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O Fundacji

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


poprawa jakości polskiej demokracji
Wspieramy inicjatywy służące zwiększaniu partycypacji obywatelskiej i wzmacnianiu poczucia odpowie-

dzialności obywateli za wspólne dobro. Działamy na rzecz przejrzystości życia publicznego i upowszechniania społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem instytucji publicznych. Dążymy do podniesienia poziomu
publicznej debaty i „uspołecznienia” procesu formułowania i wdrażania polityk publicznych.


wzmacnianie roli instytucji obywatelskich w życiu publicznym
Wspieramy rozwój organizacji i koalicji pozarządowych działających na rzecz poprawy jakości polskiej

demokracji i rozwijania współpracy międzynarodowej. Dążymy do profesjonalizacji i legitymizacji prowadzonych przez nie działań, budowie ich wiarygodności i zwiększenia skali ich oddziaływania na sferę
publiczną.


rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej
Działamy na rzecz zbliżenia między państwami Unii Europejskiej i krajami sąsiadującymi z nią na

wschodzie. Wspieramy działania sprzyjające wymianie między krajami Europy Środkowej i Wschodniej
doświadczeń związanych z procesami przemian politycznych, budowaniem społeczeństwa obywatelskiego
i rozwiązywaniem problemów społecznych. Dążymy do zwiększenia roli polskich organizacji pozarządowych
na arenie międzynarodowej.
Fundacja prowadzi też działania mające na celu w yrówny wanie sz ans dzieci i młodzieży z uboższych
środowisk oraz dzieci niepełnosprawnych.
Podstawową metodą działania Fundacji jest udzielanie dotacji organizacjom działającym na rzecz dobra publicznego. Realizujemy także własne projekty: organizujemy konferencje i debaty, wizyty studyjne
i szkolenia, wydajemy publikacje, prowadzimy kampanie społeczne i działania rzecznicze, monitorujemy
funkcjonowanie instytucji publicznych.
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O Fundacji

Fundacja współpracuje z wieloma instytucjami z kraju i zagranicy. Jest członkiem Forum Darczyńców
w Polsce i Grupy Zagranica, a także Europejskiego Centrum Fundacji (European Foundation Centre). Współpracuje z siecią Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Uczestniczy w pracach
Forum Społeczeństwa Obywatelskiego działającego w ramach unijnej inicjatywy Partnerstwa Wschodniego
(Eastern Partnership Civil Society Forum) oraz Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unia–Rosja.
W swojej działalności przestrzegamy zasad przejrzystości, otwartości i równego dostępu w procesie
przyznawania dotacji. O naszych działaniach, w tym o możliwości ubiegania się o dotacje oraz decyzjach
o rozdziale środków, informujemy na bieżąco na stronie internetowej www.batory.org.pl. Coroczne
sprawozdania z działalności Fundacji, wraz z pełną listą przyznanych dotacji, poddawane są audytowi
zewnętrznemu i udostępniane publicznie.



