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Dziękujemy wszystkim naszym współpracownikom,
wolontariuszom oraz darczyńcom z Polski i z zagranicy –
dzięki Waszej pomocy możemy prowadzić naszą działalność.

O Fundacji

Fundacja im. Stefana Batorego, założona przez George’a Sorosa, amerykańskiego finansistę
i filantropa, oraz grupę przywódców polskiej opozycji demokratycznej lat 80-tych, jest niezależną,
niedochodową organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Warszawa-Praga w dniu 7 maja 1988 roku. Celem Fundacji jest budowa
społeczeństwa obywatelskiego: społeczeństwa ludzi świadomych swych praw i obowiązków, aktywnie uczestniczących w życiu publicznym, odpowiedzialnych za siebie i za swoją wspólnotę.

Pola działania
 wspieranie inicjatyw obywatelskich
Pomagamy niezależnym organizacjom pozarządowym, które podejmują działania tam, gdzie
rola lub możliwości państwa są niewystarczające, udzielamy dotacji nie tylko na projekty, ale
i na długofalowe działania programowe i na wzmocnienie organizacji: planowanie strategiczne,
poprawę zarządzania, budowę stabilności finansowej; wspieramy inicjatywy społeczne, które
angażują obywateli w życie publiczne i przyczyniają się do wyrównywania szans grup społecznie
słabszych lub upośledzonych.

 dostęp do prawa i kontrola społeczna instytucji publicznych
Wspieramy działania zapewniające obywatelom dostęp do informacji i pomocy prawnej oraz
wymiaru sprawiedliwości. Pomagamy w realizacji programów edukacji prawnej i obywatelskiej.
Upowszechniamy wiedzę prawną i metody społecznej kontroli instytucji publicznych. Działamy
na rzecz ograniczenia korupcji oraz obrony praw jednostki przed nadużyciami ze strony władzy.

 pomoc i współpraca międzynarodowa
Pomagamy w procesie demokratyzacji sąsiadom ze Wschodu – szczególnie na Białorusi
i Ukrainie. Wspieramy działania sprzyjające wymianie doświadczeń związanych z przemianami
politycznymi i społecznymi. Realizujemy projekty, których celem jest budowa dobrych relacji
sąsiedzkich ze Wschodem i Zachodem. Włączamy się w debatę o przyszłości wspólnej Europy.
Działamy na rzecz zwiększenia roli inicjatyw obywatelskich w stosunkach między narodami,
w propagowaniu zasad demokracji i poszanowania praw człowieka.
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Metody działania
Podstawową metodą pracy Fundacji jest udzielanie dotacji na projekty i wsparcie instytucjonalne
organizacjom działającym na rzecz dobra publicznego. Realizujemy też, sami lub we współpracy z innymi instytucjami z kraju i zagranicy, rozmaite przedsięwzięcia: jesteśmy gospodarzami
publicznych debat na tematy związane z polityką, problematyką społeczną i stosunkami międzynarodowymi, wydajemy publikacje, prowadzimy badania i kampanie społeczne, organizujemy
konferencje, seminaria i szkolenia.
W swojej działalności przestrzegamy zasad przejrzystości i otwartości. Stosujemy jasne procedury podejmowania decyzji i przyznawania dotacji. Opieramy się na rekomendacjach komisji
ekspertów, które opiniują wnioski i proponują sposób rozdziału funduszy. Nasze coroczne sprawozdanie finansowe poddane jest audytowi zewnętrznemu. O wszystkich działaniach, a także
o możliwości ubiegania się o dotacje informujemy na bieżąco na stronie internetowej
www.batory.org.pl.
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Główną domeną naszych działań w roku minionym było, podobnie jak w latach poprzednich,
wspieranie inicjatyw mających na celu wzmocnienie roli i poszerzenie możliwości działania
organizacji pozarządowych traktowanych przez nas jako istotny element silnego i prężnego
społeczeństwa obywatelskiego i niezbędny warunek prawidłowego funkcjonowania demokracji.
Służyły temu prowadzone przez nas konkursy dotacyjne na wsparcie instytucjonalne organizacji
pozarządowych w Polsce (Program Społeczeństwo Obywatelskie) i u naszych wschodnich sąsiadów: na Ukrainie i Białorusi (Program Inicjatyw Obywatelskich w Europie Wschodniej). Taki cel
przyświecał też prowadzonemu przez nas od trzech lat Programowi Trzeci Sektor, finansowanemu z dotacji Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, który wspomaga działania
zmierzające do tworzenia przyjaznych warunków rozwoju sektora pozarządowego, wzmacniania
współpracy organizacji z sektorem publicznym i prywatnym oraz budowy finansowych podstaw
ich stabilności. Dzięki hojności darczyńców indywidualnych, w tym osób, które przekazały nam
1% swojego podatku dochodowego za rok 2004, a także darczyńców komercyjnych z Polski i zagranicy, mogliśmy kontynuować pomoc dla lokalnych organizacji pozarządowych prowadzących
programy stypendialne dla dzieci i młodzieży z małych miejscowości oraz projekty integracyjne
dla dzieci niepełnosprawnych. W roku 2005 wpłaty 1% na kwotę 328 187,33 zł przekazało nam
1707 osób.
Widząc w rosnącym dystansie i nieufności obywateli do władz i instytucji publicznych poważne
zagrożenie dla reguł demokratycznych i rządów prawa w naszym kraju, kontynuowaliśmy działania na rzecz angażowania obywateli w życie publiczne, w tym w przedsięwzięcia zmierzające do
zapewnienia przejrzystości procesów decyzyjnych i odpowiedzialności władz wobec rządzonych.
Służyły temu projekty monitorowania obietnic wyborczych złożonych w trakcie kampanii przed
wyborami do samorządów lokalnych przez kandydatów na wójtów i burmistrzów oraz obietnic
walki z korupcją złożonych przez partie polityczne w kampanii parlamentarnej, a także przeprowadzony przez nas po raz pierwszy w Polsce monitoring finansowania kampanii prezydenckiej
i prowadzona wespół z Gazetą Wyborczą, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności akcja Przejrzysta Polska propagująca wdrożenie opracowanych przez
naszych ekspertów zasad przejrzystości życia publicznego na szczeblu władz lokalnych. Aby
wzmocnić organizacje podejmujące zadania społecznego nadzoru nad przestrzeganiem zasad
odpowiedzialności instytucji zaufania publicznego, kontynuowaliśmy zapoczątkowany rok wcześniej konkurs dotacyjny dla organizacji strażniczych.
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W ramach organizowanych przez nas od kilku lat publicznych debat poświęconych przemianom w Polsce i w Europie, stosunkom międzynarodowym i polityce zagranicznej prowadziliśmy,
szeroko komentowany w polskich mediach, cykl wykładów przywódców partii politycznych
i kandydatów na urząd prezydencki O naprawie Rzeczypospolitej, a także serię debat o kierunkach
polskiej polityki zagranicznej.
Nasze działania na rzecz zwiększenia dostępu obywateli do prawa i wymiaru sprawiedliwości
koncentrowały się na wspieraniu organizacji świadczących bezpłatną pomoc prawną, szczególnie
tych zrzeszonych w Związku Biur Porad Obywatelskich oraz w sieci Uniwersyteckich Porad Prawnych. W minionym roku zakończyliśmy czteroletni projekt Dziennikarz w sądzie, którego celem
było uczynienie sądu miejscem bardziej przyjaznym obywatelowi i mediom. Kontynuowaliśmy
też działania upowszechniające edukację prawną dla młodzieży.
Na polu współpracy międzynarodowej Fundacja angażowała się w inicjatywy mające na celu
wzmacnianie reform demokratycznych i proeuropejskich tendencji w krajach zza wschodniej
granicy oraz współpracę i wymianę doświadczeń między organizacjami z UE i państw spoza
Unii. Kontynuowaliśmy działania na rzecz popularyzacji idei integracji europejskiej na Ukrainie
(projekt Nowa Unia Europejska i Ukraina) i – mimo diametralnie różnych warunków wewnętrznych
– także na Białorusi (projekt Scenariusze reform na Białorusi). We współpracy z partnerami z UE
i Europy Wschodniej prowadziliśmy monitoring nowych granic UE i europejskiej polityki wizowej
siedmiu państw Wspólnoty. W ramach wspierania współpracy transgranicznej przyznawaliśmy
dotacje polskim organizacjom prowadzącym projekty współpracy z partnerami z państw Europy
Wschodniej (Program Wschód-Wschód) oraz organizacjom prowadzącym trójstronne projekty
partnerskie (z Niemcami i Rosją) w Okręgu Kaliningradzkim. W roku 2005 zakończyliśmy prowadzony z Fundacją Boscha czteroletni program wspierania wspólnych inicjatyw organizacji
z polskich i niemieckich miast bliźniaczych, dzięki któremu zrealizowanych zostało 109 projektów
angażujących społeczności po obu stronach granicy.
W roku 2005 w ramach naszej działalności grantodawczej przekazaliśmy w sumie 513 dotacji
dla instytucji i organizacji, 47 dotacji indywidualnych i grupowych na koszty podróży 169 osób
uczestniczących w przedsięwzięciach poza granicami naszego kraju, oraz 5 nagród – na łączną
kwotę 12,9 milionów złotych. Na działania prowadzone przez nas samodzielnie lub we współpracy
z partnerami wydaliśmy 3,7 miliony złotych. Podsumowanie prowadzonych przez nas programów
wraz z listą wszystkich udzielonych dotacji zamieszczamy w dalszej części sprawozdania.
Ponadto, w roku 2005, ze środków przekazanych w ubiegłych latach przez Fundację innym
organizacjom, realizowane były następujące długofalowe projekty:
 Przedstawicielstwo polskich organizacji pozarządowych w Brukseli – program wspierający przygotowanie polskich organizacji do aktywnego udziału w procesie integracji europejskiej, prowadzony przez Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych
(fundusze w wysokości 400 000 zł przyznane na lata 2004–2005)
 Fundusz dla Kobiet – program dotacji na inicjatywy kobiece, współfinansowany przez
Fundację Forda i przekazany Ośrodkowi Informacji Środowisk Kobiecych OŚKa (fundusze
w wysokości 800 000 zł przyznane na lata 2003–2006)
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Historia bliska – konkurs historyczny dla młodzieży prowadzony przez Fundację Ośrodka Karta (fundusze w wysokości 760 000 zł przyznane na lata 2003–2006)
Witryna Czasopism – program wspierania czasopism kulturalnych prowadzony przez
Fundację Otwarty Kod Kultury (fundusze w wysokości 480 000 zł przyznane na lata 2003–
–2005)
Starszy brat, starsza siostra – program pomocy dzieciom zaniedbanym, przekazany Fundacji Starszy Brat, Starsza Siostra (fundusze w wysokości 1,2 miliona zł przyznane na lata
2003–2005)
Pierwszy krok – program pomocy dzieciom romskim w podjęciu nauki w szkołach podstawowych, przekazany Małopolskiemu Towarzystwu Oświatowemu (fundusze w wysokości 300 000 zł przyznane na lata 2003–2005)
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darczyñcy

Nasze działania w roku 2005 prowadziliśmy dzięki dotacjom i darowiznom przekazanym nam
przez polskie i zagraniczne instytucje prywatne i rządowe, podmioty komercyjne oraz osoby
prywatne, w tym z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Większość naszych programów finansowana była z dotacji Open Society Institute (Instytutu
Społeczeństwa Otwartego), założonego przez amerykańskiego finansistę i filantropa George’a Sorosa, twórcę i fundatora sieci fundacji społeczeństwa otwartego działających w ponad
50 krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w Azji, Afryce, Ameryce Południowej i w Stanach Zjednoczonych oraz Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego (Central European University) z siedzibą
w Budapeszcie.
Z dotacji przyznanej przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (Fundacja Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej) kontynuowaliśmy zaplanowany na
lata 2003–2006 Program Trzeci Sektor. Ze środków otrzymanych z Fundacji Forda prowadziliśmy
Program Inicjatyw Obywatelskich w Europie Wschodniej. Fundacja im. Roberta Boscha współfinansowała programy współpracy polsko-niemieckiej i polsko-niemiecko-rosyjskiej.
Nasze działania w sferze współpracy międzynarodowej współfinansowane były w 2005 roku
m.in. przez: Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Canadian International Development Agency
– Official Development Assistance in Central Europe CIDA-ODACE (Kanadyjska Agencja Rozwoju
Międzynarodowego CIDA-ODACE). W realizacji zadań podejmowanych przez Program Przeciw
Korupcji pomogły finansowo Ambasady Stanów Zjednoczonych i Królestwa Niderlandów.
Projekty wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży finansowane były z wpłat 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych, ze środków firmy Levi Strauss & Co. i towarzystwa
ubezpieczeniowego Commercial Union Polska, z dochodów utworzonego w 2002 roku wieczystego Funduszu M ufundowanego przez prywatnego darczyńcę z Polski oraz z przekazanych nam
za pośrednictwem Friends od Stefan Batory Foundation, USA i Stefan Batory Trust, UK darowizn
od osób prywatnych, m.in. od państwa Helen i Petera Maxwellów oraz prywatnego darczyńcy
pragnącego pozostać anonimowym, z którego darowizny utworzony został Fundusz K.
Podobnie jak w latach poprzednich, prowadziliśmy Fundusz Charytatywny Commercial Union,
firmy współpracującej z nami od 1996 roku, finansując z przekazanych środków wskazane przez
darczyńcę przedsięwzięcia, związane z niesieniem pomocy dzieciom chorym i potrzebującym opieki oraz z działalnością oświatową i edukacyjną. Także część środków z inwestowania Funduszu M
przeznaczaliśmy – zgodnie z wolą fundatora – na pomoc dla dzieci chorych i niepełnosprawnych,
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wyrównywanie szans i ochronę zdrowia. Kolejny rok administrowaliśmy powierzonym nam Funduszem im. Beaty Pawlak, z którego – zgodnie z ostatnią wolą fundatorki – finansowana jest
doroczna nagroda dla autora najlepszego tekstu na temat innych kultur, religii i cywilizacji.
W roku 2005 kontynuowaliśmy rozpoczętą trzy lata wcześniej budowę kapitału wieczystego,
który stworzyć ma podstawę finansowania naszej działalności w latach następnych. Nasze wysiłki zmierzające do utworzenia kapitału wieczystego i pozyskania nowych źródeł finansowania
działalności Fundacji wspierały w roku 2005 Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe
oraz Fundacja Charlesa Stuarta Motta.
Wszystkim naszym darczyńcom serdecznie dziękujemy!
Dzięki Waszej pomocy możemy pomagać innym!
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Rada

Zarz¹d

Przewodnicz¹ca
Anna Radziwi³³
historyk

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

Cz³onkowie
Cz³onkowie
Jan Krzysztof Bielecki
prezes zarządu Banku Pekao S.A.,
były premier RP
Bogdan Borusewicz
historyk, Marszałek Senatu

Klaus Bachmann
publicysta, politolog, Centrum Studiów Niemieckich
i Europejskich im. Willy Brandta
Uniwersytetu Wrocławskiego

Wojciech Fibak
przedsiêbiorca

Nathalie Bolgert
konsultant finansowy, Polsko-Amerykañski
Fundusz Po¿yczkowy Inicjatyw Obywatelskich (PAFPIO)

prof. Bronis³aw Geremek
deputowany Parlamentu Europejskiego,
by³y minister spraw zagranicznych RP

dr Miros³awa Grabowska
socjolog, Instytut Socjologii
Uniwersytetu Warszawskiego

prof. Leszek Ko³akowski
filozof, Oxford University

prof. Jacek Kochanowicz
ekonomista, Uniwersytet Warszawski

prof. Marcin Król
historyk idei, Uniwersytet Warszawski,
redaktor naczelny miesięcznika
Res Publica Nowa

Jaros³aw Kurski
publicysta Gazety Wyborczej

Olga Krzy¿anowska
lekarz
prof. Krzysztof Michalski
filozof, dyrektor Instytutu Nauk
o Cz³owieku w Wiedniu

prof. Andrzej Rychard
socjolog, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
prof. Andrzej Ziabicki
chemik, Instytut Podstawowych
Problemów Techniki PAN

Komisja finansowa

dr Andrzej Olechowski
ekonomista, członek Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie S.A.,
by³y minister spraw zagranicznych RP

Nathalie Bolgert
konsultant finansowy, Polsko-Amerykański
Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich (PAFPIO)

prof. Zbigniew Pe³czyñski
politolog, Oxford University

Włodzimierz Grudziński
prezes Zarządu Banku Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych S.A.

ks. bp Tadeusz Pieronek
Konferencja Episkopatu Polski
prof. Andrzej Rapaczyñski
prawnik, Columbia University
prof. Hanna Suchocka
prawnik, Ambasador RP przy Stolicy
Apostolskiej, by³a premier RP
(cz³onkostwo zawieszone na czas
pe³nienia misji dyplomatycznej)

Janusz Jankowiak
główny ekonomista BRE Banku S.A.
Stefan Kawalec
dyrektor zarządzający ds. strategii Grupy PZU
Krzysztof Stupnicki
prezes Zarządu AIG PTE S.A.

prof. Stanis³aw Wellisz
ekonomista, Columbia University
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Komisje Programów

Program Przeciw Korupcji
Rada Programu
dr Ewa Balcerowicz
prezes Zarządu Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
Janusz Durlik
zastępca dyrektora Fundacji Centrum Badania
Opinii Społecznej
Krzysztof Herbst
wiceprezes Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Paweł Jordan
prezes Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych
BORIS
prof. Lena Kolarska-Bobińska
dyrektor Instytutu Spraw Publicznych
Paweł Łukasiak
prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce
Jacek Strzemieczny
prezes Zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej
Andrzej Szeniawski
sekretarz Starostwa Olsztyńskiego
Mirosław Warowicki
prezes URSA Consulting
prof. Edmund Wnuk-Lipiński
przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Studiów
Politycznych PAN
Jakub Wygnański
członek Zarządu Forum Inicjatyw Pozarządowych

Program Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizacje strażnicze –
społeczna odpowiedzialność w życiu publicznym
Elżbieta Czyż
członek Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw
Człowieka
Radosław Gawlik
prezes Zarządu Stowarzyszenia Ekologicznego
Eko-Unia
Anna Wojakowska
dyrektor programowy Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności
Mikrogranty na indywidualny rozwój
Ija Ostrowska
prezes Zarządu Związku Biur Porad Obywatelskich
Katarzyna Sekutowicz
trener, konsultant Stowarzyszenia Biuro Obsługi
Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
Bogdan Skrzypczak
prezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum
Aktywności Lokalnej
Kapituła Nagrody im. Beaty Pawlak
Urszula Doroszewska
prezes Zarządu Towarzystwa Demokratycznego
Wschód
Wojciech Jagielski
reporter Gazety Wyborczej
Maria Kruczkowska
dziennikarka Gazety Wyborczej
Antoni Rogala
przedstawiciel rodziny Fundatorki
Olga Stanisławska
niezależna publicystka
Adam Szostkiewicz
publicysta Polityki
Joanna Załuska
koordynator programu, Fundacja Batorego
Wojciech Załuska
dziennikarz Gazety Wyborczej

Kapituła konkursu Tylko ryba nie bierze?
Klaus Bachmann
członek Zarządu Fundacji Batorego
Magdalena Bajer
przewodnicząca Rady Etyki Mediów
Krzysztof Bobiński
wiceprezes Fundacji Unia & Polska
Teresa Bogucka
publicystka Gazety Wyborczej
Janusz Buszyński
przedstawiciel Ambasady USA
Justyna Duriasz-Bułhak
przedstawicielka Fundacji Wspomagania Wsi
prof. dr hab. Marcin Król
członek Rady Fundacji Batorego
dr Stanisław Mocek
prorektor Collegium Civitas

Program Edukacji Prawnej

Program Równych Szans

Łukasz Bojarski
ekspert Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
prof. Andrzej Rzepliński
członek Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw
Człowieka
Barbara Rymaszewska
sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Łodzi
Ewa Siedlecka
dziennikarka Gazety Wyborczej
Mirosław Starzyński
naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia,
Urząd Gminy Warszawa Wola

Lokalne Programy Stypendialne
Sylwestra Borowczyk
trener organizacji pozarządowych,
współpracownik Ośrodka Wspierania Organizacji
Pozarządowych i Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej w Białymstoku
Teresa Ogrodzińska
prezes Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa
Komeńskiego
Iwona Olkowicz
koordynator Programu Rozwoju Filantropii
Lokalnej, Akademia Rozwoju Filantropii
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Program Partnerstwo Miast i Obywateli

Kolorowa Akademia
Radosław Jasiński
dyrektor programowy Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności
Jarosław Kurski
członek Zarządu Fundacji Batorego
Ewa Suchcicka
prezes Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób
z Zespołem Downa Bardziej Kochani

dr Wolfgang Egerter
doradca premiera Turyngii ds. stosunków
niemiecko-polskich i niemiecko-czeskich
Tomasz Schimanek
wicedyrektor ds. programowych Akademii
Rozwoju Filantropii
dr Simeona Zikmundova
dyrektor Urzędu Regionalnego Vysociny, Czechy
Carsten Lenk
koordynator programu, Fundacja im. Roberta
Boscha, Niemcy
Heda Jungmanova
koordynator programu, Centrum Informacji dla
Organizacji Non-Profit w Pradze
Justyna Blinowska
koordynator programu, Fundacja Batorego

Program Inicjatyw Obywatelskich
w Europie Wschodniej
Partnerzy regionalni
John Kubiniec
dyrektor regionalny Freedom House, USA
Rodger Potocki
koordynator programów europejskich i wschodnich,
National Endowment for Democracy, USA
Przemysław Radwan
dyrektor generalny Stowarzyszenia Szkoła Liderów
Wojciech Zajączkowski
zastępca dyrektora Departamentu Europy
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Program Wschód-Wschód
Joanna Konieczna
ekspert ds. Ukrainy, Rosji i Białorusi, Instytut
Socjologii UW
Marek Menkiszak
ekspert ds. Rosji, Studium Europy Wschodniej UW
Zdzisław Nowicki
ekspert ds. Azji Środkowej, Rosji i Ukrainy
Marek Pernal
ekspert ds. krajów wyszehradzkich, wicedyrektor
Sekretariatu Ministra w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych
Wojciech Stanisławski
ekspert ds. krajów bałkańskich, Ośrodek Studiów
Wschodnich
Stanisław Zapaśnik
ekspert ds. Azji Środkowej, Rosji, Ukrainy
i Białorusi, Studium Europy Wschodniej UW

Wiarygodność i partnerstwo – organizacje
pozarządowe w lokalnych społecznościach
Ilona Gosk
prezes Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Irena Gadaj
prezes Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi
Biłgorajskiej
Adam Sauer
koordynator programu Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej Inicjatywy Współpracy PAUCI

Program Partnerstwo Inicjatyw
Społecznych
Bartłomiej Głuszak
wicedyrektor Elbląskiego Stowarzyszenia
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Julia Bardun
dyrektor Pozarządowej Agencji Wspierania
Inicjatyw Kulturalnych Tranzit, Obwód
Kaliningradzki, Rosja
prof. Gudrun Schmidt-Kärner
referent ds. kontaktów z Obwodem
Kaliningradzkim w parlamencie krajowym
Schleswig-Holstein, Niemcy
Jakub Boratyński
dyrektor programów międzynarodowych,
Fundacja Batorego
Carsten Lenk
dyrektor programowy, Fundacja im. Roberta
Boscha, Niemcy
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Zespół
Dyrektor fundacji
Anna Rozicka
Programy
Jakub Boratyński
dyrektor programowy
Lidia Kuczmierowska
dyrektor programowy
Grażyna Kopińska
dyrektor Programu Przeciw Korupcji
Ewa Woydyłło-Osiatyńska
dyrektor Regionalnego Programu
Przeciwdziałania Uzależnieniom
Justyna Blinowska
Program Społeczeństwa Obywatelskiego,
Program Trzeci Sektor,
Program Partnerstwo Miast i Obywateli
Grażyna Czubek
Program Przeciw Korupcji
Agata Gajewska
Program Partnerstwo Inicjatyw
Społecznych (od lipca 2005)
Grzegorz Gromadzki
Program Współpracy Międzynarodowej
Piotr Halbersztat
Program Równych Szans (do marca 2005)
Katarzyna Kaczkowska
Program Edukacji Prawnej
i Program Inicjatyw Społecznych
(do marca 2005)
Agnieszka Komorowska
Program Inicjatyw Obywatelskich
w Europie Wschodniej
Wojciech Konończuk
Program Współpracy Międzynarodowej
(od marca 2005)
Piotr Kosiewski
Program Współpracy Międzynarodowej
Piotr Krygiel
Program Inicjatyw Obywatelskich
w Europie Wschodniej (od kwietnia 2005)
Marta Masojć
Program Wschód-Wschód (od lipca 2005)
Małgorzata Prejzner
Regionalny Program Przeciwdziałania
Uzależnieniom
Adam Sawicki
Program Przeciw Korupcji
Sylwia Sobiepan
Program Wschód-Wschód i Program
Inicjatyw Obywatelskich w Europie
Wschodniej
Wojciech Stanisławski
Program Współpracy Międzynarodowej
(od marca 2005)

Ewa Styperek
Program Społeczeństwa Obywatelskiego,
Program Trzeci Sektor
Robert Szczęsny
Program Inicjatyw Obywatelskich w Europie
Wschodniej (do czerwca 2005)
Alina Wasilewska
Program Równych Szans
Grzegorz Wiaderek
Program Edukacji Prawnej,
Program Trzeci Sektor
Anna Wojciechowska-Nowak
Program Przeciw Korupcji
Sylwia Maksim-Wójcicka
Program Równych Szans,
Program Społeczeństwa Obywatelskiego,
Program Trzeci Sektor
Joanna Załuska
Program Społeczeństwa Obywatelskiego
Informacja i rozwój
Ewa Kulik-Bielińska dyrektor
Anna Czajkowska
Sekretariat
Karolina Oczkowicz
Joanna Sieniawska
Księgowość i finanse
Alina Muzińska dyrektor finansowy
Krystyna Grzeszkiewicz
Danuta Mingin
Administracja
Grażyna Rutkowska dyrektor administracyjny
Karolina Płatek
Andrzej Wydrych
Tomasz Ostrowski administrator sieci
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Debaty
Fundacji
Batorego
Debaty Fundacji Batorego są próbą stworzenia niezależnego miejsca spotkań i dyskusji przedstawicieli świata polityki, ekspertów i dziennikarzy. Od wielu lat organizujemy konferencje i dyskusje poświęcone przemianom w Polsce, problematyce międzynarodowej, polityce zagranicznej
naszego kraju oraz sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Naszym celem było i jest inicjowanie
publicznej debaty na tematy istotne dla przyszłości naszego państwa i przyszłości regionu.
W roku 2005 kontynuowaliśmy cykl wykładów znaczących postaci życia politycznego O naprawie
Rzeczypospolitej oraz debaty publiczne poświęcone polskiej polityce zagranicznej. Rozpoczęliśmy
także cykl debat Polskie dyskryminacje.

Cykl wykładów O naprawie Rzeczypospolitej
Obywatele nisko oceniają skuteczność polityki, zła jest także opinia o kwalifikacjach fachowych
i moralnych klasy politycznej, mimo znacznych różnic w popularności i w szansach wyborczych
różnych formacji. Sondaże wskazują na wysoki poziom nieufności społeczeństwa do elit rządzących, które postrzegane są jako wyobcowane i oddalone od wyborców. Ta sytuacja rodzi poważne zagrożenia – nie tylko kwestionuje się autorytet polityków, ale duża część obywateli zdaje
się żywić wątpliwości co do procedur i instytucji demokratycznych. Znaczące postaci polskiego
życia politycznego poprosiliśmy o odpowiedź na pytania: jaka jest dzisiaj Rzeczpospolita? Jak ją
naprawić? Jakie są działania najpilniejsze?

Wykład Jana Rokity, przewodniczącego Klubu Parlamentarnego
Platformy Obywatelskiej
10 stycznia 2005
Jan Rokita, mówiąc o naprawie Rzeczpospolitej, wskazał trzy pola, na których pojawiają się
problemy wymagające pilnego uregulowania: społeczeństwo, gospodarka i instytucje publiczne.
Rokita uważa, że aby zwiększyć udział obywateli w życiu publicznym, należy pokazać, że istnieje
możliwość zbudowania bezinteresownej władzy, pozbawionej ochrony socjalnej, immunitetów
i innych przywilejów. W tym celu należy wprowadzić zasadę podwyższonej odpowiedzialności
osób sprawujących władzę i dokonać lustracji majątkowej członków elit. Konieczna jest też mobilizacja opinii publicznej do uczestnictwa w sprawach dla niej ważnych oraz współpraca państwa
z organizacjami pozarządowymi. Jego zdaniem jedynie dobra polityka może budować wspólnotę,
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organizować wyobraźnię narodową i wzmacniać tkankę społeczną. Priorytetem jest odbudowanie
szacunku społecznego dla instytucji państwowych. Należy unowocześnić, wzmocnić i ustabilizować system legislacyjny, wymiar sprawiedliwości, a także aparat bezpieczeństwa, administrację
państwową, wojsko, sektor zdrowia i szkolnictwo wyższe. Rokita postuluje także prowadzenie
konsekwentnie liberalnej polityki gospodarczej: zmniejszanie obciążeń podatkowych i wprowadzenie podatku liniowego. Polskiej gospodarce potrzebna jest aktywność polityczna nowego
rządu i stworzenie strategii, której celem będzie długofalowa maksymalizacja zysku z integracji
z Unią Europejską oraz zasadnicze zmniejszenie kosztów pracy.

Wykład Marka Borowskiego, przewodniczącego
Socjaldemokracji Polskiej (SdPl)
3 lutego 2005
Marek Borowski, przewodniczący „nowej lewicy” – jak nazwał swoją partię – zagadnienie
naprawy Rzeczypospolitej podzielił na dwa obszary. Pierwszy odnosi się do instytucji, drugi do
obywateli. Zdaniem Borowskiego państwo trzeba naprawić przede wszystkim dla obywateli po to,
by czuli się w nim lepiej. Reformy wymaga resort zdrowia i system edukacji. Poważnym problemem
gospodarczym i przyczyną społecznej frustracji jest dziś bezrobocie, które zmniejszyć można szybciej prowadząc dobrą politykę podatkową, przyciągając inwestycje czy wprowadzając ułatwienia
dla przedsiębiorców. Według Borowskiego hasła radykalnego obniżenia podatków pozostaną
pustymi hasłami. Można natomiast kierować inwestycje na obszary Polski „B” i „C”, refundować
przedsiębiorcom składki ZUS przy zatrudnianiu absolwentów i długotrwale bezrobotnych oraz
obniżyć koszty pracy. Naprawę państwa w obszarze instytucji uniemożliwia rozrastająca się ciągle
korupcja. Zdaniem Borowskiego należy więc, wzorem innych państw, powołać specjalny urząd
antykorupcyjny. Musi to być urząd odpolityczniony i odpartyjniony – to różni propozycję SdPl
od koncepcji prawicy – podkreślił Borowski. Odpolitycznienie powinno zresztą dotyczyć wielu
urzędów i stanowisk. Dlatego SdPl jest nie tylko za ograniczeniem immunitetu poselskiego, ale
także za ograniczeniem możliwości łączenia funkcji posła i urzędnika, bo tam, gdzie jest mniej
polityki, jest miejsce dla fachowców i dla aktywności obywateli.

Wykład Jarosława Kaczyńskiego, Prezesa Prawa i Sprawiedliwości
14 lutego 2005
Lider Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, szanse naprawy Rzeczypospolitej widzi
w realizacji programu swojej partii. Dzisiejszy kryzys państwa to w znacznym stopniu wynik
„dziwnej rewolucji”, jak Kaczyński określił przemiany w Polsce sprzed 15 lat. Była to rewolucja
bez rewolucyjnych działań i zmian. Nie tylko nie zmieniono ludzi i podstaw systemu, ale i zrezygnowano z rewolucji moralnej. Dziś, zdaniem Kaczyńskiego, jest szansa na zmianę, a jej potrzeba
staje się powszechnie odczuwalna. Prawo i Sprawiedliwość jest zwolennikiem uchwalenia nowej
Konstytucji. Musi się ona odwoływać do sfery wartości najważniejszych – chrześcijaństwa, Kościoła
i narodu, powinna chronić rodzinę, określić stosunek do wartości historycznych, tradycji niepodległościowej, szczególnie antykomunistycznej. Zmienić trzeba także kształt władzy wykonawczej
– do konstytucji należy wpisać mechanizm reagowania na skandale dziejące się na szczeblach
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władzy. Konieczne jest także oczyszczenie państwa, czyli lustracja, dekomunizacja i odtajnienie
materiałów związanych z historią PRL. Kaczyński opowiedział się za stworzeniem urzędu antykorupcyjnego oraz Komisji Prawdy i Sprawiedliwości. Ważne jest też, jego zdaniem, uchwalenie
ustawy antylobbingowej, zaostrzenie prawa karnego oraz ustawowa kontrola administracji państwowej. Lider Prawa i Sprawiedliwości stwierdził także, że nie można dopuścić do tego, by grupa
wykluczonych ciągle się powiększała. Jeżeli grupa ta spotka się przy urnach, to grożą nam rządy
partii radykalnych i populistycznych: Samoobrony, Ligi Polskich Rodzin czy postkomunistów.

Wykład Marka Belki, Premiera RP
3 marca 2005
Marek Belka opowiedział się za kontynuacją drogi, na którą wkroczyliśmy w 1990 roku. Ocena
dorobku III Rzeczpospolitej, dokonywana przez polityków jest jego zdaniem niesprawiedliwa.
W tym czasie dokonaliśmy skoku cywilizacyjnego. Tocząc debaty polityczne nie wolno nam tego
osiągnięcia umniejszać. Premier uznał, że w dyskusji politycznej zbyt wiele miejsca poświęca się
teczkom, dekomunizacji i aborcji, za mało natomiast rozmawiamy o przyszłości Polski. Nie trzeba
powoływać nowych urzędów ani komisji, mówił premier, wystarczy wykorzystać istniejące już
narzędzia, stosując je twardo i konsekwentnie. Polskim sukcesem jest zbudowanie gospodarki
rynkowej, problem stanowi natomiast wysokie bezrobocie. Niestety nie ma prostych i bezbolesnych recept na jego likwidację i nie mają racji ci, którzy obiecują drogi na skróty i bezbolesne
kuracje. Zdaniem Belki najważniejsze jest zlikwidowanie „klina podatkowego”. Zbyt wysokie
podatki hamują bowiem rozwój przedsiębiorczości i zwiększają bezrobocie. Bardzo wiele osiągnęliśmy też, według premiera, w polityce zagranicznej. Utrzymując dobre stosunki z Ameryką,
musimy pamiętać jednak, że jesteśmy krajem europejskim i najważniejsze są nasze relacje z Unią
Europejską. W interesie Polski jest przyjęcie konstytucji europejskiej. W przeciwnym razie Unia
będzie się rozwijała dalej, ale z różną prędkością. Namysłu wymaga nasza rola w kontaktach ze
wschodnimi sąsiadami, szczególnie z Rosją i Ukrainą.

Wykład Tadeusza Mazowieckiego, lidera Partii Demokratycznej
6 czerwca 2005
Premier Tadeusz Mazowiecki zaczął swój wykład od wskazania dwóch obszarów: obszaru
instytucjonalnego i obszaru debaty, który – precyzując – nazwał obszarem „dziania się” polityki.
Mazowiecki postawił też pytanie: Czy może nastąpić naprawa i rozwój Rzeczypospolitej, jeśli
sfera „dziania się” polityki totalnie odstręcza obywateli od życia publicznego? Przyznaje, że nie
wszystko w dzisiejszej Polsce jest dobre, ale zdecydowanie odrzuca postrzeganie dorobku III RP
jako tworu nieudanego. Ja też jestem za naprawą, zadeklarował. Mazowiecki opowiada się za
wizją państwa ograniczonego, ale mocnego, sprzyjającego otwartemu społeczeństwu obywatelskiemu. Dobre państwo to państwo realizujące podstawowe zadania, które streścić można
w trzech słowach: rozwój, uczciwość, demokracja. Realizacja postulatów służących naprawie państwa musi być wkomponowana w wizję generalnych zadań Polski. Trzeba dobrze wykorzystać naszą
obecność w Unii Europejskiej. Jeśli chcemy dobrze czuć się w Unii i przeciwdziałać niekorzystnej
koncepcji koalicji państw „twardego jądra”, powinniśmy wziąć współodpowiedzialność za rozwój
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UE i aktywnie uczestniczyć w przezwyciężaniu wewnętrznych kryzysów Wspólnoty. Mazowiecki
odniósł się także do formułowanych dziś postulatów rewolucji moralnej. Odrzucając pomysł takiej
rewolucji, mówił o konieczności przywrócenia słowu „moralność” jego prawdziwego znaczenia,
właśnie na obszarze polityki.

