewodników, udzia³ w koncertach i ogniskach (dotacja finansowana ze œrod-
ków Commercial Union i Fundacji Batorego)   10 000 z³

Projekt Klub „Niewidzialni?” – w ramach Klubu prowadzone s¹ ró¿ne formy dzia³al-
noœci adresowanej do osób niepe³nosprawnych intelektualnie: sekcja redakcyjna
(wydawanie gazetki), sekcja artystyczno-twórcza (malowanie na szkle, wykonywa-
nie ikon, rzeŸba w drewnie, poznawanie pracy teatru, organizacja wystaw), sekcja
kulturalno-sportowa (rozwój zainteresowañ kultur¹, sportem i przyrod¹) (dotacja
finansowana ze œrodków Commercial Union i Fundacji Batorego)   10 000 z³

Projekt „Bezludna Wyspa” – w miejscowoœci Skrzynice w gminie Jab³onna, we
wspó³pracy z oœrodkami specjalnymi i dzia³aj¹cymi w ma³ych miejscowoœciach
Lubelszczyzny grupami artystycznymi, z udzia³em dzieci i m³odzie¿y niepe³no-
sprawnej i pe³nosprawnej, instruktorów i terapeutów oraz wolontariuszy zor-
ganizowano 6 biwaków, opieraj¹cych siê na autorskim programie „Bezludna
Wyspa” – jest to 4-dniowa gra symulacyjna, w której m³ody niepe³nosprawny
cz³owiek musi radziæ sobie w trudnych warunkach, ucz¹c siê samodzielnoœci,
inicjatywy i odpowiedzialnoœci za siebie (dotacja finansowana ze œrodków
Commercial Union i Fundacji Batorego)   10 000 z³

Projekt „Byæ razem” – zajêcia terapeutyczne (plastyczne, kulinarne, taneczne i
teatralne) dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej oraz pe³nosprawnych ró-
wieœników (dotacja finansowana ze œrodków Commercial Union i Fundacji
Batorego)     7 000 z³

Projekt „Tacy sami – szko³a tolerancji” – œwietlicowe zajêcia terapeutyczne dla
dzieci niepe³nosprawnych i ich pe³nosprawnych rówieœników: terapia przez
plastykê, muzykê, zajêcia teatralne i ruchowe, gry i zabawy (dotacja finanso-
wana ze œrodków Commercial Union i Funduszu M)     8 000 z³

Projekt „Promienna scena”, realizowany w Klubie Aktywnoœci Spo³ecznej „IKAS”
– organizowane s¹ zajêcia terapeutyczne (plastyczne, muzyczne, informatycz-
ne i rekreacyjno-sportowe) i imprezy integracyjne, a spektakle teatralne tutej-
szego Teatru Plastycznego s¹ prezentowane spo³ecznoœci lokalnej (dotacja fi-
nansowana z Funduszu M)   10 000 z³

Projekt „Ceramika i dŸwiêk” – warsztaty, w trakcie których dzieci niepe³nosprawne
i ich pe³nosprawni rówieœnicy zajmuj¹ siê wykonywaniem instrumentów mu-
zycznych z gliny; na zakoñczenie odbywa siê wystawa wykonanych instrumen-
tów, wspólne próby i wielki koncert w trakcie IV Jarmarku Hobbita (dotacja fi-
nansowana ze œrodków Commercial Union i Funduszu M)   10 000 z³

Projekt „Magia gór…magia teatru” – cykl zajêæ teatralnych z elementami plasty-
ki, muzyki i tañca oraz cykl zajêæ przyrodniczo-turystycznych z udzia³em dzieci i
m³odzie¿y niepe³nosprawnej; projekt realizowany w 2 gminach powiatu k³odz-
kiego (dotacja finansowana ze œrodków Commercial Union i Funduszu M)

10 000 z³

Program Równych Szans
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Projekt „Sieæ pomocy” – dla dzieci niepe³nosprawnych intelektualnie (miesz-
kañców Domu Pomocy Spo³ecznej w Chorzowie) oraz dzieci z beskidzkich wsi
Pewel Wielka i Koszarawa zorganizowano pracowniê, w której przez ca³y rok
odbywaj¹ siê zajêcia (warsztaty plastyczne, rzeŸbienie w drewnie z udzia³em
miejscowego twórcy, zajêcia logopedyczne oraz zajêcia teatralne), po³¹czone
z zabawami i wycieczkami, wizytami w chatce studenckiej i u okolicznych gó-
rali (dotacja finansowana ze œrodków Commercial Union i Fundacji Batorego)

 10 000 z³

Projekt „Œwietlica – moje miejsce” – zajêcia plastyczne, teatralne, muzyczne
oraz nauka jêzyka angielskiego dla dzieci niepe³nosprawnych i ich pe³nospraw-
nych rówieœników (dotacja finansowana ze œrodków Commercial Union i Fun-
dacji Batorego)     5 000 z³

Projekt „Integracyjna pracownia teatralna” – wspólne dzia³ania dzieci pe³no-
sprawnych i niepe³nosprawnych w Teatrze Emocji „EM”; zajêcia obejmuj¹ æwi-
czenia dykcji, ruchu, poznawanie jêzyka teatru, literatury teatralnej oraz przy-
gotowanie spektaklu teatralnego (dotacja finansowana ze œrodków Commercial
Union i Funduszu M)   10 000 z³

Projekt „Ty i ja” – cykl warsztatów i spotkañ artystycznych (techniki pracy w
glinie) oraz warsztaty teatralne zakoñczone wystawieniem spektaklu (dotacja
finansowana z Funduszu M)     5 400 z³

Projekt „Równe szanse edukacyjne dla dzieci niepe³nosprawnych” – prowa-
dzenie zajêæ terapeutycznych (plastyka, haft krzy¿ykowy, malowanie na szkle
itp.) oraz zorganizowanie Integracyjnego Miêdzyszkolnego Teatrzyku, w któ-
rym dzieci zdrowe i niepe³nosprawne przygotowuj¹ spektakle teatralne i roz-
wijaj¹ swe zainteresowania (dotacja finansowana ze œrodków Commercial
Union i Fundacji Batorego)     9 000 z³

Projekt „Przyjacielu! Podaj mi rêkê!” -. warsztaty teatralne, muzyczne i pla-
styczne oraz wycieczki z udzia³em dzieci niepe³nosprawnych i dzieci z miejsco-
wego Zak³adu Opiekuñczego (dotacja finansowana ze œrodków Commercial
Union i Fundacji Batorego)     7 000 z³

Projekt „Bez Barier” – integracja dzieci niepe³nosprawnych z grup¹ rówieœnicz¹
przez udzia³ w wydarzeniach kulturalnych, spotkaniach z przedstawicielami
ciekawych zawodów (artysta fotografik, redaktor lokalnej gazety, stra¿ak, po-
licjant), wycieczkach, warsztatach plastycznych i innych dzia³aniach artystycz-
nych, w konkursach i zajêciach edukacyjnych w bibliotece i w kawiarence in-
ternetowej (dotacja finansowana ze œrodków Commercial Union i Fundacji
Batorego)     6 960 z³

Projekt „Zajêcia integracyjne” – na projekt sk³ada siê wiele ró¿norodnych za-
jêæ, w których do dzia³añ twórczych i terapeutycznych dla dzieci pe³no- i nie-
pe³nosprawnych w³¹czeni s¹ rodzice i wolontariusze; odbywaj¹ siê te¿ wy-
cieczki (m.in. wizyta w stadninie, muzeum regionalnym, muzeum lalek),
konkursy, inscenizacje jase³ek (dotacja finansowana ze œrodków Commercial
Union i Fundacji Batorego)   10 000 z³

Projekt „Kolorowa akademia – drobinki kryszta³u” – program edukacji arty-
stycznej (malowanie z natury, technika monotypii, projektowanie znaków gra-
ficznych) dla m³odzie¿y niepe³nosprawnej intelektualnie (dotacja finansowa-
na z Funduszu M)     4 700 z³

Projekt „Integracyjne warsztaty twórczego ruchu” – warsztaty obejmuj¹ce ryt-
mikê, taniec, muzykowanie i zajêcia plastyczne, których celem jest integracja
niepe³nosprawnych dzieci z pe³nosprawnymi rówieœnikami (dotacja finanso-
wana z Funduszu M)     4 500 z³

Stowarzyszenie na rzecz Domu Pomocy
Spo³ecznej dla Dzieci Upoœledzonych

Nie Ma G³upich
Chorzów-Maciejkowice

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji
Rehabilitacji, Wsparcia Spo³ecznego

i Samorz¹dnoœci Szansa
Zambrów

Stowarzyszenie na rzecz Osób
Niepe³nosprawnych DROGA

Bia³ogard

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi
Wipsowo
Barczewo

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
Niepe³nosprawnym

Ropczyce

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
Niepe³nosprawnym IdŸmy Razem

K¹ty Wroc³awskie

Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepe³nosprawnym Bez Barier

Zakliczyn

Stowarzyszenie Rodziców, Przyjació³
Dzieci i Osób Niepe³nosprawnych

Promyk
Podgrodzie

Œwietlica Socjoterapeutyczna
Bli¿ej Siebie
Nowa Ruda

Terenowy Komitet Ochrony
Praw Dziecka

Solec Kujawski
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Projekt „Przerwijmy zaklêty kr¹g” – akcja spo³eczno-integracyjna, na któr¹
sk³adaj¹ siê m.in. plener malarski z udzia³em artystów plastyków oraz osób
niepe³nosprawnych z okolicznych oœrodków wychowawczych i domów pomo-
cy, warsztaty terapeutyczne (terapia zajêciowa, ruchowa, psychologiczna, lo-
gopedyczna), wojewódzki konkurs recytatorski z udzia³em uczniów szkó³ pod-
stawowych i gimnazjów, warsztaty poetyckie i teatralne, prezentacja spektaklu
„Cz³owieku, jesteœ mi bliski” na motywach „Ma³ego Ksiêcia”, korowód prze-
bierañców i bal andrzejkowy (dotacja finansowana ze œrodków Commercial
Union i Fundacji Batorego)     6 500 z³

Projekt „Inni dla swoich” – projekt integracji œrodowiska lokalnego dzieci
i m³odzie¿y ze wsi Szklary Górne z wychowankami Specjalnego Oœrodka Szkol-
no-Wychowawczego oraz ich rodzicami; projekt przewiduje stworzenie „Wiej-
skiego Atelier”, w którym odbywaæ siê bêd¹ spotkania z artystami, dzia³ania
twórcze, wystawy (dotacja finansowana ze œrodków Commercial Union i Fun-
dacji Batorego)     8 000 z³

Projekt „Integracja dzieci niepe³nosprawnych ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹” – warsz-
taty plastyczne i zajêcia teatralne, nauka œpiewu i recytacji z udzia³em dzieci
niepe³nosprawnych (dotacja finansowana z Funduszu M)     7 000 z³

Op³acenie kosztów transportu darów z Francji     2 500 z³

Koszty podró¿y do USA polskich uczniów, finalistów œwiatowego konkursu
„Inteligencja”     1 000 z³

Przygotowanie i druk materia³ów edukacyjnych, szkoleniowych i informacyj-
nych oraz szkolenie dla koordynatorów lokalnych   20 000 z³

Organizacja X Samorz¹dowego Konkursu Nastolatków „Oœmiu Wspania³ych”
5 000 z³

Zakup materia³ów na stroje ludowe dla dzieciêcego zespo³u pieœni i tañca
2 000 z³

Inicjatywa Obywatelska TAK – dzia³ania informacyjne dotycz¹ce referendum
o przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej   10 000 z³

Organizacja V Festiwalu Integracyjnego Stowarzyszeñ Osób Niepe³nosprawnych
1 000 z³

Zakup kserokopiarki     2 300 z³

Ufundowanie 2 stypendiów dla studentów z ubogich wiejskich rodzin
8 000 z³

Darowizna na koszty leczenia i rehabilitacji pooperacyjnej     4 902 z³

Darowizna na leczenie dwojga dzieci     6 000 z³

Darowizna na koszty operacji     3 000 z³

Towarzystwo na rzecz Rehabilitacji
Zdrowotnej im. prof. Franciszka

Chrapkiewicza-Chapeville’a
Strzy¿ów

Towarzystwo Przyjació³ Dzieci
Lubin

Towarzystwo Przyjació³ Dzieci
Mor¹g

 Fundacja Domy Wspólnoty Chleb ¯ycia
Warszawa

 Fundacja Promocji Dzieci Zdolnych
Odyseusz

Gdañsk

Fundacja Starszy Brat, Starsza Siostra
– Polska

Piaseczno
Fundacja Œwiat na Tak

Warszawa

Kazimierski Oœrodek Kultury
Kazimierz Dolny

Fundacja Unia & Polska
Warszawa

 Stowarzyszenie Osób i Dzieci
Niepe³nosprawnych Pomocna D³oñ

Miastko

 Szko³a Podstawowa nr 3
Przymierza Rodzin

Warszawa

 Szko³a Wy¿sza Przymierza  Rodzin
Warszawa

 Konrad £añko, Kraków

 Wioleta Mach, Gdynia

 Marek Socha, Straszêcin

Fundusz Charytatywny

Commercial Union
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Darowizna na sfinansowanie niezbêdnych potrzeb ¿yciowych     2 000 z³

Darowizna na zakup pompy do leczenia bezdechów     5 330 z³

Dotacja na op³acenie kosztów leczenia i rehabilitacji chorych dzieci: Kamila
Machnika (1000 z³), Daniela i Kasi Rosów (1500 z³), Judyty Kwasiñskiej (1000 z³)
i Olgi Plebaniak (1000 z³)     4 500 z³

Dotacja na op³acenie kosztów leczenia Kamila Czeszela     2 000 z³

Dotacja na dzia³alnoœæ œwietlicy dla dzieci z rodzin najubo¿szych i dysfunkcyjnych
5 500 z³

Darowizna na pomoc dla chorych, niepe³nosprawnych dzieci     2 000 z³

Darowizna na op³acenie niezbêdnych wydatków zwi¹zanych z sytuacj¹ ¿yciow¹
samotnej matki i jej dzieci     1 000 z³

Darowizna na koszty leczenia i rehabilitacji córki Katarzyny     2 000 z³

Darowizna na leczenie córki Pauliny     2 000 z³

Dotacje: 990 612 z³

Szkolenia i spotkania:            26 217,20 z³

RAZEM:      1 016 829,20 z³

 Halina Tuskowska, Lêbork

 Zbigniew Witusik, Jas³o

 Fundacja Dzieciom Zd¹¿yæ z Pomoc¹
Warszawa

 Fundacja na rzecz Rozwoju Dzieci
Niepe³nosprawnych Daj Szansê

Toruñ

Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych
Krosno

Monika Czapiewska, Czersk

Barbara Czarnecka, £ódŸ

Zdzis³awa Byczek, Nysa

Ewa Szymoniuk, Hajnówka

Fundusz M

Program Równych Szans
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Rozszerzenie Unii Europejskiej zmienia charakter relacji Polski z naszymi wschodnimi s¹siadami.

Z jednej strony, wprowadzenie ruchu wizowego z Bia³orusi¹, Ukrain¹ i Rosj¹ stwarza barierê we

wzajemnych kontaktach i mo¿e powodowaæ narastanie w tamtejszych spo³eczeñstwach poczucia

wykluczenia ze wspólnej Europy. Z drugiej jednak, proces rozszerzenia zwiêksza szanse na aktywn¹

politykê poszerzonej Unii wobec nowych s¹siadów na Wschodzie – politykê wspieraj¹c¹ rozwój

demokracji, spo³eczeñstwa obywatelskiego i bli¿szych wiêzów ze zjednoczon¹ Europ¹, nie wyklu-

czaj¹c¹ perspektywy cz³onkostwa tych krajów w Unii Europejskiej. Dlatego, we wspó³pracy z pro-

europejskimi elitami tych krajów, przedstawiliœmy pomys³y na zbli¿enie tego regionu Europy z Uni¹,

wspieraliœmy ideê otwartej granicy miêdzy krajami cz³onkowskimi i tymi, które do Unii dopiero aspi-

ruj¹, podejmowaliœmy debatê o wspólnym dziedzictwie historycznym naszej czêœci Europy.

Wiele uwagi poœwiêciliœmy przygotowaniu polskiego trzeciego sektora do funkcjonowania

w zjednoczonej Europie, przedstawianiu korzyœci i szans, jakie przyniesie integracja europejska,

zaanga¿owaliœmy siê w kampaniê przed referendum europejskim. Pracowaliœmy tak¿e na rzecz

wiêkszej aktywnoœci Polski w miêdzynarodowych dzia³aniach pomocowych. Z naszego cz³onko-

stwa w Unii wynika koniecznoœæ rozwoju tak¿e tego elementu polskiej polityki zagranicznej.

Dzia³ania programu w 2003 roku wspó³finansowane by³y przez programy regionalne Open So-

ciety Institute (Instytut Spo³eczeñstwa Otwartego): Program Wschód-Wschód (266 489,69 z³), Pro-

gram Bia³oruski (42 607,88 z³), Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (16 551,58 z³),

Regionalny Program Kulturalny (15 200 z³) oraz przez: German Marshall Fund of the United States

(Niemiecki Fundusz im. Marshalla w Stanach Zjednoczonych; 41 455,04 z³), Poland-America-Ukra-

ine Cooperation Initiative (Inicjatywa Wspó³pracy Polsko-Amerykañsko-Ukraiñskiej PAUCI;

192 529,22 z³), National Endowment for Democracy (Narodowy Fundusz Wspierania Demokracji;

90 466,52 z³), Charity Aid Foundation (Fundacja Pomocy Charytatywnej; 51 505,42 z³) i EU Commis-

sion (Komisja Europejska; 10 217,90 z³).

Program
Wspó³pracy
Miêdzynarodowej
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Program Wspó³pracy Miêdzynarodowej

We wspó³pracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP zorganizowaliœmy w War-
szawie w dniach 20-21 lutego 2003 roku miêdzynarodow¹ konferencjê z udzia³em
wybitnych ekspertów, obecnych i by³ych polityków oraz wysokich urzêdników
z krajów Unii Europejskiej, pañstw kandyduj¹cych i przysz³ych wschodnich s¹sia-
dów UE. Konferencjê otworzy³ prezydent Aleksander Kwaœniewski, a stanowisko
polskiego rz¹du na temat przysz³oœci polityki rozszerzonej Unii wobec nowych
s¹siadów zaprezentowa³ minister spraw zagranicznych W³odzimierz Cimoszewicz.
Podczas obrad zastanawiano siê nad propozycjami, jakie Unia mo¿e skierowaæ do
swoich nowych wschodnich s¹siadów. Szukano odpowiedzi na pytania: jaki wp³yw
bêd¹ mieli nowi cz³onkowie na wschodni¹ politykê Unii? Jakie wnioski mo¿emy
wyci¹gn¹æ z dotychczasowej polityki Wspólnoty wobec obszarów z ni¹ s¹siaduj¹-
cych? W jaki sposób lepiej wykorzystaæ w polityce Unii wobec jej nowych s¹sia-
dów program pomocowy dla krajów by³ego Zwi¹zku Radzieckiego – TACIS?