Fundacja
w 2011

W 2011 roku nasze działania koncentrowały się na poprawie jakości życia publicznego w Polsce i rozwijaniu współpracy i solidarności międzynarodowej. Szczególny nacisk położyliśmy na zwiększenie udziału
obywateli w życiu publicznym, od świadomego uczestnictwa w wyborach parlamentarnych, poprzez udział
w procesie stanowienia prawa i tworzenia polityk publicznych, po społeczną kontrolę funkcjonowania instytucji publicznych. Celom tym służyły dotacje udzielane w ramach programów Demokracja w Działaniu
i Koalicje Obywatelskie oraz działania podejmowane przez nas w ramach programów Masz Głos, Masz
Wybór i Przeciw Korupcji.
W programie Demokracja w Działaniu wspieraliśmy organizacje, które podejmują działania mające
na celu angażowanie obywateli w dialog z władzami i włączanie ich w procesy decyzyjne; tworzenie,
upowszechnianie i wdrażanie propozycji zmian systemowych służących modernizacji i usprawnieniu funkcjonowania różnych obszarów życia społeczno-politycznego; nadzorowanie funkcjonowania instytucji
publicznych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji. Na cele te przekazaliśmy w sumie 60 dotacji na kwotę
ponad 6 milionów złotych.
Zaangażowanie obywateli w życie publiczne wspieraliśmy także w ramach międzynarodowego programu Koalicje Obywatelskie, w którym oferujemy pomoc koalicjom organizacji pozarządowych z krajów
wyszehradzkich (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry) podejmującym się rzecznictwa interesów społeczeństwa
obywatelskiego oraz wpływania na kształt polityki władz publicznych. W minionym roku dotacje na działalność i wzmocnienie potencjału organizacyjnego otrzymało 18 koalicji.
Angażowaniu mieszkańców w sprawy ich lokalnej społeczności i zachęcaniu obywateli do świadomego
udziału w wyborach powszechnych służyły działania podejmowane w programie Masz Głos Masz Wybór.
W minionym roku skupiliśmy się na budowie dialogu mieszkańców z ich przedstawicielami w samorządzie
lokalnym, zwiększeniu uczestnictwa kobiet w wyborach parlamentarnych oraz kontroli rzetelności i bezstronności informacji o wyborach w programach telewizyjnych. W ogólnopolską akcję Masz Głos Masz
Wybór, angażującą organizacje pozarządowe w działania na rzecz poprawy komunikacji między mieszkańcami a władzami samorządowymi, włączyły się 192 organizacje, grupy nieformalne, redakcje lokalnych
mediów, szkoły, portale internetowe, domy kultury, biblioteki i spółdzielnie działające na terenie 159 gmin.
Uczestnicy akcji rywalizowali o nagrodę Super Samorząd 2011 pod patronatem Prezydenta RP, promującą
najlepsze przykłady współpracy mieszkańców z władzami samorządowymi.
Powstała z naszej inicjatywy koalicja organizacji pozarządowych przeprowadziła ogólnopolską kampanię
profrekwencyjną, zachęcającą kobiety do uczestnictwa w wyborach parlamentarnych 9 października 2011
roku. Kampania przyczyniła się do zmniejszenia różnicy między frekwencją kobiet i mężczyzn: z 6,8% w 2007

Sprawozdanie 2011



Fundacja w 2011

roku do 2,5% w 2011. Podczas kampanii wyborczej do parlamentu prowadziliśmy monitoring głównych
programów informacyjnych TVP oraz telewizji komercyjnych: TVN i Polsat, sprawdzając, jak stacje te realizują
zadanie informowania obywateli o wyborach parlamentarnych i startujących w nich kandydatach.
W programie Przeciw Korupcji, podsumowaliśmy realizację obietnic walki z korupcją przez partie parlamentarne zasiadające w Sejmie minionej kadencji. Ocenialiśmy skuteczność antykorupcyjnych działań
trzech kolejnych rządów sprawujących władzę w latach 2001–2011, postulując konieczność przygotowania
i wdrożenia narodowej strategii antykorupcyjnej. Zainicjowaliśmy dyskusję na temat zasadności stworzenia nowych ram prawnych, które uporządkują proces tworzenia prawa, wzmacniając rolę konsultacji
społecznych w tym procesie i wprowadzając rozwiązania zwiększające jego przejrzystość. Prowadziliśmy
ewaluację systemu zabezpieczającego przed występowaniem korupcji, wprowadzonego w kilku instytucjach
administracji publicznej i kontynuowaliśmy działania na rzecz wzmocnienia ochrony prawnej osób, które
w trosce o dobro publiczne ujawniają nieprawidłowości w swoim środowisku zawodowym.
W Debatach Fundacji Batorego ważne miejsce zajęły podstawowe wyzwania w polskiej polityce
wewnętrznej, w tym problemy związane ze zmianami kulturowymi, społecznymi i demograficznymi
oraz kryzysem ekonomicznym. Dużo miejsca poświęciliśmy zmianom na polskiej scenie politycznej oraz
problemom reform ekonomicznych w sytuacji globalnego kryzysu. Zajmowaliśmy się też sprawami międzynarodowymi, zwłaszcza polską polityką zagraniczną, kryzysem w Unii Europejskiej oraz jej relacjami
ze wschodnimi sąsiadami.
W działaniach na rzecz rozwijania współpracy i solidarności międzynarodowej koncentrowaliśmy się na
promocji inicjatywy Partnerstwa Wschodniego, zagrożonej poważnymi problemami wewnętrznymi Unii i umacnianiem się tendencji autorytarnych na Ukrainie i Białorusi. Szczególną uwagę poświęciliśmy kwestii przyspieszenia liberalizacji systemu wizowego Unii wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji, podejmując ten
wątek zarówno w ramach działań zainicjowanej przez nas Koalicji na rzecz ruchu bezwizowego w Europie, jak
i na Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego utworzonego przy Komisji Europejskiej.
W ramach Grupy Zagranica stworzyliśmy grupę polskich organizacji współpracujących z Białorusią. Uczestniczyliśmy w powołaniu Forum Społeczeństwa Obywatelskiego UE–Rosja, którego celem jest zwiększenie
wpływu instytucji społeczeństwa obywatelskiego na kształt stosunków Unia–Rosja i zacieśnienie współpracy
między organizacjami pozarządowymi z krajów unijnych i Federacji Rosyjskiej [Otwarta Europa].
We wrześniu otwarliśmy Warszawskie Biuro Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (European Council
on Foreign Relations – ECFR), pan-europejskiego think-tanku działającego w kilku krajach Unii Europejskiej, którego ambicją jest promowanie spójnej, skutecznej, opartej na wartościach europejskiej polityki
zagranicznej. Zadaniem Biura jest włączenie polskich środowisk w ogólnoeuropejską debatę o problemach
wspólnoty i o unijnej polityce zagranicznej.
Kontynuowaliśmy też dwa programy regionalne działające w ramach sieci Fundacji Społeczeństwa
Otwartego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu: program Wschód–Wschód:
Partnerstwo Ponad Granicami, zajmujący się wspieraniem międzynarodowej współpracy na rzecz przemian
demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz program Przeciwdziałanie Uzależnieniom,
upowszechniający polskie doświadczenia w dziedzinie terapii i profilaktyki uzależnień oraz reedukacji
sprawców przemocy domowej.
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Kolejny rok wspieraliśmy inicjatywy mające na celu wyrównywania szans dzieci i młodzieży z uboższych
środowisk oraz dzieci niepełnosprawnych [Równe Szanse]. Trzydziestu dziewięciu organizacjom lokalnym
prowadzącym programy stypendialne dla młodzieży szkolnej przekazaliśmy dotacje w wysokości 608 085 zł.
Środki te, powiększone o fundusze zebrane przez organizacje, pozwoliły na ufundowanie 910 stypendiów
na rok szkolny 2011/2012. Wsparliśmy także dwadzieścia organizacji wykorzystujących w pracy z dziećmi
niepełnosprawnymi techniki sztuk scenicznych. Nasze dotacje pozwoliły na zorganizowanie zajęć integracyjno-terapeutycznych, w których uczestniczyło 280 młodych osób niepełnosprawnych oraz około 160 ich
rówieśników. Finansowanie tego programu możliwe było dzięki darowiznom od osób i firm oraz dzięki
wpłatom 1% podatku dochodowego.
W roku 2011 przekazaliśmy w sumie 220 dotacji na łączną kwotę blisko 9,5 miliona złotych. Na przedsięwzięcia prowadzone bezpośrednio przez nas – samodzielnie lub we współpracy z partnerami – wydaliśmy
6 milionów złotych.
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Rada. Zarząd