Wykład Zbigniewa Religi, niezależnego kandydata na Prezydenta RP
24 czerwca 2005
Zbigniew Religa rozpoczął swój wykład od określenia przyczyn złego stanu naszego państwa.
Mamy niestabilną scenę polityczną, w takich warunkach wykluczona jest współpraca, nie da się
stworzyć koalicji, która dbałaby o dobro państwa. Brakuje nam też jasnej wizji przyszłości Polski,
priorytetów, które powinny być realizowane dla dobra kraju przez każdy kolejny rząd, niezależnie
od tego, jaką opcję polityczną reprezentuje. Religa stawia na rozwój gospodarczy, powszechną
edukację i rozwój nauki oraz naprawę systemu opieki zdrowotnej. Celem rozwoju gospodarczego
powinien być, jego zdaniem, wzrost zamożności obywateli, zmniejszenie strefy biedy i bezrobocia.
Konieczne są też nowe inwestycje, które pobudzić można jedynie poprzez uproszczenie systemu
podatkowego, prawa gospodarczego i walkę z korupcją. Ważnym wydarzeniem w polityce zagranicznej było wejście Polski do Unii Europejskiej. Teraz konieczne jest zastanowienie się, czego
oczekujemy: unii gospodarczej, jedności politycznej, bliższej współpracy? Religa opowiada się
za wspólną z UE polityką zagraniczną i obronną. Uważa, że jest ona w interesie zarówno Polski,
jak i wszystkich krajów europejskich. Podkreśla też wagę naszych stosunków z sąsiadami: Rosją,
Ukrainą, Białorusią, Niemcami. Jak widzi swoją prezydenturę? Powinna być czynna i oparta na
współpracy z rządem. Chciałby, aby przy prezydencie powstała Rada Stanu, złożona z wybitnych
osobistości, autorytetów, które zabierałyby głos w ważnych debatach.

Wykład Donalda Tuska, kandydata Platformy Obywatelskiej
na Prezydenta RP
6 września 2005
Donald Tusk, odwołując się do doświadczeń Sierpnia 80 i analizując dzisiejszą sytuację w Polsce,
sformułował trzy główne postulaty istotne dla naprawy państwa: postulat bezinteresowności,
silnego i samoograniczającego się państwa oraz radykalnej jawności w życiu publicznym. Oprócz
bezinteresowności zgubiliśmy bardzo banalną świadomość tego, że moralna polityka to polityka
skuteczna, mówił Tusk. Państwo musi być silne i skuteczne, jeśli ma być gwarantem wolności. Dziś
wolność, która zawsze była bezdyskusyjną zasadą porządkującą, staje się coraz większą fikcją.
Dzieje się tak przez zaniechanie państwa, które udając, że zajmuję się wszystkim, wyrzekło się
podstawowej funkcji – egzekwowania prawa. Żaden problem, ani problem służby zdrowia, ani
bezrobocia, nie zostanie rozwiązany bez silnego państwa, przejrzystych reguł i jasno zakreślonej odpowiedzialności. Państwo może być silne i skuteczne, jeśli angażuje się świadomie tylko
w bardzo ograniczone sfery. Tam gdzie samoogranicza ono swoją rolę, powstaje przestrzeń do
aktywności społecznej. Ważnym postulatem sformułowanym przez Tuska jest też postulat jawności,
która oprócz ewidentnych korzyści dla obywateli ma także swój wymiar etyczny w polityce. To
właśnie radykalna jawność decyzji pomoże odbudować zaufanie Polaków do państwa. W Polsce
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potrzebna jest permanentna debata, a prezydent, który ma ograniczone uprawnienia i jednocześnie wielki mandat społecznego zaufania, mógłby być skuteczną instytucją wskazującą faktyczne
priorytety i prowokującą dyskusję.

Wykład Włodzimierza Cimoszewicza, kandydata SLD na Prezydenta RP
12 września 2005
Włodzimierz Cimoszewicz zanegował obecne w debacie publicznej diagnozy, w myśl których
mamy w Polsce do czynienia z katastrofą czy kryzysem. Według niego administracja rządowa
działa sprawnie. Dowodem na to są polskie sukcesy polityki zagranicznej. To, co przeszkadza w jej
skutecznym działaniu, to rozdźwięk między oczekiwaniami społecznym i możliwościami państwa.
Jeśli chodzi o parlament, problemem jest sposób doboru kandydatów na listy wyborcze. Spora część
obywateli nie potrafi, zdaniem Cimoszewicza, dokonać właściwego wyboru. Trzeba mieć pamięć
i starannie dysponować swoim głosem, stwierdził. Niewątpliwym sukcesem ostatnich lat jest nasza
przynależność do struktur NATO, zmodernizowana, lepiej zarządzana armia oraz przyjęcie Polski
do Unii Europejskiej. Także w gospodarce nie widać oznak kryzysu. Zwiększa się polski eksport
i konkurencyjność rodzimych towarów i usług. Konsekwencją gospodarki rynkowej jest natomiast
dotkliwy społecznie problem bezrobocia. Zdaniem Cimoszewicza skala tego zjawiska jest jednak
mniejsza, niż pokazują liczby. Cimoszewicz zastanawia się nad fenomenem polskiego pesymizmu,
jego zdaniem poczucie permanentnego kryzysu jest groźne i może spowodować bardzo poważnie
konsekwencje, między innymi w postaci poparcia społecznego dla radykalnej oferty politycznej.
By temu zaradzić, potrzebna jest powszechna debata, w której aktywny udział wezmą obywatele. Poważną rolę w inicjowaniu takiej debaty może, zdaniem Cimoszewicza, odegrać prezydent,
inicjując dyskusje, które przełożyć się mogą w określone inicjatywy ustawodawcze.

Wykład Lecha Kaczyńskiego, kandydata Prawa i Sprawiedliwości
na Prezydenta RP
19 września 2005
Lech Kaczyński na wstępnie podkreślił, że nie ma już dziś w Polsce sporu o przeszłość. Obecny
spór dotyczy jego zdaniem przyszłości – dwóch wizji państwa i społeczeństwa. Wizji określanej
mianem „liberalnego eksperymentu” przeciwstawił swoją, mówiącą o konieczności budowania
zinstytucjonalizowanej solidarności. Kaczyński uważa, że mówiąc o kształcie państwa należy się
odwołać do podstawowych wartości: wolności, solidarności, godności i sprawiedliwości. Podstawowym zadaniem państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa osobistego i socjalnego obywateli.
W kwestii naprawy Rzeczpospolitej absolutną koniecznością jest aktywna walka ze zjawiskiem
korupcji. Należy powołać elitarną instytucję – urząd antykorupcyjny, który działałby na wzór służb
specjalnych oraz komisję Prawdy i Sprawiedliwości, która miałaby prowadzić działania o charakterze śledczym. Kaczyński przedstawił również projekt zmian w konstytucji dotyczący uprawnień
prezydenta, podkreślając, że według projektu PiS prezydent ma być strażnikiem chroniącym
państwo przed patologiami. „PiS nie wyznaje swoistej liberalnej ortodoksji”, jest za to zwolennikiem aktywnej roli państwa w gospodarce, stwierdził. Mówiąc o polityce zagranicznej podkreślił
natomiast, że jego ugrupowanie opowiadało się za wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, on
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sam jest jej zwolennikiem i widzi dobre rezultaty naszej obecności we Wspólnocie. Kaczyński
zapewniał, że nie ma fobii antyniemieckiej, ani antyrosyjskiej i zależy mu na dobrych stosunkach
z Rosją i Niemcami, jednak relacje z tymi państwami nie mogą to układać się na każdych warunkach. Za strategicznych partnerów Polski uznał Ukrainę i Stany Zjednoczone.

Cykl debat Polityka zagraniczna
Sens 9 maja 1945 i polska polityka
4 maja 2005
Paneliści: Jarosław Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość, Bronisław Komorowski, Platforma
Obywatelska, Adam Daniel Rotfeld, minister spraw zagranicznych RP. Prowadzenie: Aleksander
Smolar, prezes zarządu Fundacji Batorego.
Przez kilka miesięcy toczyła się w Polsce publiczna debata na temat naszego uczestnictwa
w oficjalnych obchodach zakończenia wojny, które miały się odbyć 9 maja 2005 roku w Moskwie.
W toczącej się dyskusji argumenty polityczne, historyczne i moralne nakładały się na siebie.
Padało pytanie, czy powinniśmy być obecni na majowych obchodach rocznicowych w Moskwie.
Spór dotyczył przede wszystkim decyzji prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego o udziale w tych
uroczystościach. Waga problemu w sposób oczywisty wykraczała jednak poza kwestie uczestnictwa w rocznicowych obchodach. Chodziło o znaczenie polskiej historii powojennej w dzisiejszej
polityce, o stosunki z Rosją, zarówno z jej władzami, jak i ze społeczeństwem, wreszcie o stosunki
z krajami, których najwyżsi przedstawiciele wzięli udział w moskiewskich uroczystościach, jak
i z tymi, które podjęły decyzję o nieuczestniczeniu. O tych właśnie kwestiach dyskutowali uczestnicy debaty, odnosząc się jednocześnie do pytania o ocenę podstawowych przesłanek polskiej
polityki zagranicznej.

Ciągłość i zmiana w polityce zagranicznej RP
22 grudnia 2005
Paneliści: Stefan Meller, minister spraw zagranicznych RP, Władysław Bartoszewski, b. minister
spraw zagranicznych RP, Bronisław Geremek, b. minister spraw zagranicznych RP, Dariusz Rosati,
b. minister spraw zagranicznych RP, Jacek Saryusz-Wolski, b. sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej. Prowadzenie: Aleksander Smolar, prezes zarządu Fundacji Batorego.
Polityka zagraniczna była przez kilkanaście lat po 1989 roku przedmiotem szerokiego konsensusu w opinii publicznej i w klasie politycznej. Wspólne były zasadnicze cele: po przyjęciu do NATO,
przystąpienie do Unii Europejskiej, uprzywilejowane stosunki strategiczne z USA, dobre relacje
z sąsiadami, w tym szczególnie z Ukrainą. W ostatnich latach, wraz z osiągnięciem podstawowych
celów strategicznych, komplikowaniem się stosunków z Rosją i Niemcami, owa zgoda polityczna
zdawała się ulegać osłabieniu. Można czasami odnieść wrażenie, że do polskich debat wraca
język tradycyjnej geopolityki, w której los naszego kraju określany był przez stosunki z dwoma
głównymi sąsiadami, gdzie oba kraje traktowano jak zagrożenie, a nie jak szansę. Polska polityka
widziana z zewnątrz zdaje się przejawiać daleko posuniętą nieufność nie tylko wobec Niemiec
i Rosji, ale również wobec Unii Europejskiej. Trwałymi elementami w tej perspektywie politycznej
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zdaje się być zdecydowane stawianie na trwałe związki z USA oraz dobre relacje z Ukrainą. Uczestnicy debaty próbowali odpowiedzieć na pytanie: czy rzeczywiście możemy dziś mówić o istotnej
modyfikacji polskiej polityki zagranicznej? Jeżeli odpowiemy twierdząco, to należy dalej zapytać,
w jakiej wizji strategicznej Polski w świecie jest ta polityka zakorzeniona? Z jakich przesłanek wynika dokonująca się ewolucja? A jeżeli nie można mówić o istotnej zmianie prowadzonej polityki,
to jak wyjaśnić obserwowaną dziś zmianę języka opisu naszej sytuacji?

Cykl debat Polskie dyskryminacje
Od lat stawiamy sobie za cel sprzyjanie pogłębionej, pluralistycznej debacie, która ma służyć
podnoszeniu jakości naszego życia publicznego i rehabilitacji polityki. Uznaliśmy, że należy rozmawiać także na tematy ważne społecznie, które jednak rzadko koncentrują uwagę polityków
i mediów. Chodzi o zagadnienia różnego typu dyskryminacji i sposobów radzenia sobie z nimi.

Miejsce kobiet
16 maja 2005
Paneliści: Henryk Domański, socjolog, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Kinga Dunin, socjolog
kultury, Anna Fornalczyk, właścicielka firmy consultingowej, b. prezes Urzędu Antymonopolowego, Małgorzata Fuszara, prawnik, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu
Warszawskiego, Hanna Gronkiewicz-Waltz, b. wiceprezes Europejskiego Banku Odbudowy
i Rozwoju. Prowadzenie: Aleksander Smolar, prezes zarządu Fundacji Batorego.
Dane statystyczne wskazują jednoznacznie na nierówność płci – wciąż o około 25% mniej kobiet
pracuje na stanowiskach kierowniczych, w zawodach wymagających wyższego wykształcenia,
czy jako właściciele firm, jednocześnie mężczyźni zarabiają średnio o około 30% więcej niż kobiety na tych samych stanowiskach. Czy niwelowanie tych nierówności naruszyłoby równowagę
i funkcjonowanie systemów społecznych? Czy kobiety, bojąc się konkurencji ze strony mężczyzn,
nie wierząc w swoje siły, ulegają „samodyskryminacji”? Uczestnicy debaty zastanawiali się, czy
i co można zrobić, by polepszyć sytuację kobiet.
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Program
Spo³eczeñstwa
Obywatelskiego
Celem Programu Społeczeństwa Obywatelskiego jest zwiększanie zaangażowania obywateli
w życie publiczne oraz podniesienie roli i skuteczności działania instytucji obywatelskich. Pomagamy organizacjom, które przyczyniają się do rozwoju inicjatyw społecznych na swoim terenie.
Zachęcamy je do współpracy między sobą i z innymi partnerami społecznymi: samorządem,
przedsiębiorcami, wolontariuszami, a także do uczestniczenia w tworzeniu polityki społecznej
i strategii rozwoju Polski. Staramy się upowszechniać dobre wzory działań obywatelskich oraz
zasady społecznej kontroli funkcjonowania zarówno instytucji publicznych, jak i organizacji pożytku publicznego.
W roku 2005 prowadziliśmy następujące projekty:

Dotacje instytucjonalne
Przeprowadziliśmy kolejny otwarty konkurs na dotacje instytucjonalne, które pomóc mają organizacjom pozarządowym w budowie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzeniu
perspektywicznych planów działania i finansowania działalności oraz podnoszeniu standardów
pracy. Ofertę wsparcia instytucjonalnego skierowaliśmy tym razem do fundacji i stowarzyszeń
młodych (zarejestrowanych w latach 2000–2003), średniej wielkości (posiadających budżet roczny
na poziomie 50 000 – 500 000 zł), szczególnie spoza dużych aglomeracji miejskich. Mogły one
ubiegać się o dotacje w wysokości do ¼ rocznego budżetu (ale nie więcej niż 50 000 zł) z przeznaczeniem na rozwiązanie wybranych przez siebie problemów z zakresu zarządzania lub działalności
programowej. Spośród 80 nadesłanych wniosków 43 otrzymały wsparcie. Większość grantobiorców
to organizacje prowadzące działalność na rzecz rozwoju lokalnego, integracji społecznej, aktywizacji lokalnej społeczności, wzmocnienia lokalnego rynku pracy, czy wyrównywania szans grup
upośledzonych: bezrobotnych, niepełnosprawnych, młodzieży z terenów wiejskich.
Ponadto do ubiegania się o dotacje instytucjonalne zaprosiliśmy dziewięć organizacji działających w trzech dziedzinach priorytetowych dla Fundacji: rzecznictwa i reprezentacji trzeciego
sektora, obszarze współpracy międzynarodowej, edukacji prawnej i przejrzystości życia publicznego. Na podstawie złożonych wniosków, przedstawiających plan działań programowych
i długofalową strategię rozwoju instytucjonalnego, wszystkie zaproszone organizacje otrzymały
wsparcie instytucjonalne.
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Fundusz ProBonus
Celem trzyletniego funduszu utworzonego z inicjatywy Fundacji: Motta, Forda i Batorego jest
zwiększenie skuteczności organizacji działających na rzecz wsparcia i rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Polsce. W pracach Funduszu uczestniczą: Akademia Rozwoju Filantropii
w Polsce, Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, Sieć Wspierania Organizacji
Pozarządowych SPLOT, Wspólnota Robocza Związku Organizacji Socjalnych WRZOS, Stowarzyszenie
na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Związek Biur Porad Obywatelskich, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Kieleckie Centrum Wolontariatu, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Funduszem zarządza Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
W 2005 roku Fundusz współfinansował m.in.: działania związane z konsultacjami w środowisku
pozarządowym Narodowego Planu Rozwoju i Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie, akcję sprawdzającą, na ile partie startujące w wyborach parlamentarnych uwzględniają
w swoich programach wyborczych interesy trzeciego sektora, udział lokalnych organizacji
w IV Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz cykl seminariów Aktywne społeczności.
Wydano też publikację Z nami łatwiej, czyli infrastruktura trzeciego sektora.

Łącznicy
Aby pomóc trzeciemu sektorowi włączyć się w programowanie, monitorowanie oraz wydatkowanie unijnych funduszy strukturalnych, zainicjowaliśmy w 2002 roku tworzenie sieci regionalnych łączników-specjalistów ds. funduszy strukturalnych. Obecnie w 16 województwach działa
28 łączników regionalnych i trzech łączników branżowych z dziedziny ekologii i rolnictwa. Łącznicy
mają oparcie instytucjonalne w lokalnych organizacjach pozarządowych, które udostępniają im
zaplecze biurowo-techniczne. Organizacje te otrzymują od Fundacji dotacje na pokrycie wydatków
poniesionych przez łącznika (m.in. organizowanie spotkań, przygotowywanie materiałów, podróże). Ponadto wspieramy łączników poprzez dostarczanie im aktualnych informacji, organizowanie
cyklicznych spotkań i intensywnych szkoleń, udostępnianie analiz i ekspertyz, promowanie ich
zadań i ułatwianie nawiązywania kontaktów z administracją publiczną, a także przez dofinansowanie wybranych działań.
Do zadań łączników należą: wypracowanie zasad współpracy organizacji pozarządowych
z urzędami i instytucjami publicznymi, mediami i biznesem, opiniowanie strategii rozwoju
regionalnego, informowanie organizacji o dostępnych funduszach unijnych oraz doradzanie
przy pisaniu szczególnie trudnych wniosków, a także pomoc w budowie koalicji do realizacji
projektów. Niektórzy łącznicy uczestniczą w pracach regionalnych komitetów monitorujących
i sterujących programów operacyjnych finansowanych ze środków UE. W 2005 roku łącznicy skupili
się głównie na kwestiach związanych z nowym okresem programowania funduszy strukturalnych
na lata 2007–2013 i wsparciem organizacji pozarządowych w regionach w celu zwiększenia ich
uczestnictwa w tym procesie.
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Organizacje strażnicze. Społeczna odpowiedzialność w życiu publicznym
W 2005 roku przeprowadzona została druga edycja konkursu Organizacje strażnicze. Społeczna
odpowiedzialność w życiu publicznym, którego celem jest wsparcie istniejących i zainicjowanie
powstawania nowych mechanizmów społecznego nadzoru nad przestrzeganiem zasad odpowiedzialności instytucji publicznego zaufania, ośrodków władzy i decydentów wobec obywateli oraz
podejmowania interwencji w przypadku ich łamania lub lekceważenia. Przyznaliśmy 23 dotacje
przeznaczone na realizację projektów dotyczących ochrony środowiska, przedsięwzięć z zakresu
obrony praw człowieka, praw pacjenta, praw konsumenta oraz kontroli samorządu i administracji
publicznej. Zorganizowaliśmy spotkanie poświęcone prezentacji doświadczeń płynących z realizacji
projektów wspartych w ramach pierwszej edycji konkursu.

Masz głos, masz wybór. Samorząd jest Twój!
Celem prowadzonego przez nas od 2002 roku czteroletniego projektu monitorowania obietnic
składanych przed wyborami do samorządów lokalnych jest zachęcenie obywateli do uczestniczenia w wyborach i w podejmowaniu ważnych dla całej społeczności decyzji, a także wzmocnienie
u wyborców i wybieranych poczucia współodpowiedzialności za te decyzje. W roku 2005
opracowaliśmy z pomocą grupy ekspertów Katalog 100 pytań o sprawy lokalne, który pozwala mieszkańcom lepiej poznać problemy swojej gminy, przygotowując ich do podjęcia
rzeczowej dyskusji z lokalnymi władzami o tym, czy potrzeby wspólnoty lokalnej są skutecznie zaspokajane. Katalog ten, szczególnie użyteczny w okresie przedwyborczym, ułatwi
mieszkańcom ocenę dokonań ustępujących władz, a także pomoże im w ocenie programów
kandydatów na burmistrzów, wójtów i prezydentów. Może też pomóc samym kandydatom
w merytorycznym przygotowaniu się do kampanii, umożliwiając im poznanie zasobów i problemów gminy.

Mikrogranty na indywidualny rozwój
Celem konkursu Mikrogranty na indywidualny rozwój jest pomoc w podniesieniu kwalifikacji
i umiejętności działaczy i pracowników organizacji pozarządowych, umożliwienie im zdobycia
nowych doświadczeń zawodowych lub nawiązania kontaktów ważnych tak z punktu widzenia ich
rozwoju zawodowego, jak i rozwoju całej organizacji. W roku 2005 przyznaliśmy 18 mikrodotacji,
m.in. na kursy i szkolenia związane z pozyskiwaniem funduszy na działalność, kursy dotyczące
księgowości, a także studia podyplomowe oraz wizyty studyjne.

Nagroda im. Beaty Pawlak
Nagroda im. Beaty Pawlak, ustanowiona zgodnie z ostatnią wolą Beaty Pawlak, dziennikarki
i pisarki, która 12 października 2002 zginęła w zamachu terrorystycznym na indonezyjskiej wyspie Bali, przyznawana jest corocznie za artykuł lub cykl artykułów na temat innych kultur, religii
i cywilizacji. Nagroda wypłacana jest z Funduszu imienia zmarłej dziennikarki, powierzonego
w zarządzanie Fundacji. W 2005 Nagroda im. Beaty Pawlak przyznana została po raz trzeci. Nagrodę w wysokości 10 000 zł otrzymała Joanna Bator za książkę Japoński wachlarz (Twój Styl, 2004).
12 października 2005 w siedzibie Fundacji Batorego odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody.
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Towarzyszyła jej dyskusja Mniej czy więcej tożsamości w Europie? z udziałem ks. Michała Czajkowskiego, Krzysztofa Dorosza i Macieja Kochanowicza oraz wystawa zdjęć zrobionych przez Beatę
Pawlak podczas półrocznej podróży przez Azję.
W roku 2005 Program finansowany był z dotacji Instytutu Społeczeństwa Otwartego, Fundacji
Forda, Funduszu Beaty Pawlak oraz z wpłat 1%.

Koszty Programu
Dotacje i nagroda:
Debaty Fundacji Batorego:
Projekt Masz głos, masz wybór:
Monitoring, ewaluacja, spotkanie:
Koszty realizacji programu:
RAZEM:
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2 964 302,69 zł
35 300,54 zł
18 536,16 zł
39 949,69 zł
216 760,65 zł
3 274 849,73 zł
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Trzeci Sektor

Program prowadzony przez Fundację od stycznia 2003 roku jest częścią szerszego projektu
zainicjowanego i finansowany jest przez Fundację Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie
Środkowej i Wschodniej (Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe), utworzoną przez
konsorcjum sześciu fundacji amerykańskich z zamiarem wsparcia rozwoju i stabilizacji społeczeństwa obywatelskiego w 7 krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgarii, Czechach, Polsce,
Rumunii, Słowenii, na Słowacji i Węgrzech. Jego celem jest poprawa funkcjonowania sektora
pozarządowego w Polsce przez wpływanie na tworzenie przyjaznego organizacjom otoczenia
społeczno-prawnego, wzmacnianie współpracy między organizacjami i rozwijanie partnerstwa
trzeciego sektora z innymi sektorami oraz pomoc w budowie podstaw finansowej stabilności
organizacji. Zaplanowany na cztery lata program realizowany jest we współpracy z wybranymi
organizacjami partnerskimi, które otrzymały od nas dotacje na prowadzone przez nie działania.

Budowanie przyjaznego dla organizacji pozarządowych środowiska społeczno-prawnego
organizacje partnerskie: Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie KLON/JAWOR, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS
W 2005 roku działania naszych partnerów służyły realizacji następujących celów programu:
stworzeniu mechanizmu zdobywania i upowszechnianiu wiedzy na temat trzeciego sektora,
analizy jego kondycji i wskazywania pożądanych kierunków rozwoju oraz zwiększania wpływu
organizacji na kształt uregulowań prawnych warunkujących ich działania.
Stowarzyszenie KLON/JAWOR skoncentrowało się na analizie i upowszechnianiu wyników
badań sektora przeprowadzonych w roku 2004. Służyły temu broszury wydawane w ramach
serii 3W: Warto wiedzieć więcej, specjalne wydania gazety.ngo.pl oraz informacje zamieszczane
na portalu www.ngo.pl. Badania wykorzystane zostały także do przygotowania Sprawozdania
Ministerstwa Polityki Społecznej z funkcjonowania Ustawy o działalności pożytku publicznego
w latach 2004–2005 oraz opracowania rządowego dokumentu Strategia Wspierania Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego, który stał się częścią projektu Narodowego Planu Rozwoju na
lata 2007–2013. Stowarzyszenie przeprowadziło także coroczne badanie na reprezentatywnej
próbie Polaków dotyczące wolontariatu i indywidualnej filantropii. Wyniki i opracowania badań
udostępnione są na stronie badania.ngo.pl.
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Instytut Spraw Publicznych kontynuował monitoring prawa dotyczącego kwestii podatkowych,
rejestracyjnych, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz innych regulacji
mających wpływ na działalność organizacji społecznych. Wyniki monitoringu udostępniane są na
stronie projektu www.isp.org.pl/kompas. Zorganizował także 5 seminariów eksperckich poświęconych zagadnieniom o istotnym znaczeniu dla dalszego rozwoju trzeciego sektora: uzyskiwanie
statusu organizacji pożytku publicznego przez spółki prawa handlowego, gospodarka społeczna,
projekt rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty na realizację zadania publicznego oraz interpretacja niektórych przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.
W seminariach uczestniczyli zarówno eksperci-praktycy, którzy dzielili się swoimi refleksjami wynikającymi z wieloletniego doświadczenia pracy w organizacjach pozarządowych i administracji
publicznej, jak też naukowcy, reprezentujący różne dziedziny wiedzy. W roku 2005 ukazały się
dwa kolejne numery wydawanego przez Instytut kwartalnika Trzeci Sektor. Wiosenny numer poświęcony był ekonomii społecznej, natomiast letni – zagadnieniom współpracy międzysektorowej.
Instytut rozpoczął także pierwszą z trzech planowanych litygacji strategicznych. Wspomagając
w postępowaniu sądowym fundację NEMO z Dolnego Śląska, która zaskarżyła postanowienie
ministra środowiska stwierdzające, iż w obowiązującym stanie prawnym fundacja nie jest organizacją społeczną, Instytut zamierza doprowadzić do zmiany interpretacji przepisów prawnych
tak, aby fundacje zostały uznane za organizacje społeczne i mogły uczestniczyć w postępowaniu
administracyjnym na prawach strony.
Trzeci z partnerów Fundacji – WRZOS – w 2005 roku przeprowadził pilotażowy półroczny projekt
rzeczniczy VAT a organizacje pozarządowe, który pozwolił na wypracowanie uzgodnionego stanowiska organizacji pozarządowych w kwestiach dotyczących podatku VAT. Po dokonaniu analizy
prawnej sformułowano i poddano społecznym konsultacjom pięć konkretnych postulatów.

Partnerstwo dla trzeciego sektora
organizacje partnerskie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL), Sieć
Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
Obie organizacje w 2005 roku zakończyły realizację dwuletnich projektów służących wzmocnieniu współpracy organizacji pozarządowych i samorządów na poziomie regionalnym i lokalnym, zapewnieniu udziału organizacji w promowaniu i dystrybuowaniu funduszy strukturalnych,
zwiększeniu praktycznej wiedzy organizacji o mechanizmach ubiegania się o fundusze unijne oraz
profesjonalizacji działań organizacji w zakresie tworzenia swoich reprezentacji.
W ramach działań służących wzmocnieniu i profesjonalizacji współpracy między organizacjami
i samorządami FRDL dokonał inwentaryzacji i analizy jakościowej istniejących porozumień (badanie
Barometr współpracy 2003), opracował i wydał serię 4 poradników adresowanych do organizacji i samorządów na temat współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
oraz funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zorganizował
16 regionalnych konferencji oraz 35 warsztatów mających na celu wypracowanie kart współpracy i rocznych programów współpracy. Z kolei SPLOT doprowadził do przyjęcia przez samorządy
51 uchwał o współpracy z organizacjami, wydał 4 broszury z serii Warto wiedzieć więcej o zasadach
współpracy organizacji z wolontariuszami, administracją publiczną i samorządem oraz przepro-
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wadził w 3 województwach działania na rzecz zawarcia porozumień o współpracy organizacji
i samorządu na szczeblu wojewódzkim.
Działania na rzecz zwiększenia roli organizacji pozarządowych w procesach programowania
i wdrażania programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych prowadzone przez
FRDL obejmowały organizację szkoleń, doradztwa i konferencji dla organizacji i samorządów
w różnych regionach kraju, a także system wsparcia przedstawicieli organizacji zasiadających
w regionalnych komitetach sterujących i monitorujących.
Wysiłki na rzecz wsparcia procesu tworzenia reprezentacji organizacji pozarządowych zaowocowały utworzeniem 3 regionalnych reprezentacji ponadbranżowych oraz 14 reprezentacji
branżowych, z których 12 wypracowało standardy usług świadczonych przez organizacje członkowskie. Działania te koordynowały ośrodki SPLOT-u. W celu podniesienia umiejętności rzeczniczych
w trzecim sektorze Helsińska Fundację Praw Człowieka przeprowadziła dla organizacji pozarządowych cykl szkoleń z zakresu monitoringu i rzecznictwa.

Upowszechnianie nowych modeli finansowania inicjatyw obywatelskich
organizacje partnerskie: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja
Partnerstwo dla Środowiska
Obaj nasi partnerzy kontynuowali realizację projektów rozpoczętych w 2003 roku, rozwijając
i wzmacniając dwa modele finansowania inicjatyw obywatelskich: fundusze lokalne i grupy partnerskie. Fundusze lokalne to organizacje pozarządowe, które pozyskane w swoim środowisku
środki przekazują w formie dotacji na finansowanie lokalnych inicjatyw, podejmując jednocześnie
starania na rzecz tworzenia kapitału wieczystego, umożliwiającego długofalowe wspieranie
takich przedsięwzięć. Grupy partnerskie to koalicje na rzecz rozwoju regionów o wspólnej tradycji, zbliżonych warunkach gospodarczych i społecznych, w skład których wchodzą organizacje
pozarządowe, instytucje publiczne (samorządy, ośrodki kultury, muzea, parki krajobrazowe itp.)
i lokalne firmy. Oferowane przez naszych partnerów wsparcie dla 20 funduszy lokalnych i 17 grup
partnerskich obejmowało dotacje, szkolenia, doradztwo oraz różne formy wymiany doświadczeń.
Obie grupy utworzyły także struktury sieciowe umożliwiające wzajemne uczenie się, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć oraz utrzymanie odpowiednich standardów działań partnerskich
i grantodawczych.
Akademia Rozwoju Filantropii przeprowadziła także kampanię informacyjno-promocyjną dotyczącą mechanizmu przekazywania 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz VII edycję
konkursu Dobroczyńca Roku, którego celem jest popularyzacja dobroczynności i społecznego
zaangażowania biznesu poprzez nagrodzenie firm efektywnie współpracujących z organizacjami
pozarządowymi oraz wspierających działania społeczne.

Rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych
Naszym celem jest wsparcie procesu budowania finansowej i instytucjonalnej stabilności
wybranych organizacji, których działalność ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia rozwoju
społecznego oraz rozwoju trzeciego sektora. Rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych,
jako jedyny element Programu, realizowany był w formie otwartego konkursu, adresowanego
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do silnych, stabilnych i doświadczonych organizacji. Oferowaliśmy dwa rodzaje dotacji: dotacje
kapitałowe (do 1 200 000 zł) – przeznaczone na tworzenie kapitału żelaznego, i strategiczne (do
400 000 zł) – przeznaczone na rozwój instytucjonalny (podnoszenie kwalifikacji personelu, rozwój
zasobów materialnych, przygotowanie organizacji do podjęcia nowych działań programowych
lub działań zmierzających do zdobycia niezależności finansowej) oraz na tworzenie rezerw finansowych.
W roku 2005 wypłaciliśmy kolejne raty z przyznanych dwa lata wcześniej 12 dotacji strategicznych i 6 dotacji kapitałowych. Ponadto, 16 spośród 18 naszych grantobiorców skorzystało
z prowadzonych przez Towarzystwo Doradcze Ryszard Stocki audytów organizacyjnych obejmujących: zarządzanie pracownikami, zarządzanie strategiczne i marketingowe, aktywność społeczną,
finanse, otrzymując od nas na ten cel dotacje w wysokości 3200 zł.
Grupa naszych grantobiorców rozpoczęła także prace nad stworzeniem mechanizmu wspólnego inwestowania dla organizacji pozarządowych. Komisja złożona z przedstawicieli organizacji i ekspertów, po ocenie ofert 14 instytucji finansowanych, wybrała propozycję TFI OPERA
zakładającą utworzenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego dla organizacji. Na początku
listopada uzgodniono wersję statutu funduszu i złożono do Komisji Papierów Wartościowych
i Giełd wniosek o zgodę na jego utworzenie.
Program finansowany był z dotacji Fundacji Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej (Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe).