W konferencji wziêli udzia³ m.in. Dumitru Braghis (by³y premier Mo³dawii), Pawe³
Danejko (prezes Instytutu Prywatyzacji i Zarz¹dzania, Miñsk), Marek D¹browski
(przewodnicz¹cy Rady Fundacji CASE, Warszawa), Alistair MacDonald (szef ze-
spo³u ds. Europy Wschodniej, Kaukazu, Republiki Azji Œrodkowej w Komisji Eu-
ropejskiej), Bronis³aw Geremek (by³y minister spraw zagranicznych RP), Jurij Je-
chanurow (przewodnicz¹cy Komisji ds. polityki przemys³owej i przedsiêbiorczoœci
Rady Najwy¿szej Ukrainy), Christoph Jessen (komisarz ds. rozszerzenia UE
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RFN), Bronis³aw Komorowski (by³y mini-
ster obrony narodowej RP), Krzysztof Lis (prezes Instytutu Rozwoju Biznesu, War-
szawa), Tadeusz Mazowiecki (by³y premier RP), Victor Martins (by³y sekretarz
stanu ds. europejskich w Portugalii), Antonio Missiroli (analityk Instytutu ds.
Studiów Bezpieczeñstwa Unii Europejskiej, Pary¿), Dominique Moïsi (dyrektor
Francuskiego Instytutu Spraw Miêdzynarodowych, Pary¿), Fernando Moran Lo-
pez (by³y minister spraw zagranicznych Hiszpanii), Józef Oleksy (przewodnicz¹-
cy Komisji Europejskiej Sejmu RP), Sergiej Rogow (dyrektor Instytutu Studiów
Amerykañskich i Kanadyjskich Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa), Jacek Sary-
usz-Wolski (by³y sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej), Antti Satuli (wice-
minister spraw zagranicznych Finlandii), Heather Grabbe (dyrektor badañ w
Centrum Reform Europejskich, Londyn), Borys Tarasiuk (przewodnicz¹cy Komi-
sji Integracji Europejskiej Rady Najwy¿szej Ukrainy), Wincuk Wiaczorka (prze-
wodnicz¹cy Bia³oruskiego Frontu Ludowego – BNF), Andriej Zagorski (dyrektor
Instytutu Stosowanych Badañ Miêdzynarodowych, Moskwa).

W zwi¹zku z konferencj¹ przygotowaliœmy dwie publikacje. W pierwszej, Poli-
tyka Unii Europejskiej wobec s¹siadów. Lekcje z historii (autorzy: Klaus Bach-
mann, Pawe³ J. Borkowski, Dorota Heidrich, Agnieszka Mazur–Barañska), omó-
wiono wp³yw niektórych pañstw cz³onkowskich na dotychczasow¹ politykê
Unii wobec jej bli¿szych i dalszych s¹siadów. Zawiera ona tak¿e bibliografiê
polskiej literatury poœwiêconej wschodniej polityce Unii. Druga to sprawozda-
nie z konferencji zatytu³owane Polityka rozszerzonej Unii Europejskiej wobec
nowych s¹siadów (opracowane przez Agnieszkê Mazur-Barañsk¹ i Wojciecha
Stanis³awskiego), wydane po polsku i angielsku.

W dniach 21-22 marca 2003 zorganizowaliœmy miêdzynarodow¹ konferencjê
„Forum na rzecz Obywatelstwa Europejskiego” we wspó³pracy z Charities Aid
Foundation z Wielkiej Brytanii, Euro Citizen Action Service i Przedstawicielstwem
polskich organizacji pozarz¹dowych w Brukseli, przy finansowym wsparciu Dy-
rekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej. W konferencji uczest-
niczyli przedstawiciele œrodowisk akademickich, dzia³acze organizacji pozarz¹-
dowych zajmuj¹cych siê poradnictwem obywatelskim i informacj¹ europejsk¹,
przedstawiciele instytucji rz¹dowych i samorz¹dowych z kraju i z zagranicy, re-
prezentanci Komisji i Parlamentu Europejskiego oraz przedstawiciele Grecji, prze-
wodnicz¹cej Unii Europejskiej w pierwszej po³owie 2003 roku.

Miêdzynarodowe spotkania

„Wspólna Europa”
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„Obywatelstwo europejskie”
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W dyskusji g³os zabrali: Stanis³aw Biernat (kierownik Katedry Prawa Europejskie-
go Uniwersytetu Jagielloñskiego), Enrico Boaretto (szef Sekretariatu Komisji Od-
wo³awczej Parlamentu Europejskiego), Jakub Boratyñski (dyrektor programów
miêdzynarodowych Fundacji im. Stefana Batorego), Annette Bosscher (b. urzêd-
nik Komisji Europejskiej, przewodnicz¹ca rady Euro Citizen Action Service, Bruk-
sela), Filip Cornelis (Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Rozszerzenia),
S³awomir Cybulski (Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka), Siobhan Duffy (prawnik,
Citizens Signpost Service, Dublin), Maciej Duszczyk (Urz¹d Komitetu Integracji
Europejskiej), Marisol Garcia (Uniwersytet w Barcelonie), Hanna Gorska (prezes
Zwi¹zku Biur Porad Obywatelskich), Soren Haar (Biuro Porad Obywatelskich oraz
Euro Citizen Action Service w Brukseli), Simon Hebditch (dyrektor w Charities Aid
Foundation, Londyn), Gabor Halmai, (dyrektor Centrum Informacji i Dokumenta-
cji Praw Cz³owieka, Budapeszt), Artur Janas (wicedyrektor Wojewódzkiego Urzê-
du Pracy w Toruniu), Stanis³aw Konopacki (Wydzia³ Studiów Miêdzynarodowych
i Politycznych Uniwersytetu £ódzkiego), Julian Korman (prezes Stowarzyszenia
Polskich Przedsiêbiorstw Us³ugowych w RFN, Kolonia), Irena Lipowicz (ambasa-
dor RP w Austrii), Ewa Majdowska (wicedyrektor Biura Uznawalnoœci Wykszta³ce-
nia Wy¿szego i Wymiany Miêdzynarodowej, Warszawa), Witold Or³owski (do-
radca ds. gospodarczych w Kancelarii Prezydenta RP), Babis Papaioannou
(Przedstawiciel Prezydencji Greckiej w UE), David Petrie (przewodnicz¹cy Stowa-
rzyszenia Wyk³adowców Cudzoziemców we W³oszech – ALLSI), Andrzej Rudka
(Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Warszawa), Salla Saastamoinen
(Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwoœci i Spraw Wewnêtrznych, Komisja Euro-
pejska), Nicola Simpson (dyrektor Krajowego Zwi¹zku Biur Porad Obywatelskich
w Wielkiej Brytanii), Katarzyna Soboñ (Komisja ds. Integracji Europejskiej, NSZZ
Solidarnoœæ, Gdañsk), Jerzy Œwi¹tkiewicz (zastêpca Rzecznika Praw Obywatelskich),
Pawe³ Œwieboda (dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Obs³ugi Negocjacji
Akcesyjnych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych), Krystyna Tokarska-Biernacik
(podsekretarz w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej), Richard
Upson (doradca, Euro Citizen Action Service, Londyn), Tony Venables (dyrektor,
Euro Citizen Action Service, Londyn), Roman Wieruszewski (kierownik Centrum
Praw Cz³owieka PAN, Poznañ), Mieczys³awa Zdanowicz (Rada ds. UchodŸców).

Konferencji towarzyszy³y dwie publikacje: przewodnik po prawach wynikaj¹-
cych z instytucji obywatelstwa europejskiego Obywatelstwo europejskie. Pyta-
nia i odpowiedzi (opracowanie: Karolina Stawicka) oraz wybór artyku³ów Oby-
watelstwo europejskie. Rozwa¿ania (opracowanie wersji polskiej: Maciej
Duszczyk, Karolina Stawicka). Obie publikacje by³y oparte na opracowaniach
Euro Citizen Action Service.

W dniach 18-19 maja 2003 zorganizowaliœmy z Ministerstwem Spraw Zagranicz-
nych seminarium z udzia³em polityków, dziennikarzy, dzia³aczy organizacji poza-
rz¹dowych z Czech, Polski, S³owacji i Wêgier. Uczestnicy dyskutowali o dotychcza-
sowych doœwiadczeniach wspó³pracy miêdzy krajami Grupy Wyszehradzkiej oraz
o perspektywach Grupy po wst¹pieniu krajów naszego regionu do Unii.

W dyskusji brali udzia³: Jozef Adamec (koordynator wspó³pracy wyszehradzkiej
MSZ, Bratys³awa), Piotr Bajda (Instytut Polski, Bratys³awa), Laszlo Csaba, (profe-
sor Uniwersytetu Œrodkowoeuropejskiego, Budapeszt), Micha³ Czy¿ (wicedyrek-
tor Departamentu UE, MSZ, Warszawa), Pavol Demes (German Marshall Fund
of the United States, Bratys³awa), Akos Engelmeyer (b. ambasador Wêgier w
Polsce), Bogdan Góralczyk (b. dyrektor Gabinetu Politycznego, MSZ, Warsza-
wa), Andras Gyenge (dyrektor Departamentu Wspó³pracy Regionalnej, koordy-
nator wspó³pracy wyszehradzkiej, MSZ, Budapeszt), Mihaly Gyor (ambasador
Wêgier w Polsce), Andrzej Jagodziñski (b. dyrektor Instytytu Polskiego w Pra-
dze), Zbigniew Janas (wspó³za³o¿yciel Solidarnoœci Polsko-Czesko-S³owackiej),
Miros³aw Jasiñski (dyrektor Instytutu Polskiego, Praga), Marek Jeziorski (wice-
dyrektor Departamentu Europy, koordynator wspó³pracy wyszehradzkiej, MSZ,
Warszawa), Marek Jêdrys (dyrektor Departamentu Europy, MSZ, Warszawa), Alek-
sander Kaczorowski (zastêpca redaktora naczelnego „Newsweek Polska”), Do-
rota Komornicka (za³o¿yciel i prezes Wyszehradzkiej Sieci Funduszy Lokalnych,
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Wójtowice), Krzysztof Komornicki (Stowarzyszenie Zdanie), Bedrich Kopecky (am-
basador Republiki Czeskiej w Polsce), Maciej KoŸmiñski (b. ambasador RP na
Wêgrzech), Andrzej Krawczyk (ambasador RP w Republice Czeskiej), Csaba Lo-
rincz (b. wiceminister spraw zagranicznych, doradca parlamentarnej komisji
spraw zagranicznych, Budapeszt), Pavol Lukac (S³owackie Stowarzyszenie Polity-
ki Zagranicznej), Grigorij Meseznikov (prezes Instytutu Spraw Publicznych, Bra-
tys³awa), Janusz Onyszkiewicz (b. minister obrony narodowej), Jaromir Plisek
(dyrektor Departamentu Europy Œrodkowej, koordynator wspó³pracy wyszeh-
radzkiej, MSZ, Praga), Urban Rusnak (dyrektor Miêdzynarodowego Funduszu
Wyszehradzkiego), Jiri Schneider (dyrektor Departamentu Analiz i Planowania,
MSZ, Praga), Karel Jan Schwarzenberg (b. szef Kancelarii Prezydenta Vaclava
Havla), Jan Truszczyñski (podsekretarz stanu, MSZ, Warszawa), Magda Vasary-
ova (ambasador S³owacji w Polsce), Lubos Vesely (Fundacja Cz³owiek w Zagro¿e-
niu, Praga), Peter Weiss (profesor Uniwersytetu Ekonomicznego, Bratys³awa),
Agnieszka Wielowieyska (dyrektor Departamentu Promocji, MSZ, Warszawa),
Rafa³ Wiœniewski (ambasador RP na Wêgrzech).

29 maja 2003 wspó³organizowaliœmy dyskusjê grupy ds. refleksji nad ducho-
wym i kulturowym wymiarem Europy, powo³anej z inicjatywy Romano Prodie-
go, Przewodnicz¹cego Komisji Europejskiej a kierowanej przez prof. Krzyszto-
fa Michalskiego, dyrektora Instytutu Nauk o Cz³owieku w Wiedniu.
Przedmiotem dyskusji by³y problemy kszta³towania siê to¿samoœci nowej Unii
oraz stosunki z krajami, które poza Uni¹ pozostaj¹. W dyskusji, nad któr¹ pa-
tronat honorowy obj¹³ Prezydent Aleksander Kwaœniewski (spotkanie odby-
wa³o siê w Belwederze), uczestniczyli wybitni intelektualiœci i politycy z kra-
jów Unii Europejskiej oraz z Rosji, Ukrainy i Turcji.

W spotkaniu brali udzia³ m.in.: Candan Azer (ambasador Turcji w Polsce), Kurt
Biedenkopf (b. premier Saksonii), Bruno Dethomas (przedstawiciel Komisji Eu-
ropejskiej w Polsce), Timothy Garton Ash (profesor Uniwersytetu w Oxfordzie),
Bronis³aw Geremek (b. minister spraw zagranicznych RP), Sandro Gozi (Gabinet
Przewodnicz¹cego Komisji Europejskiej), Jaros³aw Hrycak (historyk, Uniwersy-
tet im. Iwana Franki, Lwów), Danuta Hübner (sekretarz stanu, MSZ, Warszawa),
Will Hutton (b. redaktor naczelny „Observer”), Tadeusz Iwiñski (sekretarz stanu,
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów), Grigorij Jawlinski (przewodnicz¹cy partii
Jab³oko, Moskwa), Lena Kolarska-Bobiñska (dyrektor Instytutu Spraw Publicz-
nych), Jurij Lewada (socjolog, Moskwa), Tadeusz Mazowiecki (b. premier RP),
Krzysztof Michalski (dyrektor Instytutu Nauk o Cz³owieku, Wiedeñ), Piotr Nowi-
na-Konopka (wicerektor Kolegium Europejskiego w Natolinie), Wanda Rapaczyñ-
ska (prezes Zarz¹du Agora S.A.), Myko³a Riabczuk (redaktor pisma „Krytyka”,
Kijów), Adam Daniel Rotfeld (podsekretarz stanu, MSZ, Warszawa), Aleksander
Smolar (prezes Fundacji im. Stefana Batorego), Karel Jan Schwarzenberg (b. szef
kancelarii prezydenta Havla), Jolanta Szymanek-Deresz (szef Kancelarii Prezy-
denta RP), Yasar Yakis (by³y minister spraw zagranicznych Turcji).
Dyskusja w Belwederze by³o pierwsz¹ publiczn¹ debat¹ towarzysz¹c¹ regular-
nym spotkaniom grupy. Kolejne zaplanowano w Pary¿u, Wiedniu i Berlinie.

W dniach 30-31 maja 2003 roku zorganizowaliœmy konferencjê „Dobra kultury
i problemy w³asnoœci – doœwiadczenia Europy Œrodkowej po 1989 roku”. Spo-
tkanie by³o poœwiêcone problemowi w³asnoœci dzie³ sztuki przejêtych przez
pañstwo w czasach komunistycznych. Porównywano obowi¹zuj¹ce w ró¿nych
krajach rozwi¹zania prawne dotycz¹ce w³asnoœci osób prywatnych, organiza-
cji spo³ecznych, koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych.

Wœród referentów znaleŸli siê: Fero Alexander (Centralny Zwi¹zek ̄ ydowskich
Gmin Religijnych S³owacji, Bratys³awa), Algis Balezentis (prawnik, Ministerstwo
Sprawiedliwoœci, Wilno), Gra¿yna Dremaite (konserwator, przewodnicz¹ca Pañ-
stwowej Komisji Ochrony Zabytków Litwy, Wilno), Franiszek Cemka (Minister-
stwo Kultury, Warszawa), Nawojka Cieœliñska–Lobkowicz (historyk sztuki, Fo-
rum ds. Rozproszonych Dóbr Kultury, Warszawa), Dorota Folga-Januszewska
(historyk sztuki, Muzeum Narodowe w Warszawie), István Fodor (historyk,

Seminarium
„Granice Europy.

Stosunki rozszerzonej Unii Europejskiej
z Rosj¹, Turcj¹ i Ukrain¹”

Konferencja
„Dobra kultury i problemy w³asnoœci –

doœwiadczenia Europy Œrodkowej
po 1989 roku”



58

Program Wspó³pracy Miêdzynarodowej

archeolog, Wêgierskie Muzeum Narodowe w Budapeszcie), Gábor Galik (praw-
nik, Gabinet Premiera, Budapeszt), Hans-Joachim Hinz (historyk, serwis infor-
macji naukowej – „Dr. Tatzkow i Partnerzy”, Berlin), Pavel Jirásek (ekonomista,
Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej), Jan Kudrna (prawnik, Wydzia³ Prawa
Uniwersytetu Karola w Pradze), Serhij Kot (historyk, Instytut Historii Ukrainy
Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijów), Wojciech Kowalski (prawnik, am-
basador tytularny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, Warszawa), Jaro-
slaw Lobkowicz (pose³, cz³onek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
w Strasburgu, Praga), Astrid Müller-Katzenburg (prawnik, adwokat, Berlin),
Ágnes Peresztegi (prawnik, Komitet Restytucji Wêgierskiego Zwi¹zku Gmin
¯ydowskich, Budapeszt), Jacek Purchla (historyk sztuki, Miêdzynarodowe Cen-
trum Kultury w Krakowie), Andrzej Rottermund (historyk sztuki, Zamek Kró-
lewski w Warszawie), Stefan Turner (prawnik, Instytut Badañ nad Miêdzynaro-
dow¹ Ochron¹ Dóbr Kultury w Saarbrücken).

Konferencja by³a trzecim spotkaniem z organizowanego przez nas od 2002 roku
cyklu „Przemieszczone dobra kultury”, poœwiêconego problemowi zaginionych
lub przemieszczonych dóbr kultury, które w wyniku wojen i zmian granic znalaz³y
siê na obszarze innych pañstw. Chcemy prowadziæ publiczne debaty na ten kon-
trowersyjny i przez lata przemilczany temat oraz przyczyniæ siê do wypracowania
w tej kwestii wspólnego stanowiska krajów Europy Œrodkowej i Wschodniej.

Fundacja by³a wspó³organizatorem odbywaj¹cej siê w dniu 23 czerwca 2003
roku telekonferencji na temat przysz³oœci Europy, stanowi¹cej element projek-
tu „Hearing from Europe” (G³osy z Europy) – dyskusji z udzia³em przedstawi-
cieli krajów-cz³onków Unii Europejskiej i pañstw akcesyjnych.