Rada

Zarz¹d

Przewodnicz¹cy
prof. Marcin Król
dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych
i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

Prezes
Aleksander Smolar
politolog
Cz³onkowie

Cz³onkowie
dr hab. Klaus Bachmann
historyk, politolog, Instytut Nauk Politycznych
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie

Jan Krzysztof Bielecki
przewodniczący Rady Gospodarczej przy Premierze RP
Bogdan Borusewicz
marszałek Senatu RP

Nathalie Bolgert
dyrektor programowy Fundacji na rzecz Społeczeństwa
Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej

Agnieszka Holland
reżyserka, scenarzystka
prezydent Polskiej Akademii Filmowej

Szymon Gutkowski
współwłaściciel i dyrektor generalny
agencji reklamowej DDB

Olga Krzyżanowska
lekarz

dr Irena Herbst
adiunkt w Szkole Głównej Handlowej

Helena Łuczywo
redaktorka, współzałożycielka wydawnictwa Agora S.A.

prof. Jacek Kochanowicz
historyk ekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego

prof. Krzysztof Michalski
rektor Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu

prof. Radosław Markowski
socjolog, Instytut Studiów Politycznych PAN

dr Andrzej Olechowski
wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Handlowego

prof. Andrzej Ziabicki
chemik, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

prof. Zbigniew Pełczyński
Pembroke College, Uniwersytet Oksfordzki
prof. Andrzej Rapaczyński
Szkoła Prawa, Uniwersytet Columbia
prof. Hanna Suchocka
ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej
(członkostwo zawieszone na czas pełnienia
misji dyplomatycznej)
Henryk Woźniakowski
wydawca, prezes SIW Znak
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Zespół