Koszty Programu
Dotacje:
Spotkania, monitoring, ewaluacja:
Koszty realizacji:
RAZEM:
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2 837 200 zł
80 447,44 zł
156 755,01 zł
3 074 402,45 zł
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Edukacji
Prawnej
Zadaniem Programu jest inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć dotyczących upowszechniania wiedzy i informacji z zakresu prawa, kształtowania kultury prawnej, pomocy w poznawaniu
i stosowaniu przez obywateli dostępnych środków ochrony prawnej.
W roku 2005 koncentrowaliśmy się przede wszystkim na działaniach zwiększających dostęp
obywateli do wiedzy i informacji prawnej, ułatwiających korzystanie z dostępnych środków pomocy
prawnej oraz wspierających obywateli w dochodzeniu swoich praw. Staraliśmy się, aby wspierane
przez nas projekty dostarczały wiedzy praktycznej, użytecznej w codziennym rozwiązywaniu problemów życiowych. Zwracaliśmy uwagę na inicjatywy, które pomagały obywatelom odnaleźć się
w gąszczu przepisów i procedur prawnych, dawały im wiedzę i umiejętność korzystania z dostępnych środków pomocy prawnej. Dużą wagę przywiązywaliśmy do tego, żeby finansowane przez nas
projekty były realizowane we współpracy z lokalnymi instytucjami samorządu terytorialnego oraz
organizacjami pozarządowymi, a także, by zawierały wizje dalszego rozwoju i finansowania.
Głównymi partnerami Programu były organizacje pozarządowe, które odgrywają istotną rolę
w procesie stosowania i przestrzegania prawa, tak przez obywateli, jak i przez różne organa
władzy. Do nich też adresowana była nasza pomoc finansowa. W ramach działań zmierzających
do zwiększenia dostępu do informacji i pomocy prawnej kontynuowaliśmy wsparcie dla Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz lokalnych Biur Porad Obywatelskich. Zadaniem tych instytucji
jest dostarczanie bezpłatnej i bezstronnej informacji prawnej oraz udzielanie porad osobom
w trudnej sytuacji życiowej. Zajmują się tym odpowiednio przeszkoleni doradcy (Biura Porad Obywatelskich) lub studenci prawa działający pod kierunkiem i nadzorem pracowników naukowych
i doświadczonych prawników (Uniwersyteckie Poradnie Prawne). W 2005 roku przekazaliśmy
dotacje na funkcjonowanie 27 Biur Porad Obywatelskich oraz na rozwój i wzmocnienie sieci
uniwersyteckich poradni prawnych.
Wspieraliśmy także organizacje świadczące pomoc i poradnictwo prawne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, np. Fundację Academia Iuris, udzielającą porad prawnych dla
osób ubogich, Fundację Śląskie Centrum Równych Szans, prowadzącą punkty porad prawnych
dla kobiet, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wspomagające prawnie mediatorów, Fundację
Dzieci Niczyje, asystującą podopiecznym w toku różnych procedur prawnych. Dofinansowaliśmy
też wydanie poradników przygotowywanych przez organizacje pozarządowe, m.in. przez Ośrodek
Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundację Mederi. Kontynuowaliśmy wsparcie dla
organizacji prowadzących Młodzieżową Wszechnicę Praw Obywatelskich oferującą całoroczne
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zajęcia dla młodzieży szkół średnich z zakresu praw człowieka i obywatela. W roku 2005 dotacje
otrzymało osiem takich organizacji.
We współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Iustitia oraz Helsińską Fundacją Praw
Człowieka zorganizowaliśmy ostatnią już serię spotkań sędziów i dziennikarzy-sprawozdawców
sądowych z cyklu Dziennikarz w sądzie. Celem tych spotkań, prowadzonych przez nas od 2001 roku,
było wzajemne poznanie i lepsze zrozumienie uwarunkowań pracy obu środowisk, nawiązanie
kontaktów, wymiana doświadczeń i poglądów. Program spotkań obejmował otwartą dyskusję na
tematy dotyczące relacji media – sądy oraz symulację rozprawy sądowej, w której dziennikarze
wcielali się w role procesowe (sędziów, prokuratora, obrońców, oskarżonego i świadków), a sędziowie przygotowywali relacje prasowe, radiowe lub telewizyjne z zainscenizowanej rozprawy.
W 2005 roku spotkania takie odbyły się w Szczecinie i Olsztynie.
W ramach działań na rzecz usprawnienia wymiaru sprawiedliwości w roku 2005 wsparliśmy
Fundację Ius et Lex, realizującą program badawczy z zakresu reform wymiaru sprawiedliwości,
oraz Centrum im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, które zorganizowało konferencję
i warsztaty dotyczące roli trybunałów międzynarodowych.
W roku 2005 Program finansowany był z dotacji Instytutu Społeczeństwa Otwartego, a także
ze świadczeń pieniężnych zasądzonych przez sądy na poczet Fundacji, oraz z wpłat 1% podatku
dochodowego.

Koszty Programu
Dotacje:
Działania własne:
Koszty realizacji:
RAZEM:
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529 010 zł
32 464,55 zł
95 565,05 zł
657 039,60 zł

31

Program
Przeciw
Korupcji
Celem Programu realizowanego we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka jest
budowanie zaufania do instytucji publicznych, kształtowanie świadomości społecznej i uwrażliwianie opinii publicznej na różne formy i aspekty korupcji. Swoje zadania realizujemy poprzez
inicjowanie i wspieranie ruchu obywatelskiego na rzecz zwiększenia przejrzystości życia publicznego, prowadzenie monitoringu działań władzy, zwłaszcza na szczeblu centralnym, prowadzenie
akcji informacyjnych i edukacyjnych mających na celu zmianę nastawienia obywateli do zjawiska
korupcji w życiu codziennym, a także poprzez proponowanie zmian legislacyjnych zapewniających
większy udział społeczny w podejmowaniu decyzji gwarantujących zachowanie przejrzystości
procesów decyzyjnych oraz chroniących przed praktykami korupcyjnymi.
W roku 2005 realizowaliśmy następujące projekty:

Barometr korupcji. Raport Opinia publiczna i prokuratorzy o korupcji
Co roku na zamówienie Fundacji realizowane jest przez CBOS badanie opinii publicznej, na
podstawie którego tworzymy wskaźnik nazwany „barometrem korupcji”. Zadając każdego roku
kilka takich samych pytań sprawdzamy, jak zmienia się nastawienie społeczeństwa do zjawiska
korupcji oraz jego skala. Wraz z barometrem prowadzimy pogłębione badanie dotyczące problemów korupcyjnych w wybranych aspektach życia społecznego. Dotychczas były to: korupcja
w życiu codziennym, w publicznej służbie zdrowia, w samorządach, w biznesie, w procesie tworzenia prawa. W roku 2005 skupiliśmy się na zjawisku korupcji wśród prokuratorów zatrudnionych
w prokuraturach apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, a więc stykających się bezpośrednio,
z racji swojego zawodu, z różnego rodzaju przestępczością. W indywidualnej anonimowej ankiecie badaliśmy nastawienie prokuratorów do zjawiska korupcji, pytaliśmy o znane im przypadki
korupcji, ocenę poziomu zagrożenia tym zjawiskiem oraz możliwości zapobiegania mu w oparciu
o istniejące instrumenty prawne. Raport z badania, w którym uczestniczyło 200 prokuratorów,
zamieszczony jest na stronie internetowej Programu.

Monitoring obietnic wyborczych
W 2001 roku, razem z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Fundacją Komunikacji Społecznej,
rozpoczęliśmy monitoring obietnic wyborczych składanych przez partie podczas wyborów do parlamentu. Zebraliśmy wtedy deklaracje komitetów wyborczych dotyczące walki z korupcją. Każdego
roku, w rocznicę wyborów, na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej, przedstawiciele
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ugrupowań politycznych informują o realizacji podjętych wówczas zobowiązań. W roku 2005, na
zakończenie kadencji parlamentu, przygotowany został raport oceniający dokonania ugrupowań
politycznych na polu przeciwdziałania korupcji w ostatnich czterech latach, który zaprezentowany
został podczas konferencji 8 września.
Do grupy organizacji prowadzących monitoring dołączyły Centrum Edukacji Obywatelskiej
i Stowarzyszenie Szkoła Liderów, z którymi kontynuujemy projekt w nowej, V kadencji parlamentu. W trakcie kampanii wyborczej grupa opracowała Katalog antykorupcyjny zawierający zbiór
najważniejszych problemów stwarzających zagrożenie korupcyjne. Katalog ten rozesłany został
do sztabów wyborczych: Ligi Polskich Rodzin, Partii Demokratycznej, Platformy Obywatelskiej,
Polskiego Stronnictwa Ludowego, Prawa i Sprawiedliwości, Samoobrony RP, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Socjaldemokracji Polskiej wraz z prośbą o wskazanie tych punktów z katalogu, którymi
powinien zająć się nowy parlament, a także przedstawienie propozycji ich rozwiązania. Wszystkie
sztaby odpowiedziały na nasze pytania, a podczas wrześniowej konferencji ich przedstawiciele
zaprezentowali priorytety antykorupcyjne swoich ugrupowań i podpisali obietnice wyborcze
dotyczące przeciwdziałania korupcji, które zamierzają wypełnić w nowej kadencji parlamentu.

Monitoring finansowania kampanii prezydenckiej
We współpracy z Instytutem Spraw Publicznych zorganizowaliśmy pierwszy w Polsce monitoring finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej. Naszym celem było poddanie społecznej
kontroli źródeł finansowania i wydatków komitetów wyborczych kandydatów ubiegających się
o urząd Prezydenta RP w wyborach 2005 roku. W ramach projektu przeprowadzona została analiza darowizn, zbiórek publicznych oraz wydatków komitetów na kampanię medialną, materiały
propagandowe i festyny wyborcze. Monitoring prowadziliśmy we współpracy z Domem Mediowym Media Direction OMD oraz grupą ok. 50 przeszkolonych wolontariuszy, którzy utworzyli
w swoich miejscowościach kilkuosobowe grupy monitorujące lokalne kampanie medialne i spotkania wyborcze kandydatów. Dotacje na pokrycie kosztów związanych z działaniami monitoringowymi przekazaliśmy 11 organizacjom wspomagającym pracę wolontariuszy w terenie.
Wyniki monitoringu zaprezentowane zostały w dwóch raportach cząstkowych. 14 października,
po pierwszej turze wyborów, przedstawiliśmy analizę wybranych wydatków komitetów wyborczych, przypadki naruszenia i obchodzenia obowiązujących przepisów oraz wykorzystywania
funkcji i środków publicznych dla prowadzenia kampanii wyborczej. 12 grudnia opublikowaliśmy
raport uzupełniony o dane z II tury kampanii, a także o wydatki poniesione w obu turach wyborów na kampanię internetową, transport, wynagrodzenia, prowadzenie sztabów wyborczych itp.
Raport końcowy weryfikujący sprawozdania finansowe Komitetów Wyborczych przekazanych
Państwowej Komisji Wyborczej zaprezentowany zostanie w roku 2006.

Lokalne Grupy Obywatelskie
W 2000 roku zainicjowaliśmy tworzenie sieci Lokalnych Grup Obywatelskich zajmujących się
monitorowaniem poczynań władz oraz działaniami edukacyjnymi na rzecz większej przejrzystości
życia publicznego. Od października 2004 do września 2005 prowadziliśmy ostatnie, piąte szkolenie dla liderów lokalnych grup obywatelskich. W szkoleniu wzięły udział 22 osoby, ukończyło je
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18 osób. Uczestnicy szkoleń mieli za zadanie zorganizowanie debaty na temat zagrożeń korupcyjnych na swoim terenie i poprowadzenie na ten temat lekcji w szkole. Absolwenci piątego cyklu
szkoleniowego założyli Lokalne Grupy Obywatelskie w Pile, Szklarskiej Porębie, Chrzanowie,
Ostródzie, Rudzie Śląskiej i Olsztynie.
W roku 2005 współpracowaliśmy z zarejestrowanym z końcem 2003 roku Stowarzyszeniem
Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, zrzeszającym aktywnych liderów Grup Obywatelskich.
Cztery z Grup zrzeszonych w Stowarzyszeniu uczestniczyły w projekcie Monitoringu finansowania
kampanii prezydenckiej.

Projekt Przejrzysta Polska
Inicjatorami projektu, którego celem jest propagowanie przejrzystości życia publicznego na
szczeblu lokalnym są Agora i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Projekt rozpoczął się
w listopadzie 2003 roku akcją pilotażową prowadzoną przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w 16 gminach Polski. Gminy te wdrażały opracowany na zlecenie naszego programu Model
Przejrzystej Gminy, zawierający pakiet 6 podstawowych zasad, którymi powinien kierować się
w swoich działaniach samorząd terytorialny: przejrzystości, przewidywalności, rozliczalności,
fachowości, partycypacji społecznej i braku przyzwolenia na korupcję. W październiku 2004 roku
rozpoczął się drugi etap projektu, skierowany do samorządów w całej Polsce. Towarzyszyła mu
kampania medialna Przejrzysta Polska prowadzona przez Gazetę Wyborczą. Do akcji przystąpiło
775 gmin i starostw, które podjęły się realizacji konkretnych zadań wypływających z 6 zasad
Przejrzystej Gminy. Sprawozdanie z ich wykonania zamieszczane jest na platformie internetowej
i zaliczane przez ekspertów akcji. Realizacja zadań monitorowana jest także przez 170 lokalnych
organizacji z terenu gmin uczestniczących w projekcie. Ich pracę wspiera Stowarzyszenie Liderów
Lokalnych Grup Obywatelskich.

VI edycja konkursu dla dziennikarzy Tylko ryba nie bierze?
W roku 2005 przeprowadziliśmy szóstą już edycję konkursu dla dziennikarzy śledczych Tylko
ryba nie bierze? Na konkurs nadesłano 165 prac przygotowanych przez 64 dziennikarzy z 17 redakcji prasowych (ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych), z 5 rozgłośni radiowych oraz z 1 stacji
telewizyjnej. Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą publicyści: Magdalena Bajer, Krzysztof
Bobiński, Teresa Bogucka, Marcin Król, oraz Stanisław Mocek (Instytut Studiów Politycznych PAN
i Collegium Civitas), Justyna Duriasz-Bułhak (Fundacja Wspomagania Wsi) i Janusz Buszyński
(Ambasada Stanów Zjednoczonych) przyznała pięć nagród, nie wskazując tym razem laureata
pierwszej nagrody. Otrzymali je:
Dwie II nagrody (po 5896 zł)
Andrzej Stankiewicz i Michał Stankiewicz z dziennika Rzeczpospolita za artykuły Mafia podatków nie zapłaci, Zmienią podejrzane prawo i Przestępstwo podatkowe łatwiej się przedawni,
obnażające korupcjogenny mechanizm stanowienia prawa
Andrzej R. Potocki i Igor Ryciak z tygodnika Newsweek Polska za artykuły Miliony w barakach
i Upadek dyrektora. Autorzy przedstawili nieprzejrzyste mechanizmy funkcjonowania Zarządu
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Inwestycji Centralnych Ministerstwa Zdrowia marnotrawiącego wysokie sumy z budżetu niedofinansowanej służby zdrowia
III nagroda (4717 zł)
Bianka Mikołajewska z tygodnika Polityka za artykuły Wielki SKOK i Kasa Wielkiej Piątki opisujące styk polityki i gospodarki oraz mechanizm tworzenia monopolu i obdarzania instytucji
szczególnymi przywilejami
Nagroda specjalna (7075 zł)
Tomasz Michałowicz z dziennika Gazeta Wyborcza za reportaż Handlarz nadziei. Reportaż pokazuje wstrząsający mechanizm wyłudzania łapówek, możliwy dzięki panującemu w polskiej
służbie zdrowia klimatowi przyzwolenia na ten proceder
Nagroda dla prasy lokalnej (4000 zł) ufundowana przez Fundację Wspomagania Wsi
Marta Krzyżanowska z tygodnika Panorama Leszczyńska za cykl artykułów Będą pieniądze, będzie
wszystko. W artykułach został poruszony problem źle pojętej solidarności zawodowej, wskutek
której nie może być rozstrzygnięta sprawa adwokata podejrzanego o zawodową nierzetelność.
Kapituła wyraziła uznanie za odwagę podjęcia trudnego tematu.
Nagrody ufundowały Fundacja Batorego, Ambasada Amerykańska oraz Fundacja Wspomagania
Wsi. Wręczeniu nagród towarzyszyła dyskusja na temat rzetelności dziennikarskiej z udziałem
Marka Millera (Instytut Dziennikarstwa UW), mecenasa Jerzego Naumanna z Naczelnej Izby Adwokackiej i publicysty Ernesta Skalskiego, którą poprowadził dr Stanisław Mocek (Instytut Studiów
Politycznych PAN i Collegium Civitas).

Lekarska Grupa Robocza
Od 2001 roku przy Programie Przeciw Korupcji działa Lekarska Grupa Robocza ds. etyki
w służbie zdrowia. W roku 2005 Grupa zorganizowała dwie debaty środowiskowe: dyskusję na
temat funkcjonowania systemu ordynatorskiego z udziałem dr. Jarosława Pinkasa (członek Grupy),
Wojciecha Marquardta, wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, mgr Małgorzaty Kalińskiej, prof.
Krzysztofa Bieleckiego i dr. Wojciecha Puzyny (12 kwietnia 2005) oraz debatę poświęconą aktualnym problemom w służbie zdrowia (15 września 2005), w której uczestniczyli przedstawiciele
partii politycznych: Maciej Piróg (Partia Demokratyczna), Władysław Szkop (Socjaldemokracja
Polska), Jacek Piątkiewicz (Prawo i Sprawiedliwość), Robert Stolarek (Sojusz Lewicy Demokratycznej), Elżbieta Radziszewska (Platforma Obywatelska), Józef Szczepańczyk (Polskie Stronnictwo
Ludowe), Lech Wędrychowicz (Samoobrona). Ponadto członkowie Grupy opiniowali i konsultowali
kilkanaście projektów aktów prawnych przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Poradnictwo prawne
Indywidualne poradnictwo prawne dla osób, które zetknęły się z korupcją prowadzimy od 2000
roku. W 2005 roku zgłoszono do nas 108 spraw. Zajęliśmy się około połową z nich. Przygotowaliśmy
między innymi: 5 interwencji do prokuratur o wszczęcie postępowania przygotowawczego lub
objęcie sprawy nadzorem, 11 interwencji do sądów oraz innych instytucji publicznych i organów
władzy, 20 wystąpień, stanowisk i wniosków o udzielenie informacji publicznej, 9 odpowiedzi na

Sprawozdanie 2005

35

Program Przeciw Korupcji

zapytania dotyczące obowiązującego stanu prawnego lub zgodności z prawem sytuacji przedstawianych przez dziennikarzy, osoby prywatne i lokalnych działaczy pozarządowych. Trzy sprawy
przekazaliśmy współpracującym z Programem Uniwersyteckim Poradniom Prawnym.

Seminaria i konferencje
Konferencja Korupcja i przeciwdziałanie. Co się zmieniło w okresie ostatnich 5 lat?
21–22 stycznia 2005 roku zorganizowaliśmy konferencję podsumowującą czteroletnie doświadczenia związane z przeciwdziałaniem korupcji w Polsce. W konferencji wzięli udział polscy
i zagraniczni eksperci, między innymi: Miklos Marschall (Transparency International – Berlin),
Wolfgang Rau (Grupa Państw Przeciw Korupcji Rady Europy – GRECO), dr Marek Zubik (Trybunał
Konstytucyjny), dr Celina Nowak (Instytut Nauk Prawnych PAN), Ludwik Dorn (poseł PiS), Teresa Romer (sędzia, Stowarzyszenie Iusticia), prof. Andrzej Rzepliński (Helsińska Fundacja Praw
Człowieka), prof. dr Edmund Wnuk-Lipiński (Instytów Studiów Politycznych PAN), prof. dr Lena
Kolarska-Bobińska (Instytut Spraw Publicznych), prof. dr Andrzej Kojder (UW), Anna Marszałek
(Rzeczpospolita), Jerzy Jurecki (Tygodnik Podhalański), prof. dr Jacek Kurczewski (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW), prof. Krzysztof Kiciński (UW), prof. Antoni Kamiński (Instytut
Studiów Politycznych PAN), Janina Paradowska (Polityka), Henryka Bochniarz (Polska Konfederacji
Pracodawców Polskich), Krzysztof Szwedowski (Najwyższa Izba Kontroli) oraz Jacek Wojciechowicz (Bank Światowy). Dyskusja dotyczyła m.in. postrzegania problemu korupcji w Polsce przez
organizacje międzynarodowe, postrzegania korupcji przez opinię publiczną, zmian w prawie antykorupcyjnym, praktyki organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, roli dziennikarzy śledczych
w życiu publicznym, stanu i zaangażowania społeczeństwa w przeciwdziałanie korupcji.
Seminarium Korupcja i próby jej ograniczania we Włoszech
17 marca wykład o korupcji we Włoszech i sposobach jej zwalczania wygłosił zaproszony przez
Fundację profesor Luciano Segreto (Uniwersytet we Florencji). O wnioskach dla Polski płynących
z doświadczeń włoskich mówili Miłada Jędrysik (Gazeta Wyborcza) i prof. Jacek Kurczewski (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW).
W roku 2005 Program finansowany był z dotacji: Instytutu Społeczeństwa Otwartego, Ambasady
Królestwa Niderlandów i Ambasady Stanów Zjednoczonych.

Koszty Programu
Dotacje:
Nagrody w konkursie dziennikarskim:
Realizacja projektów:
RAZEM:

11 570 zł
23 584 zł
518 350,92 zł
556 404,92 zł
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Równych
Szans
Program wspiera organizacje działające na rzecz ułatwienia młodzieży z mniejszych miejscowości i uboższych środowisk dostępu do edukacji, a także poszerzania możliwości kształcenia
i przeciwdziałania izolacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Lokalne Programy Stypendialne
Celem prowadzonego przez nas od 2000 roku projektu Lokalne Programy Stypendialne jest
pomoc w tworzeniu systemu finansowania stypendiów dla młodzieży z małych miejscowości
z rodzin o niskich dochodach opartego o zasoby i aktywność społeczności lokalnych. W ramach
programu wspieramy lokalne organizacje pozarządowe, które we współpracy z samorządem
i miejscowymi przedsiębiorcami podejmują się prowadzenia programów stypendialnych dla
młodzieży ze swojego terenu.
Organizacjom uczestniczącym w projekcie oferujemy szkolenia na temat zakładania i prowadzenia programów stypendialnych, zbierania funduszy i zarządzania nimi, tworzenia lokalnych
koalicji, współpracy z mediami. Organizacje te zbierają następnie środki na stypendia dla dzieci
i młodzieży ze swego terenu od lokalnego biznesu, indywidualnych darczyńców, władz samorządowych. Raz w roku każda z organizacji otrzymuje od nas dotację na dofinansowanie programu
stypendialnego w wysokości uzależnionej od zebranej lokalnie kwoty: do każdej złotówki przekazanej przez Fundację organizacja lokalna musi zebrać złotówkę z innych źródeł. Prowadzone
przez organizacje programy stypendialne działają w oparciu o własne regulaminy, tworzone przez
specjalne komisje. Przyznawane stypendia, w wysokości 50–250 złotych miesięcznie, przeznaczane
są na zakup podręczników i innych pomocy naukowych, opłacenie internatów, dodatkowe kursy,
dojazdy do szkół itp. Decyzja o przyznaniu stypendium uzależniana jest zwykle od dobrych wyników w nauce, dochodu w rodzinie, niekiedy też zaangażowania na rzecz środowiska lokalnego
lub innych pozanaukowych osiągnięć.
W roku 2005 w projekcie uczestniczyło 38 organizacji z 14 województw. Zebrały one w swoich
środowiskach 946 926 złotych. Kwota ta, powiększona o dotacje wypłacone przez Fundację z darowizn od firm, instytucji i osób prywatnych w łącznej wysokości 636 100 zł pozwoliła ufundować
w roku szkolnym 2005/2006 1488 comiesięcznych stypendiów dla dzieci i młodzieży.
Program Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne finansowany był z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych nam w latach 2004 i 2005 (542 684,98 zł),
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dotacji firmy Levi Strauss & Co (89 068,70 zł), darowizn: Poradnika Domowego (3000 zł), Fundacji
im. Leopolda Kronenberga (537,32 zł ), firmy Philip Morris Polska S.A. (509 zł) oraz firmy Avcon
(300 zł).

Kolorowa Akademia
W ramach tego programu wspieramy organizacje z małych miejscowości pracujące z dziećmi
niepełnosprawnymi. Organizacjom tym oferujemy dotacje na działania, które ułatwiają dzieciom niepełnosprawnym zdobywanie wiedzy i umiejętności, umożliwiają udział w zajęciach
kulturalnych i artystycznych, przyczyniają się do ich integracji z rówieśnikami i środowiskiem,
w którym żyją.
W roku 2005 przyznawaliśmy dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących zajęcia
edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych z miejscowości do 20 000 mieszkańców. Dofinansowaliśmy 23 projekty działań terapeutycznych i integracyjnych prowadzonych we
współpracy ze środowiskiem lokalnym, z udziałem wolontariuszy rodziców i opiekunów dzieci
niepełnosprawnych.
Program Równe Szanse – Kolorowa Akademia finansowany był ze środków Commercial
Union Polska (82 052,29 zł), dochodów z inwestowania wieczystego Funduszu M utworzonego
z darowizny prywatnego darczyńcy (90 000 zł) oraz z wpłat z 1% i wpłat osób indywidualnych
(162,71 zł).

Fundusze Powierzone
Oprócz prowadzenia własnych programów dotacyjnych Fundacja administruje również powierzonymi jej funduszami firm i osób prywatnych. Fundusze te: jednoroczne, wieloletnie i wieczyste, ustanawiane są na mocy umowy o darowiźnie zawieranej przez firmę lub osobę prywatną
i Fundację. W ramach umowy Fundacja wspiera ze środków jej powierzonych projekty, instytucje
i inicjatywy społeczne mieszczące się w zakresie jej działalności statutowej i leżące w polu zainteresowania darczyńcy.

Fundusz Charytatywny Commercial Union
Już od dziesięciu lat Fundacja współpracuje z firmą Commercial Union Polska, która przekazuje nam środki na pomoc niepełnosprawnym, dzieciom i młodzieży. W 2005 roku z Funduszu
Commercial Union współfinansowaliśmy 20 dotacji na projekty integracji i edukacji dzieci niepełnosprawnych (dotacje opisane przy projekcie Kolorowa Akademia). Ponadto Fundacja zarządza
środkami Commercial Union, z których finansuje przedsięwzięcia wskazane przez darczyńcę,
związane z działalnością oświatową i edukacyjną oraz z niesieniem pomocy osobom chorym lub
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (patrz dotacje Fundusze Powierzone).

Fundusz M
W 2002 roku, dzięki darowiźnie przekazanej Fundacji przez prywatnego darczyńcę pragnącego
zachować anonimowość, powstał wieczysty Fundusz M. Dochody z inwestowania tego funduszu
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przeznaczamy co roku na pomoc dla dzieci. W 2005 roku z Funduszu M sfinansowaliśmy (w całości lub w części) 23 dotacje na działania na rzecz integracji i edukacji dzieci niepełnosprawnych
(dotacje opisane przy projekcie Kolorowa Akademia). Ponadto Fundacja przekazuje z Funduszu M
środki na cele wskazane przez darczyńcę, związane z niesieniem pomocy dzieciom chorym
i potrzebującym opieki. W roku 2005 dotacje z tej puli wyniosły 40 000 zł (patrz dotacje Fundusze
Powierzone).

Fundusz Helen i Petera Maxwellów
Od roku 2004 Fundacja otrzymuje coroczną darowiznę w wysokości ok. 100 000 złotych od
Państwa Helen i Petera Maxwellów ze Stanów Zjednoczonych z przeznaczeniem na program
wyrównywania szans edukacyjnych w rejonie siedleckim. Program ten realizowany jest przez
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach z udziałem starosty i wójtów gmin powiatu siedleckiego oraz prezydenta miasta Siedlce.
W ramach programu, finansowanemu w 2/3 ze środków Funduszu, co roku organizowany jest
konkurs na zakup komputerów dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w Siedlcach i powiecie
siedleckim.
W roku 2005 dzięki środkom z Funduszu Państwa Maxwellów, powiększonym o dotacje
z gmin powiatu siedleckiego i miasta Siedlce, sfinansowano zakup 56 komputerów dla 11 szkół,
z czego z puli Funduszu 39 zestawów.

Fundusz K
W 2004 roku Fundacja otrzymała darowiznę w wysokości 51 232 GBP od darczyńcy z Wielkiej
Brytanii przeznaczoną na wyrównywanie szans edukacyjnych i kulturowych dzieci i młodzieży.
Z przekazanych środków utworzony został trzyletni Fundusz, z którego w roku 2005, zgodnie
z życzeniem pragnącego zachować anonimowość darczyńcy, finansowane były zakupy książek
do bibliotek w małych miejscowościach (do 60 000 mieszkańców). W dwóch turach konkursowych przyznaliśmy dotacje 62 bibliotekom na łączną kwotę 119 494 zł. Środki te pozwoliły na
uzupełnienie ich księgozbiorów o niemal 4000 nowych pozycji z literatury humanistycznej dla
dzieci i młodzieży.

Sztuka dla społecznej harmonii
W roku 2005 wspieraliśmy również prowadzony przez Stowarzyszenie Teatralno-Edukacyjne
Wybrzeżak program Sztuka dla harmonii społecznej, wykorzystujący działania artystyczne w pracy
z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi. Z dotacji ze środków
Fundacji Evensa przekazanej nam przez Friends of Stefan Batory Foundation z USA sfinansowanych
zostało 5 projektów terapii przez sztukę realizowanych w roku szkolnym 2005/2006.

Fundusz Beaty Pawlak
Fundusz ten utworzony został z darowizny w wysokości 99 390,69 zł zapisanej w testamencie
przez Beatę Pawlak, dziennikarkę i pisarkę, która zginęła w zamachu terrorystycznym na indonezyjskiej wyspie Bali 12 października 2002 roku. Ze środków Funduszu – zgodnie z życzeniem
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ofiarodawczyni – ustanowiona została doroczna nagroda jej imienia, opisana w Programie Społeczeństwa Obywatelskiego.

Koszty Programu
Dotacje:
Szkolenia:
RAZEM:

1 119 692,75 zł
18 631,39 zł
1 138 324,14 zł
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Wspó³pracy
Miêdzynarodowej
Unia Europejska, pomimo wewnętrznego kryzysu wywołanego odrzuceniem we Francji
i Holandii traktatu konstytucyjnego, staje się coraz ważniejszym punktem odniesienia dla wschodnich sąsiadów. Zaangażowanie Unii, przy udziale nowych państw członkowskich, w rozwiązanie
kryzysu ukraińskiego i proeuropejskie aspiracje „pomarańczowej” władzy na Ukrainie stworzyło
podstawy do realnej integracji Ukrainy z Europą, choć sama perspektywa członkostwa wydaje się
być odległa. Konsekwencją tych wydarzeń jest rosnące w europejskich stolicach zainteresowanie
sytuacją na Białorusi i poczucie, że należy okazać solidarność z białoruskimi siłami demokratycznymi. Te pozytywne tendencje w ograniczonym jednak stopniu przekładają się na konkretne
działania: rzeczywista liberalizacja warunków podróżowania na terytorium UE dla wschodnich
sąsiadów jest niepewna i odłożona w czasie, a unijne programy pomocowe są niedopasowane
do warunków panujących na Białorusi.
Powyższa diagnoza stanowiła punkt wyjścia do prowadzonych przez nas w roku 2005 działań.
W ramach wsparcia proeuropejskich tendencji w krajach zza wschodniej granicy kontynuowaliśmy
inicjatywy mające na celu popularyzację idei integracji europejskiej na Ukrainie, a także – mimo
diametralnie różnych warunków wewnętrznych – na Białorusi. Uczestniczyliśmy w międzynarodowej debacie poświęconej konsekwencjom pomarańczowej rewolucji, przedstawiając pomysły
na zbliżenie Ukrainy do Unii. Prowadziliśmy też działania na rzecz przyjaznej granicy Unii Europejskiej, rozszerzając projekt monitoringu polityki wizowej wobec krajów Europy Wschodniej
na siedem państw Wspólnoty. Podejmowaliśmy debatę o wspólnym dziedzictwie historycznym
naszej części Europy. Wspomagaliśmy udział polskiego trzeciego sektora w dyskusji o strategii
wykorzystania funduszy strukturalnych. Pracowaliśmy nad zwiększeniem aktywności Polski
w międzynarodowych działaniach pomocowych.
W ramach Programu prowadziliśmy następujące projekty:

Nowa Unia Europejska i Ukraina
Celem projektu prowadzonego przez nas od 2002 roku jest ocena stosunków między Unią Europejską a Ukrainą, analiza wpływu, jaki na te stosunki ma rozszerzenie Unii oraz opracowanie
możliwych strategii i konkretnych rozwiązań dotyczących relacji między poszerzoną Unią a Ukrainą, która od 2004 roku stała się jej bezpośrednim sąsiadem. W minionym roku prowadziliśmy
szereg działań popularyzatorskich adresowanych do regionalnych elit Ukrainy, poświęconych
zbliżeniu Ukrainy do Unii Europejskiej oraz polskiemu doświadczeniu członkostwa we Wspólnocie.
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Część z tych działań, pod wspólną nazwą Ukraina w drodze do UE, realizowaliśmy we współpracy
z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej przy finansowym wsparciu ze strony Ministerstwa
Spraw Zagranicznych. Złożyły się na nie seminaria i debaty publiczne w Warszawie, Berlinie
i kilkunastu miastach na Ukrainie oraz wizyta studyjna przedstawicieli elit ukraińskich w Polsce.
Stosunki polsko-ukraińskie po pomarańczowej rewolucji. Propozycje dla polskiej polityki zagranicznej
Dyskusja panelowa, Warszawa, 31 maja 2005
W dyskusji z udziałem Bogumiły Berdychowskiej (Forum Polsko-Ukraińskie), Jacka Cichockiego
(Ośrodek Studiów Wschodnich), Pawła Kowala (Urząd m. st. Warszawy) i Antoniego Podolskiego
(Centrum Stosunków Międzynarodowych) udział wzięło około 90 osób. Rozmawiano o wymiarze
społecznym relacji polsko-ukraińskich, współpracy gospodarczej i wspólnej przeszłości.
Ukraina w drodze do Unii Europejskiej
Wizyta studyjna, Warszawa, Kielce, Kraków, 17–24 lipca 2005
Wizyta przedstawicieli ukraińskiej administracji i władz obwodowych, samorządu obwodowego,
środowisk akademickich i oświatowych oraz organizacji pozarządowych. Głównym celem wizyty
było przekazanie przedstawicielom ukraińskich elit regionalnych wiedzy na temat praktycznych
skutków integracji europejskiej dla rozwoju instytucji demokratycznych, przemian społecznych
i gospodarczych w Polsce oraz pokazanie, w jaki sposób instytucje regionalne na Ukrainie mogą
korzystać z możliwości rozwojowych, jakie daje unijna polityka regionalna. Uczestnicy odwiedzili
m.in.: władze regionalne, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, ośrodki zajmujące się rozwojem
regionalnym, edukacją i funduszami europejskimi oraz Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
Ukraina w drodze do Unii Europejskiej
Cykl seminariów, Ukraina, wrzesień – grudzień 2005
Jesienią zorganizowaliśmy cykl seminariów dla przedstawicieli lokalnych elit w dziewięciu
miastach Ukrainy: Ługańsk, Donieck, Zaporoże (27–29 września), Mikołajów, Cherson, Kirowograd
(25–27 października), Połtawa, Sumy i Czernihów (29 listopada – 1 grudnia). Wzięli w nich udział
eksperci z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,
Fundacji Batorego oraz Centrum ds. Pokoju, Konwersji i Polityki Zagranicznej Ukrainy (CPCFPU)
z Kijowa. Celem seminariów było podzielenie się polskim doświadczeniem integracji europejskiej
i jej skutków dla przemian politycznych, społecznych i gospodarczych oraz pokazanie aktualnego
stanu stosunków UE–Ukraina i ich perspektyw. W każdym ze spotkań wzięło udział od 80 do 200
osób: przedstawicieli administracji i władz obwodowych, środowisk akademickich i oświatowych,
działacze organizacji pozarządowych i dziennikarze.
Perspektywa negocjacji UE – Ukraina o ułatwieniach wizowych
Seminarium eksperckie, Kijów, 28 października 2005
W dyskusji nad perspektywą ułatwień w ruchu wizowym dla Ukraińców wyjeżdżających do
krajów UE udział wzięli: Borys Bazylewskij (dyrektor Departamentu Służby Konsularnej MSZ Ukrainy), Ian Boag (szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Kijowie), Maciej Duszczyk (zastępca
dyrektora Departamentu Analiz i Strategii UKIE), Irina Sushko (kierownik programu monitoringu
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polityki wizowej Centrum ds. Pokoju, Konwersji i Polityki Zagranicznej Ukrainy CPCFPU), Ołeksandr
Sushko (dyrektor CPCFPU) i Jakub Boratyński (dyrektor programowy Fundacji Batorego). Podczas
seminarium zaprezentowany został także raport: Wizy z „ludzką twarzą”? Negocjacje między UE
i Ukrainą o ułatwieniach w ruchu wizowym. W spotkaniu uczestniczyło 35 osób: analitycy, dyplomaci państw UE, dziennikarze.
W poszukiwaniu efektywnej polityki UE wobec Sąsiadów Wschodnich. Europejska Polityka
Sąsiedztwa: rola państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego
Seminarium eksperckie, Berlin, 14–15 listopada 2005
W seminarium zorganizowanym we współpracy z Fundacją Nauki i Polityki (Stiftung Wissenschaft und Politik) z Berlina wzięło udział około 30 osób reprezentujących ośrodki analityczne
i akademickie oraz instytucje państwowe. Dyskusja dotyczyła przyszłości Europejskiej Polityki
Sąsiedztwa (EPS) oraz polityki UE wobec Ukrainy i Białorusi i sytuacji w tych państwach.
Czy rok po pomarańczowej rewolucji Ukraina i Unia Europejska są bliżej siebie?
Seminarium, Kijów, 28 listopada 2005
Spotkanie zorganizowane wspólnie z Centrum ds. Pokoju, Konwersji i Polityki Zagranicznej
Ukrainy (CPCFPU) poświęcone było relacjom ukraińsko-unijnym po pomarańczowej rewolucji
i perspektywom integracji europejskiej Ukrainy. Paneliści: Ihor Dir (dyrektor departamentu UE
w MSZ Ukrainy), Walery Czałyj (Centrum Badań Ekonomicznych i Politycznych im. Razumkowa),
Jacek Cichocki (Ośrodek Studiów Wschodnich), Ian Boag (szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Kijowie), Grzegorz Gromadzki (Fundacja Batorego), Jan Hofmokl (UKIE), Laura Reinilä
(ambasador Finlandii w Kijowie), Oleksandr Suszko (CPCFPU). W spotkaniu uczestniczyło około
40 osób, w tym przedstawiciele ośrodków analitycznych, ukraińskich instytucji państwowych,
ambasad państw UE.
Rok po pomarańczowej rewolucji – Ukraina bliżej Europy?
Dyskusja, Warszawa, 6 grudnia 2005
O tym, co zmieniło się w ich kraju w ciągu ostatnich 12 miesięcy mówili: Antin Borkowśki
(Ukrajina Mołoda), Roman Bryl (Dieło), Wołodymyr Fesenko (Centrum Stosowanych Badań Politycznych Penta) i Tetjana Iwżenko (Niezawisimaja Gazieta). W spotkaniu wzięło udział około
50 osób zajmujących się sprawami ukraińskimi.
Publikacje
W ramach projektu we współpracy z naszymi partnerami z Ukrainy, Polski i innych krajów
przygotowaliśmy następujące publikacje i raporty:
 Po rewolucji pomarańczowej. Relacje UE–Ukraina do wiosny 2006 roku
 Stosunki polsko-ukraińskie po pomarańczowej rewolucji. Propozycje dla polskiej polityki zagranicznej
 Rok po pomarańczowej rewolucji – Ukraina bliżej Europy?
 Wizy z „ludzką twarzą”? Negocjacje między UE i Ukrainą o ułatwieniach w ruchu wizowym
 Edukacja europejska na Ukrainie
 Między satysfakcją a rozczarowaniem. Relacje UE–Ukraina rok po pomarańczowej rewolucji
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 Vademecum. Ukraina w drodze do UE (wspólnie z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej)
 Pomiędzy Unią Europejską a Rosją. Problematyka migracji z Białorusi, Ukrainy i Mołdawii