W dyskusji uczestniczyli: reprezentanci Irlandii – Alan Dukes (by³y minister
transportu, energii i komunikacji, dyrektor generalny Instytutu Spraw Euro-
pejskich), Garret FitzGerald (by³y premier Irlandii), Paul Gillespie (szef dzia³u
zagranicznego „The Irish Times”), Turlough O’Sullivan (dyrektor generalny Ir-
landzkiej Konfederacji Biznesu i Pracodawców); Polski – Henryka Bochniarz
(prezes Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych), Danuta Hübner (mi-
nister ds. europejskich), Aleksander Smolar (prezes Fundacji im. Stefana Bato-
rego), Henning Tewes (dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce) oraz
Portugalii – Victor Martins (starszy konsultant Europejskiego Banku Inwesty-
cyjnego w Citigroup i by³y sekretarz stanu ds. europejskich), Guilherme d’Oli-
veira Martins (deputowany do Parlamentu oraz cz³onek Konwentu Europej-
skiego), Francisco Sarsfield Cabral (dziennikarz Rádio Renascença), Alvaro de
Vasconcelos (dyrektor Instytutu Studiów Strategicznych i Miêdzynarodowych).
Debatê prowadzi³ Giles Merritt (dziennikarz i sekretarz generalny „Friends of
Europe”), a wyst¹pienia komentowa³ Antonio Vitorino (komisarz Unii Euro-
pejskiej ds. wewnêtrznych i sprawiedliwoœci).

Spotkanie by³y transmitowane na ¿ywo w internecie, a skróty przedstawiono
w licznych europejskich stacjach telewizyjnych. Koordynatorem ogólnoeuro-
pejskiego projektu by³o stowarzyszenie „Friends of Europe”, a wspó³organiza-
torem dyskusji w Polsce Fundacja Konrada Adenauera. Patronat medialny nad
konferencj¹ objê³a telewizja TVN 24.

Realizacjê projektu „Nowa Unia Europejska i Ukraina” rozpoczêliœmy w 2002
roku. Jego celem jest ocena stosunków miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Ukrain¹,
analiza wp³ywu, jaki na te stosunki bêdzie mia³o rozszerzenie Unii oraz opra-
cowanie mo¿liwych strategii i konkretnych rozwi¹zañ dotycz¹cych relacji miê-
dzy poszerzon¹ Uni¹ a Ukrain¹, która po 2004 roku stanie siê jej bezpoœred-
nim s¹siadem.

Telekonferencja
o przysz³oœci Europy

Nowa Unia Europejska i Ukraina
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Przygotowujemy zbiór analiz politycznych, spo³ecznych i gospodarczych oraz
raportów, i rekomendacji dotycz¹cych miêdzy innymi nowej polityki Unii Euro-
pejskiej wobec Ukrainy i zmian na Ukrainie, koniecznych wobec perspektywy
procesów integracyjnych. Zakoñczenie projektu jest przewidziane na 2004 rok.
Projekt jest realizowany we wspó³pracy z partnerami ukraiñskimi (g³ównie Fun-
dacj¹ Odrodzenia w Kijowie) oraz instytucjami polskimi i zagranicznymi, przy finan-
sowym wsparciu Inicjatywy Wspó³pracy Polsko-Amerykañsko-Ukraiñskiej (PAUCI).

W ramach projektu powsta³ w 2003 roku raport wstêpny More than Neighbour
– proposals for the EU’s future policy towards Ukraine (Wiêcej ni¿ s¹siad. Propo-
zycje dotycz¹ce przysz³ej polityki UE wobec Ukrainy), który zaprezentowany
zosta³ w lutym w siedzibie Centre for European Policy Studies w Brukseli.
W dyskusji nad raportem wziêli udzia³ urzêdnicy Unii Europejskiej, dyplomaci,
eksperci i dziennikarze. W czerwcu ukraiñskie wydanie raportu zaprezentowa-
liœmy w Kijowie. W 2003 roku trwa³y prace ekspertów zaanga¿owanych w pro-
jekt nad raportem koñcowym. Odby³y siê dwa seminaria (styczeñ i czerwiec).
Jesieni¹ powsta³a wersja ostateczna raportu, który opublikowano w 2004 roku.
Na stronie internetowej Fundacji opublikowaliœmy 12 analiz ekspertów uczest-
nicz¹cych w projekcie, dotycz¹cych ró¿nych aspektów stosunków miêdzy Uni¹
Europejsk¹ i Ukrain¹.

Eksperci uczestnicz¹cy w projekcie: Miros³aw Bieniecki, (Uniwersytet Œrodkowo-
europejski – Central European University, Warszawa), dr Hanna Bojar (Instytut
Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa), Jakub Boratyñski (Fundacja im.
Stefana Batorego, Warszawa), Alexander Duleba (Slovak Foreign Policy Associa-
tion, Bratys³awa), Michael Emerson (Centre for European Policy Studies, Brukse-
la), Grzegorz Gromadzki (Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa), prof. Olek-
sij Harañ (Akademia Kijowsko-Mohylañska), Ma³gorzata Jakubiak (Centrum Analiz
Spo³eczno-Ekonomicznych, Warszawa), Joanna Konieczna (Instytut Socjologii Uni-
wersytetu Warszawskiego), Iryna Krawczuk (European and Comparative Law Cen-
tre, Kijów), prof. Joanna Kurczewska (Instytut Socjologii Polskiej Akademii Nauk,
Warszawa), Zsuzsanna Ludvig (Institute for World Economics, Budapeszt), Hry-
horij Nemyria (Fundacja Odrodzenia, Kijów), László Póti (Institute for Strategic
and Defence Studies, Budapeszt), Oleksandr Suszko (Center for Peace, Conver-
sion and Foreign Policy of Ukraine, Kijów), Marius Vahl (Centre for European
Policy Studies, Bruksela), Kataryna Wolczuk (Centre for Russian and East Europe-
an Studies, University of Birmingham), Przemys³aw ¯urawski vel Grajewski (Wy-
dzia³ Studiów Miêdzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu £ódzkiego).

Obok analiz i raportów wa¿nym elementem projektu by³y badania socjologicz-
ne. W styczniu 2003 w siedzibie Fundacji oraz w czerwcu w Kijowie zosta³y za-
prezentowane wyniki przeprowadzonych w 2002 roku badañ opinii publicznej
w Polsce, dotycz¹ce stosunku Polaków do Ukraiñców, postaw Polaków wobec
migracji ekonomicznej i wobec wprowadzenia wiz dla obywateli Ukrainy. Opra-
cowanie wyników badañ, pod tytu³em Polacy-Ukraiñcy, Polska-Ukraina. Paradoksy
stosunków s¹siedzkich (autor: Joanna Konieczna), zosta³o opublikowane na stro-
nie Fundacji oraz wydane w jêzyku ukraiñskim. Latem 2003 roku przeprowadzi-
liœmy badania opinii publicznej na Ukrainie na temat stosunku do procesu roz-
szerzenia Unii i jego skutków dla Ukrainy oraz na temat migracji ekonomicznej
obywateli Ukrainy do s¹siednich pañstw. Wyniki zaprezentowano w paŸdzierni-
ku we Wroc³awiu podczas konferencji poœwiêconej wspó³pracy polsko-ukraiñ-
skiej, zorganizowanej przez tamtejsze Kolegium Europy Wschodniej.

Oprócz badañ opinii publicznej wykonane zosta³y w obu krajach tzw. badania
jakoœciowe. Badania przeprowadzone na Ukrainie obejmowa³y 30 wywiadów
z ukraiñskimi politykami i znanymi osobami publicznymi. Otrzymaliœmy szeroki
wachlarz wyczerpuj¹cych i mocno zró¿nicowanych opinii przedstawicieli elit
ukraiñskich, dotycz¹cych relacji miêdzy Ukrain¹ a Uni¹ Europejsk¹. Wywiady
przeprowadzone na Ukrainie zosta³y opublikowane po angielsku i ukraiñsku.
Wiosn¹ grupa socjologów z Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem prof. Jo-
anny Kurczewskiej przeprowadzi³a 70 wywiadów z Polakami (przedstawiciela-
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mi w³adz lokalnych, funkcjonariuszami Stra¿y Granicznej i policji, przedsiê-
biorcami i dzia³aczami organizacji pozarz¹dowych) oraz obywatelami Ukrainy
mieszkaj¹cymi i pracuj¹cymi – legalnie i nielegalnie – w Polsce, na temat sto-
sunków polsko-ukraiñskich oraz wzajemnych kontaktów po rozszerzeniu UE.
Informacje o projekcie, w tym m.in. lista ekspertów oraz publikacje, dostêpne
s¹ na stronie internetowej Fundacji: www.batory.org.pl/mnarod/ukraina.htm

W 2002 roku rozpoczêliœmy projekt, którego celem by³o zainicjowanie wspól-
nej pracy œrodowisk niezale¿nych bia³oruskich ekspertów nad zbiorem reko-
mendacji dotycz¹cych kierunków przemian na Bia³orusi. Projekt otrzyma³
wsparcie finansowe ze strony National Endowment for Democracy.
W 2003 roku odby³y siê cztery spotkania zespo³ów ekspertów pracuj¹cych kolej-
no nad: koncepcj¹ reform ekonomicznych (6-9 lutego), politycznych (7-9 mar-
ca), spo³ecznych (11-13 kwietnia) i w sferze edukacji (25-27 kwietnia oraz 30
maja -1 czerwca). Omawiano tak¿e dotychczasow¹ i przysz³¹ politykê Unii Euro-
pejskiej wobec Bia³orusi. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele ró¿nych
œrodowisk eksperckich z pañstwowych i niezale¿nych oœrodków badawczych,
z oœrodków akademickich i organizacji pozarz¹dowych oraz dziennikarze.
W projekcie wziê³a udzia³ du¿a grupa uczestników z Bia³orusi oraz goœcie z kra-
jów Europy Œrodkowej i Wschodniej: Galina Agapowa (Estonia), Dariusz Filar
(Polska), E³ka Georgiewa-Niko³owa (Bu³garia), Ihor Koluszko (Ukraina), Martin
Valentovic (S³owacja), Tomasz ¯ukowski (Polska), El¿bieta Królikowska (Polska),
Józef P³oskonka (Polska), W³adys³aw Romanow (Ukraina), Ruta Vainiene (Litwa).

Efekty projektu przedstawiono w publikacji Bia³oruœ: scenariusze reform (re-
dakcja: Aleœ Ancipienka, Walerka Bu³hakau, Agnieszka Komorowska), prezen-
tuj¹cej mo¿liwe scenariusze przysz³ych demokratycznych i pro-europejskich
reform na Bia³orusi. Autorami opracowañ s¹: Nina Antanowicz, Lawon Barsz-
czeuski, Mika³aj Burdyka, Pawe³ Danejka, HienadŸ Hermanowicz, Michai³ Hu-
sakouski, Alena Karpiewicz, Andruœ Klikonou, Aleœ Lachwiniec, U³adzimier Lu-
kiewicz, Alaksandar Macias, Siarhiej Piacinkin, U³adzimier Rouda, Galina
Rusiecka, Sofia Sawie³awa, Alaksandar Sasnou, Waler Sidarczuk, Pawe³ Terasz-
kowicz, Andriej Wardamacki, Galina Wieramiejczyk, Mika³aj Zaprudzki, Barys
¯alibo, Alaksandar ¯uczkou. Publikacja ukaza³a siê w trzech jêzykach: bia³oru-
skim, rosyjskim i angielskim. Na stronie internetowej Fundacji dostêpne jest
jej obszerne streszczenie w jêzyku polskim.

3 listopada 2003 w Miñsku na Bia³orusi odby³a siê pierwsza z trzech planowa-
nych prezentacji tej publikacji. Do dyskusji zaprosiliœmy ekspertów, polityków
i dziennikarzy, wziêli w niej udzia³ m.in.: Stanis³aw Bohdankiewicz (Zjednoczo-
na Partia Obywatelska), Waler Karbalewicz (analityk, Centrum Strategia, Miñsk),
U³adzimier Parfianowicz (deputowany, Zgromadzenie Narodowe – Izba Przed-
stawicieli), Ihor Pelipas (Instytut Prywatyzacji i Zarz¹dzania, Miñsk), Wincuk
Wiaczorka (Bia³oruski Front Ludowy). W spotkaniu uczestniczy³ tak¿e Tadeusz
Pawlak, ambasador RP na Bia³orusi.

27 listopada 2003 zaprezentowaliœmy nasz¹ publikacjê w Warszawie. Prezen-
tacji towarzyszy³a dyskusja Czy mo¿na zreformowaæ Bia³oruœ?. Naszymi goœæ-
mi byli Anatol LabedŸka (Zjednoczona Partia Obywatelska), ̄ anna Litwina (pre-
zes Bia³oruskiego Zwi¹zku Dziennikarzy), Aliaksandar Milinkiewicz (dzia³acz
organizacji pozarz¹dowych), Witali Silicki (ekonomista i politolog) i Wincuk
Wiaczorka, a dyskusjê prowadzi³ Aleksander Smolar.

Od 2000 roku prowadzimy program stypendialny dla m³odych ekonomistów,
prawników i socjologów z Bia³orusi, umo¿liwiaj¹cy im odbycie sta¿y w pol-
skich uczelniach i instytucjach badawczych. Sta¿e maj¹ pomóc w przygotowa-
niu œrodowiska m³odych naukowców bia³oruskich do reform w ich kraju.

Europejski wybór dla Bia³orusi

Scenariusze reform

Polskie reformy:
sta¿e dla m³odych

naukowców z Bia³orusi



61Sprawozdanie 2003

Program Wspó³pracy Miêdzynarodowej

W 2003 nastêpuj¹ce instytucje przyjê³y bia³oruskich sta¿ystów: Biuro Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich, Polska Akademia Nauk (Instytut Filozofii i Socjologii,
Instytut Nauk Prawnych, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa), Szko³a G³ówna
Handlowa (Instytut Statystyki i Demografii, Katedra Marketingu Miêdzynaro-
dowego, Katedra Finansów Miêdzynarodowych, Kolegium Zarz¹dzania i Fi-
nansów), Uniwersytet Œl¹ski (Wydzia³ Prawa i Administracji) oraz Uniwersytet
Warszawski (Instytut Prawa Karnego, Instytut Stosowanych Nauk Spo³ecznych,
Wydzia³ Geografii i Studiów Regionalnych, Wydzia³ Zarz¹dzania, Katedra Ma-
kroekonomii, Katedra Small Businessu).

W sta¿ach uczestniczyli: Galina Aleksawa (Miñsk), Aliaksiei Aniszczanka (Miñsk),
Natalia Anohina (Miñsk), Siarhej Artsiemjeu (Miñsk), Olga Bie³aja (Miñsk), Tacia-
na Braciankawa (Miñsk), Mika³aj Burdyka (Miñsk), Andrej Bujeu (Osipowicze),
Nadzeja Juraszewicz (Miñsk), Wolha Karnickaja (Miñsk), Michai³ Kolbuch (Miñsk),
Aliaksej Lastouski (£ukaszowa), Juri £uka (Miñsk), Pawe³ Miszyn (Nowopo³ock),
Wadzim Paulau (Miñsk), Lilija Razaronawa (Miñsk) i Juri ¯wirblow (Miñsk).

Od 2001 roku organizujemy na bia³oruskich uczelniach cykl wyk³adów „Drogi
do demokracji i wolnego rynku”, poœwiêconych zagadnieniom transformacji
gospodarczej i ustrojowej w krajach naszego regionu. W kwietniu 2003 roku
odby³y siê wyk³ady Zmiany strukturalne w polskiej gospodarce na drodze do UE,
prowadzone przez prof. Jerzego Osiatyñskiego oraz Transformacja systemu
prawnego Polski w zwi¹zku z integracja z Uni¹ Europejsk¹, prowadzone przez
Micha³a Skwierczyñskiego, z Departamentu Prawa Europejskiego Urzêdu Ko-
mitetu Integracji Europejskiej. Tematem kolejnych wyk³adów, prowadzonych
w maju przez prof. Zdzis³awa Najdera by³y Polskie plany europejskiej polityki
wschodniej. S³uchaczami wyk³adów byli studenci Bia³oruskiego Uniwersytetu
Pañstwowego, Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego, Instytutu Pra-
woznawstwa oraz niezale¿nej inicjatywy edukacyjnej Bia³oruskie Kolegium.
Wyk³adowcy spotkali siê tak¿e z m³odymi ekonomistami z Instytutu Zarz¹dza-
nia i Prywatyzacji, dziennikarzami gazety „Bia³oruskij Rynok” oraz politykami.
Wyk³ady organizowane by³y we wspó³pracy z Instytutem Polskim w Miñsku i
Bia³oruskim Towarzystwem Schumanowskim.

To wspólny projekt Fundacji im. Stefana Batorego oraz Helsiñskiej Fundacji
Praw Cz³owieka, maj¹cy na celu promowanie idei przyjaznej i otwartej wschod-
niej granicy Unii Europejskiej. W czerwcu 2003 og³osiliœmy raport Monitoring
wschodnich granic Polski (autorzy: Jakub Boratyñski, Marta Kindler, Irena Rze-
pliñska, Karolina Stawicka, Ernest Zienkiewicz), opracowany na podstawie
badania ankietowego przeprowadzonego w 2002 roku wœród cudzoziemców
przekraczaj¹cych wschodni¹ granicê Polski. Raport ten przedstawia obraz pol-
skiej granicy widziany oczami cudzoziemców ze Wschodu oraz zawiera suge-
stie i rekomendacje dotycz¹ce poprawy traktowania cudzoziemców i rozwoju
infrastruktury przejœæ granicznych na granicy wschodniej. Wnioski z raportu
zosta³y przekazane s³u¿bom granicznym oraz instytucjom odpowiedzialnym
za realizacjê polskiej polityki wschodniej.

Latem 2003 roku rozpoczêliœmy przygotowania do drugiej fazy projektu,
w której oceniamy procedury wydawania wiz obywatelom Bia³orusi, Rosji i Ukra-
iny przez polskie placówki konsularne (od 1 paŸdziernika 2003 podró¿uj¹cy z
tych krajów do Polski musz¹ posiadaæ polsk¹ wizê). W realizacji projektu uczest-
niczy równie¿ Collegium Civitas z Warszawy oraz organizacje pozarz¹dowe ze
Wschodu. S¹ to m.in.: Stowarzyszenie Kowczeg (Odessa), Organizacja Obrony
Praw M³odzie¿y Wo³ynia (£uck), Dialog Europejski (Lwów), Centrum Pokoju,
Konwersji i Zagranicznej Polityki Ukrainy (Kijów), Charkowska Grupa Obrony Praw,
Centrum Nauk Spo³ecznych i Politycznych Strategia (St. Petersburg), Moskiew-

Drogi do demokracji
i wolnego rynku

– wyk³ady na Bia³orusi

Monitoring otwartoœci

wschodnich granic Polski
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ska Grupa Helsiñska, Kaliningradzka Regionalna Organizacja Spo³eczna Regio-
monti. W projekcie uczestnicz¹ równie¿ organizacje z Bia³orusi.