Zespół
Dyrektor Fundacji

Wschód–Wschód

Ewa Kulik-Bielińska

Sylwia Sobiepan
Agata Chutnik (urlop wychowawczy)
Barbara Stillmark

Dyrektor programowy
Anna Rozicka

Koalicje Obywatelskie

Informacja i promocja

Sylwia Sobiepan

Kaja Kulesza (urlop wychowawczy)
Anna Plewicka-Szymczak

Równe Szanse

Sekretariat

Alina Wasilewska
Agnieszka Zowczak

Anna Bobrowska (urlop wychowawczy)
Magdalena Brzozowska
Natalia Szypulska

Debaty Fundacji Batorego
Piotr Kosiewski

Księgowość i finanse

Masz Głos, Masz Wybór

Alina Muzińska, dyrektor
Ilona Dmowska-Wołoszyn
Anna Jakubik
Elżbieta Muras

Joanna Załuska, dyrektor
Joanna Pieśluk (od lutego)

Przeciw Korupcji
Grażyna Kopińska, dyrektor
Grażyna Czubek
Adam Sawicki
Anna Wojciechowska-Nowak

Administracja
Grażyna Fiszer-Rutkowska, dyrektor
Karolina Płatek
Andrzej Wydrych
Tomasz Ostrowski, administrator sieci

Otwarta Europa
Paweł Bagiński, dyrektor (od maja)
Joanna Fomina (od kwietnia)
Tomasz Horbowski

Programy
Demokracja w Działaniu
Alicja Garlińska-Cieślak (od września)
Ingeborga Janikowska-Lipszyc
Katarzyna Szotkowska-Beylin (do kwietnia)
Grzegorz Wiaderek (do kwietnia)
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Przeciwdziałanie Uzależnieniom
Ewa Woydyłło-Osiatyńska, dyrektor
Małgorzata Prejzner
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Nasi
darczyñcy