Europejski wybór dla Białorusi
Celem prowadzonego od 2002 roku projektu jest skupienie niezależnych białoruskich środowisk
proreformatorskich wokół wspólnej pracy przy budowie podstaw demokracji w ich kraju, a także
wprowadzenie do międzynarodowej debaty kwestii polityki Unii Europejskiej wobec Białorusi.
W wyniku zainicjowanej przez nas wspólnej pracy środowisk niezależnych białoruskich ekspertów powstał zbiór rekomendacji dotyczących kierunków przemian na Białorusi, który złożył się
na publikację Białoruś: scenariusze reform wydaną przez nas w językach: białoruskim, rosyjskim
i angielskim. Od jesieni 2003 publikacja ta rozpowszechniana jest wśród elit białoruskich i środowisk opiniotwórczych w UE. W roku 2005 we współpracy z Białoruskim Towarzystwem Schumanowskim prezentowaliśmy ją w 20 miejscowościach na Białorusi: Baranowicze, Hancewicze/Pińsk
(obwód brzeski), Grodno, Lida (obwód grodzieński); Homel, Turau, Reczyca, Mozyr, Swietłahorsk
(obwód homelski); Hlusk, Horki (obwód mohylewski); Czyśc, Słuck, Salihorsk, Marijna Horka
(obwód miński); Głębokie, Rasony, Hermanowicze, Postawy, Szumilina (obwód witebski). W spotkaniach wzięło udział ponad 360 osób – studentów, nauczycieli i wykładowców akademickich,
przedsiębiorców prywatnych, pracowników urzędów i przedsiębiorstw państwowych, lokalnych
działaczy partii politycznych, lekarzy, artystów, działaczy związków zawodowych i organizacji
pozarządowych, dziennikarzy, radnych samorządowych.
Publikacje
W roku 2005 we współpracy z naszymi partnerami wydaliśmy następujące publikacje:
 Aktywnie i wspólnie. UE wobec Białorusi
 W stronę jedności. Białoruska opozycja przed wyborami prezydenckimi
 Effective Policy towards Belarus. A challenge for the enlarged EU
 Pomiędzy Unią Europejską a Rosją. Problematyka migracji z Białorusi, Ukrainy i Mołdawii

Przyjazna granica
Celem prowadzonego od 2002 projektu jest, z jednej strony, podniesienie standardów obsługi
cudzoziemców na granicy wschodniej i uwrażliwienie opinii publicznej na potrzeby wprowadzenia
przyjaznych rozwiązań granicznych dla wschodnich sąsiadów, z drugiej zaś, usprawnienie działania
polskiego i unijnego systemu wizowego wobec wschodnich sąsiadów Unii Europejskiej.
W 2005 roku skoncentrowaliśmy się na badaniu funkcjonowania systemu wydawania wiz
w wybranych siedmiu krajach unijnych (Belgii, Finlandii, Francji, Litwy, Niemiec, Republiki Czeskiej i Wielkiej Brytanii) obywatelom czterech krajów Europy Wschodniej (Białorusi, Mołdawii,
Ukrainy i Rosji). Naszymi partnerami w projekcie obok Collegium Civitas, które koordynowało
badania socjologiczne, były cztery organizacje pozarządowe z Europy Wschodniej: mołdawski
Instytut na rzecz Polityki Publicznej, Moskiewskie Biuro Obrony Praw Człowieka oraz Centrum ds.
Pokoju i Konwersji Polityki Zagranicznej Ukrainy (ze względu na sytuację polityczną na Białorusi
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nie podajemy nazw organizacji partnerskiej w tym kraju). Przy realizacji projektu współdziałali
również eksperci i naukowcy z siedmiu objętych projektem państw Unii Europejskiej oraz eksperci
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Przygotowanie badań, które miały stanowić postawę do oceny polityki wizowej, podzielone
było na kilka etapów: wiosną 2005 zorganizowaliśmy konferencję przygotowawczą dla wszystkich
uczestników projektu, do połowy lipca partnerzy wschodni zebrali dane dotyczące sposobu prowadzenia polityki informacyjnej w konsulatach badanych krajów unijnych, a partnerzy zachodni
uzyskali oficjalne dane z ministerstw spraw zagranicznych swoich krajów odnośnie statystyki
odmów wydania wiz. Zebrane dane posłużyły do opracowania metody badań w konsulatach
i ułożenia pytań ankietowych. Ostatnim etapem przygotowań do badań terenowych było szkolenie
organizacji partnerskich i ankieterów we wrześniu 2005.
Decydującym etapem projektu w 2005 roku były badania ankietowe przeprowadzone wśród
osób ubiegających się o wizy państw UE w konsulatach w Kiszyniowie, Kijowie, Mińsku i Moskwie.
W okresie od 10 października do końca grudnia 2005 przeprowadzono blisko 1300 wywiadów
z osobami ubiegającymi się o wizy. W tym samym czasie nasi partnerzy zachodni przeprowadzili
wywiady telefoniczne z pracownikami placówek konsularnych badanych krajów członkowskich
Wspólnoty. Wszystkie organizacje partnerskie, które wzięły udział w projekcie, otrzymały od nas
dotacje na szkolenia i badania. Uzyskane w badaniach dane pozwolą na przedstawienie najlepszych
praktyk konsularnych z punktu widzenia dostępności wiz, a także propozycji zminimalizowania
uciążliwości związanych z ich otrzymaniem.

Przemieszczone dobra kultury
Od 2002 roku prowadzimy projekt poświęcony problemowi zaginionych lub przemieszczonych
dóbr kultury, które w wyniku wojen i zmian granic znalazły się na obszarze innych państw. Jego
celem jest ożywienie publicznej debaty na ten kontrowersyjny i przez lata przemilczany temat oraz
doprowadzenie do wypracowania wspólnego stanowiska krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
W roku 2005 zorganizowaliśmy seminarium eksperckie i publiczną dyskusję, a także wydaliśmy
dwie publikacje dotyczące tego problemu.
Własność prywatna a dobro publiczne. Problemy własnościowe i dobra kultury
Dyskusja, 4 lipca 2005, Warszawa
O problemie reprywatyzacji w Polsce oraz wzajemnych relacjach pomiędzy prawem własności,
dobrem publicznym i wymogiem zachowania dziedzictwa kulturalnego mówili: Nawojka Cieślińska-Lobkowicz (historyk sztuki, Forum ds. Rozproszonych Dóbr Kultury), Wojciech Kowalski (prawnik, Ministerstwo Spraw Zagranicznych), Andrzej Rottermund (historyk sztuki, Zamek Królewski
w Warszawie) oraz Karol Tarnowski (filozof, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie).
Polska–Ukraina – wspólne dziedzictwo. Współpraca a problem roszczeń
Seminarium, 5–7 października 2005, Kazimierz Dolny
Seminarium poświęcone było współpracy po 1991 roku między instytucjami z Polski i Ukrainy
w zakresie ochrony i udostępnia dóbr kultury (zbiorów archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych)
zaliczanych do wspólnego dziedzictwa kulturalnego oraz problemowi wzajemnych roszczeń
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i polityce obu państw w tej dziedzinie. Paneliści: Jan Basta (archiwista, Archiwum Państwowe,
Rzeszów), Nawojka Cieślińska-Lobkowicz (historyk sztuki, Forum ds. Rozproszonych Dóbr Kultury, Warszawa), Roman Czmełyk (historyk sztuki, Muzeum Etnografii i Sztuki Użytkowej, Lwów,
Sylwester Mirosław Czopek (historyk, Muzeum Okręgowe, Rzeszów), Myrosława Keryk (historyk
kultury, Lwów), Ewa Klekot (historyk sztuki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa), Serhij Kot (historyk, Instytut Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijów), Wojciech Kowalski
(prawnik, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa), Jacek Krochmal (archiwista, Naczelna
Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa), Hanna Łaskarzewska (bibliotekarz, Biblioteka Narodowa, Warszawa), Maciej Matwijów (historyk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław),
Jacek Miler (Ministerstwo Kultury, Warszawa), Mariusz Jerzy Olbromski (muzealnik, Muzeum
Narodowe Ziemi Przemyskiej, Przemyśl), Heorhyj Papakin (archiwista, Państwowy Komitet Archiwów Ukrainy, Kijów), Diana Pelc (archiwista, Centralne Państwowe Historyczne Archiwum
Ukrainy, Lwów), Zdzisław Pietrzyk (historyk, Biblioteka Jagiellońska, Kraków), Iryna Rymarowycz
(bibliotekarz, Narodowa Biblioteka Ukrainy im. Wernadzkiego, Kijów), Janusz Smaza (konserwator, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa), Władysław Stępniak (archiwista, Naczelna Dyrekcja
Archiwów Państwowych, Warszawa), Krzysztof Walczak (bibliotekarz, Książnica Pedagogiczna
im. Alfonsa Parczewskiego, Kalisz).
Publikacje
We współpracy z Wydawnictwem Trio wydaliśmy następujące publikacje:
 Dobra kultury i problemy własności. Doświadczenia Europy Środkowej po 1989 roku
 Własność a dobra kultury.

Konferencja Pamięć i polityka zagraniczna
28 czerwca 2005 zorganizowaliśmy konferencję poświęconą znaczeniu historii w stosunkach
Polski z jej sąsiadami: Niemcami, Rosją i Ukrainą oraz roli i możliwości państwa w budowaniu
pamięci historycznej. W spotkaniu wzięli udział politycy, historycy, politolodzy, socjologowie,
dyplomaci i dziennikarze. Wśród referentów znaleźli się m.in. Klaus Bachmann (politolog, Centrum
Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego), Władysław
Bartoszewski (historyk, polityk, były minister spraw zagranicznych RP), Bogumiła Berdychowska
(publicystka, Forum Polsko-Ukraińskie), Marek Borowski (polityk, przewodniczący Socjaldemokracji Polskiej, poseł RP), Bronisław Geremek (historyk, polityk, poseł Parlamentu Europejskiego,
były minister spraw zagranicznych RP), Marek Jurek (polityk, wiceprezes partii Prawo i Sprawiedliwość, poseł RP), Zdzisław Krasnodębski (filozof, socjolog, Uniwersytet w Bremie), Andrzej de
Lazari (filolog, literaturoznawca, sowietolog, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu
Łódzkiego), Tadeusz Mazowiecki (polityk, publicysta, były premier RP), Jan Rokita (polityk, przewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, poseł RP), Adam Daniel Rotfeld
(politolog, minister spraw zagranicznych RP), Donald Tusk (polityk, przewodniczący Platformy
Obywatelskiej, wicemarszałek Sejmu RP), Kazimierz Michał Ujazdowski (polityk, publicysta, wiceprezes partii Prawo i Sprawiedliwość, wicemarszałek Sejmu RP) i Anna Wolff-Powęska (historyk,
politolog, Instytut Zachodni, Poznań). Referaty i wybrane fragmenty dyskusji ukazały się w tomie
zbiorowym Pamięć i polityka zagraniczna.
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Projekty partnerskie
Oprócz realizacji projektów własnych Fundacja uczestniczyła także w działaniach prowadzonych
w koalicji z innymi organizacjami:

Forum Przyjaznego Sąsiedztwa – Litwa, Obwód Kaliningradzki, Polska
Od 2000 roku w ramach projektu Forum Przyjaznego Sąsiedztwa prowadzimy działania na
rzecz rozwoju współpracy między różnymi środowiskami z Obwodu Kaliningradzkiego, Polski
i Litwy. Głównymi partnerami w projekcie są: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych i Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Borussia, która prowadzi sekretariat
wspólnej inicjatywy. W roku 2005 Forum skoncentrowało się na rozwoju współpracy młodzieży
i pomocy dla kaliningradzkich organizacji pozarządowych: zorganizowano cykl seminariów, wizyt
studyjnych oraz konkursów dotacyjnych w ramach polsko-rosyjskiego Funduszu Młodzieżowego,
prowadzono szkolenia dla przedstawicieli kaliningradzkich organizacji pozarządowych oraz działalność poradniczą dla polskich i rosyjskich organizacji oraz placówek edukacyjnych.

Grupa Zagranica
Od wiosny 2001 roku Fundacja uczestniczy w pracach koalicji polskich organizacji pozarządowych działających poza granicami naszego kraju. Celami Grupy Zagranica są: wymiana informacji,
współpraca z administracją publiczną, udział w formułowaniu i realizowaniu polskiej polityki pomocowej, współpraca z pokrewnymi porozumieniami w innych krajach, a także upowszechnianie
informacji o działaniach polskich organizacji pozarządowych poza granicami kraju i zabieganie
o poparcie dla ich działań ze strony opinii publicznej.
W roku 2005 Grupa Zagranica, zrzeszająca obecnie 38 organizacji członkowskich, uczestniczyła w pracach nad rządowym projektem planu pomocowego m.in. dla Ukrainy, Białorusi, Gruzji
i Mołdawii. Dzięki jej interwencji wyeliminowane zostały poważne błędy proceduralne w konkursie grantowym na projekty realizowane przez organizacje pozarządowe na Ukrainie. Grupa
zorganizowała również dla swoich członków i innych zainteresowanych organizacji pięć szkoleń
z zakresu pozyskiwania funduszy, prowadzenia kampanii społecznych w mediach, przygotowywania wniosków grantowych do National Endowment of Democracy i Komisji Europejskiej, oraz
ewaluacji projektów zagranicznych.

Przedstawicielstwo polskich organizacji pozarządowych w Brukseli
Zadaniem zainicjowanego i wspieranego przez kilka lat przez Fundację Przedstawicielstwa organizacji pozarządowych w Brukseli była pomoc organizacjom pozarządowym w aktywnym udziale
w procesie integracji europejskiej, promowanie polskiego trzeciego sektora wśród instytucji europejskich oraz nawiązywanie współpracy z sieciami organizacji pozarządowych funkcjonującymi
w Unii. W ramach Przedstawicielstwa działały biura w Brukseli i w Warszawie.
W 2005 roku działalność Przedstawicielstwa skupiała się na: monitorowaniu wdrażania funduszy
strukturalnych w Polsce oraz monitorowaniu udziału organizacji w tym procesie, koordynowaniu
uczestnictwa organizacji pozarządowych w konsultacjach społecznych Narodowego Planu Rozwoju
na lata 2007–2013, stworzeniu koncepcji i konsultacjach w środowisku trzeciego sektora projektu
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funduszu dla organizacji pozarządowych w ramach mechanizmu finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz przygotowaniu szeregu spotkań związanych z programowaniem
i dystrybucją funduszy strukturalnych. Rok 2005 był ostatnim rokiem pracy Przedstawicielstwa
w dotychczasowej formule. W sierpniu zostało zamknięte biuro w Brukseli, a Przedstawicielstwo
zostało przekształcone w Program Europejski przy Stowarzyszeniu na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, wiodącym partnerze projektu.

Projekt Challenge
Od listopada 2004 Fundacja uczestniczy w międzynarodowym projekcie Challenge. The Changing
Landscape of Liberty and Security in Europe finansowanym ze środków 6. Programu Ramowego
Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest przez konsorcjum 21 instytucji partnerskich współpracujących w 17 obszarach tematycznych poświęconych różnym aspektom polityki bezpieczeństwa oraz
analizie jej wpływu na swobody obywatelskie. Na prace związane z Challenge składają się badania
naukowe oraz działania promocyjne. W ramach projektu Fundacja prowadzi promocję programu
monitoringu granic oraz oferuje ekspertyzy dotyczące kwestii migracyjnych. Na seminarium w
Centrum Studiów Europejskich (CEPS) w Brukseli, 30 czerwca – 2 lipca 2005, zaprezentowaliśmy
wyniki pierwszej edycji programu monitoringu granic, a 8 listopada na konferencji zorganizowanej
przez Uniwersytet Maltański przedstawiliśmy referat na temat nielegalnych migracji do Polski.
W roku 2005 działania Programu finansowane były z dotacji: Instytutu Społeczeństwa Otwartego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Kanadyjskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego
CIDA-ODACE, Centrum Studiów Europejskich (CEPS) w Brukseli.

Koszty Programu
Realizacja projektów:
Dotacje:
RAZEM:

1 120 526,46 zł
178 017,48 zł
1 298 543,94 zł
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Program
Inicjatyw
Obywatelskich
w Europie Wschodniej
Celem Programu, zaplanowanego na lata 2003–2009, jest wsparcie przemian demokratycznych
i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi i Ukrainie. Współpracujemy z białoruskimi
i ukraińskimi organizacjami zainteresowanymi pobudzaniem i wspieraniem lokalnych inicjatyw
obywatelskich, budową partnerstwa organizacji pozarządowych z instytucjami publicznymi,
a także prowadzeniem działań z zakresu edukacji obywatelskiej.
Podstawową metodą pracy Programu jest przekazywanie dotacji ukraińskim i białoruskim
organizacjom pozarządowym wybieranym w ramach otwartych konkursów dotacyjnych lub
zapraszanych imiennie do ubiegania się o dotacje. Nasi grantobiorcy zapraszani są również do
udziału w wizytach studyjnych, spotkaniach i szkoleniach organizowanych na Białorusi, Ukrainie,
w Polsce i w innych krajach.

Konkurs na partnerów regionalnych
W 2004 roku w ramach otwartego konkursu wybraliśmy pierwszą grupę 14 organizacji z Białorusi i Ukrainy na partnerów regionalnych Programu. Organizacje te otrzymały od nas dotacje na
rozwój instytucjonalny oraz działalność programową, a także na prowadzenie konkursów małych
grantów na wsparcie lokalnych inicjatyw obywatelskich. W roku 2005 cztery z nich otrzymały
dodatkowe dotacje na organizację szkoleń i spotkań partnerów regionalnych poświęconych:
wymianie doświadczeń i wypracowaniu dobrej praktyki w zakresie organizowania konkursów
małych grantów (Czernihów, luty 2005), zarządzaniu finansami oraz współpracy z samorządem
lokalnym, administracją publiczną i biznesem (Donieck, maj 2005), prowadzeniu biur porad obywatelskich (Donieck, październik 2005) oraz pracy z małymi grupami nieformalnymi (Żmerinka,
zaplanowane na 2006 rok). W grudniu przekazaliśmy tej grupie organizacji partnerskich kolejne
dotacje na rozwój instytucjonalny i działania programowe, tym razem w latach 2006–2007.
W 2005 roku przeprowadziliśmy nabór kolejnych partnerów Programu w 5 obwodach Białorusi
(grodzieński, homelski, miński, mohylewski i witebski) i 13 obwodach Ukrainy (charkowski, chersoński, chmielnicki, dniepropietrowski, iwanofrankowski, kirowogradzki, mikołajewski, odeski,
zakarpacki, czernihowski, rówieński, winnicki i zaporoski). W lipcu 35 organizacji wybranych
spośród 79, które zgłosiły się do Programu, przyjechało do Warszawy na spotkanie konsultacyjno-informacyjne połączone ze szkoleniem finansowo-księgowym i konferencją poświęconą różnym
aspektom działalności trzeciego sektora w Polsce: ruchowi nowej ekonomii społecznej i roli, jaką
mogą w nim odegrać organizacje pozarządowe, ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie,
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współpracy z samorządem lokalnym i prywatnym biznesem. Każda z organizacji wizytowana była
następnie przez ekspertów oceniających sposób zarządzania finansami i prowadzenia księgowości.
Na podstawie merytorycznej oceny przedstawionych przez organizacje wniosków oraz wyników
monitoringu komisja konkursowa, w skład której weszli m. in. z przedstawiciele organizacji grantodawczych działających na Białorusi i Ukrainie, wyłoniła 19 organizacji partnerskich. Organizacje
te otrzymały dotacje na prowadzenie działalności programowej i rozwój instytucjonalny w roku
2006. W ramach dotacji na działalność programową organizacje partnerskie realizują projekty
dotyczące edukacji i informacji prawnej dla obywateli, obrony i egzekwowania praw jednostki,
edukacji obywatelskiej młodzieży, tworzenia lokalnych ośrodków aktywności obywatelskiej,
przejrzystości rządzenia, dostępu do informacji, rozwoju filantropii. Organizują też konkursy
małych grantów na wsparcie lokalnych inicjatyw obywatelskich. Dotacje na rozwój instytucjonalny przeznaczone są na podniesienie kwalifikacji zespołu, zarządu, wolontariuszy, usprawnienie
zarządzania, poprawę funkcjonowania organizacji.

Konkurs Wiarygodność i partnerstwo – organizacje pozarządowe w lokalnych
społecznościach
W 2005 roku zaoferowaliśmy białoruskim i ukraińskim organizacjom możliwość ubiegania się
o dotacje na działania promocyjne służące upowszechnianiu informacji o ich działalności wśród
lokalnej społeczności i potencjalnych partnerów. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem
– wnioski nadesłało 117 organizacji. 19 z nich (7 z Białorusi i 12 z Ukrainy) otrzymało dotacje na
przeprowadzenie w 2006 roku działań promujących trzeci sektor. Konkurs ten traktowaliśmy jako
pomoc w przygotowaniu się organizacji białoruskich i ukraińskich do wykorzystania rzecznictwa
interesów w działaniach na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów i ochrony praw poszczególnych obywateli lub grup społecznych.

Edukacja obywatelska
W 2005 roku przekazaliśmy też 5 zaproszonym organizacjom z Ukrainy i Białorusi dotacje na
realizację projektów wspierania rozwoju nieformalnych inicjatyw z zakresu edukacji europejskiej
skierowanych do młodzieży, promowania integracji europejskiej, opracowania metodologii badań
trzeciego sektora na Białorusi oraz edukacji i pomocy prawnej dla organizacji pozarządowych.
Program finansowany był z dotacji Fundacji Forda.

Koszty programu
Dotacje:
Wizyty, spotkania, konsultacje, monitoring:
Koszty realizacji:
RAZEM:

2 941 784,01 zł
277 347,54 zł
145 964,02 zł
3 365 095,57 zł
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Program
Partnerstwo
Inicjatyw
Społecznych
W 2004 roku we współpracy z niemiecką Fundacją im. Roberta Boscha rozpoczęliśmy realizację
programu dotacyjnego, którego celem jest rozwijanie współpracy ponadgranicznej organizacji
pozarządowych z Polski, Niemiec i Obwodu Kaliningradzkiego. W ramach programu wspieramy
trójstronne projekty służące rozwojowi lokalnych inicjatyw obywatelskich w Obwodzie, włączaniu
tych inicjatyw do ponadgranicznej współpracy i upowszechnianiu modelowych działań społecznych
zmierzających do poprawy warunków życia w Obwodzie Kaliningradzkim. Dotacje przyznawane
są w dwustopniowej procedurze: najpierw zespoły organizacji z trzech krajów składają listy intencyjne, a następnie część z nich zapraszana jest do złożenia pełnych wniosków. Oceny wniosków
dokonuje międzynarodowa komisja, w skład której wchodzą niezależni eksperci z Polski, Niemiec
i Obwodu Kaliningradzkiego oraz przedstawiciele obu fundacji prowadzących program.
W pierwszej, pilotażowej edycji Programu, międzynarodowa komisja ekspertów wybrała
8 projektów, które realizowane były w roku 2005 (patrz lista dotacji). W drugiej edycji na konkurs nadesłano 19 listów intencyjnych, 11 z nich zakwalifikowanych zostało do drugiego etapu.
Przedstawiciele organizacji, których projekty przeszły do drugiego etapu konkursu, zostali
zaproszeni na trzydniowe seminarium do Rynii koło Warszawy. Na program spotkania składały
się wykłady dotyczące planowania i realizacji międzynarodowych projektów, sesje intensywnej
pracy nad wnioskami oraz indywidualne konsultacje z pracownikami Fundacji Roberta Boscha
i Fundacji Batorego. Spośród 9 wniosków złożonych w drugim etapie międzynarodowa komisja
wybrała 6 projektów, które realizowane będą w 2006 roku.
W 2005 roku przeprowadzono także monitoring programu. Wizytacje i wywiady z koordynatorami i partnerami projektów pierwszej edycji programu pozwoliły zidentyfikować podstawowe
problemy, na które napotykały organizacje w trakcie realizacji projektów. Były to m. in. trudności
z utrzymaniem równego zaangażowania trzech stron projektu, niewydolność poczty Obwodu Kaliningradzkiego, wysokie koszty komunikacji telefonicznej między partnerami przy jednoczesnym
ograniczonym dostępie do taniej łączności, znaczące koszty obsługi transferów pieniężnych, słaba
wiedza partnerów polskich i niemieckich o warunkach życia w Obwodzie Kaliningradzkim.
Program finansowany był z dotacji Fundacji Roberta Boscha i Instytutu Społeczeństwa Otwartego.
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Koszty Programu
Dotacje:
Spotkanie wnioskodawców:
Realizacja programu:
RAZEM:

337 829,93 zł
50 864,57 zł
39 048,16 zł
427 742,66 zł
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Program
Partnerstwo
Miast i Obywateli
Partnerstwo Miast i Obywateli to program współpracy polsko-niemieckiej i czesko-niemieckiej
prowadzony przez nas od 2002 roku wspólnie z Centrum Informacji dla Organizacji Non-Profit
(Czechy) i Fundacją im. Roberta Boscha (Niemcy). Chcąc zachęcić organizacje pozarządowe do
podejmowania inicjatyw społeczno-kulturalnych angażujących obywateli sąsiadujących państw
prowadzimy konkurs dotacyjny dla polskich organizacji pozarządowych z miast i gmin, które
podpisały umowy partnerskie, na projekty prowadzone we współpracy z organizacjami niemieckimi lub czeskimi. Wspierane przez nas projekty, dotyczące różnych dziedzin życia społecznego,
przyczyniają się do autentycznej współpracy obywateli sąsiadujących państw, do aktywizacji
społeczności lokalnych i do lepszej współpracy z samorządami lokalnymi.
W 2005 roku przeprowadziliśmy czwartą, ostatnią edycję programu. Międzynarodowa komisja
złożona z ekspertów polskich, czeskich i niemieckich przyznała w dwustopniowej procedurze konkursowej dotacje dla 29 projektów polsko-niemieckich i 13 projektów czesko-niemieckich. Wśród
przyjętych wniosków polskich przeważały projekty z Polski zachodniej, o wyraźnie transgranicznym
charakterze. Tematyka projektów była bardzo różnorodna: od wymiany kulturalnej młodzieży,
aktywizacji seniorów, do inicjatyw na rzecz zachowania miejsc upamiętniających wspólną historię, czy imprez kulturalnych i sportowych przełamujących narodowe stereotypy i uprzedzenia
i włączających do działania duże grupy społeczności z obu partnerskich miejscowości.
We wrześniu 2005 w Słubicach zorganizowaliśmy spotkanie grantobiorców czwartej edycji Programu z Polski i Niemiec. Było ono okazją do prezentacji projektów, wymiany doświadczeń z ich
realizacji, nawiązania nowych kontaktów oraz uczestnictwa w warsztatach dotyczących promocji
i komunikacji międzykulturowej.
Program finansowany był z dotacji Fundacji Roberta Boscha.

Koszty Programu
Dotacje:
Spotkania grantobiorców:
Realizacja programu:
RAZEM:
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778 503,00 zł
37 113,01 zł
91 686,15 zł
907 302,16 zł
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Program
Wschód-Wschód

Program Wschód-Wschód działa w ramach powołanego w 1991 roku przez Instytut Społeczeństwa Otwartego (Open Society Institute) regionalnego programu, który obejmuje wszystkie
kraje Europy Środkowej, Wschodniej, Południowej i Azji Centralnej. Jego zadaniem jest wspieranie międzynarodowej współpracy w regionie na rzecz budowania i umacniania społeczeństwa
otwartego. Koordynacją działań zajmuje się biuro regionalne, które zatwierdza i finansuje dotacje
przyznawane na projekty realizowane w poszczególnych krajach. W Polsce dotacje przyznawane
są na międzynarodowe projekty realizowane przez polskie organizacje i instytucje lub na udział
polskich uczestników w przedsięwzięciach organizowanych w innych krajach regionu.
W 2005 roku przyznaliśmy dotacje na realizację 32 projektów przygotowanych przede wszystkim
przez polskie organizacje pozarządowe. Były wśród nich projekty działań długofalowych, przygotowywane zazwyczaj w ścisłej współpracy z partnerami zagranicznymi. Większość projektów
realizowanych przez polskie organizacje i instytucje skierowana była do naszych wschodnich
sąsiadów, zwłaszcza Ukrainy. Ich tematyka była bardzo zróżnicowana i dotyczyła m.in. współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi, rozwijania aktywności lokalnej na
bazie szkół, rozwoju regionalnego, zwalczania bezrobocia. Pojawiły się też projekty współpracy
dwustronnej z Mołdawią (z dziedziny sprawiedliwości wyrównawczej) i z Gruzją (wizyta studyjna
pokazująca dobre praktyki obsługi petentów w urzędach miejskich). W tym roku zrealizowano
stosunkowo dużo projektów wielostronnych dotyczących zrównoważonego rozwoju, samorządu
lokalnego i problemów ludzi niepełnosprawnych.
W 47 projektach prowadzonych przez fundacje z innych krajów regionu uczestniczyło 169 polskich ekspertów. Byli oni najczęściej zapraszani na warsztaty, seminaria i konferencje poświęcone
funkcjonowaniu trzeciego sektora, budowie społeczeństwa obywatelskiego oraz reformie systemu
oświaty i służby zdrowia. Spotkania służyły również wymianie doświadczeń w takich dziedzinach
jak: przedsiębiorczość kobiet, prawo azylowe, aktywizacja i zrównoważony rozwój wsi, migracja,
bezrobocie, modernizacja więziennictwa, nieformalna edukacja młodzieży i rozwój organizacji
mniejszości seksualnych.
W 2005 roku uruchomiliśmy nową ścieżkę dotacyjną na projekty współpracy między nowymi
członkami Unii Europejskiej, kandydatami i potencjalnymi kandydatami na jej członków oraz jej
wschodnimi sąsiadami. Otrzymaliśmy 11 zarysów koncepcyjnych projektów. Do złożenia pełnych
wniosków zaprosiliśmy 7 organizacji.

54

Program Wschód-Wschód

Program finansowany jest przez Instytut Społeczeństwa Otwartego.

Koszty Programu
Dotacje:
Podróże:
Koszty realizacji programu:
RAZEM:
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981 693,27 zł
154 410,30 zł
129 862,76 zł
1 265 966,33 zł
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Regionalny
Program
Przeciwdzia³ania
Uzale¿nieniom
Celem istniejącego od 1996 roku Programu jest współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom pomiędzy specjalistami i organizacjami z krajów Europy Środkowej,
Wschodniej i Azji Centralnej. Prowadzimy różnorodne formy szkolenia specjalistów w dziedzinie
profilaktyki i leczenia alkoholizmu i narkomanii oraz edukacji rodzin osób uzależnionych.
Jednym z ważniejszych obszarów współpracy regionalnej jest przekazywanie doświadczeń
z funkcjonowania programu leczenia alkoholików Atlantis, który dzięki naszej inicjatywie i pomocy
od 12 lat prowadzony jest z dużym sukcesem w polskich więzieniach. Od kilku lat przekazujemy
również nasze doświadczenia w tworzeniu programów terapeutycznych dla sprawców przemocy.
W 2005 roku z pomocą naszego Programu otwarte zostały dwa więzienne ośrodki terapii dla
uzależnionych oraz centrum leczenia i szkolenia w Biszkeku, stolicy Kirgistanu. Przyjeżdżają tam
pracownicy więziennictwa z innych krajów Azji i Zakaukazia zainteresowani przeniesieniem do
swoich krajów podobnej metody resocjalizacji skazanych. Zaawansowana współpraca w tej dziedzinie rozwija się także z placówkami w Armenii, Gruzji i Syberii.
W ramach Programu prowadzimy szkolenia i treningi dla lekarzy, psychologów i terapeutów
zajmujących się leczeniem osób uzależnionych. W 2005 roku zorganizowaliśmy szereg seminariów
i warsztatów u naszych wschodnich sąsiadów m.in. w Armenii, Bułgarii, Kirgistanie, Tadżykistanie
i Rosji (w Petersburgu i syberyjskiej Czicie) oraz w Polsce. Jak co roku, prowadziliśmy szkolenia
na temat specyfiki leczenia uzależnionych w więzieniach (Kikity/Barczewo) oraz seminarium dla
trzeźwiejących alkoholików i narkomanów, którzy uczą się pomagać innym jako terapeuci. We
wrześniu odbyła się, już po raz dwunasty, Międzynarodowa Szkoła Letnia dla przedstawicieli
regionu Europy Środkowej, Wschodniej i Azji Centralnej pod hasłem Uzależnienia i przemoc.
W sumie przeprowadziliśmy 10 szkoleń za granicą i 3 w Polsce.
Dzięki naszemu wsparciu 28 osób z 8 krajów uczestniczyło w stażach i wizytach studyjnych,
zapoznając się z metodą leczenia uzależnień opartą na współpracy ze wspólnotami Anonimowych
Alkoholików i Narkomanów. Niektórzy stażyści uczestniczyli również w zajęciach reedukacyjnych
ze sprawcami przemocy domowej (np. w Ośrodku Profilaktyki Uzależnień w Olsztynie), będących
elementem programu zainicjowanego przez nas 5 lat temu we współpracy z Markiem Prejznerem,
specjalistą z Polish American Association w Chicago.
W roku 2005 wydaliśmy dwa numery biuletynu ArkA (w języku rosyjskim i w języku bułgarskim). W Gruzji, Ukrainie i Rosji ukazały się przekłady polskich książek poświęconych leczeniu
uzależnień, natomiast biblioteczka skryptów w języku rosyjskim została wzbogacona o kolejne
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tytuły: 12 funkcji terapeuty uzależnień Stana Kulewicza, Podręcznik do pracy ze sprawcami przemocy
Dariusza Skowrońskiego i Agaty Skorupskiej, Wyzdrowieć z uzależnienia i Wybieram wolność Ewy
Woydyłło. Publikacje te służą jako pomoce dydaktyczne dla szkolących się specjalistów.
Program finansowany jest z dotacji Instytutu Społeczeństwa Otwartego.