Na podstawie relacji naszych partnerów o warunkach wydawania wiz w pierw-
szych dwóch tygodniach po ich wprowadzeniu, przekazaliœmy Ministerstwu Spraw
Zagranicznych RP wstêpne uwagi i sugestie dotycz¹ce procedur wizowych.
W paŸdzierniku i listopadzie odby³y siê spotkania robocze organizacji partnerskich
ze Wschodu przygotowuj¹ce do przeprowadzenia badania monitoringowego.
O znaczeniu projektu dla ochrony praw cz³owieka mówili na jednym z tych spotkañ
m. in. Siergiej Kowaliow (by³y Rzecznik Praw Obywatelskich w Rosji) i Ludmi³a Alek-
siejewa (prezydent Miêdzynarodowej Helsiñskiej Federacji Praw Cz³owieka).

Projekt, adresowany do dziennikarzy prasy regionalnej z Bia³orusi, Polski
i Ukrainy, obejmuje cykl wizyt studyjno-warsztatowych, które maj¹ s³u¿yæ na-
wi¹zaniu kontaktów i wymianie informacji, zwiêkszeniu liczby publikacji pra-
sowych poœwiêconych sytuacji w krajach regionu i – w konsekwencji – prze³a-
mywaniu istniej¹cych uprzedzeñ i stereotypów. Klub dzia³a od 2001 roku.
Pierwsza wizyta w 2003 (Warszawa, 24-28 marca) poœwiêcona by³a analizie
stereotypów pojawiaj¹cych siê w tekstach prasowych, programach radiowych
i telewizyjnych. Omawiane by³y m.in. stereotypy dotycz¹ce kobiet, mniejszo-
œci narodowych, chorych na AIDS, narkomanów i osób chorych psychicznie.
Mówiono tak¿e o znaczeniu stereotypów narodowych we wzajemnych rela-
cjach Bia³orusinów, Polaków i Ukraiñców.

Drugie spotkanie (Lwów, 19-23 paŸdziernika, Przemyœl, 23-26 paŸdziernika)
poœwiêcone by³o sytuacji po obu stronach granicy polsko-ukraiñskiej oraz pol-
sko-bia³oruskiej po wprowadzeniu wiz. Omawiano skutki systemu wizowego
dla wspó³pracy politycznej i gospodarczej: problemy pojawiaj¹ce siê we wspó³-
pracy przygranicznej, zasady otrzymywania wiz przez obywateli Bia³orusi
i Ukrainy, procedury, tryb pracy i warunki, w jakich dzia³aj¹ polskie konsulaty
na Ukrainie. Uczestnicy spotkania zapoznali siê tak¿e z prac¹ polskiego i ukra-
iñskiego urzêdu celnego oraz dwóch przejœæ granicznych: w Rawie Ruskiej
i Korczowej. Po raz pierwszy wspó³organizatorem wizyty by³o Centrum Badañ
Informacyjnych Meridian ze Lwowa, którym kieruje jeden z cz³onków klubu
dziennikarzy, O³eksandr £awrynowicz.

W wizytach zorganizowanych w 2003 roku uczestniczyli dziennikarze z redak-
cji bia³oruskich – „Bir¿a Informacii” (Grodno), „Info-Kurier” (S³uck), „Inform-
Progu³ka” (£uniniec), „Intex-Press” (Baranowicze), „Kurier iz Borisowa” (Bory-
sów), „Witebskij Kurier” (Witebsk); polskich – „Gazety Krakowskiej” (Kraków),
„Kuriera Lubelskiego” (Lublin), „Nowin” (Rzeszów), „Tygodnika Powszechne-
go” (Kraków); ukraiñskich – „Czernihiwski Widomosti” (Czernichów), „Ha³y-
czyna” (Iwano-Frankiwsk), „Iliczewiec” (Mariupol), Interfax-Ukraina (Odessa),
„Naddniprianska Prawda“ (Cherson), „Nova Ternopilska Hazeta” (Tarnopol),
„Radio Swoboda” (Donieck), „Sim Dniw”, (Równe), „Staryj Zamok” (U¿horod),
„Territoria” (Odessa), „Urjadowyj Kurier” (Równe), „Wilne S³owo” (¯ytomierz),
„Wriemia Cze” (Odessa), „Wysokij Zamok” (Lwów).

Od 2000 roku prowadzimy dzia³ania na rzecz rozwoju wspó³pracy miêdzy ró¿-
nymi œrodowiskami (samorz¹dem, instytucjami kulturalnymi i naukowymi,
organizacjami pozarz¹dowymi i stowarzyszeniami gospodarczymi) z Obwodu
Kaliningradzkiego, Polski i Litwy. G³ównymi partnerami w projekcie s¹: Elbl¹-
skie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarz¹dowych i Stowarzyszenie
Wspólnota Kulturowa Borussia.

W 2003 roku powsta³a koalicja 30 instytucji, organizacji i przedsiêbiorstw za-
interesowanych wspó³prac¹, w jej ramach powo³ano grupy robocze – do spraw

Klub dziennikarzy:
Bia³oruœ, Polska, Ukraina

Forum Przyjaznego S¹siedztwa
– Litwa, Obwód Kaliningradzki, Polska

Wspó³praca s¹siedzka
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m³odzie¿y, organizacji obywatelskich, biznesu, kultury i edukacji, turystyki oraz
wspó³pracy samorz¹dów.

15 grudnia odby³o siê seminarium na temat wspó³pracy województwa war-
miñsko-mazurskiego z Obwodem Kaliningradzkim, wspó³organizowane przez
Urz¹d Marsza³kowski w Olsztynie, Prezydenta Elbl¹ga i Elbl¹skie Stowarzysze-
nie Wspierania Inicjatyw Pozarz¹dowych.

Projekt realizowany od 2000 roku, wspólnie z redakcj¹ miesiêcznika „Mówi¹
Wieki” upowszechnia³ nowatorskie metody nauczania historii w szko³ach.
W 2003 roku wydany zosta³ kolejny zeszyt z tej serii: Historia alternatywna:
Spotkanie polsko-rosyjskie (wydanie dwujêzyczne – polsko-rosyjskie, redakcja
Bogus³aw Kubisz). Znalaz³y siê w nim: wprowadzenie Rafa³a Jaworskiego (Uni-
wersytet Warszawski) i Jaros³awa Krawczyka (redakcja „Mówi¹ Wieki”) oraz
materia³y ze spotkania, w którym uczestniczyli uczniowie i nauczyciele Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. St. Wyspiañskiego z Biecza, IX Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego z Bydgoszczy i Zespo³u Szkó³ Elektroniczno-Energetycznych z Wa³brzy-
cha, Szko³y nr 40 z Kaliningradu oraz szkó³ z Rostowa nad Donem. Tym opra-
cowaniem zamykamy projekt.

Od wiosny 2001 roku Fundacja aktywnie uczestniczy w pracach zainicjowanej
przy naszym udziale grupy roboczej polskich organizacji pozarz¹dowych pra-
cuj¹cych poza granicami.

Przedstawiciele Grupy Zagranica zostali powo³ani w sk³ad Rady ds. wspó³pra-
cy z organizacjami pozarz¹dowymi przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
której inauguracyjne spotkanie odby³o siê 16 stycznia 2003. W ramach dialo-
gu z MSZ, Grupa konsultowa³a tak¿e polsk¹ strategiê wspó³pracy na rzecz roz-
woju, przyjêt¹ przez Radê Ministrów w paŸdzierniku 2003 roku.

Wydaliœmy opracowanie Polska–Ukraina. Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych,
(wspó³wydawca Fundacja Edukacja dla Demokracji, autorzy: Gra¿yna Czubek,
Piotr Kosiewski, Piotr Tyszko, Anna Wróbel), w którym przedstawione zosta³y
doœwiadczenia wspó³pracy polskich i ukraiñskich organizacji pozarz¹dowych.
Przedstawiciele Grupy po raz kolejny wziêli udzia³ w dorocznym Forum Eko-
nomicznym w Krynicy, na którym zaprezentowano dokonania polskich orga-
nizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych w Europie Œrodkowo-Wschodniej oraz w
Azji Centralnej. W listopadzie 2003 uczestniczyli w organizowanej przez Am-
basadê RP w Kijowie polsko-ukraiñskiej konferencji poœwiêconej wspó³pracy
polskich i ukraiñskich organizacji pozarz¹dowych po wejœciu Polski do Unii
Europejskiej. Podczas Forum i konferencji kijowskiej prezentowano wystawê
dokumentuj¹c¹ dzia³alnoœæ polskich organizacji na Ukrainie.

Jesieni¹ rozpocz¹³ dzia³anie sekretariat Grupy, który utrzymywany jest ze sk³a-
dek organizacji tworz¹cych Grupê Zagranica oraz z dotacji udzielonej przez
Kanadyjsk¹ Agencjê Rozwoju Miêdzynarodowego (Canadian International
Development Agency – Official Development Assistance in Central Europe,
CIDA-ODACE). Grupa podjê³a równie¿ dzia³ania zmierzaj¹ce do przekszta³ce-
nia nieformalnej koalicji organizacji pozarz¹dowych w zwi¹zek stowarzyszeñ.
Rozbudowano stronê internetow¹ www.go2east.ngo.pl poœwiêcon¹ pracy
polskich organizacji pozarz¹dowych poza granicami kraju.

W dniach 31 marca – 1 kwietnia 2003 zorganizowaliœmy dla cz³onków Grupy
seminarium szkoleniowe „Polskie organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce za gra-
nic¹. Perspektywy wspó³pracy po wejœciu Polski do Unii Europejskiej” z udzia-
³em Claudii Bonk, przedstawicielki federacji organizacji pozarz¹dowych CON-
CORD (grupuj¹cej europejskie organizacje zajmuj¹ce siê rozwojem

Historia alternatywna.
Bia³oruœ, Litwa, Polska i Rosja

Grupa Zagranica
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miêdzynarodowym) i Jeremy´ego Nagody, przedstawiciela Komisji Europej-
skiej (Europe Aid). Podczas seminarium rozmawiano o wspó³pracy polskich
organizacji pozarz¹dowych z instytucjami unijnymi (w tym o korzystaniu z fun-
duszy przeznaczonych na pomoc zagraniczn¹) i o wspó³pracy z europejsk¹
reprezentacj¹ organizacji pozarz¹dowych zajmuj¹cych siê pomoc¹ rozwojow¹.

Zainicjowane i wspierane przez Fundacjê Batorego Przedstawicielstwo polskich
organizacji pozarz¹dowych w Brukseli jest wspólnym przedsiêwziêciem kilku-
nastu organizacji, g³ównym partnerem w realizacji tego projektu jest Stowarzy-
szenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych. Celem Przedstawicielstwa jest
przygotowanie organizacji do aktywnego udzia³u w procesie integracji euro-
pejskiej, promowanie polskiego trzeciego sektora wœród instytucji europejskich
oraz nawi¹zywanie wspó³pracy z sieciami organizacji pozarz¹dowych funkcjo-
nuj¹cymi w Unii. Przedstawicielstwo informowa³o o sprawach europejskich,
wa¿nych z punktu widzenia organizacji pozarz¹dowych, pomaga³o w nawi¹zy-
waniu wspó³pracy pomiêdzy polskimi i europejskimi partnerami, przedstawia-
³o stanowisko organizacji pozarz¹dowych m.in. przed konwentem przygoto-
wuj¹cym projekt unijnego traktatu konstytucyjnego oraz prowadzi³o dzia³ania
na rzecz lepszego dostêpu do funduszy europejskich, m.in. koordynuj¹c akcjê
protestacyjn¹, gdy polski rz¹d nie zaplanowa³ funduszy na rozwój spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego w PHARE 2002. Efektem akcji by³o w³¹czenie œrodowiska
pozarz¹dowego w konsultacje programu PHARE 2003 i przeznaczenie w jego
ramach funduszy dla organizacji pozarz¹dowych. Przedstawicielstwo koordy-
nowa³o akcjê w sprawie listu otwartego, skierowanego do Komisarza Güntera
Verheugena, w sprawie tocz¹cej siê w Unii debaty o polityce wobec s¹siadów.
Sygnatariuszami listu by³o ponad 300 organizacji z krajów akcesyjnych i pañstw
Europy Wschodniej – przysz³ych s¹siadów Unii.

W ramach rozpoczêtego w 2002 roku projektu „Polacy w Unii Europejskiej” po-
wsta³o siedem opracowañ. W roku 2003 ukaza³y siê trzy: Rolnicy, Rozwój wsi (we
wspó³pracy z Fundacj¹ Wspomagania Wsi) oraz Kultura (we wspó³pracy z Naro-
dowym Centrum Kultury). W broszurach prezentowaliœmy unijne programy po-
mocowe i staraliœmy siê odpowiadaæ na najczêœciej pojawiaj¹ce siê pytania. Przed
i po referendum akcesyjnym broszury by³y dostêpne w ca³ej Polsce, dziêki po-
mocy takich instytucji jak m.in. Regionalne Centra Informacji Europejskiej, Urz¹d
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Federacja Konsumentów i Kluby Federa-
cji Konsumentów, Biura Porad Obywatelskich, Polska Agencja Rozwoju Przedsiê-
biorczoœci, Sieæ Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych SPLOT, Fundacja Rozwo-
ju Demokracji Lokalnej wraz z oœrodkami regionalnymi, sieæ oœrodków Euro-Info,
Polska Rada Ruchu Europejskiego, Narodowe Centrum Kultury.

Po raz trzeci odby³ siê konkurs „Zostañ negocjatorem!” adresowany do uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych. Inicjatorami konkursu by³y Fundacja Batorego
i Centralny Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli, a g³ównym organizatorem Fun-
dacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Honorowymi patronami konkursu byli
G³ówny Negocjator RP i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Pa-
tronat medialny nad trzeci¹ edycj¹ konkursu objê³y „Gazeta Wyborcza”, ma-
gazyn „Unia & Polska” oraz portal edukacyjny Eduseek.

W trzech etapach konkursu, szkolnym, regionalnym i ogólnopolskim, uczestni-
czy³o ponad 320 szkó³ z ca³ej Polski. Konkurs stanowi³ okazjê do podjêcia w œrodo-

Broszury z serii
„Polacy w Unii Europejskiej”

Konkurs
„Zostañ negocjatorem!”

Informacja i edukacja

w zwi¹zku z przyst¹pieniem do UE

Przedstawicielstwo

polskich organizacji pozarz¹dowych w Brukseli
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wiskach lokalnych dyskusji na tematy zwi¹zane z wejœciem Polski do Unii Europej-
skiej. Kolejnym jego etapom towarzyszy³y imprezy lokalne: festiwale, dni europej-
skie, referenda organizowane przez szko³y razem z lokalnymi partnerami.
Laureatami konkursu w 2003 roku zosta³y zespo³y z czterech szkó³: V Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Augusta Witkowskiego z Krakowa, Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego im. Miko³aja Reja z Jêdrzejowa, III Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Marynarki Wojennej RP z Gdyni i Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Tade-
usza Koœciuszki z Gorzowa Wielkopolskiego. Zespó³ z Krakowa otrzyma³ tytu³
Primus inter pares. W tej edycji a¿ 3 uczestników otrzyma³o miano talentu
negocjacyjnego: Filip Piotr Skóra z Krakowa, Wojtek Skrobisz z Jêdrzejowa
i Oskar Tetzloff z Gdynii. Nagrod¹ dla laureatów by³ Certyfikat M³odego Nego-
cjatora oraz wyjazd studyjny do Brukseli. W czerwcowej wizycie w instytu-
cjach europejskich w Brukseli uczestniczyli równie¿ nauczyciele-opiekunowie
zespo³ów oraz regionalni koordynatorzy konkursu. W czasie fina³ów og³oszo-
no wyniki mini-konkursu o tytu³ Regionalnego Reportera konkursu „Zostañ
Negocjatorem!”, w którym jury przyzna³o piêæ równorzêdnych wyró¿nieñ.

W ramach konkursu zosta³y przygotowane materia³y edukacyjne Vademecum
Negocjatora (podrêcznik dla uczniów i nauczycieli oraz p³yta CD), które s³u¿¹
tak¿e jako pomoc przy prowadzeniu zajêæ z edukacji europejskiej. Powsta³a
równie¿ lista dyskusyjna ZostanNegocjatorem@batory.org.pl, z której korzy-
staj¹ m³odzi negocjatorzy.

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. Zachêcamy polskie instytucje
do wspólnego tworzenia biblioteki internetowej zawieraj¹cej raporty, analizy,
opracowania powstaj¹ce w krajach kandyduj¹cych i dotycz¹ce wybranych za-
gadnieñ integracji europejskiej.

W 2003 roku upowszechnialiœmy przygotowane w 2002 roku raporty Spraw-
noœæ s¹downictwa (oprac. £ukasz Bojarski) i Ochrona mniejszoœci (oprac. Beata
Klimkiewicz), które powsta³y w ramach wspó³pracy z Programem EUAMP Open
Society Institute.
Przekazaliœmy dotacjê dla Ma³opolskiego Instytutu Samorz¹du Terytorialne-
go na zorganizowanie debaty z udzia³em przedstawicieli œrodowisk romskich
i administracji samorz¹dowej na temat raportu Ochrona mniejszoœci.

Zorganizowaliœmy dwie wizyty (Kraków-Warszawa, 29 marca – 1 kwietnia, 14-
17 czerwca) prezentuj¹ce amerykañskim stypendystom GMMF Polskê – pro-
blemy i osi¹gniêcia ostatnich lat oraz perspektywy rozwoju. Spotkania po-
œwiêcono polskiej scenie politycznej i spo³ecznej, sytuacji koœcio³a katolickiego,
mniejszoœci religijnych i etnicznych w Polsce, zmianom w systemie edukacji
oraz rozwojowi sektora organizacji pozarz¹dowych. Wizytê przygotowano we
wspó³pracy z German Marshall Memorial Fund of the United States.