Działania w roku 2011 prowadziliśmy dzięki dotacjom i darowiznom przekazanym nam przez polskie
i zagraniczne instytucje prywatne i rządowe oraz osoby prywatne, a także dzięki wpłatom 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych oraz ze środków własnych. Radą i pomocą w prowadzonych przez nas
działaniach wspierały nas zarówno instytucje, jak i osoby prywatne.
Działalność programowa finansowana była w dużej części ze środków otrzymanych z Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations), założonej przez amerykańskiego finansistę i filantropa
George’a Sorosa. Dzięki dotacjom z Fundacji Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej
i Wschodniej (Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe), współfinansowaliśmy projekty z zakresu
nadzoru obywatelskiego w programie Demokracja w Działaniu, kampanię profrekwencyjną w programie
Masz Głos, Masz Wybór. Z wieloletniej dotacji Fundacji Charlesa Stewarta Motta kolejny rok wspieraliśmy
koalicje pozarządowe działające w krajach wyszehradzkich.
Projekty wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży finansowaliśmy w minionym roku z wpłat
1% podatku dochodowego od osób fizycznych, z wieczystego Funduszu M, utworzonego ze środków
ofiarowanych Fundacji przez prywatnego darczyńcę z Polski, z darowizn Fundacji Agora i Fundacji Quo
Vadis Rodziny Gavellów, a także z darowizn 75 darczyńców indywidualnych. Z darowizny Fundacji Karola
Urygi-Nawarowskiego z USA finansowaliśmy projekty adresowane do dzieci i młodzieży uzależnionych
lub zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, a z Funduszu K, utworzonego przez prywatnego darczyńcę
pragnącego pozostać anonimowym, programy dożywiania dzieci oraz zakup książek dla młodzieży do
publicznych bibliotek. Z Funduszu Beaty Pawlak ufundowaliśmy nagrodę jej imienia. Ze środków zgromadzonych w dwóch funduszach powierzonych: im. Iwony Winiarskiej-Feleszko i rodziny Putków wypłaciliśmy
stypendia dla młodzieży akademickiej.
Wszystkim naszym darczyńcom: osobom, firmom i instytucjom serdecznie dziękujemy! Dziękujemy
setkom osób, które obdarzyły nas zaufaniem, przekazując 1% swojego podatku na działania naszej Fundacji.
Dzięki Waszemu wsparciu możemy pomagać innym.
Dziękujemy również ekspertom i konsultantom, którzy służyli nam pro bono fachową radą i pomocą,
oraz firmom i instytucjom, które przekazały nam pomoc rzeczową i niematerialną.
Pragniemy wyrazić swoją wdzięczność wszystkim, którzy w roku minionym pomogli nam w kampanii
pozyskiwania wpłat 1% z podatku dochodowego. Za użyczenie bezpłatnych powierzchni reklamowych
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i czasów emisyjnych serdecznie dziękujemy: stacjom radiowym: Grupy Radiowej Agora S.A. (TOK FM,
Roxy fm, Radio Złote Przeboje), Radiu Lublin; tytułom prasowym należącym do spółki Agora S.A., a także
ThinkTank Magazine; warszawskiej sieci taksówek ELE Taxi.
Szczególne podziękowania kierujemy do firmy Ringler Informatik AG, która udostępniła nam pro bono
program do rozliczeń PIT on-line.
Dziękujemy firmom Eurobank i Allianz za polecenie programu Równe Szanse swoim pracownikom
i klientom, a także sieci księgarń Wydawnictwa Świat Książki, sieci przedszkoli Amo Play and Learn,
restauracjom Agnieszki i Marcina Kręglickich, oraz warszawskim teatrom Polonia, Och-teatr i IMKA za
kolportaż ulotek kampanii 1% wśród swoich klientów i widzów.
Dziękujemy prof. Renacie Siemieńskiej, Joannie Piotrowskiej oraz Małgorzacie Borowskiej za pomoc
w merytorycznym przygotowaniu kampanii profrekwencyjnej Kobiety na wybory! organizowanej przez
koalicję Masz Głos Masz Wybór. Wyrazy wdzięczności składamy agencji reklamowej Albert Lumberjacker,
która przygotowała strategię i materiały promocyjne kampanii, a także domowi mediowemu ZenithOptimedia Group – The ROI Agency za pomoc w kontaktach z mediami. Dziękujemy Agnieszce Grochowskiej,
Joannie Kos-Krauze, Krzysztofowi Krauze i Krystynie Kofcie za udział w działaniach promocyjnych, a także
Tadeuszowi Rolke oraz Armandowi Urbaniakowi za przygotowanie zdjęć wykorzystanych w kampanii.
Wyrazy wdzięczności składamy licznym mediom i firmom za emisję i dystrybucję materiałów reklamowych i promocyjnych kampanii Kobiety na wybory!: tytułom prasowym: Gazeta Wyborcza (wydania ogólnopolskie i regionalne), Metro, Duży Format, Wysokie Obcasy, Dziennik. Gazeta Prawna, Rzeczpospolita,
Polska The Times, Puls Biznesu, Gala, Fakt, Sens, Mój Piękny Ogród, Twoje Imperium, Bella Relax, Echo
Miasta, Express Ilustrowany, Tele Magazyn; stacjom telewizyjnym: TVP INFO i TVN (TVN, TVN24, TVN Turbo,
TVN Style, TVN Meteo); stacjom radiowym: Radio Zet, Chilli Zet, Złote Przeboje, Roxy FM, Tok FM, Radio
Oko, Radio 5, Polskie Radio, Radio Centrum, Radio Er, Radio Park, a także licznym rozgłośniom lokalnym.
Podziękowania składamy sieciom Multikino i Silver Screen w Łodzi za bezpłatną emisję spotów kampanii
oraz kopercie artystycznej POKA POKA za nieodpłatną dystrybucję materiałów kampanii. Dziękujemy
portalowi www.ngo.pl, gazetom Pismo Samorządu Terytorialnego i Wspólnota oraz Polskiej Agencji
Prasowej za całoroczny patronat medialny nad akcją Masz Głos, Masz Wybór.
Mirosławowi Czechowi, Annie Gizie-Poleszczuk, Robertowi Krasowskiemu, Rafałowi Matyi, Bartłomiejowi Sienkiewiczowi i Mirosławowi Wyrzykowskiemu dziękujemy za bezpłatne udostępnienie tekstów do
publikacji programu Debaty, a prof. Katarzynie Chałasińskiej-Macukow, rektor Uniwersytetu Warszawskiego za udostępnienie sali im. Adama Mickiewicza Auditorium Maximum na debatę Europa i ład światowy.
Dziękujemy Henrykowi Domańskiemu, Annie Dzierzgowskiej, Małgorzacie Fuszarze, Ewie Lisowskiej,
Radosławowi Markowskiemu, Lidii Ostałowskiej, Piotrowi Pacewiczowi, Agacie Szczęśniak, Magdalenie
Środzie, Eleonorze Zielińskiej oraz Agnieszce Graff za pomoc w tworzeniu koncepcji książki Wszystko
o Ewie, promującej udział kobiet w życiu publicznym.
Serdeczne podziękowania kierujemy do współpracowników i wolontariuszy naszej Fundacji.
Dziękujemy Mikołajowi Cześnikowi z Generalnego Studium Wyborczego i Rafałowi Szymczakowi,
specjaliście PR, którzy swoimi radami wspierali koalicję Masz Głos, Masz Wybór; a także wolontariuszom:
Magdalenie Łapie, Julii Wojciechowskiej, Tomaszowi Domańskiemu, Magdalenie Mirkowskiej, Anice
Dziewior oraz Alicji Zalewskiej, stażystce Grasz o staż, za pomoc w realizacji działań programie Masz Głos,
Masz Wybór.
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Dziękujemy wolontariuszom programu Otwarta Europa: Danielowi Ciosowi, Oliwii Ebebenge, Joannie Kulig, Maciejowi Motylskiemu, Krzysztofowi Mrozkowi, Natalii Rokickiej, Aleksandrze Szorc oraz
Robertowi Trzcińskiemu za pomoc w przygotowaniu II Forum Społeczeństwa Obywatelskiego UE–Rosja.
Serdeczne podziękowania kierujemy pod adresem pracowników polskich ambasad w Erewaniu, Tallinie
i Sztokholmie za pomoc w organizacji wystaw i seminariów poświęconych liberalizacji reżimu wizowego
oraz pracownikom polskich placówek konsularnych w Rosji za współpracę przy wydawaniu wiz uczestnikom Forum UE–Rosja.
Dziękujemy osobom, które swoją wiedzą i zaangażowaniem wsparły program Przeciw Korupcji: mecenasowi Krzysztofowi Budnikowi i aplikantowi adwokackiemu Wojciechowi Jabłońskiemu, mecenasowi
Łukaszowi Panasiukowi oraz kancelarii Wierzbowski Eversheds, reprezentującym pro bono sygnalistów
przed sądem pracy, Bognie Baczyńskiej, która od 2002 roku monitoruje postępowanie karne w sprawie
o zarzut łapownictwa przeciwko kontrolerom Państwowej Inspekcji Handlowej, oraz wolontariuszce Magdalenie Rychlik za pomoc w prowadzeniu monitoringu prasy.