Koszty Programu
Realizacja projektów:

556 291,44 zł

Ponadto z przyznanej nam dotacji Instytut przekazał naszym partnerom w krajach regionu
fundusze na publikacje, podróże specjalistów i lokalne koszty szkoleń w łącznej wysokości
95 509,18 USD.
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Program Społeczeństwa Obywatelskiego
Dotacje instytucjonalne
Bialskopodlaskie Stowarzyszenie
Rozwoju Regionalnego
Biała Podlaska

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie wspierania i stymulowania wszechstronnego rozwoju
miasta i regionu Biała Podlaska, szczególnie w zakresie agroturystyki, transgranicznej współpracy gospodarczej i aktywizacji młodych bezrobotnych
20 000 zł

Centrum Aktywności Społecznej
Pryzmat
Suwałki

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie animowania aktywności obywatelskiej, przeciwdziałania
przemocy, poradnictwa obywatelskiego i profilaktyki zdrowotnej
8 000 zł

Centrum Rozwoju Inicjatyw
Społecznych
Rybnik

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie wspierania organizacji pozarządowych i budowania
koalicji trzeciego sektora z biznesem i samorządem
9 800 zł

Centrum Stosunków
Międzynarodowych
Warszawa

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie analizy i monitorowania polskiej polityki zagranicznej
oraz prowadzenia działań edukacyjnych dotyczących wybranych aspektów
polityki międzynarodowej
100 000 zł

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy
Humanitarnej im. św. Łazarza Lazarus
Elbląg

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie niesienia pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym,
ubogim, bezrobotnym i bezdomnym
9 000 zł

Federacja Organizacji Służebnych
Mazowia
Warszawa

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie wspierania mazowieckich organizacji pozarządowych
i reprezentowania ich interesów wobec sektora publicznego
80 000 zł

Fundacja Centrum Twórczości
Narodowej
Warszawa

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie wspierania i promocji polskich twórców, organizowania
i finansowania stypendiów, nagród, konferencji, programów medialnych,
publikacji
21 400 zł

Fundacja Ducha na rzecz Rehabilitacji
Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych
Toruń

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie aktywizacji osób niepełnosprawnych i ich integracji
z ludźmi zdrowymi
40 000 zł

Fundacja Edukacji Europejskiej
Wałbrzych

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie wspierania rozwoju oświaty, szczególnie edukacji w zakresie
przedsiębiorczości, doskonalenia nauczycieli, informacji europejskiej oraz
przeciwdziałania bezrobociu
20 000 zł
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Fundacja Ekspert – Kujawy
Inowrocław

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie edukacji ekonomicznej, informatycznej i prawnej oraz
aktywnego zwalczania bezrobocia
15 000 zł

Fundacja Promyk Słońca Dzieciom
Wólka Kosowska

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie wszechstronnej pomocy dzieciom z rodzin wielodzietnych,
niepełnych, dysfunkcyjnych i z domów dziecka
26 000 zł

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji
Zatrudnienia
Dąbrowa Górnicza

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu, wzmacniania lokalnego
rynku pracy i wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
25 000 zł

Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny
Sokółka

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie wspierania rozwoju społecznego, gospodarczego oraz
poprawy jakości życia w regionie sokólskim
18 200 zł

Fundacja Uniwersyteckich Poradni
Prawnych
Warszawa

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie rozwoju uniwersyteckich poradni prawnych 92 000 zł

Grupa Zagranica
Warszawa

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie wspierania wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy polskimi organizacjami pozarządowymi działającymi poza granicami
kraju
60 000 zł

Instytut Tertio Millennio
Kraków

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie kształtowania i rozwoju świadomości obywatelskiej oraz
inicjowania debat nad problemami społecznymi, politycznymi, kulturalnymi,
naukowymi i religijnymi
35 000 zł

Koszalińskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Społecznych
Koszalin

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
w województwie zachodniopomorskim poprzez wzmacnianie działalności
organizacji pozarządowych
25 000 zł

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Informacją
Toruń

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie propagowania wiedzy o społeczeństwie informacyjnym,
Unii Europejskiej i współpracy międzynarodowej
18 500 zł

Ogólnopolska Federacja Organizacji
Pozarządowych
Warszawa

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie zrzeszania polskich organizacji pozarządowych oraz
rzecznictwa ich interesów wobec sektora publicznego
90 000 zł

Podkarpacki Oddział Regionalny
Towarzystwa Altum – Porta
Markowa

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie wspierania rozwoju społecznego i przedsiębiorczości na
Podkarpaciu
30 500 zł

Regionalna Izba Gospodarcza
Przemyśl

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie wspierania inicjatyw gospodarczych na terenie powiatu
przemyskiego
20 400 zł

Stowarzyszenia Współpracy
Regionalnej
Gliwice

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie wspierania rozwoju regionalnego poprzez pomoc
ekspercką w zakresie przedsiębiorczości i przygotowywanie projektów
naukowo-badawczych
15 900 zł

Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia
Kraków

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie działań na rzecz kobiet w średnim i starszym wieku
25 000 zł

Sprawozdanie 2005

59

Dotacje

Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki
Warszawa

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie pozyskiwania i redystrybucji darów rzeczowych na rzecz
organizacji pozarządowych
13 540 zł

Stowarzyszenie Bene Vita
Ustka

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Ustka
zagrożonym wykluczeniem społecznym
7 000 zł

Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób
Działających na rzecz Bezrobotnych
– Wszyscy Razem In corpore
Łódź

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie integracji, poradnictwa i pomocy osobom bezrobotnym
i ich rodzinom
12 180 zł

Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej
na rzecz Pomocy Dziewczętom
i Kobietom
Katowice

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie profilaktyki, pomocy i poradnictwa w środowiskach
zagrożonych przemocą seksualną i prostytucją
19 000 zł

Stowarzyszenie Jazowa
Nowy Dwór Gdański

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie inicjowania aktywności społecznej, promowania regionu
i wyrównywania szans młodzieży wiejskiej
18 700 zł

Stowarzyszenie Jeden Świat
Poznań

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie promowania idei międzynarodowego wolontariatu
45 000 zł

Stowarzyszenie Joni i Przyjaciele
Polska
Warszawa

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie wspierania osób niepełnosprawnych, promocji ich inicjatyw
oraz zwiększania ich integracji zawodowej i społecznej
11 600 zł

Stowarzyszenie Klub Sportowy BÓR
Jordanów

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie przybliżania młodzieży wzorców zdrowego stylu życia
i sportowej rywalizacji oraz pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez
hipoterapię
15 600 zł

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych
Grup Obywatelskich
Warszawa

Dotacja instytucjonalna na zbudowanie trwałych organizacyjnych i merytorycznych podstaw funkcjonowania Stowarzyszenia
60 000 zł
Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie monitorowania władz lokalnych i wspierania lokalnych
grup obywatelskich
111 000 zł

Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca
Świnice Warckie

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie wspierania rozwoju lokalnego oraz działań na rzecz dzieci,
młodzieży i osób niepełnosprawnych
18 750 zł

Stowarzyszenie na rzecz Forum
Inicjatyw Pozarządowych
Warszawa

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie wszechstronnego wspierania udziału organizacji
pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego
100 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz Osób
Bezrobotnych
Ostrowiec Świętokrzyski

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie integrowania lokalnej społeczności w celu przeciwdziałania
bezrobociu i wykluczeniu społecznemu
15 200 zł

Stowarzyszenie na rzecz Osób
Potrzebujących Sursum Corda
Mszana Dolna

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie pomocy społecznej, edukacji, profilaktyki zdrowotnej
oraz wychowania dzieci i młodzieży
20 000 zł
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Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Gminy Bałtów
Bałtów

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie wspierania inicjatyw mających na celu rozwój gminy Bałtów
i promocję jej turystycznych walorów oraz rozwój i budowę społeczeństwa
obywatelskiego
50 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz Szkolnictwa
Specjalnego
Tczew

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie wspierania integracji niepełnosprawnych
30 000 zł

Stowarzyszenie Nasza Wieś
Tuławki

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie organizowania aktywnych form spędzania wolnego czasu
dla dzieci i młodzieży oraz profilaktyki i terapii uzależnień
12 850 zł

Stowarzyszenie OFFicyna
Szczecin

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie promowania sztuki współczesnej i kulturalnych działań
alternatywnych
19 900 zł

Stowarzyszenie Oświatowe Wsi
Kwiatonowice
Zagórzany

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
oraz aktywizacji społeczności lokalnej
22 200 zł

Stowarzyszenie Partnerzy
dla Samorządu
Puszczykowo k. Poznania

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności
statutowej w dziedzinie inicjowania i wspierania przemian społecznych
i gospodarczych w samorządach lokalnych
15 000 zł

Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat
Białystok

Dotacja na rozwój instytucjonalny i prowadzenie działalności statutowej
w dziedzinie wspierania osób opuszczających zakłady karne
56 000 zł

Stowarzyszenie Pomocy Dom
Interwencji Kryzysowej Przebudzenie
Gomunice

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie pomocy społecznej, w szczególności osobom bezdomnym
i dotkniętym problemem alkoholowym
10 370 zł

Stowarzyszenie Praw Człowieka
im. Haliny Nieć
Kraków

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie obrony praw człowieka
60 000 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych Przystań
przy Domu Pomocy Społecznej
w Nowej Wsi Ełckiej
Nowa Wieś Ełcka

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich integracji
z osobami zdrowymi
11 050 zł

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół
Osób Niepełnosprawnych
Jerzmanowice

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie wspierania, integrowania i aktywizacji społecznej osób
niepełnosprawnych
7 200 zł

Stowarzyszenie Rodziców na rzecz
Pomocy Szkołom Przyjazna Szkoła
Mysłowice

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie wspomagania komitetów rodzicielskich, organizowania integracyjnych obozów i świetlic młodzieżowych, wspierania remontów szkół,
realizacji programów profilaktycznych i wypłat stypendiów unijnych
15 000 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast
Powiatu Garwolińskiego Wspólnota
Powiatowa
Garwolin

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie wspierania rozwoju gospodarczego, wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz aktywizacji kulturalnej
19 500 zł
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Stowarzyszenie Rozwoju Północnych
Kaszub Norda
Puck

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie inicjowania działań społecznych i gospodarczych,
wspierania infrastruktury turystycznej i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
7 300 zł

Stowarzyszenie Serce Dzieciom
Stargard Szczeciński

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie przeciwdziałania przemocy, promocji i upowszechniania
wolontariatu, redystrybucji małych grantów na aktywizację społeczności
lokalnych
10 000 zł

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw
Gospodarczych
Świdnica

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie edukacji i doradztwa w zakresie planowania i prowadzenia
działalności gospodarczej
20 000 zł

Towarzystwo Charytatywne
im. Ojca Pio, Koło nr 1
Czechowice-Dziedzice

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie świadczenia pomocy materialnej i duchowej potrzebującym
19 000 zł

Towarzystwo Demokratyczne Wschód
Warszawa

Dotacja instytucjonalna służąca prowadzeniu działalności statutowej
w dziedzinie wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Europie
Środkowej i Wschodniej
70 000 zł

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę
Warszawa

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie aktywizacji kulturalnej dzieci i młodzieży
28 900 zł

Wałbrzyski Oddział Pracowni
na rzecz Wszystkich Istot
Szczawno Zdrój

Dotacja na rozwój instytucjonalny służący prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie zachowania, ochrony i odtwarzania środowiska naturalnego
19 600 zł

Fundusz ProBonus
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego
Warszawa

Dotacja uzupełniająca na Fundusz ProBonus, którego celem jest wzmocnienie
organizacji infrastrukturalnych i zwiększenie skuteczności ich działań (ze
środków Fundacji Forda)
136 542 zł

Łącznicy
Centrum Europejskie
Zrównoważonego Rozwoju
Wrocław

Dotacja na działania łącznika w dziedzinie ekologii (łącznik: Piotr Hańderek)
6 000 zł

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw
Obywatelskich OPUS
Łódź

Dotacja na działania łącznika w województwie łódzkim (łącznik: Łukasz
Waszak)
6 000 zł

Centrum Szkoleniowe FRDL
Szczecin

Dotacja na działania łącznika w województwie zachodniopomorskim (łącznik: Anna Łączkowska)
6 000 zł

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
Wrocław

Dotacja na działania łącznika w dziedzinie ekologii (łącznik: Paweł Antoniewicz)
6 000 zł

Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywnej
Rehabilitacji Art
Wrocław

Dotacja na działania łącznika w województwie dolnośląskim (łącznik: Mirosława Hamera)
6 000 zł

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych
Elbląg

Dotacja na działania łącznika w województwie warmińsko-mazurskim
(łącznik: Bartłomiej Głuszak)
6 000 zł
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Fundacja Familijny Poznań
Poznań

Dotacja na działania łącznika w województwie wielkopolskim (łącznik:
Andrzej Grzybowski)
6 000 zł

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe
Nowy Sącz

Dotacja na działania łącznika w województwie małopolskim (Stanisław
Alwasiak)
5 500 zł

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
FRDL
Opole

Dotacja na działania łącznika w województwie opolskim (łącznik: Jadwiga
Silarska)
6 000 zł

Ośrodek Wspierania Organizacji
Pozarządowych
Białystok

Dotacja na działania łącznika w województwie podlaskim (łącznik: Barbara
Szczerbińska)
6 000 zł

Polski Klub Ekologiczny, Koło Miejskie
w Gliwicach
Gliwice

Dotacja na działania łącznika w województwie śląskim (łącznik: Ewa Hajduk)
6 000 zł

Pomorsko-Kujawskie Centrum
Demokracji Lokalnej FRDL
Bydgoszcz

Dotacja na działania łącznika w województwie kujawsko-pomorskim (łącznik: Ryszard Kamiński)
6 000 zł

Rzeszowski Ośrodek Samorządu
Terytorialnego FRDL
Rzeszów

Dotacja na działania łącznika w województwie podkarpackim (łącznik:
Grzegorz Nowakowski)
6 000 zł

Stowarzyszenie Akademickie Europeica
Szczecin

Dotacja na działania łącznika w województwie zachodniopomorskim (łącznik: Grzegorz Augustowski)
6 000 zł

Stowarzyszenie Centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich
PISOP
Leszno

Dotacja na działania łącznika w województwie wielkopolskim (łącznik Beata
Przybylska)
6 000 zł

Stowarzyszenie Dialog Społeczny
Warszawa

Dotacja na działania łącznika w województwie mazowieckim (łącznik: Marzena Mendza-Drozd)
4 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju
Agro-Group
Białystok

Dotacja na działania łącznika w województwie podlaskim (łącznik: Piotr
Znaniecki)
6 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz Fundacji
Rozwoju Społecznego
Rzeszów

Dotacja na działania łącznika w województwie podkarpackim (łącznik:
Renata Stefaniak)
6 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz
Zrównoważonego Rozwoju SpołecznoGospodarczego Klucz
Klucze

Dotacja na działania łącznika w województwie małopolskim (łącznik:
Agnieszka Ścigaj)
6 000 zł

Śląskie Forum Organizacji Socjalnych
KaFOS
Katowice

Dotacja na działania łącznika w województwie śląskim (łącznik: Anna Kruczek)
6 000 zł

Świętokrzyskie Centrum FRDL
Kielce

Dotacja na działania łączników w województwie świętokrzyskim (łącznicy:
Michał Kwietniewski i Piotr Sadłocha)
12 000 zł
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Zrzeszenie Organizacji
Samopomocowych Sukurs
Gdańsk

Dotacja na działania łącznika w województwie pomorskim (łącznik: Marek
Hola)
3 000 zł

Organizacje strażnicze
Centrum Rozwoju Inicjatyw
Społecznych
Rybnik

Zwiększenie przejrzystości relacji samorząd – mieszkańcy, zidentyfikowanie
i ujawnienie nieprawidłowości w funkcjonowaniu samorządu
35 430 zł

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
Wrocław

Monitoring dostępu do informacji i przejrzystości działania wybranych
urzędów, nadzór nad efektywnością finansową zarządzania gminą Wrocław,
monitoring przygotowywania i wdrażania strategii komunikacyjnej i planów
dotyczących rozbudowy infrastruktury drogowej, uwzględniających interesy
rowerzystów
39 940 zł

Federacja Konsumentów
Warszawa

Identyfikacja obszarów nieprzestrzegania przepisów prawa konsumenckiego
przez sklepy internetowe w Polsce oraz zwiększenie świadomości e-konsumentów
33 900 zł

Federacja Organizacji Służebnych
Mazowia
Warszawa

Monitoring współpracy powiatowej administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi na terenie województwa mazowieckiego
15 000 zł

Federacja Zielonych Gaja
Szczecin

Wzmocnienie udziału społecznego w eliminowaniu szkodliwych praktyk
przemysłowej hodowli zwierząt oraz poprawa standardów działania instytucji publicznych kontrolujących jej wpływ na środowisko
31 745 zł

Fundacja Centrum Edukacji
Obywatelskiej
Warszawa

Młodzi w przejrzystej Polsce – upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy
o funkcjonowaniu instytucji publicznych, obowiązujących standardach
i prawach przysługujących w kontaktach z nimi
39 790 zł

Fundacja Centrum Praw Kobiet
Kraków

Przestrzeganie praw ofiar zgwałcenia w postępowaniu przygotowawczym
– sprawdzenie stopnia wdrażania przez służby dochodzeniowo-śledcze
rozporządzeń i wytycznych zmierzających do poprawy sytuacji ofiar przestępstw na tle seksualnym
21 350 zł

Fundacja Civis Polonus
Warszawa

Młodzież monitoruje władze dzielnicy – rozwijanie umiejętności grupy lokalnych liderów w zakresie kontrolowania działań władz dzielnicy Bemowo,
szczególnie polityki prowadzonej na rzecz młodzieży
15 000 zł

Fundacja Inicjatyw Lokalnych
i Oświatowych
Krzeszowice

Opracowanie i rozpowszechnienie raportu dotyczącego zarządzania i wdrażania funduszy unijnych w Małopolsce – informowanie opinii publicznej
o stopniu wykorzystania i wdrażania funduszy unijnych
32 030 zł

Fundacja Rodzić po Ludzku
Warszawa

Upowszechnienie informacji o prawie do równego dostępu do usług medycznych w opiece okołoporodowej, zainicjowanie dyskusji o gwarancjach
prawnych równego dostępu do usług medycznych oraz o konieczności
wprowadzenia ogólnopolskich standardów w położnictwie gwarantujących
przestrzeganie praw pacjenta
25 293 zł

Fundacja Wspierania Inicjatyw
Ekologicznych
Kraków

Zieleń drzewiasta Małopolski – zapobieżenie dewastacji przyrody i wycince
drzew, monitoring pracy administracji publicznej, warsztaty z zakresu monitoringu pracy administracji publicznej dla decydentów mających wpływ
na ochronę i wycinkę drzew oraz dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
40 000 zł
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Program Społeczeństwa Obywatelskiego

Instytut Ekonomii Środowiska
Kraków

Przejrzyste fundusze strukturalne – wypracowanie rozwiązań eliminujących
procedury zwiększające ryzyko korupcji i ograniczające możliwości społecznego nadzoru nad wydatkowaniem środków unijnych
38 960 zł

Niezależne Zrzeszenie Studentów
Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa

Analiza funkcjonowania systemu preferencyjnego kredytu studenckiego,
obrona praw konsumentów wynikających z ustawy o preferencyjnym kredycie studenckim oraz ujawnienie barier w dostępie do kredytu 26 475 zł

Polska Zielona Sieć
Kraków

Monitoring wyboru przedstawicieli organizacji ekologicznych do rad nadzorczych funduszy ochrony środowiska – wypracowanie jasnych procedur
wyborów oraz działania na rzecz ich przyjęcia przez samorządy wojewódzkie
39 990 zł

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody
Salamandra
Poznań

Działania na rzecz zmiany prawa oraz polityki wybranych instytucji zajmujących się przestrzeganiem prawa ochrony przyrody, likwidacja luk
i nieścisłości w ustawie o ochronie przyrody
30 000 zł

Społeczny Instytut Ekologiczny SIE
Warszawa

Monitoring Krajowego Programu Bezpieczeństwa Biologicznego oraz prawidłowości znakowania na zawartość GMO w produktach żywnościowych
40 000 zł

Stowarzyszenie Eko Idea
Wrocław

Zwiększenie efektywności zarządzania funduszami przez dolnośląskie samorządy, poprawa standardów merytorycznych przy ogłaszaniu i rozstrzyganiu
konkursów dla organizacji pozarządowych
13 190 zł

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja
Wilkowice

Działania na rzecz zwiększania świadomości konsumentów oraz możliwości
wyboru wśród artykułów pochodzenia zwierzęcego, zapewnienie dostępu
do informacji o alternatywnych towarach produkowanych z poszanowaniem
dobrostanu zwierząt
40 000 zł

Stowarzyszenie Kulturalno-Ekologiczne Zielone Mazowsze
Warszawa

Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych – poprawa sposobu traktowania
niezmotoryzowanych w trakcie planowania i realizacji inwestycji drogowych
(kontynuacja projektu dofinansowanego w pierwszej edycji konkursu)
39 960 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa
Puszczykowo

Uruchomienie mechanizmów wspierających jawność i przejrzystość życia
publicznego w Puszczykowie, zachęcenie mieszkańców Puszczykowa,
szczególnie młodzieży, do aktywności i współredagowania lokalnej gazety
oraz strony internetowej
30 000 zł

Towarzystwo dla Natury i Człowieka
Lublin

Wzmocnienie społecznej kontroli nad procesami decyzyjnymi dotyczącymi
terenów cennych przyrodniczo i dolin rzecznych województwa lubelskiego
37 275 zł

Towarzystwo na rzecz Ziemi
Oświęcim

Monitoring wybranych zapór wodnych oraz regulacji rzek i potoków – przedstawienie raportu o skutkach budowy zapór wodnych oraz działania na rzecz
uwzględniania przez władze aspektów przyrodniczych i społecznych przy
podejmowaniu decyzji o rozwoju sztucznej retencji
40 000 zł

WWF Polska Światowy Fundusz
na rzecz Przyrody
Warszawa

Podnoszenie standardów ocen oddziaływania na środowisko jako niezbędne
narzędzie rozwoju zrównoważonego w Polsce – eliminowanie złych praktyk
i usunięcie błędów proceduralnych utrudniających dobre wykorzystywanie
funduszy krajowych i wspólnotowych
40 000 zł
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Mikrogranty na indywidualny rozwój
Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy
Humanitarnej im. św. Łazarza Lazarus
Elbląg

Dofinansowanie udziału Krystyny Zych w szkoleniu z programu komputerowego Symfonia Premium w PPHU PC KONI w Elblągu
2 000 zł

Kwidzyńskie Towarzystwo Kulturalne
Kwidzyn

Dofinansowanie udziału Justyny Liguz w szkoleniu dla trenerów regionalnych
organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury w Ośrodku Kształcenia
i Doskonalenia Funkcjonariuszy Celnych w Otwocku
1 568 zł

Łódzkie Towarzystwo Wspierania
Dziecka i Rodziny Lokomotywa
Łódź

Dofinansowanie udziału Marii Supeł w pobycie studyjnym w Park Lane College w Leeds w Anglii oraz odbycie praktyki z zakresu ewaluacji projektów
w Leeds Metropolitan University
2 000 zł

Nomadyczny Uniwersytet Wyobraźni,
Ulic i Ogrodów
Poznań

Dofinansowanie udziału Mirosława Giernatowskiego w szkoleniu informatycznym z zakresu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, organizowanym przez firmę informatyczną KODAN Bis BP 2 000 zł

Puckie Stowarzyszenie Wspierające
Osoby Niepełnosprawne Umysłowo
Razem
Puck

Dofinansowanie udziału Janusza Golisowicza w VII jesiennej edycji Studium
Kierowników Projektów Europejskich w Agencji Rozwoju Pomorza S.A.
w Gdańsku
2 000 zł

Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo-Społeczne Wychowanie dla Przyszłości
Sejny

Dofinansowanie wizyt studyjnych Haliny Sawickiej w Obwodzie Kaliningradzkim: Kaliningradzie, Baltijsku i Czerniachowsku, w celu nawiązania
współpracy z partnerskimi organizacjami w Rosji
2 000 zł

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
Sosnowiec

Dofinansowanie udziału Moniki Sobańskiej w cyklu szkoleń w Fundacji
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz udziału w IV Ogólnopolskim
Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie
2 000 zł

Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki
Warszawa

Dofinansowanie wyjazdu studyjnego Ewy Albińskiej do organizacji Fingal
Recycling w Irlandii celem zapoznania się z projektem Project HeatSun
2 000 zł

Stowarzyszenie Inicjatyw Regionalnych
Alternatywa
Bydgoszcz

Dofinansowanie udziału Mariusza Wiśniewskiego w szkoleniu Biznes Plan/
Studium wykonalności na potrzeby MŚP: techniki przygotowywania biznes
planu na potrzeby projektów współfinansowanych z UE organizowanym przez
Stowarzyszenie Inicjatyw Menedżerskich, Instytut Biznesu w Kaliszu
1 450 zł

Stowarzyszenie Kulturalne Kontur
Mikołów

Dofinansowanie udziału Ilony Urbańczyk w kursie trenerskim w Narodowym
Centrum Kultury
1 568 zł

Stowarzyszenie Młodzieży i Osób
z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin
i Przyjaciół Pomost
Łódź

Dofinansowanie udziału Ewy Kaszyńskiej w studium menedżerskim Fundraising i zarządzanie organizacją pozarządową organizowanym przez
Polsko-Amerykańskie Studium Zarządzania przy Wydziale Zarządzania
Uniwersytetu Łódzkiego
2 000 zł

Stowarzyszenie Nasza Alternatywa
Leszno

Dofinansowanie dwutygodniowego pobytu szkoleniowego Izabeli Tylińskiej
w Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży MONAR
w Łodzi
1 100 zł

Stowarzyszenie Oświatowe Wsi
Kwiatonowice
Zagórzany

Dofinansowanie udziału Jolanty Kwiatkowskiej w cyklu szkoleń Zasady pisania
projektów, Zarządzanie i wdrażanie projektów finansowanych przez fundusze
strukturalne UN, Projektowanie przedsięwzięć kulturalnych organizowanym
przez Instytut Doradztwa Rolniczego w Krakowie
2 000 zł
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Program Trzeci Sektor

Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym Bez Barier
Zakliczyn

Dofinansowanie udziału Bożeny Dębskiej-Szpak w kursie Samodzielny księgowy organizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział
Terenowy w Tarnowie
2 000 zł

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz
Wszystkich Istot
Bystra

Dofinansowanie udziału Tomasza Kudłacza w kursie Kadry-Płace organizowanym przez Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy w Bielsku Białej
1 098 zł

Stowarzyszenie Speleoklub Bobry
Żagań

Dofinansowanie udziału Joanny Wolańskiej w kursie VAT i rachunkowość
w organizacjach non-profit w Centrum Edukacji Gospodarczej Infor Training
w Warszawie
1 100 zł

Towarzystwo Edukacji Otwartej
Wrocław

Dofinansowanie udziału Brygidy Buś w International Democratic Education
Conference w Berlinie
2 000 zł

Towarzystwo Muzyczne
im. Karola Szymanowskiego
Zakopane

Dofinansowanie udziału Andrzeja Głowaczewskiego w wizycie studyjnej na
Słowacji w celu nawiązania współpracy ze słowackimi partnerami i opracowania wspólnej koncepcji transgranicznego festiwalu
1 400 zł

Pozostałe dotacje
Elżbieta Putkiewicz, Wydział
Pedagogiczny Uniwersytetu
Warszawskiego

Udział w seminarium Comparative and International Education, Stanford (projekt organizowany i finansowany przez OSI Educational Support Program)
2 708,69 zł

Polska Akademia Nauk, Instytut
Studiów Politycznych
Warszawa

Polskie Generalne Studium Wyborcze – badania wyborów parlamentarnych
i prezydenckich zawierające analizę stanu świadomości społecznej i politycznej Polaków, analizę polskich elit politycznych, programów partyjnych
oraz badanie regionalnych zróżnicowań politycznych i wyborczych
20 000 zł

Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Warszawa

Kampania na rzecz zwiększenia frekwencji młodych osób w wyborach parlamentarnych i prezydenckich
10 000 zł
Młody obywatel w Europie – angażowanie młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz Szkolnych Klubów Europejskich do udziału w debacie
o obywatelstwie europejskim, prawach i obowiązkach mieszkańców Unii Europejskiej oraz ich wpływie na decyzje zapadające w instytucjach unijnych
49 800 zł

Stowarzyszenie na rzecz Forum
Inicjatyw Pozarządowych
Warszawa

Organizacja IV Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych
50 000 zł

Program Trzeci Sektor
Partnerstwo dla trzeciego sektora
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
FRDL
Warszawa

Kontynuacja projektu Partnerstwo dla trzeciego sektora – wzmocnienie
wpływu organizacji pozarządowych na działalność Regionalnych Komitetów Sterujących i Regionalnych Komitetów Monitorujących oraz tworzenie
regionalnych programów operacyjnych na lata 2007–2013
200 000 zł

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Warszawa

Szkolenia z zakresu budowania strategii działań monitoringowych oraz
prowadzenia rzecznictwa dla organizacji pozarządowych
86 000 zł
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Wspólnota Robocza Związków
Organizacji Socjalnych WRZOS
Warszawa

Budowanie przyjaznego środowiska społeczno-prawnego dla organizacji
pozarządowych: wypracowanie mechanizmu konsultacji aktów prawnych
i uzgadniania stanowisk organizacji wobec tych aktów, podejmowanie działań rzeczniczych skierowanych na poprawę otoczenia prawnego trzeciego
sektora
50 000 zł
Projekt Normatywne aspekty stanowienia prawa i praktyczne jego stosowanie,
a organizacje pozarządowe – wypracowanie uzgodnionych stanowisk dotyczących koniecznych zmian w Ustawie o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie oraz w praktyce stosowania innych aktów prawnych, zwłaszcza w obszarze rejestrowym i podatkowym; podjęcie rzecznictwa skierowanego na wprowadzenie tych zmian w obowiązującym prawie 100 000 zł

Rozwój instytucjonalny organizacji
pozarządowych
Akademia Rozwoju Filantropii
w Polsce
Warszawa

Dotacja na przeprowadzenie audytu organizacyjnego

3 200 zł

Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE, Fundacja
Naukowa
Warszawa

Dotacja na przeprowadzenie audytu organizacyjnego

3 200 zł

Centrum Wspierania Aktywności
Lokalnej CAL
Warszawa

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
Gliwice

Dotacja kapitałowa przeznaczona na budowę funduszu wieczystego służącego finansowaniu działalności statutowej Fundacji (przekazano II ratę
z dotacji w wysokości 900 000 zł)
200 000 zł
Dotacja na przeprowadzenie audytu organizacyjnego

3 200 zł

Dotacja strategiczna przeznaczona na utworzenie funduszu rezerwowego,
materiały edukacyjne, zakup wyposażenia i szkolenia zespołu (przekazano
II ratę z dotacji w wysokości 330 000 zł)
200 000 zł
Dotacja na przeprowadzenie audytu organizacyjnego

3 200 zł

Dotacja strategiczna przeznaczona na utworzenie funduszu rezerwowego
(przekazano II ratę z dotacji w wysokości 200 000 zł)
100 000 zł
Federacja Polskich Banków Żywności
Warszawa

Dotacja na przeprowadzenie audytu organizacyjnego

3 200 zł

Dotacja strategiczna przeznaczona na wdrożenie ISO, ujednolicenie systemu
rejestracji przepływu żywności, unowocześnienie infrastruktury, promocję
i szkolenia zespołu – działaniami objęte będą organizacje skupione w Federacji (przekazano II ratę z dotacji w wysokości 390 000 zł)
190 000 zł
Fundacja Gospodarcza
Gdynia

Dotacja na przeprowadzenie audytu organizacyjnego

3 200 zł

Dotacja strategiczna przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego, modernizację pomieszczeń, promocję i szkolenia zespołu (przekazano II ratę
z dotacji w wysokości 250 000 zł)
150 000 zł
Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Warszawa

Dotacja na przeprowadzenie audytu organizacyjnego

3 200 zł

Dotacja kapitałowa przeznaczona na budowę funduszu wieczystego służącego finansowaniu działalności statutowej Fundacji
400 000 zł
Fundacja Polska Akcja Humanitarna
Warszawa

Dotacja na przeprowadzenie audytu organizacyjnego
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3 200 zł

Program Edukacji Prawnej

Fundacja Rodzić po Ludzku
Warszawa

Dotacja na przeprowadzenie audytu organizacyjnego

3 200 zł

Dotacja strategiczna przeznaczona na badanie potrzeb kobiet-klientek
i personelu medycznego oraz na kampanię promocyjną (przekazano II ratę
z dotacji w wysokości 330 000 zł)
230 000 zł
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
FRDL
Warszawa
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelów

Dotacja na utworzenie funduszu rezerwowego

350 000 zł

Dotacja na przeprowadzenie audytu organizacyjnego

3 200 zł

Dotacja na przeprowadzenie audytu organizacyjnego

3 200 zł

Dotacja strategiczna przeznaczona na utworzenie funduszu rezerwowego,
wdrożenie ISO oraz szkolenia zespołu (przekazano II ratę z dotacji w wysokości 330 000 zł)
130 000 zł
Lubelska Fundacja Rozwoju
Lublin

Dotacja na przeprowadzenie audytu organizacyjnego

3 200 zł

Dotacja strategiczna przeznaczona na utworzenie funduszu stypendialnego
i dotacyjnego Żak (przekazano II ratę z dotacji w wysokości 400 000 zł)
200 000 zł
Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida
Nidzica

Dotacja na przeprowadzenie audytu organizacyjnego

3 200 zł

Dotacja strategiczna przeznaczona na utworzenie funduszu rezerwowego
(przekazano II ratę z dotacji w wysokości 400 000 zł)
200 000 zł
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Warszawa

Dotacja na przeprowadzenie audytu organizacyjnego

3 200 zł

Stowarzyszenie Klon/Jawor
Warszawa

Dotacja na przeprowadzenie audytu organizacyjnego

3 200 zł

Związek Centralny Dzieła Kolpinga
w Polsce
Kraków

Dotacja na przeprowadzenie audytu organizacyjnego

3 200 zł
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Biura Porad Obywatelskich
i Uniwersyteckie Poradnie Prawne
Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych
Rzeszów

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańców Rzeszowa
i okolic
5 000 zł

Fundacja Familijny Poznań
Poznań

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańców Poznania
i okolic
3 000 zł

Fundacja Kamelot
Łódź

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańców Ozorkowa
i okolic
3 000 zł

Fundacja Uniwersyteckich Poradni
Prawnych
Warszawa

Rozwój i wzmocnienie sieci uniwersyteckich poradni prawnych 60 000 zł
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Mikołajskie Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw Lokalnych MS
Mikołajki

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańców Mikołajek
i okolic
4 500 zł

Puławskie Forum Organizacji
i Stowarzyszeń Razem
Puławy

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańców Puław i okolic
4 500 zł

Słupskie Centrum Wspomagania
Organizacji Pozarządowych
Słupsk

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańców Słupska i okolic
4 000 zł

Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób
Działających na rzecz Bezrobotnych
– Wszyscy Razem In corpore
Łódź

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańców Łodzi i okolic
8 000 zł

Stowarzyszenie Centrum Informacji
Społecznej CIS, Biuro Porad
Obywatelskich
Przemyśl

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańców Przemyśla
i okolic
4 500 zł

Stowarzyszenie Centrum Informacji
Społecznej CIS, Biuro Porad
Obywatelskich
Warszawa

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańców Warszawy
i okolic
11 000 zł

Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju
Lubaczów

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańców Lubaczowa
i okolic
5 000 zł

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
Wariant
Kielce

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańców Kielc i okolic
3 000 zł

Stowarzyszenie Misericordia
Zabrze

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańców Zabrza i okolic
3 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci
i Młodzieży Wsparcie
Nowa Dęba

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańców Nowej Dęby
i okolic
4 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz Koordynacji
Lokalnych Inicjatyw Społecznych
i Obywatelskich STORKOLIS
Piekary Śląskie

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańców Piekar Śląskich
i okolic
4 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz Osób
Bezrobotnych
Ostrowiec Świętokrzyski

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego i okolic
9 500 zł

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Gminy Kijewo Królewskie
Kijewo Królewskie

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańców Kijewa Królewskiego i okolic
3 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Miasta i Gminy Debrzno
Debrzno

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańców Debrzna
i okolic
4 500 zł

Stowarzyszenie Obrony Praw
Człowieka i Obywatela St. O.P.
Wałbrzych

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańców Wałbrzycha
i okolic
3 000 zł
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Stowarzyszenie Ośrodek Edukacji
Makrobiotycznej
Jelenia Góra