Projekt euintegration.net

Raporty Programu Monitoringu
Akcesji do Unii Europejskiej (EUAMP)

Wizyty stypendystów
German Marshall Memorial Fund
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Przeprowadzenie I tury badania polskich placówek konsularnych na Wscho-
dzie w ramach projektu „Monitoring otwartoœci wschodnich granic Polski”,
realizowanego przez Fundacjê Batorego, Helsiñsk¹ Fundacjê Praw Cz³owieka
i Collegium Civitas   51 436 z³

Wydanie w wersji polskiej i angielskiej zbioru tekstów „Przemieszczone dobra
kultury. Przypadek Europy Œrodkowo-Wschodniej”, podsumowuj¹cego konfe-
rencjê i spotkania poœwiêcone tej tematyce, zorganizowane przez Fundacjê
Batorego w roku 2002   13 700 z³

Utworzenie i prowadzenie M³odzie¿owego Punktu Informacyjnego w Miñsku
na Bia³orusi: zbieranie i upowszechnianie informacji o stypendiach dla stu-
dentów i pracowników naukowych z Bia³orusi w krajach Europy Œrodkowej i
Wschodniej   76 000 z³

Przygotowanie raportu o wspó³pracy transgranicznej miêdzy Polsk¹ pó³noc-
no-wschodni¹ i Obwodem Kaliningradzkim   40 855 z³

Projekt „Forum Przyjaznego S¹siedztwa” – dzia³ania na rzecz rozwoju wspó³-
pracy transgranicznej ró¿nych œrodowisk z Obwodu Kaliningradzkiego oraz
Polski pó³nocno-wschodniej 180 000 z³

Program „Przedstawicielstwo polskich organizacji pozarz¹dowych w Brukse-
li” (wspó³praca przy prowadzeniu Przedstawicielstwa w 2003 roku)

53 403 z³

Prowadzenie programu „Przedstawicielstwo polskich organizacji pozarz¹do-
wych w Brukseli” (dotacja na lata 2003-2005) 573 860 z³

Realizacja III i IV edycji konkursu „Zostañ Negocjatorem!” dla m³odzie¿y ze
szkó³ ponadgimnazjalnych 190 000 z³

Konferencja na temat raportu „Ochrona mniejszoœci” przygotowanego przez
European Union Accession Monitoring Program            10 024,40 z³

Dotacje:       1 189 278,40 z³

Realizacja projektów:       2 096 211,58 z³

Razem:      3 285 489,98 z³

Collegium Civitas
Warszawa

Wydawnictwo Trio
Warszawa

Fundacja M³odzie¿owe Centrum
Informacyjne

Warszawa

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa
Borussia
Olsztyn

Elbl¹skie Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Pozarz¹dowych

Elbl¹g

Stowarzyszenie Klon/Jawor
Warszawa

Stowarzyszenie na rzecz Forum
Inicjatyw Pozarz¹dowych

Warszawa

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Warszawa

Ma³opolski Instytut Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji FRDL

Kraków

Dotacje na realizacjê

projektów partnerskich
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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 miêdzy nimi 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 – zachêcamy organizacje pozarz¹dowe do podjêcia

dzia³añ maj¹cych na celu o¿ywienie wspó³pracy partnerskich miast i gmin. Dzia³ania te przyczyni¹

siê do autentycznej wspó³pracy obywateli s¹siaduj¹cych pañstw, do aktywizacji spo³ecznoœci lo-

kalnych 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

mog³y ju¿ po raz drugi ubiegaæ siê o dotacje na projekty realizowane we wspó³pracy z organizacja-

mi niemieckimi z miast i gmin partnerskich. Projekty mog³y dotyczyæ ró¿nych dziedzin ¿ycia spo-

³ecznego, powinny jednak odpowiadaæ na realne potrzeby spo³ecznoœci lokalnych i wykorzysty-

waæ doœwiadczenia partnerów.

Przyznawanie dotacji odbywa³o siê na zasadach konkursu, a nad dwustopniow¹ procedur¹ roz-

patrywania wniosków czuwa³o miêdzynarodowe Jury z³o¿one z ekspertów polskich, czeskich

i niemieckich. W stosunku do ubieg³orocznej edycji programu, wzros³a liczba dobrze ocenionych

projektów. W wyniku konkursu dofinansowanie otrzyma³y 32 projekty polsko-niemieckie i 15 pro-

jektów czesko-niemieckich. Nagrodzone projekty z Polski dotycz¹ ró¿nych dzia³añ: od przeciw-

dzia³ania przemocy w rodzinie, integracji m³odzie¿y i seniorów, aktywizacji zawodowej kobiet

w zjednoczonej Europie, do inicjatyw na rzecz zachowania miejsc upamiêtniaj¹cych wspóln¹ hi-

storiê czy te¿ imprez kulturalnych i sportowych prze³amuj¹cych narodowe stereotypy i uprzedze-

nia i w³¹czaj¹cych do dzia³ania du¿e grupy spo³ecznoœci z obu partnerskich miejscowoœci.

Program finansowany przez Fundacjê im. Roberta Boscha.

Program
Partnerstwo
Miast i Obywateli
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Dolnoœl¹ska Fundacja Ekorozwoju
Wroc³aw

Dom Spotkañ im. Angelusa Silesiusa
Wroc³aw

Gmina Miêdzyrzecz
Miêdzyrzecz

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespo³y
Sportowe

Namys³ów

Krotoszyñskie Towarzystwo Wspó³pracy
Polsko-Niemieckiej

Krotoszyn

Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet
Baba

Zielona Góra

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
Lewin K³odzki

Ostródzkie Stowarzyszenie Kulturowe
Sasinia

Ostróda

Regionalne Towarzystwo Polsko-
Niemieckie

Zielona Góra

Organizacja partnerska w Niemczech: Umweltzentrum Dresden e.V., Dresden
Projekt „Wroc³awianie i Drezdeñczycy na rowerach do wspó³pracy” – konfe-
rencja, wizyty studyjne i wspó³praca przy organizacji Europejskiego Dnia bez
Samochodu.   27 404 z³

Organizacja partnerska w Niemczech: Hatikva, Bildungs- und Begegnungstätte
für jüdische Geschichte und Kultur Sachsen e.V., Dresden
Projekt „Wroc³awskie szkolnictwo” – przygotowanie wystawy na temat histo-
rii wroc³awskiego szkolnictwa i jej prezentacja we Wroc³awiu i DreŸnie.

18 564 z³

Organizacja partnerska: Deutsch-polnisches gesellschaftlisches Komittee der
Partnersmitarbeit, Bad Freienwalde/Oder
Projekt „Dziedzictwo kulturowe ³aciñskiej Europy – miêdzyrzeckie forum arty-
stów pogranicza” – polsko-niemiecki plener malarski artystów profesjonal-
nych i amatorów oraz wystawy prac w Muzeum w Miêdzyrzeczu
i Biurze Wystaw Artystycznych w Gorzowie.   15 470 z³

Organizacja partnerska w Niemczech: Organisation der deutschen Sportmann-
schaften – Nebelschütz e.V., Nebelschütz
Projekt „Wiêcej nas ³¹czy ni¿ dzieli w zjednoczonej Europie” – cykl spotkañ
integracyjnych mieszkañców Namys³owa i Nebelschütz po³¹czony z impreza-
mi o charakterze kulturalnym i edukacyjnym oraz miêdzynarodowe rozgrywki
pi³karskie z udzia³em dru¿yn polskich, niemieckich, czeskich i wêgierskich.

13 702 z³

Organizacja partnerska w Niemczech: Freundeskreis Dierdorf – Krotoszyn e.V.,
Dierdorf
Projekt „Wspólna historia, wspólna przysz³oœæ“ – uporz¹dkowanie i renowa-
cja zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Krotoszynie po³¹czona z cy-
klem zajêæ edukacyjnych dla uczniów szkó³ Krotoszyna i Dierdorf   23 647 z³

Organizacja partnerska: Lila Villa Frauenzentrum Cottbus e.V.
Cykl polsko-niemieckich warsztatów poœwiêconych problematyce kobiecej (zdro-
wie, bezrobocie, przedsiêbiorczoœæ, aktywnoœæ spo³eczna) – kontynuacja dzia-
³añ w ramach projektu rozpoczêtego w 2002 roku.   17 238 z³

Organizacja partnerska w Niemczech: Freiwillige Feuerwehr Diedersdorf, inne
organizacje partnerskie – ochotnicze stra¿e po¿arne w Czechach i S³owacji
Projekt „Integracja bez granic na bursztynowym szlaku” – miêdzynarodowe
zawody ratownictwa z udzia³em m³odzie¿owych dru¿yn stra¿ackich z Polski,
Niemiec, Czech i S³owacji oraz organizacja „Miêdzynarodowego forum samo-
rz¹dowego” – konferencji skupiaj¹cej przedstawicieli samorz¹dów z miejsco-
woœci partnerskich Lewina K³odzkiego z Niemiec, Czech i S³owacji.

22 100 z³

Organizacja partnerska w Niemczech: Kreisgemeinschaft Osterode Ostpreussen
e.V., Osterode am Harz
Projekt „Wspólne dziedzictwo” – wspó³praca mieszkañców Ostródy i Ostero-
de przy porz¹dkowaniu trzech cmentarzy ewangelickich w Ostródzie, Tyrowie
i Wielowsi, organizacji konkursu literackiego i plastycznego, przegl¹du filmów
poœwiêconych ró¿nym kulturom i religiom oraz sesji popularnonaukowej pt.
„Hans Hellmut Kirst – urodzony w Ostródzie”.

20 111 z³

Organizacja partnerska w Niemczech: Deutsch-Polnischer Verein, Cottbus
Projekt „Polsko-niemieckie warsztaty artystyczne”– zorganizowanie w Zielo-
nej Górze i w Cottbus polsko-niemieckich warsztatów rzeŸbiarsko-malarskich
dla m³odzie¿y szkolnej.   17 680 z³

Program Partnerstwo Miast i Obywateli
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Organizacja partnerska w Niemczech: Bündnis für Menschlichkeit und Zivilco-
urage e.V., Bernkastel-Kues, druga organizacja partnerska: Gymnasium Lanskro-
un, Lanskroun (Czechy)
Projekt „Historia, kultura, tradycja, tolerancja filarami domu europejskiego” –
wspó³praca m³odzie¿y z Polski, Czech i Niemiec przy renowacji cmentarza
¿ydowskiego w Otmuchowie, wycieczki edukacyjne i imprezy kulturalne.

21 216 z³

Organizacja partnerska w Niemczech: Verein für Lebensübungen Bad Schwar-
tau v. 1863. e.V.,Bad Schwartau
Projekt „Turniej” – przygotowanie obchodów 10-lecia wspó³pracy gmin Cza-
plinek i Bad Schwartau obejmuj¹cych: turniej sportowy miast partnerskich
z udzia³em uczestników z dwóch innych zaprzyjaŸnionych gmin niemieckich,
jarmark artystyczny, warsztaty papieru czerpanego dla m³odzie¿y i wystawa
prac wykonanych podczas warsztatów w izbach muzealnych obu miast.

12 818 z³

Organizacja partnerska w Niemczech: Mediationstelle Frankfurt/Oder
Projekt „Mediacje szkolne” – spotkania integracyjne, szkolenia z komunikacji miê-
dzykulturowej, warsztaty mediacyjno-muzyczne realizowane przez nieformaln¹
grupê Cooltura Konfliktu we wspó³pracy ze S³ubickim Towarzystwem Muzycznym
oraz Poradniê Mediacyjn¹ z Frankfurtu nad Odr¹ – kontynuacja projektu rozpo-
czêtego w 2002 roku.   14 144 z³

Organizacja partnerska w Niemczech: Paneuropa – Jugend Deutschland e.V. Lan-
desverband Sachsen, Dresden
Projekt „Aktywne kobiety w zjednoczonej Europie” – warsztaty dla kobiet z
Drezna i Wroc³awia ukazuj¹ce praktyczne metody poszukiwania pracy oraz
organizacja miêdzynarodowej konferencji pt.: „Kobieta sukcesu, kreatywnoœæ
w ¿yciu i w pracy”.   36 244 z³

Organizacja partnerska w Niemczech: Partnerschaftsverein Rosbach e.V., Ros-
bach v.d. Hoehe
Projekt „Ratowanie cmentarza ewangelicko-augsburskiego w Ciechanowcu”
– uporz¹dkowanie i renowacja XIX-wiecznego cmentarza niemieckiego w Cie-
chanowcu z udzia³em m³odzie¿y polskiej i niemieckiej.   13 260 z³

Organizacja partnerska w Niemczech: Klub Cölbe-Koœcierzyna e.V.
Projekt „Segregacja odpadów – sposób na czystsze œrodowisko“ – wizyta stu-
dyjna przedstawicieli gminy Koœcierzyna w Cölbe i zapoznanie siê z niemiecki-
mi doœwiadczeniami w dziedzinie ochrony œrodowiska.   22 100 z³

Organizacja partnerska w Niemczech: Frauenzentrum Görlitz, Görlitz
Projekt „Bezpieczne w kraju s¹siadów“ – spotkania integracyjne kobiet pol-
skich i niemieckich, kursy jêzyka polskiego i niemieckiego w obu przygranicz-
nych miastach, seminaria dotycz¹ce prze³amywania stereotypów i uprzedzeñ
oraz warsztaty dla kobiet pt. „B¹dŸ bezpieczna w sytuacji kryzysowej”.

35 360 z³

Organizacja partnerska w Niemczech: Deutsch-Polnisches Literaturbüro Oderre-
gion e.V., Frankfurt/Oder
Projekt „Poznajemy Euroregion Pro Europa Viadrina przez literaturê s¹siadów” –
przygotowanie konspektów metodycznych dla nauczycieli szkó³ ponadpodstawo-
wych, dotycz¹cych wa¿nych problemów spo³eczeñstwa polskiego i niemieckiego,
ilustrowanych utworami literackimi autorów z Euroregionu.   12 155 z³

Organizacja partnerska w Niemczech: Bürgermedienzentrum Bennohaus, Münster
Projekt „Dialog miêdzypokoleniowy” – wyjazd studyjny przedstawicieli senio-
rów i m³odzie¿y z Lublina do partnerskiej organizacji w Münster, spotkania
integracyjne, szkolenia i warsztaty dla seniorów i m³odzie¿y organizowane w
Lublinie w oparciu o wzory niemieckie.   24 310 z³

Regionalny Oœrodek Inicjatyw
Gospodarczych

Otmuchów

Salezjañska Organizacja Sportowa Salos
Czaplinek

S³ubickie Towarzystwo Muzyczne
S³ubice

Stowarzyszenie Nasza Europa
Wroc³aw

Stowarzyszenie Forum Rozwoju
Gospodarczego

Ciechanowiec

Stowarzyszenie Klub
Koœcierzyna-Cölbe

Koœcierzyna

Stowarzyszenie Kobiet Interclub Femina
Zgorzelec

Stowarzyszenie Literackie Prom
Gorzów Wlkp.

Stowarzyszenie Lubelski Oœrodek
Samopomocy

Lublin

Program Partnerstwo Miast i Obywateli
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Organizacja partnerska w Niemczech: „ZAK” e.V. („Zukunft, Aktivität, Kreati-
vität”), Forst
Projekt „Transgraniczny pocztylion Brody – Forst” – dzia³ania na rzecz reaktywa-
cji historycznego szlaku pocztylionowego na terenie obu przygranicznych gmin,
odtworzenie dworców dyli¿ansowych i przygotowanie trasy turystycznej.

21 658 z³

Organizacja partnerska w Niemczech: Förderverein Burgruine Freienfels e.V.,
Weinbach-Freienfels
Projekt „Historia nie dzieli, a ³¹czy” – oparty o niemieckie doœwiadczenia kul-
tywowania kulturalno-historycznych tradycji œredniowiecza turniej wiedzy,
sprawnoœci i obrzêdowoœci rycerskiej organizowany z okazji 650-lecia miasta
Debrzna.   19 006 z³

Organizacja partnerska w Niemczech: Bildungswerk Sachsen der Deutschen
Gesselschaft e.V., Leipzig
Projekt „Niepe³nosprawni – pe³noprawni obywatele Europy” – cykl wizyt stu-
dyjnych i warsztatów w obu krajach dla specjalistów i wolontariuszy pracuj¹-
cych z niepe³nosprawnymi intelektualnie.   30 940 z³

Organizacja partnerska w Niemczech: Weisser Ring e.V., Stralsund
Projekt „Przemoc w rodzinie i jej terapia” – wizyty studyjne w Polsce i w Niem-
czech, poœwiêcone poznawaniu ró¿nych form pracy z ofiarami przemocy oraz
organizacja w Stargardzie polsko-niemieckiej konferencji na temat przemocy
w rodzinie i jej przeciwdzia³aniu.   12 155 z³

Organizacja partnerska w Niemczech – Urania e.V., Frankfurt/Oder
Projekt „Mosty ³¹cz¹ce Europê“ – cykliczne spotkania seniorów z Polski i Nie-
miec, warsztaty integracyjne, wizyty studyjne i wyk³ady – kontynuacja projek-
tu rozpoczêtego w 2002 roku.   13 260 z³

Organizacja partnerska w Niemczech: Backpacker – Bautzen e.V., Bautzen,
dodatkowa organizacja partnerska w Polsce: Stowarzyszenie Mi³oœnicy Cieplic
Projekt wykorzystuj¹cy niemieckie doœwiadczenia w budowaniu oœrodka spo-
tkañ dla mieszkañców i „backpackersów” (turystów podró¿uj¹cych z pleca-
kiem) w Cieplicach – cykl wizyt studyjnych, seminariów i spotkañ roboczych
dotycz¹cych strategii dzia³ania oœrodka, z udzia³em przedstawicieli w³adz sa-
morz¹dowych i mieszkañców Jeleniej Góry, Cieplic i Bautzen.   20 774 z³

Organizacja partnerska w Niemczech: „Haus Regenbogen” – Wohnstätte für
Menschen mit Behinderungen im Ev. Johanneswerk.e.V., Recklinghausen, dodat-
kowy partner w Polsce: Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y
Projekt „Weso³a huœtawka” – polsko-niemieckie warsztaty integracyjne,
przygotowanie i realizacja spektaklu z udzia³em osób niepe³nosprawnych,
prezentowanego nastêpnie na scenach Bytomia i Recklinghausen.

50 830 z³

Organizacja partnerska w Niemczech: Frauenzentrum Cottbus e.V.
Projekt „Razem w zjednoczonej Europie“ – spotkania po obu stronach granicy
pod has³em „Poznajemy siebie, swoje miasta i okolice”, seminaria i warsztaty
dotycz¹ce problematyki europejskiej oraz aktywizacji spo³ecznej
i zawodowej kobiet.   19 890 z³

Organizacja partnerska w Niemczech: Volkshochschule – Wuppertal, drugi part-
ner: Akademia Vzdelavania Kosice (S³owacja)
Sesja popularnonaukowa pt. „Polska w Unii Europejskiej w oczach m³odego
Polaka, Niemca, Czecha i S³owaka”.   17 680 z³

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Gminy Brody
Brody ¯arskie

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Miasta i Gminy Debrzno

Debrzno

Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepe³nosprawnym Przystanek Betlejem

Kraków

Stowarzyszenie Serce Dzieciom
Stargard Szczeciñski

Stowarzyszenie Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Gorzów Wielkopolski

Stowarzyszenie Wspierania Integracji
z Uni¹ Europejsk¹

Jelenia Góra

Œl¹ski Teatr Tañca
Bytom

Towarzystwo Edukacji Europejskiej
Zielona Góra

Towarzystwo Wolnej
Wszechnicy Polskiej

Legnica

Program Partnerstwo Miast i Obywateli
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Organizacja partnerska w Niemczech: Erasmus-Widmann Gymnasium, Schul-
zentrum West, Schwäbisch Hall
Projekt „O wspólny dom i jasn¹ przysz³oœæ” – cykl imprez edukacyjnych i kultu-
ralnych: konferencja poœwiêcona zwi¹zkom polsko-niemieckim w Zamoœciu,
seminaria i warsztaty w Zamoœciu i Schwäbisch Hall na temat aktywizacji m³o-
dzie¿y przez dzia³ania teatralne, wystawa fotografii i konkurs recytatorski w
Schwäbisch Hall oraz pokazy grup teatralnych w obu miastach.