14

Demokracja
w Działaniu

Celem programu jest upowszechnianie postaw obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej
demokracji i zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym. Wspieramy fundacje i stowarzyszenia, które prowadzą działania dotyczące: wpływania na kształtowanie polityk
publicznych; włączania obywateli w procesy podejmowania decyzji przez władze lokalne; nadzorowania
funkcjonowania instytucji publicznych oraz przeciwdziałania dyskryminacji.
W 2011 roku otrzymaliśmy ponad 470 listów intencyjnych, dotacje przekazaliśmy na realizację 60 projektów.
Kilka z nich związanych jest z wpływaniem na polityki państwa w różnych obszarach (polityka zagraniczna,
energetyczna, edukacja dzieci o specjalnych potrzebach).
Wsparliśmy kilka organizacji, które inicjują działania angażujące obywateli do udziału w procesach
podejmowania decyzji przez władze lokalne. Działania te – opierające się przede wszystkim na różnych
formach konsultacji społecznych – prowadzone są wokół konkretnych spraw, takich jak np. zagospodarowanie parków w Lublinie, zaplanowanie budżetu programowego jednego z warszawskich domów kultury
czy dostosowanie funkcjonowania mazowieckich urzędów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kilka
dotacji przekazaliśmy organizacjom, które prowadzą portale internetowe udostępniające obywatelom
informacje o działaniach instytucji i osób publicznych, oraz organizacjom, które w swoich miejscowościach
uruchamiają aplikacje internetowe naprawmyto.pl służące mieszkańcom do zgłaszania problemów i kontaktowania się z władzami.
Najliczniejszą grupę naszych grantobiorców stanowią – wspierane przez Fundację Batorego od 2004 roku
– organizacje, które realizują działania „strażnicze”. Otrzymały one dotacje na monitorowanie procesów
legislacyjnych i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz na nadzorowanie różnych aspektów działań
administracji samorządowej i rządowej, także w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji.
Ostatnia grupa to dotacje przeznaczone na monitorowanie incydentów na tle rasistowskim i ksenofobicznym oraz przejawów dyskryminacji grup narażonych na niechęć i wrogość otoczenia (Afrykanie, osoby
LGBT). Cztery organizacje otrzymały dotacje na działania w społecznościach lokalnych, gdzie większość
spotyka się z grupami „mniejszościowymi” (uchodźcy, Romowie). Dwie organizacje otrzymały dotacje na
kampanie informacyjne, związane z prowadzonym w 2011 roku narodowym spisem powszechnym i z ustawą
o abolicji dla cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce.
Kontynuowaliśmy, rozpoczętą w 2007 roku, partnerską współpracę ze Stowarzyszeniem Liderów
Lokalnych Grup Obywatelskich, które zajmuje się upowszechnianiem wiedzy i doświadczeń o metodach
obywatelskiego nadzoru, oraz rozpoczętą w 2010 roku współpracę z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, która realizuje działania służące wymianie wiedzy i doświadczeń na temat partycypacji
obywatelskiej.
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W 2011 roku program był finansowany z dotacji Instytutu Społeczeństwa Otwartego (5 189 575,02 zł, w
tym 100 000 zł z Programu Informacyjnego), z dotacji Fundacji Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie
Środkowej i Wschodniej (277 500 zł) oraz ze środków własnych Fundacji Batorego.
Dotacje