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańców Jeleniej Góry
i okolic
4 500 zł

Stowarzyszenie Ovum
Gdynia

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańców Gdyni i okolic
3 000 zł

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń
Garwolin

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańców Garwolina
i okolic
5 000 zł

Stowarzyszenie Pomocy
Niematerialnej Szansa
Krosno

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańców Krosna i okolic
6 000 zł

Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad
Obywatelskich
Radlin

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańców Radlina i okolic
4 500 zł

Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy
Ruda Śląska

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańców Rudy Śląskiej
i okolic
5 000 zł

Stowarzyszenie Wspierania
Aktywności Obywatelskiej Civis sum
Zielona Góra

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańców Zielonej Góry
i okolic
4 500 zł

Stowarzyszenie Wspierania
Poradnictwa Obywatelskiego, Biuro
Porad Obywatelskich
Łomża

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańców Łomży i okolic
6 000 zł

Terenowy Komitet Ochrony Praw
Dziecka
Częstochowa

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańców Częstochowy
i okolic
5 000 zł

Związek Biur Porad Obywatelskich
Warszawa

Wsparcie rozwoju i wzmocnienie sieci Biur Porad Obywatelskich 15 000 zł

Poradnictwo i informatory prawne
Fundacja Academia Iuris
Warszawa

Bezpłatne poradnictwo prawne prowadzone przez studentów prawa, skierowane do mieszkańców Warszawy
19 870 zł

Fundacja Dzieci Niczyje
Warszawa

Występowanie w imieniu i na rzecz podopiecznych Fundacji w postępowaniach cywilnych i karnych związanych z przemocą domową i przemocą
wobec dzieci
20 000 zł

Fundacja Ludzi Wykluczonych
i Przyjaciół Człowiek
Warszawa

Bezpłatna pomoc prawna i społeczna dla osób marginalizowanych społecznie
(m.in. osób niepełnosprawnych, bezdomnych, byłych więźniów) 10 000 zł

Fundacja Mederi
Warszawa

Bezpłatne poradnictwo prawne dla opiekunów dzieci, których prawa zostały
naruszone, ze szczególnym uwzględnieniem problemu przemocy wobec
dzieci
8 000 zł
Przygotowanie i opublikowanie poradnika prawnego dla osób, które
w swojej pracy zawodowej mogą zetknąć się z problemem przemocy wobec
dzieci (m.in. pracownicy służby zdrowia, nauczyciele)
9 900 zł
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Fundacja Rodzić po Ludzku
Warszawa

Wsparcie dla Biura Informacji i Interwencji, które świadczy pomoc prawną
w dziedzinie praw pacjenta, prawa pracy, prawa rodzinnego w postaci
bezpośrednich porad, przygotowywania pism procesowych, interwencji
w urzędach
12 000 zł

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Uzależnionym Agape
Lublin

Bezpłatne poradnictwo prawne dla osób w trudnej sytuacji życiowej mieszkających w Lublinie, Puławach i Krasnymstawie
14 000 zł

La Strada Fundacja Przeciwko
Handlowi Kobietami
Warszawa

Bezpłatna pomoc prawna skierowana do kobiet-ofiar handlu ludźmi oraz
ofiar przestępstw
10 000 zł

Pleszewskie Forum Młodych
Pleszew

Występowanie w imieniu i na rzecz osób ubogich w procedurach prawnych
dotyczących spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
6 000 zł

Podkarpacki Ośrodek Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego
Rzeszów

Prowadzenie biur bezpłatnej pomocy prawnej dla ubogich mieszkańców
Rzeszowa, Strzyżowa i Tyczyna
7 000 zł

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Warszawa

Dofinansowanie informatora prawnego Niebieskie Karty, Niebieska Linia i co
dalej dla osób udzielających pomocy w kryzysach życiowych
7 000 zł

Regionalny Ośrodek Socjalno-Edukacyjny Dla Ludzi i Środowiska
Lubosz

Bezpłatne poradnictwo prawne dla ubogich mieszkańców gminy Lubosz
14 000 zł

Stowarzyszenie Bratnich Serc
dla Ludzi Chorych
Oświęcim

Prowadzenie biura bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla osób
niepełnosprawnych z terenu Oświęcimia
6 500 zł

Stowarzyszenie Działajmy dla Leszna
Leszno

Prowadzenie Biura Pomocy Obywatelskiej dla ubogich mieszkańców
Leszna
6 000 zł

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
SIP
Warszawa

Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa prawnego dla mediatorów w sprawach karnych i cywilnych
10 200 zł

Stowarzyszenie Lubelski Ośrodek
Samopomocy LOS
Lublin

Bezpłatne poradnictwo prawne dla kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej
8 000 zł

Stowarzyszenie Pomocy Przytulisko
Białogard

Udzielanie bezpłatnych porad prawnych ubogim mieszkańcom powiatu
białogardzkiego
6 740 zł

Stowarzyszenie w Obronie Praw
Obywatela MY
Kalisz

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Kalisza w zakresie praw lokatorskich i konsumenckich oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
10 000 zł

Śląskie Centrum Równych Szans
Katowice

Bezpłatna pomoc prawna dla kobiet z aglomeracji śląskiej

10 000 zł

Terenowy Komitet Ochrony Praw
Dziecka
Leszno

Bezpłatne poradnictwo prawne dla mieszkańców Leszna znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej
9 000 zł

Uniwersytet Jagielloński, Collegium
Medicum, Wydział Ochrony Zdrowia
Kraków

Utworzenie Studenckiej Poradni Prawa Medycznego, która udzielać ma
bezpłatnych porad prawnych z zakresu systemu ochrony zdrowia
10 200 zł

72

Program Edukacji Prawnej

Uniwersytet Jagielloński, Ośrodek
Praw Człowieka
Kraków

Dofinansowanie cyklu broszur Masz prawo dotyczących postępowań sądowych i administracyjnych
8 600 zł

Edukacja prawna dla młodzieży
Forum Młodzieży Samorządowej
Gierałtowice

Młodzieżowa Wszechnica Praw Obywatelskich dla młodzieży szkół średnich
z terenu Gierałtowic
9 000 zł

Stowarzyszenie Inicjatyw
Samorządowych
Radzionków

Młodzieżowa Wszechnica Praw Obywatelskich dla młodzieży szkół średnich
z terenu Radzionkowa
10 000 zł

Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy
Ruda Śląska

Młodzieżowa Wszechnica Praw Obywatelskich dla młodzieży szkół średnich
z terenu Rudy Śląskiej
10 000 zł

Terenowy Komitet Ochrony Praw
Dziecka
Lubliniec

Młodzieżowa Wszechnica Praw Obywatelskich dla młodzieży szkół średnich
z terenu Lublińca
10 000 zł

Terenowy Komitet Ochrony Praw
Dziecka
Częstochowa

Młodzieżowa Wszechnica Praw Obywatelskich dla młodzieży szkół średnich
z terenu Częstochowy
13 000 zł

Terenowy Komitet Ochrony Praw
Dziecka
Radom

Młodzieżowa Wszechnica Praw Obywatelskich dla młodzieży szkół średnich
z terenu Radomia
9 000 zł

Uniwersytet Jagielloński, Ośrodek
Praw Człowieka
Kraków

Młodzieżowa Wszechnica Praw Obywatelskich dla młodzieży szkół średnich
z terenu Krakowa
10 000 zł

Zielonogórskie Towarzystwo
Edukacyjne Civilitas
Zielona Góra

Młodzieżowa Wszechnica Praw Obywatelskich dla młodzieży szkół średnich
z terenu Zielonej Góry
9 000 zł

Sprawne sądownictwo
Fundacja Ius et Lex
Warszawa

Dofinansowanie projektu badawczego dotyczącego reform wymiaru sprawiedliwości oraz efektywności sądownictwa
15 000 zł

Uniwersytet Wrocławski, Centrum
Studiów Niemieckich i Europejskich
im. Willy Brandta
Wrocław

Dofinansowanie konferencji Granice sprawiedliwości międzynarodowej na
temat roli i znaczenia trybunałów międzynarodowych
6 000 zł

Działania własne
Dziennikarz w sądzie

Cykl dwudniowych spotkań dla sędziów i dziennikarzy-sprawozdawców
sądowych w Olsztynie (22–23 kwietnia) i w Szczecinie (7–8 października)
25 464,55 zł

Poradnik dla organizacji

Przygotowanie opracowania dotyczącego uprawnień organizacji pozarządowych w procedurach prawnych
5 000 zł
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Młodzieżowa Wszechnica Praw
Obywatelskich

Koordynacja współpracy organizacji pozarządowych biorących udział
w projekcie
2 000 zł

Program Przeciw Korupcji
Monitoring finansowania kampanii
prezydenckiej
Agencja Rozwoju Regionu Mazowsza
Północno-Wschodniego
Ostrołęka
Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
Wrocław
Karkonoski Sejmik Osób
Niepełnosprawnych
Jelenia Góra
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia
Inicjatyw Pozarządowych Tłok
Toruń
Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Warszawa
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
Poznań

Dotacja na działania grupy monitoringowej w Ostrołęce, Łomży i Wyszkowie
600 zł

Dotacja na działania grupy monitoringowej we Wrocławiu

580 zł

Dotacja na działania grupy monitoringowej w Szklarskiej Porębie

510 zł

Dotacja na działania grupy monitoringowej w Toruniu

800 zł

Dotacja na działania grupy monitoringowej w Żorach

550 zł

Dotacja na monitoring finansowania kampanii prezydenckiej w Poznaniu
1 320 zł

Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju
Lubaczów

Dotacja na działania grupy monitoringowej w Lubaczowie

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
EFFATA
Piła

Dotacja na działania grupy monitoringowej w Pile

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych
Grup Obywatelskich
Warszawa
Stowarzyszenie Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego Civitas
Kraków
Stowarzyszenie Szansa
Ruda Śląska

460 zł

1 000 zł

Dotacja na działania grup monitoringowych w Warszawie, w powiecie
nowosolskim, w powiecie dębickim i w Olsztynie
2 900 zł

Dotacja na działania grupy monitoringowej w Małopolsce

1 600 zł

Dotacja na działania grupy monitoringowej w Katowicach, Rudzie Śląskiej,
Chorzowie, Świętochłowicach i Zabrzu
1 250 zł
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Program Równych Szans
Lokalne programy stypendialne
Dotacje finansowane z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (542 684,98 zł), darowizn: firmy Levi
Strauss & Co (89 068,70 zł), miesięcznika Poradnik Domowy (3 000 zł), Fundacji im. Leopolda Kronenberga (537,32 zł),
firmy Philip Morris Polska S.A. (509 zł) oraz firmy Avcon (300 zł)
Barciańska Inicjatywa Oświatowa
Barciany

Dotacja na program stypendialny Bartek adresowany do młodzieży z gminy
Barciany – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 18 stypendiów na rok szkolny 2005/2006
20 000 zł

Fundacja Edukacji Międzynarodowej
Wrocław

Dotacja na program stypendialny dla młodzieży z województwa dolnośląskiego – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 48 stypendiów
na rok szkolny 2005/2006
20 000 zł

Fundacja Elbląg Fundusz Lokalny
Regionu Elbląskiego
Elbląg

Dotacja na program stypendialny dla młodzieży z miasta Elbląg i powiatu
ziemskiego elbląskiego – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 30 stypendiów na rok szkolny 2005/2006
20 000 zł

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi
Biłgorajskiej
Biłgoraj

Dotacja na program stypendialny dla młodzieży z powiatu biłgorajskiego
i gminy Zwierzyniec w województwie lubelskim – z dotacji oraz innych
zebranych funduszy przyznano 38 stypendiów na rok szkolny 2005/2006
20 000 zł

Fundacja Inicjatyw Kulturalnych
Radomsko

Dotacja na program stypendialny dla młodzieży uzdolnionej artystycznie
z powiatu radomszczańskiego – z dotacji oraz innych zebranych funduszy
przyznano 27 stypendiów na rok szkolny 2005/2006
20 000 zł

Fundacja Polska Akcja Humanitarna,
Biuro Pomorskie
Toruń

Dotacja na program stypendialny dla uczniów toruńskich szkół średnich –
z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 20 stypendiów na rok
szkolny 2005/2006
9 300 zł

Fundacja Pomocy Społecznej
Brzeszcze

Dotacja na program stypendialny dla młodzieży z gminy Brzeszcze – z dotacji
oraz innych zebranych funduszy przyznano 53 stypendia na rok szkolny
2005/2006
20 000 zł

Fundacja Rodzina
Sławno

Dotacja na program stypendialny dla młodzieży z powiatu Sławno – z dotacji
oraz innych zebranych funduszy przyznano 40 stypendiów na rok szkolny
2005/2006
16 900 zł

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap
Gołdap

Dotacja na Gołdapski Fundusz Stypendialny dla młodzieży z powiatu gołdapskiego – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 29 stypendiów
na rok szkolny 2005/2006
20 000 zł

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta
Łukta

Dotacja na program stypendialny dla młodzieży z wybranych gmin powiatu
ostródzkiego i olsztyńskiego – z dotacji oraz innych zebranych funduszy
przyznano 38 stypendiów na rok szkolny 2005/2006
20 000 zł

Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny
Sokółka

Dotacja na program stypendialny Prymus dla młodzieży pochodzącej z terenu
gminy Sokółka, uczącej się w szkołach na terenie województwa podlaskiego
– z dotacji oraz innych funduszy przyznano 50 stypendiów na rok szkolny
2005/2006
20 000 zł

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
Stara Bystrzyca

Dotacja na program stypendialny dla młodzieży z 4 gmin Masywu Śnieżnika:
Bystrzycy Kłodzkiej, Lądka Zdroju, Międzylesia i Stronia Śląskiego – z dotacji
oraz innych zebranych funduszy przyznano 88 stypendiów na rok szkolny
2005/2006
19 500 zł
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Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju
Leżajsk

Dotacja na program stypendialny dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych
z powiatu leżajskiego – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano
55 stypendiów na rok szkolny 2005/2006
15 700 zł

Sądecka Fundacja Rozwoju Wsi
i Rolnictwa
Nowy Sącz

Dotacja na Fundusz Stypendialny im. Braci Patoczków przeznaczony dla młodzieży z wybranych gmin powiatu nowosądeckiego – z dotacji oraz innych
zebranych funduszy przyznano 111 stypendiów na rok szkolny 2005/2006
20 000 zł

Srokowskie Stowarzyszenie Sukces
Każdego Dziecka
Srokowo

Dotacja na program stypendialny Bociek dla młodzieży z gminy Srokowo
– z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 12 stypendiów na rok
szkolny 2005/2006
16 900 zł

Stowarzyszenie Dobroczynne Lokalny
Fundusz Roku 2000
Tomaszów Mazowiecki

Dotacja na program stypendialny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu tomaszowskiego – z dotacji oraz innych zebranych
funduszy przyznano 12 stypendiów na rok szkolny 2005/2006
7 500 zł

Stowarzyszenie Dobroczynne Razem
Zelów

Dotacja na program stypendialny dla młodzieży z gminy Zelów – z dotacji
oraz innych zebranych funduszy przyznano 30 stypendiów na rok szkolny
2005/2006
7 000 zł

Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej
Widok
Białystok

Dotacja na program stypendialny dla młodzieży z Białegostoku uzdolnionej
artystycznie i humanistycznie – z dotacji oraz innych zebranych funduszy
przyznano 12 stypendiów na rok szkolny 2005/2006
13 500 zł

Stowarzyszenie Fundusz Stypendialny
dla Młodzieży Wiejskiej
im. A. Bąkowskiej
Sońsk

Dotacja na program stypendialny dla uczniów i absolwentów Zespołu Szkół
im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie w powiecie ciechanowskim –
z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 7 stypendiów na rok
szkolny 2005/2006
14 600 zł

Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich
Stoczek Łukowski

Dotacja na program stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych
z powiatu łukowskiego w województwie lubelskim – z dotacji oraz innych
zebranych funduszy przyznano 59 stypendiów na rok szkolny 2005/2006
16 200 zł

Stowarzyszenie Młodzi dla Rozwoju
EMKA
Wieliszew

Dotacja na program stypendialny dla młodzieży z gminy Wieliszew – z dotacji
oraz innych zebranych funduszy przyznano 16 stypendiów na rok szkolny
2005/2006
10 500 zł

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci
i Młodzieży Wiejskiej – Przywrócić
Nadzieję
Głogów

Dotacja na program stypendialny dla młodzieży z gminy Głogów – z dotacji
oraz innych zebranych funduszy przyznano 43 stypendia na rok szkolny
2005/2006
20 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Lokalnego
Białobrzegi

Dotacja na program stypendialny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z gminy Białobrzegi w województwie podkarpackim – z dotacji
oraz innych zebranych funduszy przyznano 45 stypendiów na rok szkolny
2005/2006
20 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz Tworzenia
Przyjaznego Środowiska
Wychowawczego Dzieci i Młodzieży
Iławskiej Przystań
Iława

Dotacja na program stypendialny dla młodzieży z powiatu iławskiego –
z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 36 stypendiów na rok
szkolny 2005/2006
20 000 zł

Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz
Lokalny
Nidzica

Dotacja na program stypendialny Prymus dla uczniów szkół średnich
z powiatu nidzickiego – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano
42 stypendia na rok szkolny 2005/2006
20 000 zł
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Stowarzyszenie Oświatowe
im. Dezyderego Chłapowskiego
Kościan

Dotacje na program stypendialny dla młodzieży z powiatu kościańskiego
– z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 19 stypendiów na rok
szkolny 2005/2006
20 000 zł

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń
Złoty Stok

Dotacja na program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
z gminy Złoty Stok – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano
20 stypendiów na rok szkolny 2005/2006
7 200 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy
Klonowa
Klonowa

Dotacja na program stypendialny dla młodzieży z gminy Klonowa – z dotacji
oraz innych zebranych funduszy przyznano 7 stypendiów na rok szkolny
2005/2006
9 400 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznego
Gimnazjum w Nowinach
Sitkówka-Nowiny

Dotacja na program stypendialny dla młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z gminy Sitkówka-Nowiny oraz dla najlepszych sportowców-koszykarzy z Uczniowskiego Klubu Sportowego Puchacz w Nowinach –
z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 64 stypendia na rok
szkolny 2005/2006
20 000 zł

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Katowickiej, Koło
Parafialne przy Parafii Św. Jerzego
Goczałkowice-Zdrój

Dotacja na program stypendialny dla młodzieży z gminy Goczałkowice Zdrój
– z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 27 stypendiów na rok
szkolny 2005/2006
9 500 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy
Zarzecze
Zarzecze

Dotacja na program stypendialny dla młodzieży z gminy Zarzecze – z dotacji
oraz innych zebranych funduszy przyznano 11 stypendiów na rok szkolny
2005/2006
8 900 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego
i Filantropii
Kielce

Dotacja na program stypendialny Żaczek dla uczniów szkół średnich z Kielc,
z powiatu staszowskiego oraz z gmin: Iłża i Łągów – z dotacji oraz innych
zebranych funduszy przyznano 31 stypendiów na rok szkolny 2005/2006
13 500 zł

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju
Powiatu Człuchowskiego
Człuchów

Dotacja na program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
i dla studentów z powiatu człuchowskiego – z dotacji oraz innych zebranych
funduszy przyznano 68 stypendiów na rok szkolny 2005/2006
20 000 zł

Towarzystwo Kulturalne Echo Pyzdr
Pyzdry

Dotacja na program stypendialny Mecenat dla młodzieży z gmin: Pyzdry,
Słupca, Gizałki w województwie wielkopolskim – z dotacji oraz innych
zebranych funduszy przyznano 11 stypendiów na rok szkolny 2005/2006
20 000 zł

Towarzystwo Miłośników Ziemi
Muszyńskiej
Muszyna

Dotacja na program stypendialny dla młodzieży uczęszczającej do Liceum
Ogólnokształcącego w Muszynie, szkół muzycznych w Krynicy i Nowym
Sączu oraz gimnazjów w Muszynie, Powroźniku i Szczawniku w województwie małopolskim – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 23
stypendia na rok szkolny 2005/2006
20 000 zł

Towarzystwo Rozwoju Dzierzgonia
Dzierzgoń

Dotacja na program stypendialny Geniusz dla uczniów szkół średnich i gimnazjów z powiatu sztumskiego – z dotacji oraz innych zebranych funduszy
przyznano 25 stypendiów na rok szkolny 2005/2006
20 000 zł

Towarzystwo Rozwoju Powiatu
Kwidzyńskiego
Kwidzyn

Dotacja na program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
i studentów z powiatu kwidzyńskiego – z dotacji oraz innych zebranych
funduszy przyznano 70 stypendiów na rok szkolny 2005/2006
20 000 zł

Towarzystwo Samorządowe
Konin

Dotacja na program stypendialny dla młodzieży z powiatów: konińskiego,
kolskiego, słupeckiego, tureckiego, wrzesińskiego i gnieźnieńskiego –
z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 153 stypendia na rok
szkolny 2005/2006
20 000 zł
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Kolorowa Akademia
Dotacje współfinansowane przez Commercial Union Polska (82 052,29 zł) i Fundusz M utworzony z darowizny prywatnego darczyńcy (90 000 zł) oraz wpłaty osób indywidualnych (162,71 zł)
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych, ich Rodzin
i Przyjaciół Ognisko
Kraków

Klub Terapeutyczny – wsparcie dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu
gminy Słomniki – zajęcia integracyjne, plenery plastyczne, zajęcia muzyczne,
teatralne i ruchowe, hipoterapia, edukacja ekologiczna, zajęcia w kuchni
i ogrodzie, równolegle specjalny program wspierający rodziców 9 873 zł

Poddębickie Stowarzyszenie
Przedsiębiorczości
Poddębice

Rozszerzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej objętej
indywidualnym systemem nauczania – zajęcia z udziałem zdrowych uczniów,
wspólne zwiedzanie okolic, wyjazdy do kina i teatru, organizowanie okolicznościowych imprez, występów teatralnych, zajęcia plastyczne, muzyczne,
kulinarne, wizyty w sklepach i urzędach
5 000 zł

Polski Związek Niewidomych,
Okręg Podlaski, Koło w Wysokiem
Mazowieckiem
Wysokie Mazowieckie

Aktywizacja zawodowa i kształtowanie aktywnych postaw niepełnosprawnych
ze względu na wzrok – szkolenia z podstaw obsługi komputera, przedsiębiorczości, zarządzania organizacjami i własnym biznesem, integracyjny
kurs tańca towarzyskiego, trening interpersonalny, zajęcia ruchowe na
basenie
9 924 zł

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym,
Koło w Biskupcu
Biskupiec

Ceramiczne muzykowanie – warsztaty ceramiczne, stworzenie zespołu muzycznego grającego na własnoręcznie wykonanych glinianych instrumentach, przygotowanie programu, występy w Biskupcu, Ostródzie i Nidzicy
9 460 zł

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym,
Koło w Mikołajkach
Mikołajki

Zaczarowana Muzyka – warsztaty ceramiczne dla upośledzonych umysłowo
podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego: wykonanie glinianych instrumentów muzycznych, utworzenie zespołu muzycznego Skrzaty, przygotowanie programu muzycznego i jego prezentacja na
spotkaniach integracyjnych i przeglądzie zespołów muzyczno-tanecznych
9 000 zł

Polskie Towarzystwo Walki
z Kalectwem, Oddział w Kocku
Kock

Pozwólmy wróblom ćwierkać – zajęcia teatralne, taneczne i muzyczne, doskonalenie i korekcja mowy, basen, zajęcia plastyczne, utworzenie grupy
wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych 10 000 zł

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
w Słupsku
Słupsk

Uczymy się i działamy wspólnie – warsztaty fotograficzne, plastyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Domu Pomocy Społecznej w Machowinku,
promowanie idei wolontariatu w środowisku osób niepełnosprawnych,
wystawy prac fotograficznych i plastycznych, imprezy integracyjne: ognisko,
rajd, paraolimpiada
5 000 zł

Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom
Sępólno Krajeńskie

Warsztaty ceramiczne i rzeźbiarskie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
wystawa prac własnych, wyjazdy na wystawy, redagowanie gazetki Życie
10 000 zł
codzienne Integracyjnego Klubu Aktywności Społecznej

Stowarzyszenie Integracji Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Oligus
Bełżyce

Mamo, zobacz... – integracyjne zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej mieszkającej w Domu Pomocy Społecznej oraz pełnosprawnych rówieśników, zakończone wystawą prac i Świętem Rodziny
9 800 zł

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin
Sawin

Żwirek i Muchomorek – z przyjacielem łatwiej – spotkania integracyjne dla
dzieci niepełnosprawnych i ich pełnosprawnych przyjaciół-partnerów:
wspólne odrabianie lekcji, zajęcia plastyczne i teatralne, terapia ruchowa
z elementami pantomimy, punkt konsultacyjny dla rodzin dzieci niepełnosprawnych
7 000 zł
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Stowarzyszenie na rzecz Osób
Niepełnosprawnych
Solec Kujawski

Szkoła integracji na szóstkę – spotkania integracyjne prowadzone w dwumiesięcznych cyklach: plastycznym, muzyczno-ruchowym i teatralno-recytatorskim; porady psychologa, pedagoga i pracownika socjalnego dla rodziców
(dotacja sfinansowana w całości z Funduszu M)
3 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz Osób
Niepełnosprawnych Radość Życia
Żary

Czarno-białe odcienie teatru – zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży
z Grabiku: warsztaty teatralno-muzyczne, wyjazdy do teatru w Zielonej Górze
i Waisswaser
9 300 zł

Stowarzyszenie na rzecz Ośrodka
Aktywności
Lubawa

Stwórzmy przyjaźniejszy świat – zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych wspomagające uczenie się i funkcjonowanie na optymalnym poziomie, warsztaty
artystyczne, koło komputerowe, utworzenie Punktu Wsparcia Rodziny – poradnictwo i warsztaty dla rodziców i rodzin dzieci niepełnosprawnych
10 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Gminy Ujsoły
Ujsoły

Wyjść z cienia – kontynuacja – cykl spotkań integrujących dzieci niepełnosprawne ze środowiskiem lokalnym: zajęcia ruchowe, muzyczne, plastyczne,
przygotowanie świąt, wycieczki oraz uruchomienie szkoły dla rodziców
(dotacja sfinansowana w całości z Funduszu M)
3 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz Środowiska
Lokalnego Gminy Złotniki Kujawskie
Równe Szanse
Złotniki Kujawskie

Najcenniejsze okruchy życia – zajęcia plastyczne, teatralne, fotograficzne, krajoznawcze i turystyczne dla dzieci pełno- i niepełnosprawnych tematycznie
nawiązujące do pór roku
7 650 zł

Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych Nasza Nadzieja
Nowa Ruda

Droga do integracji – działania edukacyjno-teatralne w dwóch integracyjnych
klubach terapeutycznych w Bożkowie i Ścinawce Średniej urozmaicone
wyjazdami do wrocławskich teatrów, konkursami plastycznymi i dużymi
imprezami integracyjnymi
7 000 zł

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Sprawnej Inaczej
Trzebownisko

Szkółka sobotnia dla dzieci i młodzieży – projekt skierowany do dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej oraz pochodzącej z ubogich rodzin: warsztaty
psychoterapeutyczne, wyjazdy na basen, urozmaicone zajęcia edukacyjne,
teatralne i muzyczne
5 000 zł

Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym Bez Barier
Zakliczyn

Integracyjne imprezy kulturalno-rekreacyjno-sportowe – cykl spotkań nawiązujący do barw pór roku i przypadających na nie świąt obejmujący warsztaty
plastyczne, teatralne, muzyczne, wyjazdy do teatrów, wizyty w pracowniach
artystów
9 794 zł

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci
Specjalnej Troski
Tuchola

Grupa teatralna dla dzieci specjalnej troski – utworzenie grupy teatralnej,
przygotowanie przedstawienia przy wsparciu wolontariuszy, udział w Przeglądzie Teatrzyków Szkolnych, występy dla społeczności lokalnej (dotacja
sfinansowana w całości z Funduszu M)
3 456 zł

Stowarzyszenie Rodziców na rzecz
Dzieci Niepełnosprawnych Olimp
Brzeszcze

W domu Andersena – cykliczne zajęcia integracyjne: ogrodnicze, literacko-dziennikarskie, teatralne, plastyczne, turystyczno-krajoznawcze, komputerowe
9 958 zł

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
Leżak
Dęblin

Poznajmy się przez sztukę i zabawę – warsztaty artystyczne dla dzieci autystycznych i dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego, grupa wsparcia dla
rodziców dzieci autystycznych, imprezy integracyjne
5 000 zł

Stowarzyszenie Sprawni Inaczej
Kłodawa

Kolorowe nutki – zajęcia muzyczne (nauka gry na fletach, kastanietach, trójkątach, tamburynach, gitarze, syntezatorze), utworzenie zespołu wokalno-muzycznego dzieci niepełnosprawnych, występ na spotkaniu integracyjnym
wieńczącym realizację projektu
6 000 zł
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Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Koło
Dzieci Niepełnosprawnych
Wadowice

Integracyjne zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – zajęcia plastyczne, umuzykalniające i terapeutyczne, wystawy prac, doradztwo
i pomoc dla rodziców i opiekunów
8 000 zł

Fundusze powierzone
Fundusz Charytatywny Commercial Union
Dom Dziecka nr 9
im. Lidii i Adama Ciołkoszów
Warszawa
Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą
Warszawa

Wyjazd narciarski wychowanków Domu Dziecka nr 9

3 000 zł

Dotacja na zakup pompy insulinowej dla chorego dziecka

2 000 zł

Fundusz M
Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji
Zabajka
Złotów
Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą
Warszawa

Ośrodek Hipoterapii i Rehabilitacji
dla Dzieci Niepełnosprawnych
Stecrom Sp. z o.o.
Stobno
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju
Powiatu Człuchowskiego
Człuchów

Dotacja na rehabilitację chorego dziecka

3 000 zł

Dotacja na rehabilitację chorego dziecka

3 000 zł

Dotacja na rehabilitację chorego dziecka

3 000 zł

Dotacja na rehabilitację chorego dziecka

2 500 zł

Dotacja na rehabilitację chorego dziecka

3 000 zł

Dotacja na rehabilitację chorego dziecka

2 500 zł

Dotacja na rehabilitację chorego dziecka

3 000 zł

Dotacja na rehabilitację chorego dziecka

3 000 zł

Dotacja na rehabilitację chorego dziecka

2 500 zł

Dotacja na rehabilitację chorego dziecka

3 000 zł

Dotacja na rehabilitację chorego dziecka

3 000 zł

Dotacja na rehabilitację chorego dziecka

3 000 zł

Dotacja na rehabilitację chorego dziecka

2 500 zł

Stypendium dla studenta Politechniki Koszalińskiej

3 000 zł

Fundusz Maxwellów
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej,
Rehabilitacji i Resocjalizacji
im. H. Ch. Kofoeda
Siedlce

Projekt Dać szansę – komputeryzacja szkół podstawowych i gimnazjów
w Siedlcach i powiecie Siedleckim – II edycja (z dotacji sfinansowano
39 komputerów dla 11 szkół)
104 800 zł
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Fundusz K
Biblioteka Miejska
w Bytowie Pomorskim

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
1 670 zł

Biblioteka Miejska w Cieszynie

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
2 000 zł

Biblioteka Publiczna
Postomino

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
1 848 zł

Biblioteka Publiczna
Sokółka

Dotacja na zakup książek z zakresu literatury humanistycznej dla Oddziału
Dziecięcego Biblioteki
1 998 zł

Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko
z/s w Ołdrzychowicach

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
1 996 zł

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Twardogóra

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
1 940 zł

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Bystrzyca Kłodzka

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
2 000 zł

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Jarocin

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
2 000 zł

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Kisielice

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
2 000 zł

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Susz

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
2 000 zł

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Szczytna

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
1 999 zł

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Tarnogród

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
1 688 zł

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Trzcianka im. K. Iłłakowiczówny

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
2 000 zł

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Wolsztyn

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
1 999 zł

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Ząbkowice Śląskie

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
1 973 zł

Biblioteka Publiczna w Bardo

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
1 264 zł

Biblioteka Publiczna w Białobrzegach

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
1 675 zł

Biblioteka Publiczna w Końskich

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
2 000 zł

Biblioteka Publiczna w Łomiankach

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
2 000 zł
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Biblioteka Publiczna w Miłkowicach

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
2 000 zł

Biblioteka Publiczna w Płońsku

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
2 000 zł

Centrum Kultury i Rekreacji
Lądek Zdrój

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
2 000 zł

Gminna Biblioteka Publiczna
Dubicze Cerkiewne

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
1 988 zł

Gminna Biblioteka Publiczna
Lipowiec

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
2 000 zł

Gminna Biblioteka Publiczna
Bestwina

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
2 000 zł

Gminna Biblioteka Publiczna
Boguchwała

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
1 840 zł

Gminna Biblioteka Publiczna
Jawornik Polski

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
2 000 zł

Gminna Biblioteka Publiczna
w Chrząstowicach

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
1 931 zł

Gminna Biblioteka Publiczna
w Leżajsku
Giedlarowa

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
1 940 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
1 995 zł

Gminne Centrum Kultury w Świętej
Katarzynie, Biblioteka

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
1 330 zł

Gminne Centrum Kultury w Świętej
Katarzynie, Biblioteka w Siechnicach

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
2 000 zł

Kudowski Ośrodek Kultury, Sportu
i Promocji
Kudowa Zdrój

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
2 000 zł

Miejska Biblioteka Publiczna
Sławno

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
1 974 zł

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr.
Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
1 988 zł

Miejska Biblioteka Publiczna
w Bartoszycach

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
1 986 zł

Miejska Biblioteka Publiczna
w Braniewie

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
2 000 zł
Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
1 999 zł
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Miejska Biblioteka Publiczna
w Brzezinach

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
1 760 zł

Miejska Biblioteka Publiczna
w Chełmnie

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
1 836 zł

Miejska Biblioteka Publiczna
w Chodzieży

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
2 000 zł

Miejska Biblioteka Publiczna
w Chrzanowie

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
1 758 zł

Miejska Biblioteka Publiczna
w Czeladzi

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
2 000 zł

Miejska Biblioteka Publiczna
w Legionowie

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
2 000 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
2 000 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Mielcu

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
2 000 zł

Miejska Biblioteka Publiczna
w Nowej Rudzie

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
2 000 zł

Miejska Biblioteka Publiczna
w Radomsku

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
2 000 zł

Miejska Biblioteka Publiczna
Reszel

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
1 977 zł

Miejska Biblioteka Publiczna
w Szczytnie

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
1 989 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Turku

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
1 997 zł

Miejska Biblioteka Publiczna
w Zduńskiej Woli

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
2 000 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Zgierzu

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
1 924 zł

Miejska Biblioteka w Łowiczu

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
1 906 zł

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
w Łasku

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
1 999 zł

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
Dobre Miasto

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
2 000 zł

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
Pisz

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
1 998 zł

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
Tuchów

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
2 000 zł
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Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
Węgorzewo

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
1 866 zł

Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna im. J. Prejsa
Chełmża

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
2 000 zł

Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna im. ks. prof. Włodzimierza
Sedlaka
Skarżysko-Kamienna

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
1 503 zł

Szkoła Podstawowa w Kaznowie

Dotacja na uzupełnienie księgozbioru o wybrane pozycje literatury humanistycznej
1 960 zł

Pozostałe dotacje
Akademia Rozwoju Filantropii
w Polsce
Warszawa

Zasilenie kapitału żelaznego funduszu stypendialnego Agrafka (z darowizny
osoby prywatnej z USA przekazanej przez Friends of Stefan Batory Foundation)
1 146,25 zł

Stowarzyszenie Teatralno-Edukacyjne
Wybrzeżak
Gdańsk

Projekt Sztuka dla społecznej harmonii – działania terapeutyczne artystów-pedagogów z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych patologiami
społecznymi. Z dotacji ze środków Fundacji Evensa przekazanej przez Friends
of Stefan Batory Foundation sfinansowano 5 projektów realizowanych
w roku szkolnym 2005/2006)
40 937,50 zł

Program Współpracy Międzynarodowej
Barciańska Inicjatywa Oświatowa
Barciany

Projekt Przejście graniczne Michałkowo-Żeleznodorożnyj szansą na lepszą
współpracę – kampania edukacyjna, konferencja, spotkania dyskusyjne, rajd
rowerowy i akcja ekologiczna (II część dotacji przyznanej w roku 2004 w konkursie Przyjazna granica, finansowana przez Program Wschód-Wschód)
27 270 zł