24 310 z³

Organizacja Partnerska: Caritas Görlitz
Projekt „Jad³odajnia u Œw. Józefa” – utworzenie w Zgorzelcu jad³odajni dla
bezdomnych i ubogich z udzia³em polsko-niemieckiej grupy wolontariuszy.

24 752 z³

Organizacja partnerska w Niemczech: Kreisjugendring Nürnberg Stadt (KJR),
Nürnberg
Projekt „Mogê coœ zmieniæ“ – dzia³ania na rzecz aktywizacji m³odzie¿y, spo-
tkania robocze kadry pracuj¹cej z m³odzie¿¹ w obu partnerskich miastach,
cykl seminariów i warsztatów dla m³odych liderów.   19 890 z³

Organizacja partnerska w Niemczech: Stadt Sport Verband, Hennef
Projekt „Rekreacja i sport w dziele integracji europejskiej” – cykl imprez spor-
towo-integracyjnych z udzia³em mieszkañców obu miast partnerskich.

19 448 z³

Dotacje: 662 116 z³

Spotkania i komisje:            14 246,50 z³

Koszty realizacji programu:   85 197 z³

RAZEM:          761 559,50 z³

Zamojskie Stowarzyszenie Kulturalne
Zamoœæ

Parafia Rzymsko-Katolicka œw. Józefa
Robotnika
Zgorzelec

Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego
Kraków - Nowa Huta

¯u³awskie Towarzystwo Sportowe
Nowy Dwór Gdañski

Program Partnerstwo Miast i Obywateli
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Celem programu, powsta³ego w 2003 roku dziêki œrodkom Fundacji Forda, jest wsparcie aktyw-

noœci spo³ecznej obywateli na Ukrainie i Bia³orusi poprzez rozwój ró¿nych form samoorganizacji na

poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Pomagamy w powstaniu nowych lokalnych inicjatyw

obywatelskich, w budowie programów wspó³pracy miêdzysektorowej, a tak¿e prowadzeniu dzia³añ

z zakresu rzecznictwa interesów obywatelskich.

We wspó³pracy z organizacjami partnerskimi bêdziemy wspieraæ lokalne inicjatywy obywatel-

skie dotycz¹ce miêdzy innymi edukacji i informacji prawnej dla obywateli, obrony i egzekwowania

praw jednostki, edukacji spo³ecznej m³odzie¿y, tworzenia lokalnych oœrodków aktywnoœci obywa-

telskiej, przejrzystoœci rz¹dzenia, dostêpu do informacji.

W ramach otwartego konkursu wy³onionych zosta³o 29 organizacji partnerskich z trzech okrê-

gów na Bia³orusi: brzeskiego, mohylewskiego i witebskiego i siedmiu na Ukrainie: czernihowskie-

go, ³ugañskiego, równieñskiego, winnickiego, zaporo¿skiego, ¿ytomierskiego i donieckiego.

Organizacje partnerskie uzyskaj¹ od nas wsparcie, które pozwoli im poprawiæ efektywnoœæ dzia-

³ania na swoim terenie i da lepsze przygotowanie do realizacji zadañ w ramach Programu Inicjaty-

wy Obywatelskich, m.in. przez podniesienie kwalifikacji personelu, doskonalenie umiejêtnoœci

oraz organizacyjne wzmocnienie swojej instytucji. W zidentyfikowaniu potrzeb, s³aboœci i braków

organizacjom bia³oruskim i ukraiñskim pomaga grupa asystentów z Polski, którzy w pierwszej

po³owie 2004 roku kilkakrotnie odwiedz¹ ka¿d¹ z organizacji.

Program  finansowany przez Fundacjê Forda.

Realizacja Programu: 86 882,02 z³

Program
Inicjatyw
Obywatelskich
w Europie Wschodniej



73Sprawozdanie 2003

Program Wschód-Wschód dzia³a w ramach powo³anego przez Open Society Institute (Instytut

Spo³eczeñstwa Otwartego) w 1991 roku regionalnego programu, który obejmuje wszystkie kraje

Europy Œrodkowej, Wschodniej, Po³udniowej i Azji Centralnej. Jego zadaniem jest wspieranie miê-

dzynarodowej wspó³pracy w regionie na rzecz budowania i umacniania spo³eczeñstwa otwarte-

go. Koordynacj¹ dzia³añ zajmuje siê biuro regionalne, które zatwierdza i finansuje dotacje przy-

znawane na projekty realizowane 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 inicjowa³ lub rozwija³ trwa³¹ wspó³-

pracê osób i instytucji ponad granicami; wspó³pracê, która mo¿e przyczyniæ siê do wypracowania

dobrych modeli spo³ecznego dzia³ania oraz rozwi¹zywania problemów w skali zarówno lokalnej,

jak i ca³ego regionu.

W 2003 roku przyznano dotacje na realizacjê 19 projektów przygotowanych przez polskie orga-

nizacje pozarz¹dowe, placówki naukowe i oœwiatowe, zrzeszenia m³odzie¿owe. Wœród nich by³y

projekty d³ugofalowych dzia³añ, przygotowywane zazwyczaj w œcis³ej wspó³pracy z partnerami

zagranicznymi. Wiêkszoœæ projektów realizowanych przez polskie organizacje i instytucje skiero-

wana by³a do naszych wschodnich s¹siadów: Ukrainy, Obwodu Kaliningradzkiego i Bia³orusi. Po-

dejmowana tematyka najczêœciej dotyczy³a upowszechniania informacji o Unii Europejskiej i skut-

ków wst¹pienia Polski do UE. Inicjowane dzia³ania obejmowa³y równie¿ wspó³pracê transgraniczn¹,

rozwój trzeciego sektora oraz grupy upoœledzone (narkomanów, kobiety romskie, wykorzystywa-

ne dzieci, niepe³nosprawnych). 127 polskich ekspertów uczestniczy³o w 46 projektach prowadzo-

nych przez fundacje z innych krajów regionu. Byli oni najczêœciej zapraszani na warsztaty, semina-

ria i konferencje poœwiêcone ró¿nym aspektom funkcjonowania spo³eczeñstwa obywatelskiego

(edukacja obywatelska, rozwój samorz¹dnoœci, grupy marginalizowane itp.).

W 2003 roku zorganizowaliœmy ponadto dwie edycje zamkniêtego konkursu (tzn. wybrane or-

ganizacje zosta³y zaproszone do ubiegania siê o dotacje) „Spo³eczna aktywizacja m³odzie¿y”. Pierw-

sza edycja obejmowa³a dwa obszary: integracjê m³odzie¿y niepe³nosprawnej i m³odzie¿y zagro¿o-

nej spo³eczn¹ marginalizacj¹ oraz edukacjê prawn¹ m³odzie¿y. Polskie organizacje zainteresowa³y

siê g³ównie drugim tematem, nawi¹zuj¹c wspó³pracê z Bia³orusi¹ i Ukrain¹. Druga edycja dotyczy-

Program
Wschód-Wschód
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³a przedsiêbiorczoœci m³odzie¿owej oraz aktywnoœci lokalnej i partycypacji obywatelskiej m³odzie¿y.

W tym wypadku zainteresowanie roz³o¿y³o siê równomiernie, a g³ównym partnerem by³y organi-

zacje ukraiñskie. Przyznano 15 dotacji na d³ugofalowe projekty (z czego w 2003 wyp³acono 8,

pozosta³e bêd¹ przekazane w 2004 roku).

Program wspó³finansowany przez Open Society Institute (976 406,02 z³).

„Spo³eczeñstwo obywatelskie a rola organizacji pozarz¹dowych w funkcjono-
waniu demokratycznego pañstwa” – wizyta studyjna przedstawicieli organi-
zacji pozarz¹dowych z Ukrainy.   15 530 z³

„Rola organizacji m³odzie¿owych w budowaniu spo³eczeñstwa obywatelskie-
go” – wizyta studyjna przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych z Obwodu
Kaliningradzkiego i £otwy.              9 929,28 z³

„Goœciñce zielonej Europy” – seminarium i warsztaty polsko-ukraiñskie dla
przedstawicieli samorz¹dów, kó³  gospodyñ i m³odzie¿y.     5 120 z³

„Polskie doœwiadczenie w zakresie funkcjonowania biura rzecznika praw cz³o-
wieka” – wizyta studyjna i seminarium dla parlamentarzystów z Bia³orusi.

8 200 z³

„Wykorzystywanie seksualne dzieci – diagnoza, interwencja i pomoc psycho-
logiczna” – program szkoleniowy dla osób zajmuj¹cych siê pomoc¹ dzieciom
w Europie Œrodkowo-Wschodniej.            30 995,56 z³

„Organizacje m³odzie¿owe i studenckie w procesie demokratyzacji” - wizyta
studyjna m³odych liderów z Armenii.   21 870 z³

„Bia³oruœ a Polska w Unii Europejskiej” – program szkoleniowy dla m³odych
dzia³aczy z bia³oruskich œrodowisk akademickich na temat wspó³pracy z Polsk¹
po jej wejœciu do UE.   22 440 z³

„Tworzenie koalicji organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na rzecz rozwoju
spo³ecznoœci lokalnej w regionie Doniecka na Ukrainie” – szkolenie i wizyta
studyjna w Polsce.   15 500 z³

„Go³dapskie spotkania transgraniczne” – cykl wizyt studyjnych przedstawicieli
organizacji pozarz¹dowych, samorz¹du lokalnego oraz przedsiêbiorców
z Polski i Obwodu Kaliningradzkiego.   15 730 z³

„Kobiety romskie ³¹czcie siê!” – cykl szkoleñ i warsztatów dla liderek romskich
z krajów Europy Œrodkowej i Wschodniej.   93 400 z³

„Ukraiñskie organizacje proeuropejskie” – szkolenie w zakresie edukacji euro-
pejskiej.   10 500 z³

„Razem do Europy” – warsztaty na temat budowania partnerstwa proeuropej-
skich organizacji pozarz¹dowych z Polski, Bia³orusi i Ukrainy.   20 000 z³

„Eurodemokracja Polska-Rosja” – szkolenie na temat Unii Europejskiej dla
uczniów i nauczycieli z Obwodu Kaliningradzkiego (czêœæ II projektu rozpo-
czêtego w 2002 roku).   26 705 z³

Projekty realizowane w Polsce

Centrum Kszta³cenia i Dialogu
Theotokos

Gliwice

Centrum Wspó³pracy M³odzie¿y
Gdynia

Ekologiczny Klub UNESCO Pracownia na
rzecz Bioró¿norodnoœci

Piaski

Fundacja Dialog i Wspó³praca
B³onie

Fundacja Dzieci Niczyje
Warszawa

Fundacja Edukacja dla Demokracji
Warszawa

Fundacja Europejska Dialog
Bydgoszcz

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Centrum Œwiêtokrzyskie

Kielce

Fundacja Rozwoju Regionu Go³dap
Go³dap

Ma³opolskie Towarzystwo Oœwiatowe
Nowy S¹cz

Parlament M³odzie¿y
Przemyœl

Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Warszawa

Regionalne Centrum Informacji
Europejskiej i Turystycznej

Elbl¹g

Program Wschód-Wschód
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„M³odzie¿ ponad granicami przeciw narkomanii” – cykl szkoleñ dla liderów
nieformalnych grup m³odzie¿owych z Kazachstanu, Rosji i Polski (w 2003 roku
przekazano II ratê z dotacji, która w sumie wynios³a 42 440 z³).     5 820 z³

„Alternatywne metody komunikacji ze szczególnym uwzglêdnieniem syste-
mu Blissa” – szkolenie dla profesjonalistów i opiekunów pracuj¹cych z niepe³-
nosprawnymi w Drohobyczu na Ukrainie.   32 000 z³

„Modele stacjonarnej rehabilitacji dla osób uzale¿nionych” – polsko-ukraiñ-
skie warsztaty dla specjalistów w dziedzinie terapii uzale¿nieñ.   22 351 z³

„Macedonia na Ba³kanach wczoraj, dziœ i jutro: kultura si³y – si³a kultury” –
konferencja z udzia³em uczestników z Europy Œrodkowo-Wschodniej, poœwiê-
cona problemowi potencjalnego konfliktu w Macedonii (w 2003 roku przeka-
zano II ratê z dotacji, która w sumie wynosi³a 24 600 z³).   14 600 z³

„Praca bez granic – transgraniczny rynek pracy” - cykl polsko-czeskich warszta-
tów dla poœredników, doradców i pracowników.              4 706,55 z³

Uczestnicy z Polski: Ma³gorzata Baka³arz (Centrum Edukacji Obywatelskiej,
Warszawa); Magdalena Gawdzik (Urz¹d S³u¿by Cywilnej, Warszawa).

6 259,99 z³

Uczestnicy z Polski: Ewa Bernacka (AEGEE, Zielona Góra), Tomasz Helbin
(AEGEE, Warszawa), Ewa Solarczyk (AEGEE, Kraków).              5 133,61 z³

Uczestnik z Polski: Jacek £uczak (Akademia Medyczna, Poznañ).
4 050,77 z³

Uczestnicy z Polski: Alicja £ukasiewicz, Bogus³awa U³anowicz-Pêcherczyk,
Waldemar Weihs (Stowarzyszenie Jowisz, Wa³brzych).            17 705,13 z³

Uczestnik z Polski: Krzysztof Zasiad³y (Centrum Innowacji i Przedsiêbiorczoœci,
Poznañ).              3 127,29 z³

Uczestniczka z Polski: Anna Dobrowolska (Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Sportu, Warszawa).   259,60 z³

Uczestnicy z Polski: Jaros³aw Bieliñski, Marek Fidos, Jan Gral, Andrzej Zawadz-
ki (Komenda Sto³eczna Policji, Warszawa).   447,23 z³

Uczestnicy z Polski: Marek Borowski, Czes³aw Juryszczyn, Ma³gorzata Lelon-
kiewicz (Federacja Polskich Banków ¯ywnoœci, Warszawa).   980,80 z³

Uczestnik z Polski: Adam Windak (Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce przy
Collegium Medicum UJ, Kraków).   989,78 z³

Uczestnik z Polski: Jacek Lech (Pañstwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oœwiêcim).
998 z³

Projekty realizowane w innych krajach

Stowarzyszenie Jowisz
Wa³brzych

Stowarzyszenie Legnica Wspiera
Niepe³nosprawnych

Legnica

Stowarzyszenie Monar
Warszawa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
Wydzia³ Filologii Polskiej i Klasycznej

Poznañ

Wojewódzki Urz¹d Pracy
Katowice

Seminarium Udzia³ m³odzie¿y
w wyborach

Baku, Azerbejd¿an

Wizyta studyjna Most do Europy –
Kaukaz

Tbilisi, Gruzja

Seminarium Modele opieki paliatywnej
A³maty, Kazachstan

Seminarium M³odzie¿ przeciwko
narkomanii, czêœæ II

Kostanai, Kazachstan

Konferencja Tworzenie miejsc pracy –
inkubatory przedsiêbiorczoœci

Biszkek, Kirgistan

Konferencja Kszta³towanie nawyków
ci¹g³ego zdobywania wiedzy

Wilno, Litwa

Seminarium Aktywna spo³ecznoœæ
lokalna – bezpieczne spo³eczeñstwo

Wilno, Litwa

Seminarium Banki ¯ywnoœci w Europie
Wschodniej

Wilno, Litwa

Seminarium Medycyna rodzinna w
Europie: doœwiadczenia i perspektywy

Wilno, Litwa

Seminarium Edukacja o Holocauœcie w
szko³ach

Wilno, Kowno, Kedainiai, Litwa

Program Wschód-Wschód
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Uczestniczka z Polski: Gra¿yna Reñska (Urz¹d do Spraw Repatriacji i Cudzo-
ziemców, Warszawa).              1 490,93 z³

Uczestnicy z Polski: Tadeusz Doktór (Instytut Stosowanych Nauk Spo³ecznych
UW, Warszawa), Agnieszka Koœciañska (Instytut Etnologii i Antropologii Kultu-
rowej UW, Warszawa), Mikhail Kizilov (Szko³a Nauk Spo³ecznych, Warszawa).

2 477 z³

Uczestnicy z Polski: Joanna Konieczna (Instytut Socjologii UW, Warszawa), Ewa
Mróz, Thaddeus Schäpe (Dom Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice).

2 785,16 z³

Uczestnicy z Polski: Jan Hartman, Alicja Przy³uska-Fiszer (Collegium Medicum
UJ, Kraków), Zbigniew Szawarski (Uniwersytet Warszawski).           2 940,55 z³

Uczestnicy z Polski: Witold Klaus (Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej,
Warszawa), Katarzyna Laskowska i Emil P³ywaczewski (Wydzia³ Prawa, Uni-
wersytet w Bia³ymstoku).              3 072,46 z³

Uczestnicy z Polski: Andrzej Kryñski (Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskie-
go, Warszawa), Krystyna Olañczuk-Neyman, Bernard Quant (Politechnika Gdañ-
ska, Gdañsk).              3 508,87 z³

Uczestnicy z Polski: Marcin Kolago, Ma³gorzata Radzikowska, Agnieszka We-
so³owska (Uniwersytet Gdañski, Gdañsk), Maciej Szafran (Szko³a G³ówna Han-
dlowa, Warszawa).              5 466,19 z³

Uczestnicy z Polski: Wojciech Borzym (Podlaskie Stowarzyszenie Gmin, Drohi-
czyn), Wojciech Marchlewski (Zwi¹zek Gmin Wiejskich RP, Poznañ).

5 213,87 z³

Uczestnicy z Polski: Irena Baranowska, Janusz Kamiñski, Olga Skrzypska, An-
drzej Sybis, Marcin Szubert, Ewa Walczak, Andrzej Wysoki (Urz¹d Miejski
w Koninie).            14 294,50 z³

Uczestnik z Polski: Wo³odymyr Pawliw (Agencja Informacyjna „Rosbalt”, Warszawa).
1 671,02 z³

Uczestniczka z Polski: Katarzyna Gmaj (Instytut Spraw Publicznych, Warszawa).
2 136 z³

Uczestnicy z Polski: Zbigniew Biegaj³o (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z
Upoœledzeniem Umys³owym, Gdynia), Adam Rusi³owski i Katarzyna Tarkow-
ska-¯oga³a (Stowarzyszenie Teatralno-Edukacyjne Wybrze¿ak, Gdañsk).