6 229 675,02 zł

Koszty realizacji

310 909,08 zł

Razem koszty programu

6 540 584,10 zł

Dotacje
Wpływanie na polityki publiczne
Fundacja demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej, Warszawa
Opracowanie koncepcji nowych założeń i priorytetów polskiej polityki europejskiej i zagranicznej na lata 2012–2030.
120 000 zł
Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa
Opracowanie rekomendacji dotyczących polskiej polityki klimatycznej na lata 2012–2030 w zakresie ekoinnowacji sprzyjających zwiększeniu efektywności energetycznej gospodarki i pozyskiwaniu czystej energii.
93 500 zł
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Warszawa
Opracowanie propozycji rozwiązań ułatwiających organizacjom pozarządowym korzystanie z funduszy europejskich
w latach 2014–2020 oraz działania na rzecz przyjęcia tych propozycji w oficjalnych dokumentach.
160 000 zł
Opracowanie propozycji zmian w Ustawie o stowarzyszeniach oraz konsultacje tych propozycji w środowisku organizacji
pozarządowych.
50 000 zł
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera Nie-Grzeczne Dzieci,
Warszawa
Działania na rzecz wprowadzenia zmian legislacyjnych gwarantujących przekazywanie subwencji oświatowej do placówki,
w której kształci się dziecko z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, oraz prowadzenie biura rzecznika
uczniów niepełnosprawnych (kontynuacja projektu dotowanego w latach 2009–2010).
69 000 zł

Włączanie obywateli w procesy podejmowania decyzji przez władze lokalne
Federacja Organizacji Służebnych Mazowia, Warszawa
Wypracowanie – z udziałem osób niepełnosprawnych i organizacji je reprezentujących – rekomendacji dotyczących
dostosowania do ich potrzeb pracy lokalnych urzędów w trzech mazowieckich miastach powiatowych (Grójcu, Mińsku
Mazowieckim i Sochaczewie).
90 000 zł
Fundacja Nasz Dom, Trzciel
Działania na rzecz zapewnienia środowiskom rodzin zastępczych wpływu na wybór i metody pracy powiatowych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w trzech powiatach województwa lubuskiego (kontynuacja projektu dotowanego
w 2010 roku).
63 000 zł
Fundacja Pole Dialogu, Warszawa
Opracowanie społecznej koncepcji budżetu programowego Domu Kultury Śródmieście w Warszawie na 2013 rok: określenie
profilu użytkowników domu kultury, akcja informacyjno-promocyjna, warsztaty dla mieszkańców i finałowe spotkanie.
60 000 zł
Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego, Warszawa
Opracowanie społecznych koncepcji lokalnej polityki kulturalnej w dwóch miastach (w Łodzi i w Toruniu), które ubiegały
się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 (część szerszego projektu „DNA miasta”).
100 000 zł
Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Kraków
Opracowanie społecznych koncepcji zagospodarowania Parku Rusałka i Parku Ludowego w Lublinie: otwarte spotkania
konsultacyjne, prace warsztatowe mieszkańców z wykorzystaniem metody charette.
45 000 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin, Pruszcz Gdańsk
Opracowanie społecznych propozycji zmian w planie zagospodarowania przestrzennego terenu zabytkowej cukrowni
w Pruszczu Gdańskim: analiza aktualnej sytuacji, spotkania otwarte, prace warsztatowe reprezentatywnej grupy mieszkańców.
90 000 zł
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Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides, Katowice
Opracowanie propozycji zmian służących wzmocnieniu rad osiedli na podstawie badania funkcjonowania jednostek
pomocniczych samorządu w dziesięciu gminach województwa śląskiego.
50 000 zł
Toruńska Fundacja Stare Miasto, Toruń
Opracowanie społecznej koncepcji programu rewitalizacji toruńskiego Starego Miasta: analiza aktualnej sytuacji i badanie
opinii publicznej, otwarte debaty, praca w grupach problemowych, konferencja nt. rewitalizacji zabytkowych centrów
miast dla samorządów lokalnych, impreza plenerowa.
130 000 zł