Collegium Civitas
Warszawa

Projekt Przyjazna granica – monitoring europejskiej polityki wizowej – koordynacja badań socjologicznych, opracowanie metodologii, szkolenie ankieterów, przetwarzanie danych, opracowanie raportu
41 810 zł

Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza
Lublin

Projekt Korczmin od żelaznej kurtyny do otwartości – transformacja pogranicza
polsko-ukraińskiego – kampania edukacyjna, warsztaty, jarmark transgraniczny i konferencja (II część dotacji przyznanej w roku 2004 w konkursie
Przyjazna granica, finansowana przez Program Wschód-Wschód)
5 172,40 zł

Instytut na rzecz Polityki Publicznej
Kiszyniów

Projekt Przyjazna granica – monitoring europejskiej polityki wizowej – prowadzenie badań ankietowych przed konsulatami w Kiszyniowie i Bukareszcie
9 392,04 zł

Moskiewskie Biuro Obrony Praw
Człowieka
Moskwa

Projekt Przyjazna granica – monitoring europejskiej polityki wizowej – prowadzenie badań ankietowych przed konsulatami w Moskwie
11 421,39 zł

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa
Borussia
Olsztyn

Forum Przyjaznego Sąsiedztwa – dotacja na koordynację prac związanych
z kontynuacją projektu (w tym 13 990 zł z programu Wschód-Wschód)
53 990 zł
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Tygodnik Powszechny
Kraków

Wydanie dodatku Nowa Europa Wschodnia opublikowanego w rocznicę
pomarańczowej rewolucji
5 000 zł

Urząd Miasta Biała Podlaska

Projekt Bliżej Wschodu – Partnerstwo nie zna granic. Bialska inicjatywa na
rzecz poprawy warunków przekraczania wschodniej granicy UE – kampania
informacyjna, impreza kulturalna i konferencja podsumowująca (II część
dotacji przyznanej w roku 2004 w konkursie Przyjazna granica, finansowana
przez Program Wschód-Wschód)
11 960 zł

Organizacja białoruska*

Projekt Przyjazna granica – monitoring europejskiej polityki wizowej – prowadzenie badań ankietowych przed konsulatami w Mińsku
12 001,65 zł

* ze względu na sytuację polityczną na Białorusi nie podajemy nazw organizacji partnerskich w tym kraju

Program Inicjatyw Obywatelskich w Europie Wschodniej
Partnerzy regionalni
Centrum Technologii Humanistycznych
Ahalar
Czernihów

Dotacja na zorganizowanie warsztatu dla organizacji partnerskich Dobre
praktyki w realizacji konkursów małych grantów
5 000 USD
Dotacja na lata 2006–2007 przeznaczona na rozwój instytucjonalny i realizację projektu rozwoju lokalnej filantropii oraz wsparcie lokalnych inicjatyw
obywatelskich, w tym konkurs małych grantów
25 985 USD

Charkowski Oddział Obwodowy
Ukraińskiej Organizacji Społecznej
Komitet Wyborców Ukrainy
Charków

Dotacja na rok 2006 przeznaczona na rozwój instytucjonalny i wsparcie
inicjatyw obywatelskich w obwodzie
15 916 USD

Chersońska Obwodowa Organizacja
Komitetu Wyborców Ukrainy
Chersoń

Dotacja na rok 2006 przeznaczona na rozwój instytucjonalny i wsparcie inicjatyw obywatelskich skierowanych na rozwiązywanie lokalnych problemów,
w tym konkurs małych grantów
20 740 USD

Doniecka Fundacja Charytatywna
Dobrota
Donieck

Dotacja na zorganizowanie warsztatu dla organizacji partnerskich Współpraca z samorządem lokalnym, administracją i biznesem
1 720 USD
Organizacja szkolenia Zarządzanie finansami w organizacji pozarządowej
5 000 USD
Dotacja na lata 2006–2007 przeznaczona na rozwój instytucjonalny i popularyzację dobroczynności i aktywności obywatelskiej oraz wspieranie
lokalnych inicjatyw obywatelskich, w tym konkurs małych grantów
28 230 USD

Doniecka Organizacja Obwodowa
Komitetu Wyborców Ukrainy
Donieck

Zorganizowanie szkolenia Prowadzenie biur porad obywatelskich
5 000 USD
Dotacja na lata 2006–2007 przeznaczona na rozwój instytucjonalny i wspieranie lokalnych inicjatyw obywatelskich, w tym konkurs małych grantów
29 338 USD

Fundacja Charytatywna
Imienia Króla Jerzego
Iwano-Frankowsk
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Dotacja na rok 2006 przeznaczona na rozwój instytucjonalny i realizację
konkursu małych grantów na projekty dotyczące obrony praw osób niepełnosprawnych
19 121 USD
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Fundacja Charytatywna Inicjatywy
Społeczne
Charków

Dotacja na rok 2006 przeznaczona na rozwój instytucjonalny oraz wspieranie współpracy organizacji pozarządowych z władzami lokalnymi na rzecz
rozwiązywania lokalnych problemów, w tym konkurs małych grantów
20 148 USD

Fundacja im. Kniaziów Dobroczyńców
Ostrogskich
Równe

Dotacja na rok 2006 przeznaczona na rozwój instytucjonalny i realizację
projektu angażującego społeczności wiejskie obwodu w rozwiązywanie
lokalnych problemów, w tym konkurs małych grantów
20 053 USD

Fundacja Rozwoju Miasta Mikołajowa
Mikołajów

Dotacja na rok 2006 przeznaczona na rozwój instytucjonalny i realizację
projektu wdrażania mechanizmów współpracy organizacji pozarządowych
i władz lokalnych w celu rozwiązywania lokalnych problemów, w tym konkurs
małych grantów
18 503 USD

Fundusz Dobroczynny Inicjatywy
Prawne
Ostrog

Dotacja na rok 2006 przeznaczona na rozwój instytucjonalny i realizację
projektu edukacji obywatelskiej i prawnej dla młodzieży
16 805 USD

Kirowogradzkie Stowarzyszenie
Inicjatywy Obywatelskie
Kirowograd

Dotacja na rok 2006 przeznaczona na rozwój instytucjonalny, poradnictwo
prawne dla obywateli oraz konkurs małych grantów na lokalne inicjatywy
obywatelskie
19 382 USD

Kobiece Centrum Informacyjno-Konsultacyjne
Żytomierz

Dotacja na lata 2006–2007 przeznaczona na rozwój instytucjonalny i aktywizację kobiet w społecznościach wiejskich, w tym konkurs małych grantów
24 200 USD

Rowieńska Obwodowa Organizacja
Społeczna Komitet Wyborców Ukrainy
Równe

Dotacja na lata 2006–2007 przeznaczona na rozwój instytucjonalny i wspieranie inicjatyw obywatelskich w społecznościach lokalnych, w tym konkurs
małych grantów
28 188 USD

Społeczna Niedochodowa Organizacja
Centrum Dobrobytu Społecznego
Czyń Dobro
Czernihów

Dotacja na lata 2006–2007 przeznaczona na rozwój instytucjonalny i aktywizację mieszkańców poprzez angażowanie ich w rozwiązywanie lokalnych
problemów, w tym konkurs małych grantów
24 283 USD

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Gospodarczego Iwanofrankowszczyzny
Iwano-Frankowsk

Dotacja na rok 2006 przeznaczona na rozwój instytucjonalny i realizację
projektu społecznej kontroli nad działalnością władz lokalnych
19 240 USD

Stowarzyszenie Odrodzenie Grycewa
Grycew

Dotacja na rok 2006 przeznaczona na rozwój instytucjonalny i aktywizację
społeczności wiejskich, w tym konkurs małych grantów
20 805 USD

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Obywatelskich Arka
Odessa

Dotacja na rok 2006 przeznaczona na rozwój instytucjonalny i realizację projektu upowszechniania mechanizmów współpracy lokalnych partnerów dla
rozwiązywania problemów lokalnych oraz lepszego wykorzystania środków
publicznych
18 000 USD

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju
Samorządności Lokalnej
Ługańsk

Dotacja na lata 2006–2007 przeznaczona na rozwój instytucjonalny i realizację projektu wspierania rozwoju wspólnot mieszkańców i ich inicjatyw,
w tym konkurs małych grantów
33 996 USD

Użgorodzkie Stowarzyszenie
Studentów Prawa i Młodych
Prawników
Użgorod

Dotacja na rok 2006 przeznaczona na rozwój instytucjonalny, obronę praw
grup zagrożonych marginalizacją, poradnictwo prawne oraz aktywizację
społeczności wiejskich
18 888 USD

Winnicki Obwodowy Komitet
Organizacji Młodzieżowych WOKMO
Winnica

Dotacja na rok 2006 przeznaczona na rozwój instytucjonalny organizacji oraz
projekty z zakresu aktywizacji młodzieży, rozwoju inicjatyw filantropijnych
oraz monitoringu działania instytucji publicznych
22 240 USD
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Żmierinskie Miejskie Stowarzeyszenie
Młodzieży – Inicjatywa
Żmerinka

Zorganizowanie szkolenia Praca z małymi grupami nieformalnymi
5 000 USD
Dotacja na lata 2006–2007 przeznaczona na rozwój instytucjonalny i wspieranie lokalnych inicjatyw obywatelskich, w tym konkurs małych grantów
26 480 USD

Żytomierskie Obwodowe Centrum
Inicjatyw Młodzieżowych
Żytomierz

Dotacja na lata 2006–2007 przeznaczona na rozwój instytucjonalny i aktywizację społeczności wiejskich, w tym konkurs małych grantów
24 940 USD

Organizacje białoruskie*

Dotacje na rok 2006 na rozwój instytucjonalny czterech organizacji partnerskich oraz prowadzenie przez nie projektów z zakresu informacji i edukacji
prawnej i obywatelskiej, aktywizacji społeczności lokalnych i wspierania
lokalnych inicjatyw obywatelskich
104 330 USD
Dotacje na lata 2006–2007 na rozwój instytucjonalny sześciu organizacji
partnerskich i prowadzenie przez nie projektów z zakresu poradnictwa,
informacji i edukacji prawnej oraz aktywizacji lokalnych społeczności
100 370 USD

* ze względu na sytuację polityczną na Białorusi nie podajemy nazw organizacji partnerskich w tym kraju

Wiarygodność i partnerstwo – organizacje
pozarządowe w społecznościach lokalnych
Charkowska Miejska Organizacja
Społeczna Nadzieja
Charków

Projekt Powiedzmy razem NIE przemocy – zwrócenie uwagi mieszkańców
Charkowa i 5 rejonów obwodu na działalność organizacji kobiecych i skonsolidowanie wysiłków wszystkich grup społecznych w walce z przemocą
w rodzinie
1 740 USD

Czernihowska Młodzieżowa
Organizacja Społeczna Centrum
Młodzieży Postępowej Pomarańcz
Czernihów

Projekt Młodzieżowe organizacje Czernihowa w oczach czernihowskiej społeczności – promocja działalności lokalnych organizacji młodzieżowych
wśród mieszkańców Czernihowa, pozyskanie dla nich nowych partnerów
i wolontariuszy oraz zwiększenie wpływu organizacji pozarządowych na
kształtowanie polityki wobec młodzieży w Czernihowie
4 303 USD

Czernihowska Obwodowa Organizacja
Charytatywna ARATTA
Czernihów

Projekt mający na celu promocję działalności organizacji pozarządowych
wśród mieszkańców obwodu, podniesienie ich świadomości obywatelskiej
i zachęcenie do włączenia się w pracę centrów samopomocy obywatelskiej
1 958 USD

Donieckie Młodzieżowe Centrum
Debat
Donieck

Projekt Rozwiązywanie lokalnych problemów poprzez zwiększenie roli organizacji pozarządowych w małych miastach – promocja działalności donieckich
organizacji wśród przedstawicieli władz lokalnych, dziennikarzy i mieszkańców miasta
2 660 USD

Fundacja Charytatywna Inicjatywy
Społeczne
Charków

Projekt Inicjatywy społeczne na Charkowszczyźnie 2005 – popularyzacja
i promocja działalności organizacji pozarządowych w Charkowie, nawiązanie
współpracy i przygotowanie wspólnych projektów trzeciego sektora, administracji państwowej, samorządu i prywatnych przedsiębiorców, zachęcenie
mieszkańców do włączenia się w działalność społeczną
2 225 USD

Kupiańska Miejska Organizacja
Społeczna Departament Inicjatyw
Młodzieżowych
Kupiańsk

Projekt Pierwsza pomoc dla organizacji pozarządowych – przygotowanie
lokalnych organizacji pozarządowych do promocji swoich działań wśród
mieszkańców i władz rejonu
4 225 USD
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Pereczyńska Rejonowa Fundacja
Charytatywna Centrum Obywatelskich
Inicjatyw
Pereczyn

Projekt Współpraca podstawą demokracji – zwiększenie zaufania organów
władzy lokalnej, dziennikarzy i obywateli do organizacji pozarządowych
oraz zachęcenie mieszkańców do angażowania się w działalność trzeciego
sektora
4 260 USD

Regionalna Organizacja Charytatywna
Centrum Inicjatyw Obywatelskich
Kosow

Projekt Zwiększenie efektywności działań organizacji pozarządowych w rejonie
kosowskim – wiarygodność i partnerstwo – podniesienie efektywności działań
regionalnych organizacji pozarządowych i budowanie ich pozytywnego
wizerunku w lokalnej społeczności
2 000 USD

Rówieńska Organizacja Obwodowa
Ukraińskiej Organizacji Społecznej
Ukraińskie Stowarzyszenie Marketingu
Równe

Projekt Wspieranie przedsiębiorczości w sferze zielonej turystyki w obwodzie
Rówieńskim – stworzenie efektywnego systemu komunikacji z lokalną społecznością
3 380 USD

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju
Samorządności Lokalnej
Ługańsk

Projekt Regionalna kampania informacyjna organizacji pozarządowych
– promocja działalności i tworzenie pozytywnego wizerunku organizacji
społecznych w obwodzie ługańskim
4 972 USD

Sumska Obwodowa Młodzieżowa
Organizacja Społeczna Matrix
Sumy

Projekt Przez informowanie ku partycypacji społecznej – upowszechnianie
wiedzy na temat działalności regionalnych organizacji pozarządowych wśród
społeczności lokalnej i przedstawicieli władzy obwodu sumskiego
4 763 USD

Zachodnioukraińska Regionalna
Społeczna Organizacja Non-profit
Wołyńskie Centrum Zasobów
Równe

Projekt Popularyzacja działalności organizacji społecznych obwodu rówieńskiego – przygotowanie organizacji do skutecznej promocji swojej działalności i budowy pozytywnego wizerunku wśród lokalnych partnerów i grup
docelowych
3 382 USD

Organizacje białoruskie*

Dotacje dla 7 organizacji białoruskich na realizację projektów mających
na celu propagowanie ich działalności w społeczności lokalnej, tworzenie
efektywnych metod komunikacji z otoczeniem, aktywizowanie wspólnot
lokalnych, pozyskiwanie wolontariuszy i członków
6 608 USD

Edukacja obywatelska
Białoruskie Stowarzyszenie
im. Roberta Schumana
Warszawa

Rozpowszechnienie wiedzy o Unii Europejskiej poprzez działania skierowane
do wybranych grup społeczeństwa białoruskiego
32 070 USD

Dialog Europejski
Lwów

Projekt Fabryka multiplikatorów – wspieranie rozwoju nieformalnych
inicjatyw z zakresu edukacji europejskiej w małych miejscowościach na
Ukrainie
25 200 USD

Europejski Pogląd
Kijów

Dotacja na informacyjno-analityczny projekt promowania integracji europejskiej – rozwój portalu www.proeuropa.info
25 680 USD

Organizacje białoruskie*

Dotacje dla dwóch organizacji z Białorusi na realizację konkursu wiedzy
o Europie wśród młodzieży szkolnej oraz prowadzenie białorusko-rosyjskojęzycznej strony internetowej poświęconej Unii Europejskiej, opracowanie
metodologii badań trzeciego sektora na Białorusi oraz projekt edukacji
i pomocy prawnej dla organizacji pozarządowych
41 469 USD

* ze względu na sytuację polityczną na Białorusi nie podajemy nazw organizacji partnerskich w tym kraju
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Fundacja Komunikacji Społecznej
Warszawa

Organizacje partnerskie: AIDS-Centrum, Rostock; Soprotiwlienije, Kaliningrad;
Klub Diełowych Żenścin, Kaliningrad
Projekt Merry Ferry – kampania informacyjno-prewencyjna HIV/AIDS
w Obwodzie Kaliningradzkim i na promach pływających po Bałtyku
40 100 zł

Fundacja Rodowo
Sorkwity

Organizacje partnerskie: Volkssolidaritaet, Bad Doberan/Rostock-Land e.V.;
Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych, Kaliningrad
Projekt Szkoła Liderów Młodzieżowych – szkolenia z zakresu prowadzenia
i finansowania małych projektów oraz minigranty na realizację projektów
przygotowanych przez liderów młodzieżowych z Obwodu Kaliningradzkiego
38 836 zł

Samorząd Studentów Uniwersytetu
im. Fryderyka Wilhelma w Bonn
Bonn

Organizacje partnerskie: Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków; Samorząd Studentów Państwowej Akademii Bałtyckiej, Kaliningrad
Sieć międzynarodowej aktywności studenckiej – projekt wymiany doświadczeń
między organizacjami studenckimi w zakresie zaangażowania studentów
w politykę szkolnictwa wyższego
48 062,73 zł

Słubickie Towarzystwo Muzyczne
Słubice

Organizacje partnerskie: Mediationstelle e.V., Frankfurt/Oder; YMCA-Jantar,
Kaliningrad
Projekt COOLtura konfliktu – szkolenia mediatorów szkolnych w Kaliningradzie i wymiana doświadczeń z zakresu mediacji między organizacjami
z Obwodu Kaliningradzkiego, Polski i Niemiec
60 150 zł

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego
Wieku
Gorzów Wielkopolski

Organizacje partnerskie: Jahresringe Landesverband Berlin e.V., Berlin; Echo
Wajny, Kaliningrad
Projekt Przekazywanie doświadczeń w organizowaniu samopomocy dla osób
starszych i niepełnosprawnych – nawiązanie współpracy między organizacjami
seniorów z Polski, Niemiec i Obwodu Kaliningradzkiego
32 080 zł

Stowarzyszenie Wspierania Integracji
z Unią Europejską
Jelenia Góra

Organizacje partnerskie: Fabrik - Bautzen e.V., Bautzen; AEGEE Kaliningrad
Projekt Backpackersi w Kaliningradzie – wypracowanie koncepcji domu
spotkań dla mieszkańców Kaliningradu i turystów, rozszerzenie dotychczasowych doświadczeń polsko-niemieckich na współpracę z organizacją
młodzieżową z Kaliningradu
24 060 zł

Towarzystwo Demokratyczne Wschód
Warszawa

Organizacje partnerskie: Deutsch-Russischer Austausch e.V., Berlin; Fond Demokraticzeskowo Razwitia Gusiewskiego Rajona, Gusiew
Projekt Polscy i niemieccy wolontariusze w Obwodzie Kaliningradzkim – działania na rzecz rozwoju ruchu woluntarystycznego w Obwodzie Kaliningradzkim
44 110 zł

Związek Sportowy Brandenburgii,
Sekcja Młodzieżowa
Poczdam

Organizacje partnerskie: Stowarzyszenie The Point, Wrocław; Kaliningradskij
Centr Grażdanskowo i Patrioticzeskowo Wospitanija Mołodioży, Kaliningrad
Projekt Futbol uliczny dla tolerancji – międzynarodowy turniej futbolu ulicznego w Obwodzie Kaliningradzkim
50 431,20 zł
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Fundacja Collegium Polonicum
Słubice

Organizacja partnerska w Niemczech: Verein Słubfut e.V., Frankfurt/Oder
Projekt Słubfurckie Weekendy – cykl spotkań i imprez kulturalnych z udziałem
mieszkańców obu nadgranicznych miast
13 688 zł

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
Wrocław

Organizacja partnerska w Niemczech: Umweltzentrum, Dresden
Projekt Zielony Targ dla Wrocławia – połączenie drezdeńskiej spółdzielni konsumenckiej oraz wrocławskich Ekojarmarków – próba wypracowania modelu
dystrybucji produktów ekologicznych we Wrocławiu
25 418 zł

Europejski Dom Spotkań – Fundacja
Nowy Staw
Lublin

Organizacja partnerska w Niemczech: Arbeitskreis Ostviertel e.V., Bennohaus
Muenster
Projekt Służyć miastu i obywatelom – wspólna realizacja cyklu programów
multimedialnych dotyczących tematyki społecznej
20 128 zł

Fundacja Polska Akcja Humanitarna
Warszawa

Organizacja partnerska w Niemczech: Pro Asyl e.v., Frankfurt/Main
Projekt Być innym tutaj, wspólne doświadczenie, jedna przyszłość – stworzenie
filmów dokumentalnych o pięciu wybranych rodzinach z Krakowa i Frankfurtu reprezentujących mniejszości narodowe lub uchodźców
34 406 zł

Fundacja Rodowo
Sorkwity

Organizacja partnerska w Niemczech: Arbeitskreis Staedtepartnerschaft Gruenberg, Gruenberg
Projekt Multimedia Twin Towns – młodzieżowe multimedialne warsztaty
i dni partnerstwa Mrągowo–Gruenberg
35 540 zł

Kaszubski Instytut Rozwoju
Kościerzyna

Organizacja partnerska w Niemczech: Club Cölbe-Kościerzyna, Cölbe
Projekt Dzielmy się swoim językiem, kulturą, tradycją – jesteśmy jedną Europą
– wspólny festiwal folklorystyczny
16 574 zł

Klub Kultury Filmowej
Zielona Góra

Organizacja partnerska w Niemczech: Kommunales Kino Cottbus e.V., Cottbus
Projekt Współczesne kino polskie i niemieckie – przegląd twórczości młodych
filmowców z regionu Ziemi Lubuskiej i Brandenburgii
6 185 zł

Ochotnicza Straż Pożarna
Lewin Kłodzki

Organizacja partnerska w Niemczech: Foerdeverein der Freiwilligen Feuerwehr,
Grossbeeren
Projekt Szlakiem bursztynowym przez Europę i do Europy – integracyjny obóz
zimowy młodzieży strażackiej z Niemiec, Czech i Polski oraz letnie zawody
strażackie z udziałem drużyn: niemieckiej, czeskiej i polskiej
42 817 zł

Ochotnicza Straż Pożarna
Szczawnica

Organizacja partnerska w Niemczech: Feiwllige Feuerwehr Perleberg, Perleberg
Projekt Bezpieczeństwo mieszkańców Europy – to nasz wspólny cel – wspólna
konferencja na temat ochrony przeciwpożarowej, wymiana doświadczeń,
cykl koncertów, wystawa
16 801 zł

Ostródzkie Stowarzyszenie Kulturowe
Sasinia
Ostróda

Organizacja partnerska w Niemczech: Kreisgemeinschaft Osterode Ostpreussen,
Osterode am Harz
Projekt Spotkania przyjaciół – cykl wspólnych przedsięwzięć przedstawicieli
organizacji pozarządowych z obu miast, w tym: konkurs literacko-plastyczny,
realizacja filmu dokumentalnego i wydanie wspólnego kwartalnika
19 708 zł

Pomorska Fundacja Słonecznik
Gdańsk

Organizacja partnerska w Niemczech: Kulturzentrum Lagerhouse, Bremen
Projekt Międzynarodowa grupa współpracy Gdańsk–Brema – spotkania robocze, konferencja i seminarium na temat wspólnych inicjatyw partnerskich
organizacji pozarządowych z Gdańska i Bremy
38 367 zł
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Regionalne Towarzystwo Polsko-Niemieckie
Zielona Góra

Organizacja partnerska w Niemczech: Deutsch-Polnisches Verein Cottbus e.V.,
Cottbus
Projekt Historia i Teraźniejszość – współpraca i warsztaty integracyjne młodzieży
– kontynuacja warsztatów artystycznych dla młodych mieszkańców Cottbus
i Zielonej Góry, zwieńczonych wystawami współczesnych i archiwalnych
fotografii
31 850 zł

Salezjańska Organizacja Sportowa
Salos
Czaplinek

Organizacja partnerska w Niemczech: Vfl Bad Schwartau v. 1863 e.V., Bad
Schwartau
Projekt Turniej miast partnerskich – sportowe zawody z udziałem mieszkańców Czaplinka i 5 niemieckich miast partnerskich połączone z zawodami
strażackimi, plenerem malarskim i zabawami integracyjnymi
24 550 zł

Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Słupsk

Organizacja partnerska w Niemczech: Volkshochschule der Stadt Flensburg,
Flensburg
Projekt Tworzymy społeczność europejską ludzi starszych – wyjazdy studyjne
i wspólna sesja naukowa Bałtyk nas łączy
21 646 zł

Stowarzyszenie Biuro Inicjatyw
Społecznych
Tychy

Organizacja partnerska w Niemczech: Der Marzahn-Hellensdorfer Staedtepartnerschaftsverein e.V., Berlin Marzahn
Projekt Integracyjny ogród wszystkich dzieci – utworzenie na terenie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Tychach ogrodu ekologicznego
dostępnego dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych
41 325 zł

Stowarzyszenie Dla Sprawy
Wągrowiec

Organizacja partnerska w Niemczech: Gemischter Chor Schoenwalde 1984
e.V., Schoenwalde-Glien
Projekt Złoty wiek – aktywne życie – cykl spotkań i warsztatów muzycznych
dla seniorów z Wągrowca i Schoenwalde
40 983 zł

Stowarzyszenie im. ks. Jerzego
Niwarda Musolffa
Wągrowiec

Organizacja partnerska w Niemczech: Partnerschaftsverein Adendorf-Wągrowiec e.V., Adendorf
Projekt Kompatybilne przedszkole – wymiana doświadczeń i konferencja na
temat jednolitych form wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
w placówkach oświatowych Wągrowca i Adendorf
17 482 zł

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju
Gminy Gizałki Zielona Przyszłość
Gizałki

Organizacja partnerska w Niemczech: Verein zur Foerderung ger partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden Gizałki und Apen, Apen
Projekt III Europejskie Spotkania Ekologiczne – Gizałki 2005 – cykl tygodniowych szkoleń i konkursów ekologicznych z udziałem przedstawicieli z Apen
i Morl z Niemiec
16 228 zł

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Miasta i Gminy Debrzno
Debrzno

Organizacja partnerska w Niemczech: Foerdeverein Burgruine Freienfels e.V.,
Weinbach-Freienfels
Projekt Średniowiecznym śladem do wspólnej Europy – przygotowanie i realizacja turniejów rycerskich jako formy poznawania wspólnych historycznych
korzeni mieszkańców Debrzna i Freienfels
41 848 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi
Golczewskiej
Golczewo

Organizacja partnerska w Niemczech: Heimatverein Joachimsthal e.V., Joachimsthal
Projekt Spotkania pod basztą – cykliczne spotkania mieszkańców obu partnerskich gmin połączone z imprezami kulturalnymi
27 575 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast
Powiatu Garwolińskiego Wspólnota
Powiatowa
Garwolin

Organizacja partnerska w Niemczech: Fuerstenau aktiv – Marketing und Tourismus e.V., Fuertenau
Projekt Przy wspólnym stole – nasze tradycyjne biesiadowanie – cykl imprez
promujących tradycyjne potrawy obu miast partnerskich
10 365 zł
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Stowarzyszenie Teatr Kana
Szczecin

Organizacja partnerska w Niemczech: Staedtepartner Stettin e.V. Haus der
Familie, Berlin
Projekt Magiczne wieczory – polsko-niemieckie warsztaty integracyjno-teatralne dla młodzieży
25 212 zł

Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki
Szkolnej Przemiana
Tczew

Organizacja partnerska w Niemczech: Freundschftverein Tczew-Witten e.V.,
Witten
Projekt II Międzynarodowa Konferencja Przeciwdziałania Patologiom Społecznym – konferencja połączona z młodzieżowymi konkursami plastycznym
i zawodami sportowymi
12 472 zł

Stowarzyszenie Troski o Dzieci
i Młodzież im. ks. Bronisława
Markiewicza
Krosno

Organizacja partnerska w Niemczech: Verein für Leibesertüchtigung Edewecht
e.V., Edewecht-Ammerland
Projekt W stronę wzajemnego otwarcia – warsztaty artystyczne i zawody
sportowe dla młodzieży z obu partnerskich gmin
38 117 zł

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych
Szczecin

Organizacja partnerska w Niemczech: Arbeitswohlfahrt Kreisverband Bremerhaven e.V., Bremerhaven
Utworzenie w oparciu o wymianę doświadczeń z Niemcami grupy inicjatywnej na rzecz stworzenia mieszkań chronionych oraz psychiatrii środowiskowej dla osób chorych psychicznie
31 541 zł

Stowarzyszenie Wspierania Integracji z
Unią Europejską
Jelenia Góra

Organizacja partnerska w Niemczech: Fabrik Bautzen e.V., Bautzen
Projekt Polsko-niemiecka integracja poprzez muzykę – warsztaty bębniarskie
z udziałem młodych mieszkańców miast partnerskich Jeleniej Góry i Bautzen
37 540 zł

Towarzystwo Miłośników Bolesławca
Bolesławiec

Organizacja partnerska w Niemczech: Bundesheimatgruppe Bunzlau zu
Siegburg Verein, Siegburg
Projekt Nasza wspólna historia – polsko-niemiecki dorobek kulturowy drogą
wzajemnego poznania i współdziałania – zebranie i prezentacja wkładu
społeczności polskiej i niemieckiej w tworzenie dorobku kulturowego
Bolesławca
20 945 zł

Zamojskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
Zamość

Organizacja partnerska w Niemczech: Erasmus Widmann Gymnasium, Schulzentrum, Schwaebisch Hall
Projekt Na wspólnej drodze – cykl wspólnych przedsięwzięć kulturalnych
z udziałem młodzieży z Zamościa i Schwaebisch Hall
24 251 zł

Żuławskie Towarzystwo Sportowe
Nowy Dwór Gdański

Organizacja partnerska w Niemczech: Stadtsportverband e.V, Hennef
Projekt Różni, a jednak tacy sami – cykl wspólnych imprez sportowych
młodzieży polskiej, niemieckiej i pochodzącej z miejscowości Swietłyj
w Obwodzie Kaliningradzkim
44 941 zł

Program Wschód-Wschód
Projekty realizowane w Polsce
Białoruskie Forum Samorządowe w RP
Hajnówka

Podlasie – Grodno. Sąsiedzkie Spotkania Samorządowe – warsztaty szkoleniowe dla przedstawicieli samorządów z małych miejscowości, zarządów lokalnych, członków rad wiejskich i organizacji pozarządowych z okolic Grodna
w Białorusi prezentujące sposób funkcjonowania, rolę oraz kompetencje
samorządów lokalnych w Polsce
14 200 zł

Centralny Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli
Warszawa

Szkolne kluby europejskie w polskich i ukraińskich szkołach – seminarium
dla dyrektorów szkół z terenu Ukrainy poświęcone metodologii pracy
w ramach Szkolnych Klubów Europejskich w polskich szkołach gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych na terenie Warszawy
1 500 zł
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Centrum Kształcenia i Dialogu
Theotokos
Gliwice

Donbas korzysta z doświadczenia Śląska – wizyty studyjne przedstawicieli
Agencji Rozwoju Regionalnego z Donbasu, podczas których uczestnicy
poznają aktywizujące metody zwalczania bezrobocia, rewitalizacji terenów
poprzemysłowych, przeciwdziałania patologiom społecznym, a także biorą
udział w treningu przywództwa i pracy zespołowej oraz szkoleniach na temat
bezrobocia i jego konsekwencji
33 530 zł

Centrum Rozwoju SpołecznoEkonomicznego
Sędziszów Małopolski

Zaangażowanie kobiet w politykę – wizyta studyjna na Podkarpaciu działaczek społecznych z Ukrainy i z Litwy mająca na celu przekazanie wiedzy na
temat profesjonalnego kształtowania wizerunku oraz prezentację polskich
doświadczeń z zakresu organizowania kampanii wyborczych, przemówień
publicznych, a także promocji kobiet w polityce
21 830 zł

Centrum Wspierania Aktywności
Lokalnej CAL
Warszawa

Aktywna wspólnota w praktyce – rozwój ukraińskiej sieci centrów aktywności
lokalnej – pięciodniowa wizyta studyjna dla przedstawicieli ukraińskich
centrów aktywności lokalnej w celu przekazania polskich doświadczeń
wykorzystania metod pracy w środowisku lokalnym opracowanych przez
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
14 360 zł

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa
Wrocław

Szkoła zmiany na lepsze! – wizyta studyjna i szkolenie dla 60-osobowej grupy
nauczycieli, uczniów i przedstawicieli lokalnych elit z pięciu białoruskich
wiosek w celu przygotowania uczestników do prowadzenia małych projektów kulturalno-społecznych i stworzenia w oparciu o szkoły ośrodków
aktywności lokalnej
54 600 zł

Fundacja Elbląg Fundusz Lokalny
Regionu Elbląskiego
Elbląg

Dzielimy się doświadczeniami – tygodniowa wizyta studyjna w Polsce przedstawicieli funduszy lokalnych, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych i biznesu z Kazachstanu poświęcona działalności funduszy lokalnych
w Polsce
35 100 zł

Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Warszawa

Ulepszenie mechanizmów polityki migracyjnej na Ukrainie – dzielenie się
doświadczeniami w zakresie umów readmisyjnych – szkolenie nt. kwestii technicznych, prawnych i operacyjnych związanych z nielegalnymi imigrantami
oraz wizyta studyjna w polskich ośrodkach dla uchodźców grupy ukraińskich
urzędników niższego szczebla ze Straży Granicznej, Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, Państwowego Komitetu ds. Narodowości i Migracji oraz
przedstawicieli trzeciego sektora zajmujących się bezpośrednio problemami
imigrantów
51 000 zł

Fundacja Odzew
Leszno

Trójkąt: Leszno–Mińsk–Tarnopol – seminarium edukacyjne nt. rozwoju lokalnego i współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi z udziałem
przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów z Białorusi i przedstawicieli organizacji, samorządu lokalnego i mediów z Ukrainy
41 300 zł

Fundacja Partners Polska
Warszawa

Poprawa obsługi petentów w urzędach miejskich w Gruzji – wizyta studyjna
grupy trenerów gruzińskich organizacji pozarządowych w Polsce w celu
poznania technicznych i proceduralnych rozwiązań dotyczących systemu
19 690 zł
obsługi klienta w urzędach w Polsce

Fundacja Rodowo
Sorkwity

Kluby Europejskie – przeniesienie doświadczeń na Ukrainę i do Mołdawii – wizyta studyjna i seminarium dla nauczycieli z Mołdawii i z Ukrainy połączone
z seminarium i szkoleniem dla grupy uczniów z tych krajów, których efektem
będzie założenie sieci klubów europejskich w szkołach na terenie Ukrainy
i Mołdawii
34 260 zł

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
Lublin

Centrum Edukacji Obywatelskiej – dwa spotkania szkoleniowe dla członków
ukraińskich Akademii Liderów Młodzieżowych na temat zakładania i funkcjonowania młodzieżowych firm społecznych, które zaowocować mają
założeniem Centrum Edukacji Obywatelskiej w Berdiańsku na Ukrainie
47 910 zł
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La Strada Fundacja Przeciwko
Handlowi Kobietami
Warszawa

Przyjemnej podróży! – kampania edukacyjno-prewencyjna nt. handlu kobietami na granicy polsko-białoruskiej prowadzona przez polskie działaczki
Fundacji La Strada i liderki z białoruskiego oddziału YWCA (czterodniowa
akcja ulotkowa skierowana do cudzoziemek przekraczających granicę
polską w Kuźnicy Białostockiej, Bobrownikach, Terespolu i Sławatyczach
nt. warunków pracy i pobytu w Polsce, spotkanie informacyjne z załogami
granicznej placówki kontrolnej w Sławatyczach i Kuźnicy Białostockiej
i z wicekonsulem polskim w Brześciu, oraz szkolenie nt. procederu handlu
kobietami dla pracowników aresztów deportacyjnych)
12 762 zł