7 808,55 z³

Uczestnicy z Polski: Józef Dymalski, Alicja £ukasiewicz, Bogus³awa U³anowicz-
Pêcherczyk, Waldemar Weihs (Stowarzyszenie Jowisz, Wa³brzych).

7 899,16 z³

Uczestnik z Polski: Jacek Czaputowicz (Urz¹d S³u¿by Cywilnej, Warszawa).
2 540,57 z³

Konferencja Edukacja dzieci uchodŸców i
imigrantów

Palanga, Litwa

Seminarium Religia a demokracja:
doœwiadczenia Wschodu i Zachodu

Wilno, Litwa

Konferencja Spo³eczeñstwo obywatelskie
a kwestie etniczne

Wilno, Litwa

Seminarium Prawa pacjentów i etyka w
s³u¿bie zdrowia w Europie Œrodkowej i

Wschodniej
Wilno, Litwa

Seminarium Zwalczanie przestêpczoœci w
krajach ba³tyckich

Wilno, Litwa

Warsztaty Wp³yw produkcji rolnej na
œrodowisko naturalne

Wilno, Litwa

Miêdzynarodowe Forum M³odzie¿y
Przeciw Korupcji

Druskienniki, Litwa

Wizyta studyjna Mocne i s³abe strony
samorz¹du lokalnego
Kiszyniów, Mo³dawia

Wizyta studyjna Miasta bliŸniacze
Ughen, Mo³dawia – Konin, Polska

Ungheni, Mo³dawia

Seminarium Perspektywy wspólnej
przestrzeni informacyjnej w regionie

ba³tyckim
Sankt Petersburg, Rosja

Seminarium Kaliningrad a integracja
europejska w oczach opinii publicznej

Samara, Rosja

Warsztaty Od pedagogiki do praktyki –
terapia dzieciêca

Samara, Rosja

Seminarium M³odzie¿ ponad granicami
przeciw narkomanii, czêœæ I

Moskwa, Rosja

Seminarium Konflikt interesów w
administracji samorz¹dowej

Sinaia, Rumunia

Program Wschód-Wschód
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Uczestniczka z Polski: Sulis³awa Byczkowska (Kaszubski Uniwersytet Ludowy,
Wie¿yca).             2 860,67 z³

Uczestnicy z Polski: Micha³ Ba³abanow (Stowarzyszenie Projekt Europa, War-
szawa), Anna Jassem (Uniwersytet Warszawski, Warszawa), Micha³ Laskowski
i Micha³ Andrzej Ma³kiewicz (YOIS Polska, Gdynia).              4 596,68 z³

Uczestnicy z Polski: Jacek Góralczyk, Magdalena Gutkowska, Ma³gorzata Paradow-
ska, Beata Paw³owicz (Centrum Wspierania Aktywnoœci Lokalnej, Warszawa).

6 589,80 z³

Uczestniczka z Polski: Dorota Dukwicz (Polska Akademia Nauk, Warszawa).
749,81 z³

Uczestnicy z Polski: Krzysztof Paw³owski, Monika P³atek (Polskie Stowarzysze-
nie Edukacji Prawnej, Warszawa).              1 441,16 z³

Uczestnicy z Polski: Jacek Anand , Krystyna Kmiecik-Baran, El¿bieta Mówiñska
(Oœrodek Badañ Psychologicznych i Spo³ecznych, Gdynia), Gra¿yna Cholewiñ-
ska (Wojewódzki Szpital ZakaŸny, Warszawa), Kajetan Dubiel (Centralny Za-
rz¹d S³u¿by Wiêziennej, Warszawa), Bogus³aw Habrat, El¿bieta Steinbarth-
Chmielewska(Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa), Andrzej Kaciuba
(Oœrodek Leczenia Uzale¿nieñ, Szpital Neuropsychiatryczny, Lublin).

7 123,45 z³

Uczestnicy z Polski: Tomasz Kitliñski (Uniwersytet im. Marii Curie-Sk³odow
skiej, Lublin), Pawe³ Leszkowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ).

4 113,62 z³

Uczestnicy z Polski: Zygmunt Pucko (Collegium Medicum UJ, Kraków), Anna
Witkowska (Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, Gdañsk), Paulina Zadura (In-
stytut Spraw Publicznych, Warszawa).              6 590,14 z³

Uczestniczka z Polski: Irena Borowik (Instytut Religioznawstwa UJ, Kraków).
248 z³

Uczestnicy z Polski: Irena Borowik i Halina Grzyma³a-Moszczyñska (Uniwersy-
tet Jagielloñski, Kraków), Tadeusz Doktór, Tomasz Zarycki (Uniwersytet War-
szawski, Warszawa); Tomasz Marciniak (Uniwersytet im. Miko³aja Kopernika,
Toruñ).              2 950,44 z³

Uczestnik z Polski: Andrzej Paw³owicz (Stowarzyszenie Szko³a Liderów, War-
szawa).   312,09 z³

Uczestnicy z Polski: Ilona Gosk, Krzysztof Herbst, Marcin Starzewski (Fundacja
Inicjatyw Spo³eczno-Ekonomicznych, Warszawa).              1 165,34 z³

Uczestnik z Polski: Wojciech Ma³ecki (Dolnoœl¹ska Szko³a Wy¿sza Edukacji To-
warzystwa Wiedzy Powszechnej, Wroc³aw).              1 278,46 z³

Uczestnicy z Polski: Marta Haftkiewicz, Tomasz Ma³kuszewski (Stowarzyszenie
na rzecz Prewencji HIV/ AIDS i Innych Chorób Przenoszonych Drog¹ P³ciow¹
TADA, Warszawa).             2 109,65 z³

Konferencja Mo¿liwoœci rozwoju
obszarów wiejskich
Timisoara, Rumunia

Wizyta studyjna Prawa mniejszoœci
narodowych i etnicznych w konstytucji UE

Tirgu Mures, Rumunia

Seminarium Budowanie partnerstwa na
rzecz rozwoju lokalnego w Europie

Œrodkowej i Wschodniej
Sovata, Rumunia

Warsztaty historyczne Stereotypy
nacjonalistyczne a wizerunek obcego

Bratys³awa, S³owacja

Seminarium Rozwój systemu probacji
Bratys³awa, S³owacja

Seminarium Leczenie metadonem –
analiza porównawcza
Bratys³awa, S³owacja

Seminarium Aktywizacja i integracja
grup marginalizowanych

Ljubljana, S³owenia

Warsztaty Etyka pomagania w polityce
spo³ecznej

Ljubljana, S³owenia

Konferencja Pluralizm religijny w
Œrodkowej i Wschodniej Europie, czêœæ I

Lwów, Ukraina

Konferencja Pluralizm religijny w Europie
Œrodkowej i Wschodniej, czêœæ II

Lwów, Ukraina

Forum Organizacje charytatywne:
finansowanie i wolontariat

Lwów, Ukraina

Szkolenie Akademia Rozwoju Lokalnego
Uzhgorod, Ukraina

Konferencja Systemy egzaminacyjne na
Ukrainie

Kijów, Charków, Ukraina

Szko³a letnia Stop AIDS
Lwów, Ukraina

Program Wschód-Wschód
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Uczestnicy z Polski: Zuzanna Górska, Tomasz Wójcik (Komisja Krajowa NSZZ
„Solidarnoœæ”, Gdañsk).              2 934,18 z³

Uczestnicy z Polski: S³awomir Brzózek, Ludomira Meysztowicz, Piotr Tyszko
(Fundacja Nasza Ziemia, Warszawa).              3 586,78 z³

Uczestnicy z Polski: Karolina Masiak (NEWW-Polska, Gdañsk); Marzena Ma-
¿ewska (Gdañskie Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej, Gdañsk).    3 699,30 z³

Uczestnicy z Polski: Joanna Gospodarczyk, Miros³aw Sielatycki (Centralny Oœro-
dek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa).              4 127,80 z³

Uczestnicy z Polski: Robert Drogoœ (Stowarzyszenie Chrzeœcijañskie Nasz Dom
- Habitat for Humanity, Wroc³aw), Marta Dudek, Iwona Grabowska (Fundacja
Krzy¿owa dla Porozumienia Europejskiego, Krzy¿owa), Ewa Kobus (Stowarzy-
szenie Ponad Sektorami, Wroc³aw), Dominika Konarska (Centrum Wspierania
Organizacji Pozarz¹dowych CeWOP, Rzeszów), Marek Konieczek (Urz¹d Miej-
ski w Kwidzynie), Robert Korpysz (Studenckie Stowarzyszenie Przyjació³ ONZ,
Lublin), Magdalena Krawczyk (Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisibile,
Warszawa), Marian Krupa (Wy¿sza Szko³a Informatyki i Zarz¹dzania, Rzeszów),
Edyta Piêciak (Towarzystwo Edukacji Otwartej, Wroc³aw), Przemys³aw Radwan-
Rohrenschef (Stowarzyszenie Szko³a Liderów, Warszawa), Anna Szczêsny (Sto-
warzyszenie Rozwoju i Integracji M³odzie¿y, Przemyœl), Tadeusz Tyszka (Grupa
Stanbor, Elbl¹g).              5 779,36 z³

Uczestnicy z Polski: Andrzej Czerwiñski, Wies³aw Ordon, Maria Stankiewicz
(Stowarzyszenie Polska Sieæ Energie Cites, Kraków).              7 121,73 z³

Uczestnicy z Polski: Adam Bulanda, Bartosz Jeleñ, Jadwiga M¹czyñska, Court-
ney Schusheim, Lidia Twardosz (Oœrodek Praw Cz³owieka Uniwersytetu Jagiel-
loñskiego, Kraków).              8 125,53 z³

Uczestnicy z Polski: Jacek Gralczyk, Marta Henzler (Stowarzyszenie Centrum
Wspierania Aktywnoœci Lokalnej CAL, Warszawa).              2 009,61 z³

„Samorz¹d uczniowski szko³¹ demokracji” – cykl szkoleñ dla nauczycieli i uczniów
z Bia³orusi (w 2003 roku przekazano I ratê dotacji w wysokoœci 31 920 z³).

33 808 z³

„Rozwój m³odzie¿y na Bia³orusi w œrodowisku ma³ych spo³ecznoœci lokalnych”
- cykl wizyt studyjnych i szkoleñ dla dziennikarzy, nauczycieli i liderów organi-
zacji m³odzie¿owych (w 2003 roku przekazano I i II ratê dotacji w wysokoœci
46 500 z³).   87 400 z³

„Budowanie spo³ecznej aktywnoœci m³odzie¿y przez wolontariat” - wizyty stu-
dyjne, szkolenia i sta¿e dla wolontariuszy z Ukrainy (w 2003 roku przekazano
I ratê dotacji w wysokoœci 6 460 z³).   49 780 z³

Projekty realizowane w ramach konkursu

„Spo³eczna aktywizacja m³odzie¿y”

Seminarium Zwi¹zki zawodowe w
Europie Œrodkowej i Wschodniej

Kijów, Ukraina

Warsztat Akcja „Sprz¹tanie œwiata” jako
sposób integracji i mobilizacji lokalnych

spo³ecznoœci
Kijów, Ukraina

Konferencja Rola kobiet w rozwoju
prywatnej przedsiêbiorczoœci

Kijów, Ukraina

Seminarium Edukacja europejska
dla szkó³

Kijów, Ukraina

Konferencja Modele wspó³pracy
miêdzynarodowej dla organizacji

pozarz¹dowych
Lwów, Ukraina

Seminarium Stosunek do integracji
europejskiej we wschodniej Ukrainie

£ugañsk, Ukraina

Konferencja Pomoc prawna dla
uchodŸców i ofiar naruszeñ praw

cz³owieka na Ukrainie, czêœæ II
Odessa, Ukraina

Seminarium Rozwój spo³ecznoœci
lokalnych w Europie Œrodkowo-

Wschodniej
Kunbabony, Wêgry

Centrum Kszta³cenia Liderów i
Wychowawców im. Pedro Arrupe

Gdynia

Dom Pojednania i Spotkañ im. œw.
Maksymiliana Kolbego

Gdañsk

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
Poznañ

Program Wschód-Wschód
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„Demokracja w szkole wiejskiej” – cykl seminariów poœwiêcony wymianie pol-
sko-rosyjskich doœwiadczeñ z zakresu projektów obywatelskich w szko³ach sa-
morz¹dowych (w 2003 roku przekazano I ratê dotacji w wysokoœci 20 410 z³).

26 410 z³

„Dura lex, sed lex” – seminaria i warsztaty na temat aktywizacji spo³ecznej
m³odzie¿y, rodziców i nauczycieli w dziedzinie praw obywatelskich w krajach
ba³kañskich (w 2003 roku przekazano I ratê dotacji w wysokoœci 52 250 z³).

110 200 z³

„Inaczej o prawach cz³owieka” – szkolenia o prawach cz³owieka dla bia³oru-
skich i ukraiñskich nauczycieli oraz warsztaty dla trenerów (w 2003 roku prze-
kazano I ratê dotacji w wysokoœci 9 700 z³).   45 600 z³

„Beskidzkie strumyki” – polsko-ukraiñski program wspierania rozwoju spo³ecz-
nego i szkolenia liderów m³odzie¿owych.   28 060 z³

„Miêdzynarodowa republika szkolna” – szkolenia dla nauczycieli, komitetów
rodzicielskich i m³odzie¿y z Polski i Ukrainy (w 2003 roku przekazano I ratê
dotacji w wysokoœci 17 035 z³).   34 070 z³

Spotkania informacyjne z wnioskodawcami:            12 439,68 z³

Dotacje:          973 496,02 z³

Koszty realizacji programu:          106 887,30 z³

RAZEM:            1 092 823 z³

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Oœrodek Samorz¹du Lokalnego

Olsztyn

Ma³opolskie Towarzystwo Oœwiatowe
Nowy S¹cz

Polskie Stowarzyszenie Edukacji
Prawnej

Warszawa

Stowarzyszenie Szko³a Liderów
Warszawa

Towarzystwo Demokratyczne Wschód
Warszawa

Program Wschód-Wschód
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Celem istniej¹cego od 1996 roku Programu jest wspó³praca i wymiana doœwiadczeñ w zakresie

przeciwdzia³ania uzale¿nieniom ze specjalistami i organizacjami z krajów Europy Œrodkowej,

Wschodniej i Azji Centralnej. Prowadzimy ró¿norodne formy szkolenia specjalistów w dziedzinie

profilaktyki i leczenia alkoholizmu i narkomanii oraz edukacji rodzin osób uzale¿nionych.

Jednym z wa¿niejszych obszarów wspó³pracy regionalnej jest przekazywanie doœwiadczeñ

z funkcjonowania programu leczenia alkoholików „Atlantis”, który dziêki naszej inicjatywie i po-

mocy od 11 lat prowadzony jest z ogromnym sukcesem w polskich wiêzieniach. Od kilku lat prze-

kazujemy równie¿ nasze doœwiadczenia z tworzenia – na wolnoœci i w zak³adach karnych – progra-

mów terapeutycznych dla sprawców przemocy.

W 2003 roku dzia³ania edukacyjne w ramach Programu objê³y 16 seminariów i warsztatów dla

specjalistów zajmuj¹cych siê terapi¹ i profilaktyk¹ uzale¿nieñ. Seminaria te przeprowadzone zosta³y

w Bu³garii, Gruzji, Kirgistanie, Federacji Rosyjskiej, Tad¿ykistanie, na £otwie, S³owacji i Ukrainie.

W Polsce zorganizowaliœmy trzy seminaria: dla terapeutów odwykowych, dla pracowników wiê-

ziennictwa (o leczeniu uzale¿nionych w zak³adach karnych) oraz dla przedstawicieli administracji pañ-

stwowej i w³adz lokalnych (o metodach zmniejszania szkód wywo³anych nadu¿ywaniem alkoholu).

Po raz pierwszy zorganizowaliœmy sympozjum dla przedstawicieli lecznictwa uzale¿nieñ z Za-

chodu i Wschodu. Spotkanie dotyczy³o popularnego w Polsce „modelu Minnesota” – metody,

któr¹ leczy siê najwiêcej doros³ych osób uzale¿nionych od alkoholu lub narkotyków. Sympozjum

zakoñczy³o siê podjêciem rezolucji o utworzeniu stowarzyszenia, które bêdzie skupia³o specjali-

stów przyjmuj¹cych w leczeniu uzale¿nieñ „model Minnesota”. W modelu tym przyjmuje siê, ¿e

alkoholizm i narkomania to choroby, które mo¿na powstrzymaæ pod warunkiem zachowania ca³-

kowitej abstynencji. Terapia opiera siê na pracy w grupie i obejmuje tak¿e cz³onków najbli¿szej

rodziny pacjentów. W sk³ad zespo³u lecz¹cego wchodz¹ lekarze, psychologowie, psychiatrzy, pra-

cownicy socjalni, trzeŸwiej¹cy terapeuci odwykowi oraz doradcy duchowi. Najwa¿niejszym ele-

mentem modelu jest partnerstwo miêdzy profesjonalistami i wspólnot¹ Anonimowych Alkoholi-

ków lub Anonimowych Narkomanów (dla rodzin – Al-Anon), których g³ówna rola polega na wsparciu

ludzi koñcz¹cych leczenie i potrzebuj¹cych codziennej pomocy w nauczeniu siê trzeŸwego ¿ycia.

W ramach Programu 24 psychologów, terapeutów i lekarzy z krajów regionu odby³o sta¿e

w oœrodkach leczenia uzale¿nieñ (m.in. w Monarze, w Oœrodku Terapii Uzale¿nieñ przy Instytucie

Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach, w poradni dla uza-

le¿nionych w Toruniu oraz w kilku zak³adach karnych prowadz¹cych programy „Atlantis”).

Regionalny
Program
Przeciwdzia³ania
Uzale¿nieniom
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Nadal publikujemy pismo o uzale¿nieniach „ArkA” w jêzyku rosyjskim (dwa razy w roku) i bu³-

garskim (jeden numer rocznie). Przyczyniliœmy siê do wydania czterech ksi¹¿ek na temat leczenia

uzale¿nieñ (m.in. w Gruzji i Bu³garii). Wydaliœmy rosyjskie t³umaczenie ksi¹¿ki O zbrodniach i ka-

rach Wiktora Osiatyñskiego, która pomaga nam w prowadzeniu zajêæ na seminariach dotycz¹cych

przemocy domowej i humanizacji odbywania kary wiêzienia.