Małopolski Instytut Samorządu
Terytorialnego i Administracji FRDL
Kraków

Decentralizacja publicznych usług komunalnych i budowa partnerstwa publiczno-prywatnego – wizyta studyjna w Krakowie grupy burmistrzów i przedstawicieli Związku Miast Albańskich w celu prezentacji nowych rozwiązań
z zakresu zarządzania w administracji publicznej, budowania partnerstwa
publiczno-prywatnego, zdobywania środków z funduszy zewnętrznych
(głównie z UE), a także rozwiązań umożliwiających łatwiejszą obsługę
petentów w urzędach publicznych
14 622,27 zł

Polskie Stowarzyszenie Edukacji
Prawnej
Warszawa

Wprowadzanie w życie formuł sprawiedliwości wyrównawczej w polityce karnej – wizyta studyjna dla ekspertów z zakresu prawa karnego z Mołdawii
w ośrodkach rehabilitacji społecznej dla dorosłych i młodzieży prezentująca
formy sprawiedliwości naprawczej stosowane w Polsce połączona ze szkoleniem z zakresu sprawiedliwości naprawczej, mediacji i probacji
25 000 zł

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów
i Animatorów Klanza
Lublin

Myśl globalnie, działaj lokalnie – spotkanie robocze i wizyta studyjna
w Polsce grupy pedagogów z Ukrainy i z Polski w celu wypracowania modelu
aktywizacji środowisk lokalnych przy udziale szkoły
13 234 zł

Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.
Rzeszów

Ukraińsko-polsko-gruzińskie doświadczenia i najlepsza praktyka działania agencji rozwoju regionalnego – wizyta studyjna przedstawicieli agencji rozwoju
regionalnego z Ukrainy i Gruzji, której celem jest zapoznanie uczestników
z 10-letnim dorobkiem polskich agencji rozwoju rolnictwa (prezentacja
działań agencji w małej miejscowości, średnim i dużym mieście oraz
w regionie o szczególnym charakterze, a także przykładów ich współpracy
na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów typu: bezrobocie, wysypiska
śmieci i utylizacja, odpływ młodzieży z terenów wiejskich)
72 196 zł

Stowarzyszenie Centrum Współpracy
Młodzieży
Gdynia

Międzykulturowy dialog polsko-ukraiński (kontynuacja projektu West-East Transit, którego celem jest przygotowanie ukraińskich działaczy
młodzieżowych do współpracy w ramach międzynarodowych projektów
młodzieżowych) – dziewięciodniowe warsztaty z udziałem wolontariuszy
organizacji młodzieżowych z Ługańska i okręgu lwowskiego oraz grupy
młodych gdańszczan: prezentacja struktury polskiego systemu oświaty oraz
form nieformalnej edukacji (gry symulacyjne i debaty), wizyty w szkołach,
poznawanie polskiej kultury i historii
13 042 zł

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Kwidzyn

Problem społeczno-ekologiczny: ŚMIECI – szkolenia dla przedstawicieli
ekologicznych organizacji pozarządowych z Kaliningradu nt. planowania
i wdrażania profesjonalnej kampanii społecznej, połączone z wizytą studyjną
szlakiem składowisk odpadów i seminarium podsumowującym. Projekt zakończy przeprowadzenie kampanii społecznej Odpady czy śmieci? w Polsce
(Kwidzyn, Prabuty) i w Obwodzie Kaliningradzkim
34 800 zł
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Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Ziarno
Słubice

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju – budowanie przyszłości wiejskiej Europy – międzynarodowe seminarium tematyczne z udziałem 100 praktyków
z organizacji społecznych i rządowych z 22 krajów „starej” i „nowej” Unii oraz
krajów aspirujących do akcesji, którego celem jest zbudowanie europejskiej
sieci współpracy na rzecz wymiany pomysłów i wdrażania dobrych, sprawdzonych rozwiązań problemów społecznych na terenach wiejskich
32 620 zł

Stowarzyszenie Odnowy Obszarów
Wiejskich Wieś i Europa
Kraków

Centra aktywności lokalnej w wiejskich rejonach Rogatina i Czarnomorska
na Ukrainie – dziesięciodniowe warsztaty w Polsce dla 20 osobowej grupy
liderów wiejskich z Ukrainy służące opracowaniu strategii rozwoju lokalnego
obszarów wiejskich dla utworzonych na bazie uczestniczących w warsztatach
organizacji dwóch Centrów Aktywności Lokalnej w Rogatinie i Czarnomorskim
49 910 zł

Stowarzyszenie Polskie Centrum
Mediacji
Warszawa

Współdziałanie krajów Europy Wschodniej i Środkowej w rozwoju sprawiedliwości naprawczej i mediacji – seminarium z udziałem przedstawicieli organizacji
pozarządowych lub uczelni zajmujących się kwestiami sprawiedliwości
naprawczej i mediacji z Ukrainy, Mołdawii, Białorusi, Litwy, Słowenii, Rosji
w celu opracowania wspólnego planu strategicznego na najbliższe pięć lat
w kwestii efektywnego wprowadzania mediacji i sprawiedliwości naprawczej
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
13 660 zł

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń
Kowale Oleckie

Tacy sami – dwudniowe spotkanie opiekunów, podopiecznych, terapeutów
i dyrektorów domów opieki społecznej w Kowalach Oleckich z Litwy, Rosji
i Polski nt. systemu opieki nad osobami niepełnosprawnymi i sposobów ich
aktywizacji
7 410 zł

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym Krok za Krokiem
Zamość

Pomarańczowa szansa – polsko-ukraińska wymiana doświadczeń w dziedzinie
kompleksowego wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin – szkolenia dla organizacji zajmujących się pomocą dzieciom niepełnosprawnym
z Lwowa i Białej Cerkwi połączone z prezentacją polskich doświadczeń
z zakresu integracji i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych (wizyta
w Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutycznym dla dzieci niepełnosprawnych
w Biłgoraju, udział warsztatach terapii zajęciowej w Biłgoraju i w Zamościu)
18 814 zł

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
Gminy Chocz
Chocz

Organizacje pozarządowe a władze lokalne – wizyta studyjna w gminie
Chocz liderów społecznych oraz przedstawicieli władz lokalnych ze Słowacji, Łotwy i Litwy oraz przedstawicieli gmin Wiefelstede i Bodenkirchen
z Niemiec prezentująca polskie doświadczenia współpracy organizacji społecznych z samorządem gminy (wizyta w ośrodkach resocjalizacji MONAR
i Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowolipsku oraz szkołach i świetlicach
wiejskich)
12 700 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
Warszawa

Ałmaty – miasto bez barier dla niepełnosprawnych – wizyta studyjna działaczy społecznych zajmujących się problemami ludzi niepełnosprawnych,
przedstawicieli organizacji pozarządowych i władz lokalnych oraz architekta
i dziennikarza z Kazachstanu w celu prezentacja form działalności na rzecz
polepszenia sytuacji grupy docelowej: w tym prawodawstwa dotyczącego
dostępności budynków dla niepełnosprawnych
77 073 zł
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Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów
Osób z Zespołem Downa
Bardziej Kochani
Warszawa

Twoje dziecko ma zespół Downa – szpitalna opieka nad matkami dzieci,
u których stwierdzono wady genetyczne. Polska na tle innych krajów bloku
wschodniego – seminarium porównawcze z udziałem 50-osobowej grupy
ekspertów i przedstawicieli organizacji pozarządowych i czasopism poświęconych problemom dzieci z zespołem Downa z Rosji, Słowacji, Czech
i Ukrainy, prezentujące standardy opieki szpitalnej nad matkami nowonarodzonych dzieci, u których stwierdzono tę chorobę i konfrontujące sposoby
przekazywania rodzicom informacji o niepełnosprawności dziecka, metody
pomocy i psychicznego wsparcia stosowane w krajach uczestników
26 640 zł

Stowarzyszenie Szkoła Liderów
Warszawa

Białoruska Szkoła Liderów – warsztaty szkoleniowe dla członków organizacji
pozarządowych i społeczników z Białorusi mające na celu przekazanie przyszłym liderom wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy w organizacjach
pozarządowych, partiach politycznych i mediach
39 400 zł

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa
Borussia
Olsztyn

Polskie i rosyjskie interpretacje wspólnej historii – spotkanie warsztatowo-seminaryjne z udziałem rosyjskich nauczycieli z Rosji centralnej, Obwodu
Kaliningradzkiego i z Polski omawiające punkty sporne w historii obu narodów i przygotowujące nauczycieli obu krajów do przeniesienia na grunt
szkolny nowej interpretacji wspólnej historii
31 130 zł

Towarzystwo Demokratyczne Wschód
Warszawa

Europejska karta języków – uczymy sie razem w różnych językach – dwie wizyty
studyjne w Polsce przedstawicieli systemu oświaty Autonomicznej Republiki
Krymskiej w celu przekazania polskich i europejskich doświadczeń z zakresu edukacji w językach mniejszości oraz reformy oświaty uwzględniającej
zalecenia Europejskiej Karty Języków
45 150 zł

Towarzystwo Rozwoju Strzegowa
Strzegowo

Polsko-ukraińska wymiana doświadczeń w kształtowaniu rozwoju gospodarczego oraz przeciwdziałania bezrobociu – wizyta studyjna dla grupy przedstawicieli samorządów lokalnych i przedsiębiorców prywatnych z Krymu nt.
sposobów likwidacji bezrobocia, pokazująca doświadczenia i osiągnięcia
gminy Strzegowo i powiatu mławskiego
32 300 zł

Uniwersytet Wrocławski, Katedra
Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej
Wrocław

Nowe Media – Nowe w Mediach – debata i dwudniowe warsztaty na Uniwersytecie Wrocławskim dla młodych dziennikarzy z Białorusi i Ukrainy
z udziałem dziennikarzy polskich i studentów dziennikarstwa tej uczelni nt.
dziennikarstwa zaangażowanego w kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i monitorującego przejrzystość życia publicznego
19 950 zł

Projekty realizowane w innych krajach regionu
2 seminaria Centra aktywności lokalnej
w wiejskich regionach wschodniej
i południowej Ukrainy
Rogatyń, Czarnomorsk, Ukraina

Uczestnicy z Polski: Tomasz Guzdek, Stanisława Sady (Stowarzyszenie Odnowy Obszarów Wiejskich Wieś i Europa, Kraków)
1 263,21 zł

Konferencja Aktywna rekreacja osób
niepełnosprawnych
Lwów, Ukraina

Uczestnicy z Polski: Grażyna Holly (Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki
Górne), Witold Pycior (Regionalny Instytut Ekorozwoju Terenów Wiejskich),
Grzegorz Sawczuk (Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
Przystań, Nowa Wieś Ełcka), Leszek Skrętkowicz (Karkonoski Park Narodowy,
Szklarska Poręba)
2 238,77 zł

Konferencja Dostęp do sądu. Praktyka
amicus curiae – przyjaciela sądu
Kijów, Ukraina

Uczestnicy z Polski: Sławomir Cybulski, Jerzy Swaton (Helsińska Fundacja
Praw Człowieka, Warszawa)
2 455,80 zł
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Konferencja Kobiety a przedsiębiorczość
– współpraca ukraińsko-polska
Lwów, Ukraina

Uczestnicy z Polski: Ewa Baranowska (Centrum Florystyczne Baranowska-Bukiety, Wrocław), Barbara Głębocka (Osada Jeździecka Bata, Szklarska
Poręba), Iwona Grabowska (Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, Grodziszcze), Joanna Jeż (Dolnośląska Izba Przemysłowa Małej
i Średniej Przedsiębiorczości, Wrocław), Dariusz Podyma (Wrocławska
Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocław), Teresa Trelka (Stowarzyszenie
Pegaz, Kowary), Jadwiga Użyczyn (Instytut Kosmetyczno-Medyczny Jadwiga
s.c., Wrocław), Janina Woźna (Urząd Miasta, Wrocław), Alicja Wrona (Firma
Turystyczna Skorpion, Wrocław)
3 300,00 zł

Konferencja Ochrona praw człowieka
w rozwoju biotechnologii
Wilno, Litwa

Uczestnicy z Polski: Joanna Różyńska (Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
Warszawa), Zbigniew Zalewski (Zakład Filozofii i Bioetyki, Uniwersytet
Jagielloński, Kraków), Andrzej Górski (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, Wrocław)
3 217,07 zł

Konferencja Ukraińsko-Polska
współpraca na rzecz wdrażania
sprawiedliwości wyrównawczej
we Wschodniej Europie
Kijów, Ukraina

Uczestniczki z Polski: Agnieszka Rękas, Janina Waluk (Polskie Centrum
Mediacji, Warszawa)
788,76 zł

Konferencja Współpraca między
sektorem publicznym a organizacjami
pozarządowymi
Tallin, Estonia

Uczestnicy z Polski: Łukasz Domagała (Regionalne Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych, Wałbrzych), Anna Kozieł (Przedstawicielstwo
Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli), Mirosław Starzyński (Urząd
m. st. Warszawy), Zbigniew Wejcman (Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Warszawa)
7 265,63 zł

Międzynarodowa konferencja
wschodnioeuropejskich organizacji
LGBT Nasz świat: Rozszerzając granice
Kijów, Ukraina

Uczestnicy z Polski: Łukasz Pałucki (Fundacja LGBT, Kraków), Sylwia Strębska,
Agnieszka Weseli (Porozumienie Lesbijek, Warszawa)
3 564,48 zł

Monitoring wyborów prezydenckich na
Ukrainie Wybory na Ukrainie w oczach
społeczności światowej
Ukraina

Uczestnik z Polski: Paweł Płuska (TVN, Warszawa)

990,70 zł

Seminarium Dobre praktyki
w rozwoju społeczności w regionach
przemysłowych
Donieck, Ukraina

Uczestnicy z Polski: Teresa Jankowska, Karina Stempel (Centrum Wspierania
Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa)
3 613,88 zł

Seminarium i symulacja rozprawy
dotyczącej prawa azylowego
Budapeszt, Węgry

Uczestnicy z Polski: Agnieszka Bednarek, Łukasz Bożekowski, Andrey Nidekker, Natalja Zitkevits (Uniwersytecka Poradnia Prawna Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków)
2 286,76 zł

Seminarium Mentoring dla dzieci ze
środowisk zaniedbanych
Wilno, Litwa

Uczestnicy z Polski: Bożena Gwizdek, Agata Jażdzewska, Piotr Konczewski,
Anna Strumińska (Fundacja Starszy Brat, Starsza Siostra Polska, Warszawa)
4 152,42 zł

Seminarium Mniejszości narodowe
w rozszerzonej Unii Europejskiej
Wilno, Litwa

Uczestniczki z Polski: Zofia Jaroszewicz-Pieresławcew (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn), Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska (Muzeum Warmii
i Mazur, Olsztyn)
840,49 zł

Seminarium Obecne i przyszłe
wyzwania w rozwoju programów
nauczania: studium przypadków
i inicjowanie współpracy na rzecz zmian
Sinaia, Rumunia

Uczestnik z Polski: Grzegorz Mazurkiewicz (Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa)
1 334,69 zł

Sprawozdanie 2005

97

Dotacje

Seminarium Od diagnozy do działania:
problem HIV/AIDS w więzieniach
Kijów, Ukraina

Uczestnik z Polski: Feliks Świrszcz (Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej
w Lublinie)
1 353,09 zł

Seminarium Osoby starsze w nowej Unii
Europejskiej
Wilno, Litwa

Uczestniczka z Polski: Bernarda Gan (Fundacja Samaritanus, Poznań)
1 002,04 zł

Seminarium Piętnaście lat tworzenia
modeli polityk migracyjnych
Praga, Czechy

Uczestnicy z Polski: Dariusz Stola (Ośrodek Badań Migracji, Uniwersytet
Warszawski), Bartłomiej Tokarz (Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa)
1 715,18 zł

Seminarium Program Eureka
– doświadczenia Polski, Czech i Węgier
dla Ukrainy
Kijów, Ukraina

Uczestnicy z Polski: Zbigniew Machula, Jerzy Tokarski (Ministerstwo Nauki
i Informatyzacji, Departament Współpracy Międzynarodowej, Warszawa)
3 389,68 zł

Seminarium Prywatne obywatelstwo:
Prawo do posiadania praw
Ljubljana, Słowenia

Uczestnik z Polski: Kamil Orłowski (Instytut Antropologii, Uniwersytet Warszawski)
1 748,90 zł

Seminarium Razem w Europie: Strategie
marketingowe rozwoju regionu
Tarnopol, Ukraina

Uczestnicy z Polski: Agata Jakubowska, Katarzyna Balcerowicz, Tomasz
Bernat, Barbara Czerniachowicz, Aleksandra Gąsior-Żarska, Barbara Kryk,
Grażyna Maniak, Ewa Mazur-Wierzbicka, Sandra Misiak, Renata Nowak-Lewandowska, Iga Rudawska, Małgorzata Ślusarczyk-Jurek, Jadwiga Wawer-Bernat, Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Patrycja Zwiech (Uniwersytet
Szczeciński)
15 860,51 zł

Seminarium Rola policji w rozwoju
współpracy na rzecz prewencji
i resocjalizacji: wymiana dobrych
praktyk i doświadczeń
Wilno, Litwa

Uczestnicy z Polski: Jarosław Bieliński, Mikołaj Linda, Izabella Szustakiewicz
(Komenda Stołeczna Policji, Wydział Prewencji)
3 566,88 zł

Seminarium Rozwój społeczności
lokalnych a grupy marginalizowane
Bankia i Lom, Bułgaria

Uczestnik z Polski: Marta Henzler (Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
CAL, Warszawa)
1 582,02 zł

Seminarium Strategia rozwoju
społeczności lokalnej w rezerwatach
biosfery
Lwów, Ukraina

Uczestnicy z Polski: Magdalena Kamola, Elżbieta Kuśmierczyk, Przemysław
Kuśmierczyk (Ekologiczny Klub UNESCO, Lublin), Janina Jaszczur, Sylwia
Majka (Stowarzyszenie Pegaz, Karpacz)
2 579,87 zł

Seminarium Strategie zapobiegania
przemocy wobec dzieci i młodzieży
Wilno, Litwa

Uczestnicy z Polski: Agnieszka Idziak, Tomasz Rajtar (Instytut Ekspertyz
Sądowych, Kraków)
1 764,32 zł

Seminarium Tranzyt wschód-zachód:
Nieformalna edukacja młodzieży
Ługańsk, Ukraina

Polscy uczestnicy: Tomasz Brodewicz, Anna Krzeszowska (Centrum Współpracy Młodzieży, Gdynia)
3 682,92 zł

Seminarium Wymiana doświadczeń
w egzekwowaniu praw uwięzionych
kobiet
Wilno, Litwa

Uczestnicy z Polski: Sylwia Korecka-Ziółkowska (Zakład Karny w Ostródzie),
Renata Maria Niziołek (Zakład Karny w Krakowie-Nowej Hucie), Barbara
Stańdo-Kawecka (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
3 305,28 zł
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Seminarium Wzmacnianie lokalnej
demokracji w Europie Środkowej
i Wschodniej i w nowych państwach
niepodległych
Budapeszt, Węgry

Uczestnicy z Polski: Bobina Dumitrita, Marek Szajczyk, Artur Rachuba (Stowarzyszenie Animatorów Społecznych SAS, Pułtusk)
3 735,09 zł

Spotkanie Liderów Centrów
i Programów Wolontariackich
Lwów, Ukraina

Uczestnicy z Polski: Wenancjusz Babicz, Anna Prażmo (Stowarzyszenie Mali
Bracia Ubogich, Lublin), Anna Garbat (Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, Jaworzno), Małgorzata Godowska (Fabryka Przyszłości, Warszawa),
Joanna Grabias (Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Rzeszów), Adam
Halemba (Fundacja Rodowo, Sorkwity), Magdalena Herszkowicz (Centrum
Współpracy Młodzieży, Gdynia), Tomasz Kapuśniak (Europejski Dom Spotkań
– Fundacja Nowy Staw, Lublin), Marcin Lasota (Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany Anawoj, Michałowo), Magdalena
Lesińska (Polska Akcja Humanitarna, Wrocław), Anna Szczęsny (Centrum
Młodzieży im. H. Jordana, Kraków), Marcin Węc, Dominik Wołek (Związek
Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, Kraków)
3 690,46 zł

Spotkanie podsumowujące projekt
Społeczeństwo obywatelskie
i mniejszości etniczne wobec zmian
globalnych
Liepaja, Łotwa

Uczestnicy z Polski: Magdalena Lesińska (Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
Warszawa), Tomasz Kapuśniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Lublin)
2 104,99 zł

Warsztaty Demokratyzacja Rządów:
Międzynarodowe Doświadczenia dla
Kirgizji i Azji Centralnej
Biszkek, Kirgizja

Uczestnik z Polski: Krzysztof Kozłowski (Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski)
2 342,38 zł

Warsztaty Edukacja a zapobieganie
przemocy wśród młodzieży
Oreda, Rumunia

Uczestnik z Polski: Robert Korpysz (Studenckie Stowarzyszenie Przyjaciół
ONZ, Lublin)
1 127,67 zł

Warsztaty Edukacja europejska
w ukraińskich szkołach
Kijów, Ukraina

Uczestnicy z Polski: Joanna Gospodarczyk, Katarzyna Koszewska, Mirosław
Sielatycki (Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa), Małgorzata Rogaczewska (Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie), Eugeniusz Świtała
(Kuratorium Oświaty, Poznań)
6 264,07 zł

Warsztaty Karpacki ROAD – w stronę
zróżnicowanej gospodarki rolnej
Timisoara, Rumunia

Uczestnicy z Polski: Artur Chołody, Mikołaj Maźwa, Paweł Sendrowski, Marcin
Staszak (Fundacja Wspierania Polskiego Rolnictwa, Poznań)
4 863,00 zł

Warsztaty Katastrofy w środowisku
naturalnym: przyczyny, prewencja
oraz eliminacja konsekwencji
Jaworiw, Ukraina

Uczestnicy z Polski: Roman Boruń, Sylwester Hamera, Ryszard Kępiński, Czesław Lalewicz, Zbigniew Muszczak, Marek Woźnica (Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach), Jarosław Kasprzyk, Jolanta Migdał
(Klub Gaja, Wilkowice), Tadeusz Grabowski (Roztoczański Park Narodowy,
Zwierzyniec), Józef Plewniak (Akademia Rolnicza w Krakowie) 2 679,12 zł

Warsztaty Młodzieżowa Szkoła
Demokracji
Druskienniki, Litwa

Uczestnicy z Polski: Martyna Bildziukiewicz, Michał Jędrzejek, Marcin
Kolago, Adam Skowron, Agnieszka Wesołowska (Fundacja Młodzieżowej
Przedsiębiorczości, Warszawa)
6 431,64 zł

Warsztaty młodzieżowe Europa
dla Białorusi
Wilno, Litwa

Uczestnicy z Polski: Alex Gibb, Caroline Huinh Van (Grupa Robocza Białoruś,
College of Europe, Natolin)
727,63 zł

Sprawozdanie 2005

99

Dotacje

Warsztaty Nowa rola granicy
w zjednoczonej Europie
Bratysława, Słowacja

Uczestnicy z Polski: Alina Awramiuk, Magdalena Barańska, Marta Derek,
Małgorzata Durydiwka, Stefan Kałuski, Izabella Łęcka, Mikołaj Madurowicz,
Joanna Markowska, Kinga Rucińska, Jarosław Suchożerbski, Katarzyna
Szmigiel, Waldemar Wilk, Tomasz Witesa, Tomasz Zegar, Elwira Żmudzka
(Uniwersytet Warszawski)
4 473,51 zł

Warsztaty Nowatorskie inicjatywy
we wspieraniu praw kobiet
Praga, Czechy

Uczestniczka z Polski: Claudia Snochowska-Gonzales (kulturoznawca, Warszawa)
446,86 zł

Warsztaty Ogólnodostępne
środki komunikacji w środowisku
akademickim
Kijów, Ukraina

Uczestnicy z Polski: Jacek Gajewski (Stowarzyszenie Sieci komputerowych
Krajów Europy Środkowej i Wschodniej CEEENet, Warszawa), Jacek Kornacki
(Polska Akademia Nauk, Warszawa)
2 098,08 zł

Warsztaty Transformacja polityki
edukacyjnej
Wilno, Litwa

Uczestnik z Polski: Elżbieta Putkiewicz (Instytut Spraw Publicznych, Warszawa)
987,98 zł

Warsztaty Wyzwania edukacji
wielokulturowej
Cluj-Napoca, Rumunia

Uczestnik z Polski: Maia Iliycheva (Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa)
1 471,50 zł

Warsztaty Zastosowanie nowych
technologii informacyjnych w edukacji
Erewań, Armenia

Uczestnik z Polski: Jacek Gajewski (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego)
2 741,72 zł

Wizyta polskich trenerów Poprawa
obsługi petentów w urzędach miejskich
w Gruzji
Tbilisi, Gruzja

Uczestnicy z Polski: Ilona Iłowiecka-Tańska (Fundacja Partners Polska, Warszawa), Zbigniew Rzerzycki (Urząd Dzielnicy Praga Północ, Warszawa)
5 911,64 zł

Wizyta przygotowawcza do
szkolenia oraz szkolenie w projekcie
Przedsiębiorczość młodzieży:
Polska – Ukraina
Iwano-Frankowsk, Ukraina

Uczestnicy z Polski: Tomasz Guzdek, Stanisława Sady (Stowarzyszenie Odnowy Obszarów Wiejskich Wieś i Europa, Kraków)
1 445,23 zł

Wizyta robocza grupy polskiej
– zakładanie Centrum Edukacji
Obywatelskiej
Berdiańsk, Ukraina

Uczestnicy z Polski: Wacław Czakon, Zofia Jaroszuk, Grażyna Joachimowicz
(Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Lublin)
4 133,65 zł

Wizyta studyjna i dyskusja
Zapobiegania wykluczeniom
społecznym: polskie doświadczenia
w aktywizacji obszarów wiejskich
Pascani, Mołdawia

Uczestnicy z Polski: Gabriela Bilkiewicz (Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Polesia Lubelskiego, Podedworze), Romuald Domański (Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa), Dorota Gromowska (Gmina Cekcyn), Stanisław
Kruczek (Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna, Tyczyn), Włodzimierz Pietroczuk (Starostwo Powiatowe, Hajnówka), Włodzimierz Szczałuba (Fundacja
im. Witolda Gombrowicza, Witulin), Marek Ząbek (Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości, Błażowa)
15 075,47 zł

Wizyta studyjna Polskie doświadczenia
w zwalczaniu bezrobocia przekazane
Symferopolowi
Symferopol, Ukraina

Uczestnicy z Polski: Krzysztof Jakubowski, Bożena Robakiewicz, Joanna
Zalewska, Witold Żerański (Towarzystwo Rozwoju Gminy Strzegowo)
2 795,26 zł
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Przychody
Open Society Institute, Nowy Jork
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, Waszyngton
Robert Bosch Stiftung, Stuttgart
Wpłaty 1%
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa
Charles Stewart Mott Foundation, Flint, Michigan
Friends of Batory Foundation, Waszyngton
Ford Foundation, Nowy Jork
Commercial Union Polska Sp. z o.o., Warszawa
Canadian International Development Agency – Official Development Assistance in Central
Europe CIDA-ODACE, Bratysława
Darczyńcy indywidualni z Polski
Ambasada Królestwa Niderlandów, Warszawa
Ambasada Amerykańska, Warszawa
Institute of International Education, Nowy Jork
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Bruksela
Poradnik Domowy, Warszawa
Herbert-Quandt-Stiftung, Bad Homburg
Instytut Nauk o Człowieku, Wiedeń
European Citizen Action Service, Bruksela
Świadczenia pieniężne/nawiązki sądowe
Fiński Instytut Spraw Międzynarodowych, Helsinki
NATO Parliamentary Assembly
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wrocławski,
Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, Warszawa
Philip Morris Polska SA, Kraków
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa
Bank Handlowy w Warszawie S.A., Warszawa
Stowarzyszenie Spraw Międzynarodowych, Praga
Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław
Przedsiębiorstwo Avcon, Łubiana
Rozliczenia dotacji (w tym zwrot od PAUCI niewydatkowanej dotacji – 41 725,06)
Razem (PLN)
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10 224 463,94
4 952 044,72
1 205 151,27
328 187,33
186 328,32
160 800,00
146 883,75
136 542,00
104 984,83
37 385,49
20 943,36
20 000,00
17 100,00
13 839,15
4 447,15
3 000,00
2 885,15
2 878,46
2 101,17
1 700,00
1 521,92
1 203,92
1 000,00
675,74
537,32
509,00
452,50
425,70
334,43
170,00
50,00
55 298,77
17 633 845,39
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Koszty
16 521 962,94
413 521,27
1 890 054,42
917 448,02
19 742 986,65

Koszty programów
Koszty informacji i rozwoju
Koszty administracyjne
Koszty amortyzacji
Razem (PLN)

Struktura wydatków programowych
Programy Krajowe
Pogram Społeczeństwa Obywatelskiego
Program Trzeci Sektor
Program Równych Szans
Program Edukacji Prawnej
Program Przeciw Korupcji

3 274 849,73
3 074 402,45
1 138 324,14
657 039,60
556 404,92

Programy Międzynarodowe
Program Współpracy Międzynarodowej
Program Wschód-Wschód
Program Inicjatyw Obywatelskich w Europie Wschodniej
Program Partnerstwo Miast i Obywateli
Program Inicjatyw Społecznych
Program Przeciwdziałania Uzależnieniom

1 298 543,94
1 265 966,33
3 365 095,57
907 302,16
427 742,66
556 291,44

Razem (PLN)

16 521 962,94
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Struktura kosztów
10%
2%

88%

Informacja i rozwój

Koszty programów

Koszty administracyjne

Struktura wydatków programowych
27%

7%

54%
12%

Wspieranie organizacji pozarządowych

Wyrównywanie szans i integracja społeczna

Dostęp do prawa i kontrola społeczna

Wzmacnianie współpracy międzynarodowej

11%

89%
Dotacje
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Bilans
Stan na dzień

AKTYWA
1

2

A

Aktywa trwałe

I

Wartości niematerialne i prawne

II

Rzeczowe aktywa trwałe

III
IV

31.12.2004

31.12.2005

3

4

68 218 611,01

63 573 206,98

590,75

0,00

28 652 370,26

27 622 616,98

Należności długoterminowe

0,00

0,00

Inwestycje długoterminowe

39 565 650,00

35 950 590,00

B

Aktywa obrotowe

51 893 150,49

66 853 879,25

II

Należności krótkoterminowe

224 810,00

839 810,46

6 507,70

8 602,26

84 937,20

43 509,93

– należności z tytułu podatków
– należności z tytułu usług
– rozrachunki z pracownikami
– należności inne

4 700,81

3 313,69

128 664,29

784 384,58

III

Inwestycje krótkoterminowe

51 630 978,20

65 964 110,79

1

Krótkoterminowe aktywa finansowe

40 729 923,93

49 508 388,17

– akcje

20 620 777,27

21 942 394,14

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe

20 109 146,66

27 565 994,03

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

10 901 054,27

16 455 722,62

5 618,81

13 747,15

2

– kasa
– rachunek bankowy – bieżący złotowy

918 235,81

1 051 372,66

– rachunek bankowy – fundusze specjalne

33 047,41

43 039,22

– rachunek bankowy – bieżący dewizowy

67 102,15

1 790 942,27

333 556,94

3 448 418,10

– gotówka w Biurze Maklerskim

IV

– inne środki pieniężne – lokaty, fundusze inwestycyjne

8 060 519,00

7 261 300,00

– inne aktywa pieniężne

1 482 974,15

2 846 903,22

37 362,29

49 958,00

120 111 761,50

130 427 086,23

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
BILANS
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Bilans
Stan na dzień

PASYWA
5

6

31.12.2004

31.12.2005

7

8

A

Fundusze własne

90 322 545,64

102 504 202,30

I

Fundusz statutowy w tym:

58 812 391,03

69 528 827,21

3 780 122,88

3 664 808,52

54 927 510,40

65 748 282,16

104 757,75

115 736,53

– majątek trwały netto
– z rozliczenia wyniku finansowego
– fundusz założycielski
II

Fundusz z aktualizacji wyceny

III

Wynik finansowy

409 335,00

326 212,75

31 100 819,61

32 649 162,34

– z rozliczenia wyniku lat poprzednich

2 506 166,24

20 280 047,85

– z rozliczenia wyniku bieżącego roku

28 594 653,37

12 369 114,49

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

29 789 215,86

27 922 883,93

I

Zobowiązania długoterminowe

330 488,24

598 825,35

II

Zobowiązania krótkoterminowe

4 580 244,34

3 351 398,88

1

wobec pozostałych jednostek

4 547 196,93

3 308 359,66

– zobowiązania grantowe

3 508 168,60

2 156 558,40

98 224,34

182 813,63

222,47

106,80

15 074,00

8 758,96

129 292,02

144 123,14

51 680,78

76 071,79

744 534,72

739 926,94

33 047,41

43 039,22

Rozliczenia międzyokresowe

24 878 483,28

23 972 659,70

– długoterminowe

23 944 216,13

23 072 216,11

934 267,15

900 443,59

120 111 761,50

130 427 086,23

– zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
– rozrachunki z pracownikami
– niepodjęte wynagrodzenia
– rozrachunki z budżetem
– rozrachunki z ZUS
– inne
2
III

fundusze specjalne

– krótkoterminowe
BILANS
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Rachunek zysków i strat

Poz.

Kwota

Wyszczególnienie

1

2

2004

2005

3

4

A

Przychody na działalność statutową

43 732 525,55

20 857 626,78

1

Przychody na działalność pożytku publicznego

40 239 940,02

17 633 845,39

2

Pozostałe przychody określone statutem

3 492 585,53

3 223 781,39

B

Koszty realizacji zadań statutowych

19 507 084,06

16 521 962,94

24 225 441,49

4 335 663,84

3 473 625,02

3 221 023,71

254 155,60

290 872,10

1 071 760,51

936 324,51

926 190,98

917 448,02

C

Wynik na działalności statutowej A-B

D

Koszty biura Fundacji

1

Zużycie materiałów i energii

2

Usługi obce

3

Amortyzacja

4

Wynagrodzenia i narzuty

740 451,68

817 978,54

5

Pozostałe koszty

481 066,25

258 400,54

E

Pozostałe przychody

70 988,38

15 845,63

F

Pozostałe koszty

2 433,66

2 450,93

11 496 565,75

12 093 462,92

3 722 283,57

852 383,26

28 594 653,37

12 369 114,49

G

Przychody finansowe

H

Koszty finansowe

I

Wynik C-D+E-F+G-H

J

Zyski i straty nadzwyczajne

0,00

0,00

1

Zyski

0,00

0,00

2

Straty

0,00

0,00

K

Podatek dochodowy

0,00

0,00

28 594 653,37

12 369 114,49

Wynik działalności za rok I (+/- J) - K
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Opinia niezależnego biegłego rewidenta
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Fundacji im. Stefana
Batorego z siedzibą w Warszawie, ul. Sapieżyńska 10A, na które składa się wprowadzenie do
sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 130.427,1 tys. złotych, rachunek zysków i strat za rok obrotowy
kończący się tego dnia wykazujący dodatni wynik na działalności w kwocie 12.369,1 tys. złotych
oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych oraz rzetelność
i jasność sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694
z późniejszymi zmianami) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Naszym
zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu finansowym oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień rozdziału
7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce oraz Międzynarodowych
Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych. Przepisy te wymagają, aby badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie
finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Badanie obejmuje sprawdzenie w oparciu
o metodę wyrywkową dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje
zawarte w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje również ocenę poprawności stosowanych zasad rachunkowości, znaczących szacunków dokonanych przez Zarząd Fundacji oraz ocenę
ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Wyrażamy przekonanie, że przeprowadzone przez
nas badanie stanowi wystarczającą podstawę dla naszej opinii.
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe Fundacji im. Stefana Batorego przedstawia
rzetelnie i jasno, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową Fundacji na dzień
31 grudnia 2005 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy kończący się tego dnia zgodnie z zasadami
rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz wydanymi
na jej podstawie przepisami wykonawczymi, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania
finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Fundacji oraz zostało sporządzone na
podstawie prawidłowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiąg rachunkowych.
Ponadto, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, stwierdzamy,
że sprawozdanie z działalności Fundacji uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje,
o których mowa w art. 12 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 203
z późniejszymi zmianami) i są one zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
.......................................................
.......................................................
Biegły rewident nr 90060/74956
Wojciech Stopka, Członek Zarządu

Warszawa, 10 marca 2006 r.

Za KPMG Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
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