Wraz z Programem Edukacji Prawnej zorganizowaliœmy tak¿e panelow¹ dyskusjê na temat sprawie-

dliwoœci wyrównawczej, w której udzia³ wzi¹³ wybitny specjalista z Nowej Zelandii, Jim Consedine.

Z bud¿etu Programu przekazaliœmy w formie dotacji kwotê 62.794,25 USD naszym partnerom

w krajach regionu. Znaczna czêœæ tych œrodków przeznaczona by³a na pokrycie kosztów podró¿y

specjalistów zagranicznych przyje¿d¿aj¹cych do Polski, by wzi¹æ udzia³ w naszych szkoleniach lub

praktykach klinicznych.

Program finansowany przez Open Society Institute (711 308,60 z³).

Regionalny Program Przeciwdzia³ania Uzale¿nieniom
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Pozosta³e
dotacje

Fundacja Oœrodka Karta
Warszawa

Fundacja Otwarty Kod Kultury
Warszawa

Kasa im. Józefa Mianowskiego,
Fundacja Popierania Nauki

Warszawa

Ma³opolskie Towarzystwo Oœwiatowe
Nowy S¹cz

Oœrodek Informacji Œrodowisk
Kobiecych OŒKA

Warszawa

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne
Teatr Grodzki
Bielsko-Bia³a

Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów
Wroc³aw

Stowarzyszenie M³odych Twórców
Ku Teatrowi

PrzeŸmierowo

Stowarzyszenie M³odych Twórców
Ku Teatrowi

PrzeŸmierowo

Stowarzyszenie Teatralno-Edukacyjne
Wybrze¿ak

Gdañsk

„Historia bliska” – konkurs historyczny dla m³odzie¿y – dotacja na lata 2003-2006
760 000 z³

„Witryna Czasopism” – program wspierania czasopism kulturalnych – dotacja
na lata 2004-2005 483 275 z³

Dotacja uzupe³niaj¹ca do funduszu przekazanego w 2002 roku na prowadze-
nie programu „Stypendia Wschodnie”   37 800 z³

„Pierwszy krok” – program pomocy dzieciom romskim w podjêciu nauki
w szko³ach podstawowych – dotacja na lata 2003-2005 300 000 z³

„Fundusz dla kobiet” – program dotacji na inicjatywy kobiece – dotacja na
lata 2003-2006 800 000 z³

Wyjazd studyjny Micha³a Bagrowskiego do Stowarzyszenia Nový Prostor
w Pradze w celu zapoznania siê z zasadami wspó³pracy czeskiej organizacji
z w³adzami lokalnymi i prywatnymi darczyñcami oraz z organizacj¹ pracy wo-
lontariuszy (dotacja ze œrodków Regionalnego Programu Kulturalnego OSI)

4 560 z³

Zorganizowanie wizyty studyjnej w Polsce Ivany Sremcevc, dyrektora miêdzy-
narodowego festiwalu sztuki video Videomedeja w Nowym Sadzie (Serbia)
i Oleny Afanasyevej, dyrektora Oœrodka Inicjatyw M³odzie¿owych Totem w Cher-
sonie (Ukraina) (dotacja ze œrodków Regionalnego Programu Kulturalnego OSI)

2 280 z³

Wyjazd studyjny Jolanty Kilian do Fundacji Akayin w Biszkeku (Kirgistan) oraz
do teatru Youg w Baku (Azerbejd¿an) w celu przeprowadzenia warsztatów
teatralnych dla tamtejszych twórców (dotacja ze œrodków Regionalnego Pro-
gramu Kulturalnego OSI)     9 880 z³

Zorganizowanie wizyty studyjnej w Polsce Uladzislaua Piatnitsa z niezale¿ne-
go teatru Freelance Creators z Miñska (Bia³oruœ) i Kim Komljanec, liderki grupy
teatralnej BUBE z Ljubljany (S³owenia) (dotacja ze œrodków Regionalnego Pro-
gramu Kulturalnego OSI)     6 460 z³

Wyjazd studyjny Adama Rusi³owskiego do Oœrodka Twórczoœci M³odzie¿owej
Yog’du w Taszkiencie (Uzbekistan) w celu przeprowadzenia szkoleñ dla artystów
uzbeckich (dotacja ze œrodków Regionalnego Programu Kulturalnego OSI)

6 612 z³

Dotacje na programy

przekazane innym organizacjom

Dotacje przyznane w ramach

Regionalnego Programu Kulturalnego

Open Society Institute
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Zorganizowanie wizyty studyjnej w Polsce Adama Cziboly, szefa Grupy Kultu-
ralnej Kava z Budapesztu (Wêgry), Venera Yarmurati z Fundacji Pomocy Ro-
dzinnym Domom Dziecka w Osz (Kirgistan), Viktorija Panasenko, dyrektora
m³odzie¿owego teatru psychologicznego LiK w Czerkasach (Ukraina) oraz Fe-
ruza Rashidova, dyrektora Oœrodka Wspieraj¹cego Programy Edukacyjne i Kul-
turalne w Samarkandzie, (Uzbekistan) (dotacja ze œrodków Regionalnego Pro-
gramu Kulturalnego OSI)     4 560 z³

Wyjazd studyjny Dariusza Pniewskiego do Instytutu Culturelink (IMO) w Za-
grzebiu w celu nawi¹zania zawodowych kontaktów miêdzynarodowych (do-
tacja ze œrodków Regionalnego Programu Kulturalnego OSI)     5 700 z³

Prowadzenie strony internetowej i list dyskusyinych Regionalnego Programu
Kulturalnego oraz og³oszenie nt. Regionalnego Programu Stypendialnego (ze
œrodków Regionalnego Programu Kulturalnego i Regionalnego Programu Sty-
pendialnego OSI)            15 320,80 z³

Wydanie ksi¹¿ki Ronalda Asmusa „NATO – otwarcie drzwi” (dotacja ze œrod-
ków NATO Information Office)   21 840 z³

Realizacja polskiej prapremiery sztuki teatralnej Ester Vilar „Matematyka mi-
³oœci” w re¿yserii Hanny W³odarczyk w Teatrze Starym (dotacja ze œrodków
Wydawnictwa Nowa)     3 500 z³

Jan Ciechanowski, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, sta¿
badawczy (3 miesi¹ce) na Universidade de Lisboa, Portugalia       11 891,70 z³

Agnieszka Monika Golec, Instytut Psychologii PAN w Warszawie, sta¿ badaw-
czy (6 miesiêcy) w University of Maryland, College Park, USA       22 715,07 z³

Wac³aw Kotliñski, Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu Politechniki Rzeszow-
skiej, sta¿ badawczy (4 miesi¹ce) w University of Cardiff, Wielka Brytania

14 495,48 z³

Marta P³oñska, Instytut Chemii Uniwersytetu w Bia³ymstoku, sta¿ badawczy
(3 miesi¹ce) w University of California, Davis, USA            11 572,50 z³

Samanta Stecko, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, sta¿ badawczy
(5 miesiêcy) w Université Paris 1-Panthéon- Sorbonne, Francja           13 929,84 z³

Szymon Wichary, Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagielloñskiego, sta¿ ba-
dawczy (3 miesi¹ce) w Center for Adaptive Behavior and Cognition Max Planck
Institute for Human Development, Berlin, Niemcy              8 100,75 z³

Grzegorz Wojciechowski, Wydzia³ Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza,
sta¿ badawczy (6 miesiêcy) w Uniwersity of Crete, Grecja            23 105,20 z³

Ewa Ho³uszko, Warszawa, dofinansowanie wieczorowych studiów na Wydziale
Psychologii UW     3 900 z³

RAZEM:       2 571 498,34 z³

Stowarzyszenie Teatralno-Edukacyjne
Wybrze¿ak

Gdañsk

Teatr im. Wilama Horzycy
Toruñ

Strona www

Wydawnictwo Muza
Warszawa

Hanna W³odarczyk
Warszawa

Stypendia na sta¿e zagraniczne
dla m³odych pracowników naukowych

(stypendia przyznane w 2002 roku
i wyp³acone w 2003 roku)

Inne dotacje

Stypendia

Pozosta³e dotacje
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tzsepaduBikroJywoN,etutitsnIyteicoSnepO 37,93067371

kroJywoN,noitadnuoFdroF 34,34047121

notgnyzsaW,eporuEnretsaEdnalartneCniyteicoSliviCroftsurT 00,0008085

tragttutS,gnutfitShcsoBtreboR 01,599518

nagihciM,tnilF,noitadnuoFttoMtrawetSselrahC 00,000093

awazsraW,.o.oz.pSaksloPnoinUlaicremmoC 00,000051

notgnyzsaW,ICUAPmargorP–esuoHmodeerF 00,007611

kco³P,.o.oz.pSdnaloPssuartSiveL 00,023001

aleskurB,ertneCnoitadnuoFnaeporuE 54,103001

kewónaliM,alagoR-kalwaPanezraM 96,09399

notgnyzsaW,ycarcomeDroftnemwodnElanoitaN 74,36534

notgnyzsaW,setatSdetinUehtfodnuFlairomeMllahsraMnamreG 06,36124

awazsraW,)ARTAMwótnarGhcy³aMmargorP(wódnalrediNawtselórKadasabmA 41,06414

ycnegAtnempoleveDlanoitanretnInaidanaC
awa³sytarB,ECADO-ADICeporuElartneCniecnatsissAtnempoleveDlaiciffO–

80,17463

awazsraW,hcynozcondejZwónatSadasabmA 05,93482

aleskurB,noitadnuoFdiAseitirahC 38,07472

knaB Œ awazsraW,ywotaiw 33,41122

aleskurB,eciffOnoitamrofnIOTAN 05,64812

holsretüG,gnutfitSnnamsletreB 00,46881

aleskurB,noissimmoCUE 89,71201

wókarK,KANZyzcinwadyWtutytsnIynzce³opS 97,7979

acñyzcradyntawyrP 00,0673

kroJywoN,noitacudElanoitanretnIfoetutitsnI 25,5573

yhcezC,lanoitanretnIycnerapsnarT 37,2023

agahnepoK,seidutSlanoitanretnIrofetutitsnIhsinaD 73,5752

iknisleH,sriaffAlanoitanretnIfoetutitsnIhsinniF 01,4831

awazsraW,zciwohceiMhceicjoW 00,025

,awazsraW,.A.SarogA,awazsraW,.o.oz.pSNVT:mrifdoewozcezrynziworad
otrawjenzc¹³oawazsraW,!ciSowtcinwadyW,awazsraW,knabaideMMiWA œ ic

84,15322

êjcazytromaaniumjanywzydohcyzrP 03,6258964

ydohcyzrpe³atsozopiewosnanifydohcyzrP 54,8309136

)NLP(mezaR 75,31388484

Przychody
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wómargorpytzsoK 38,50031442

jówzoriajcamrofni,enjycartsinimdaytzsoK 83,7566892

ijcazytromaytzsoK 18,436998

ytzsoke³atsozopiewosnanifytzsoK 75,120918

)NLP(mezaR 95,91381192

Koszty

ewojarKymargorP

ogeiksletawybOawtsñezce³opSmargorP 91,3643045

rotkeSicezrTmargorP 00,0004067

jenwarPijcakudEmargorP 00,0006301

ijcpuroKwicezrPmargorP 00,251348

snazShcynwóRmargorP 02,9286101

enazakezrpymargorP 00,5701832

ejcatode³atsozoP 43,324091

mezar–ewojarKymargorP 37,24947481

ewodoranyzdêiMymargorP

jewodoranyzdêiMycarp³ópsWmargorP 89,9845823

iletawybOitsaiMowtsrentraPmargorP 05,955167

jeindohcsWeiporuEwhciksletawybOwytajcinImargorP 20,28868

dóhcsW-dóhcsWmargorP 00,3282901

moinein¿elazUaina³aizdwicezrPmargorPynlanoigeR 06,803117

mezar–ewodoranyzdêiMymargorP 01,3608395

)NLP(mezaR 38,50031442

Struktura wydatków programowych
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AWYTKA
ñeizdannatS

3002.10.10 3002.21.13

1 2 3 4

A e³awrtawytkA 57,62366845 05,38038854

I otraW œ enwarpienlairetameinic 34,8372 72,9767

II e³awrtawytkaewozcezR 23,85653603 37,70639692

III on¿elaN œ ewonimretogu³dic 00,039901 05,505001

VI ewonimretogu³dejcytsewnI 00,00081142 00,19218061

B ewotorboawytkA 38,46490102 64,97396436

II ewonimretoktórkicœon¿elaN 87,855821 70,480242

on¿elan- œ enniic 22,47806 60,87907

on¿elan- œ gu³suiwórawotwatsodu³utytzic 47,28565 17,487251

on¿elan- œ wókinwocarpdoic 58,8951 68,3679

on¿elan- œ wóktadopu³utytzic 79,2059 44,7558

III ewonimretoktórkejcytsewnI 70,91213991 38,32648136

1 ewosnanifawytkaewonimretoktórK 82,286721 37,69971624

ejcka- 35,66999961

ewosnanifawytkaewonimretoktórkenni- 82,286721 02,03081652

2 Œ en¿êineipawytkaenniien¿êineipikdor 97,63530891 01,72666502

asak- 33,15385 73,31591

ywoto³zyc¹¿eib-ywoknabkenuhcar- 59,514499 23,6134931

ywoto³zyzcincomop-ywoknabkenuhcar- 04,04071 97,74633

ywoziwedyc¹¿eib-ywoknabkenuhcar- 62,5946851 24,086384

ajcuak-ywoknabkenuhcar- 00,0 78,0601143

miksrelkaMezruiBwakwótog- 62,03931 00,00082241

enni- œ )ewobraksynob,ytakol(en¿êineipikdor 97,62526461 33,804699

en¿êineipawytkaenni- 08,677076 65,17624

VI ewoserkoyzdêimainezcilzorewonimretoktórK 89,68694

SNALIB 85,19757947 69,264253901

Bilans

Sprawozdanie finansowe



87Sprawozdanie 2003

AWYSAP
ñeizdannatS

3002.10.10 3002.21.13

5 6 7 8

A ensa³wezsudnuF 89,06007134 34,12871516

I ywotutatszsudnuF 99,88315802 49,94648283

:mytw

otteny³awrtket¹jam- 30,4796704 75,9408193

ogewosnanifukinywainezcilzorz- 86,23764661 71,28583243

iksleicy¿o³azzsudnuf- 82,286721 02,810821

otraw- œ enniienwarp,enlairetameinic 00,0

II ynecywijcazilautkazzsudnuF 00,227109 20,77083

III ywosnanifkinyW 99,94961412 74,49059132

hcindezrpoptalukinywainezcilzorz- 80,0762191 05,0015283

ukorogec¹¿eibukinywainezcilzorz- 19,97240591 79,39996391

B ainaz¹iwobozanywrezeriainaz¹iwoboZ 06,03750813 35,14643874

I ewonimretogu³dainaz¹iwoboZ 16,831216 49,629937

II ewonimretoktórkainaz¹iwoboZ 29,9985654 06,60812021

1 ketsondejhcy³atsozopcebow 04,6299454 18,85188911

ewotnargainaz¹iwoboz- 86,8895343 70,42544211

gu³suiwórawotwatsodu³utytzainaz¹iwoboz- 82,876842 26,022823

imakinwocarpziknuhcarzor- 63,867 24,2741

ainezdorganywetêjdopein- 78,436126 91,220622

mete¿dubziknuhcarzor- 41,320861 66,905941

SUZziknuhcarzor- 63,01937 58,90483

enni- 17,229 00,0

2 enlajcepsezsudnuf 25,37951 97,74633

III ewoserkoyzdêimainezcilzoR 70,29672662 99,70927053

ewonimretogu³d- 27,22416562 14,55855053

ewonimretoktórk- 53,96266 85,25071

SNALIB 85,19757947 69,264253901

Bilans
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.zoP eineinlógezczsyW
atowK

2002 3002

1 2 3 4

A onla³aizdanydohcyzrP œ ¹wotutatsæ 46,53036154 11,57296124

B onla³aizdytzsoK œ jewotutatsic 56,13182732 24,69333942

D ijcadnuFaruibytzsoK 89,2767544 06,1095633

1 iigreneiwó³airetameicy¿uZ 24,255063 10,742513

2 ecboigu³sU 98,508279 38,105047

3 ajcazytromA 68,535909 18,436998

4 ytuzraniainezdorganyW 93,2630941 92,892989

5 ytzsoke³atsozoP 24,614427 66,912124

G ydohcyzrpe³atsozoP 24,028301 62,23221

H ytzsoke³atsozoP 57,1481 52,0794

I ewosnanifydohcyzrP 19,7735552 91,6086036

J ewosnanifytzsoK 86,828811 23,150418

K I-H+G-F+E-D-CkinyW 19,85751591 79,39996391

L enjazcywzdanytartsiiksyZ

1 iksyZ

2 ytartS

M ywodohcodketadoP 00,97411

onla³aizdkinyW œ )M-L-+(Kkorazic 19,97240591 79,39996391

Rachunek zysków i strat
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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 2003 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumê 109.352.462,96 z³otych, rachu-

nek zysków i strat za rok obrotowy koñcz¹cy siê tego dnia wykazuj¹cy wynik finansowy w kwocie 19.369.993,97

z³otych 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

z póŸn. zm.), 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 Kra-

jow¹ Radê Bieg³ych Rewidentów w Polsce. Przepisy te wymagaj¹, aby badanie zosta³o zaplanowane i prze-

prowadzone w taki sposób aby uzyskaæ racjonaln¹ pewnoœæ, pozwalaj¹c¹ na wyra¿enie opinii o sprawozda-

niu finansowym. Badanie obejmuje sprawdzenie w oparciu o metodê wyrywkow¹ dowodów i zapisów

ksiêgowych, z których wynikaj¹ kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje

równie¿ ocenê poprawnoœci stosowanych zasad rachunkowoœci, znacz¹cych szacunków dokonanych przez

kierownika 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 2003 r., wynik finan-

sowy za rok obrotowy koñcz¹cy siê tego dnia, zgodnie z zasadami rachunkowoœci stosowanymi w Polsce,

okreœlonymi w ustawie z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci, rozporz¹dzeniu Ministra Finansów z dnia

15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoœci dla niektórych jednostek niebêd¹cych spó³-

kami handlowymi, nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539) oraz jest zgodne

z wp³ywaj¹cymi na treœæ sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Fundacji.

Ponadto, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci, stwierdzamy, ¿e

sprawozdanie z dzia³alnoœci jednostki uwzglêdnia informacje, o których mowa w art. 49 ust. 2 ustawy

o rachunkowoœci i s¹ one zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

/podpis/
Bieg³y rewident nr 90060/74956
Wojciech Stopka, Dyrektor

/podpis/
Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.
ul. Ch³odna 51, 00-867 Warszawa
Bieg³y rewident nr 796/1670
Bogdan Dêbicki, Cz³onek Zarz¹du

Warszawa, 12 marca 2004 r.
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