Udostępnianie informacji o działaniach instytucji i osób publicznych
Fundacja ePaństwo, Piaseczno
Prowadzenie portalu sejmometr.pl gromadzącego informacje o pracach Sejmu i aktywności posłów w procesie legislacyjnym, rozbudowanie portalu o informacje o pracach legislacyjnych Senatu i Rady Ministrów oraz dodanie nowych
funkcjonalności (100 000 zł ze środków OSF Information Program).
200 000 zł
Stowarzyszenie 61, Warszawa
Prowadzenie i rozbudowa portalu mamprawowiedziec.pl gromadzącego informacje o parlamentarzystach i o kandydatach
startujących w wyborach powszechnych.
200 000 zł
Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa
Prowadzenie i rozbudowa portalu mojapolis.pl gromadzącego różnorodne dane i wskaźniki o Polsce i jej mieszkańcach
oraz opracowanie rekomendacji dotyczących udostępniania danych przez instytucje publiczne.
194 000 zł
Fundacja Projekt: Polska, Warszawa
Opracowanie planu realizacji projektu „Otwarty samorząd”, mającego na celu wykorzystanie możliwości oferowanych
przez internet oraz inne cyfrowe technologie komunikacyjne do ułatwienia obywatelom dostępu do informacji publicznych.
50 000 zł

NaprawmyTo.pl
Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Słupsk
Uruchomienie i prowadzenie w Słupsku internetowej platformy naprawmyto.pl służącej mieszkańcom do zgłaszania
problemów i kontaktowania się z władzami.
50 000 zł
Fundacja Inicjatyw Społecznych PLAN C, Kraków
Uruchomienie i prowadzenie w Krakowie internetowej platformy naprawmyto.pl służącej mieszkańcom do zgłaszania
problemów i kontaktowania się z władzami.
49 600 zł
Fundacja Normalne Miasto Fenomen, Łódź
Uruchomienie i prowadzenie w Łodzi internetowej platformy naprawmyto.pl służącej mieszkańcom do zgłaszania problemów i kontaktowania się z władzami.
41 000 zł
Fundacja Projekt: Polska, Warszawa
Uruchomienie i prowadzenie w Poznaniu i Przemyślu internetowej platformy naprawmyto.pl służącej mieszkańcom do
zgłaszania problemów i kontaktowania się z władzami.
50 000 zł
Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, Toruń
Uruchomienie i prowadzenie w Toruniu internetowej platformy naprawmyto.pl służącej mieszkańcom do zgłaszania
problemów i kontaktowania się z władzami.
50 000 zł
Stowarzyszenie DoxoTronica, Kraków
Uruchomienie i prowadzenie w powiecie ziemskim krakowskim internetowej platformy naprawmyto.pl służącej mieszkańcom do zgłaszania problemów i kontaktowania się z władzami.
49 000 zł
Stowarzyszenie Homo Faber, Lublin
Uruchomienie i prowadzenie w Lublinie internetowej platformy naprawmyto.pl, służącej mieszkańcom do zgłaszania
problemów i kontaktowania się z władzami.
50 000 zł
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides, Katowice
Uruchomienie i prowadzenie w trzech miastach aglomeracji śląskiej (Bytomiu, Chorzowie i Tychach) internetowej platformy
naprawmyto.pl służącej mieszkańcom do zgłaszania problemów i kontaktowania się z władzami.
50 000 zł
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Nadzorowanie stanowienia i stosowania prawa oraz funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwości
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków
Monitorowanie wdrażania nowo uchwalonych przepisów prawa dotyczących osób niepełnosprawnych w zakresie edukacji
wyższej, prawa wyborczego i dostępu do informacji (kontynuacja projektu dotowanego w 2010 roku).
100 000 zł
Fundacja Panoptykon, Warszawa
Monitorowanie inicjatyw legislacyjnych i praktyki stosowania prawa, dotyczących internetu i nowoczesnych technologii,
pod kątem zagrożeń dla podstawowych praw i wolności, przede wszystkim dla prawa do prywatności, dostępu do informacji oraz wolności słowa (kontynuacja działań dotowanych w 2010 roku).
198 800 zł
Fundacja Court Watch Polska, Toruń
Obywatelski monitoring funkcjonowania sądów rejonowych i okręgowych: rekrutacja i szkolenia wolontariuszy-obserwatorów, doskonalenie narzędzi do monitoringu oraz działania na rzecz wprowadzenia zmian w pracy wybranych sądów
(kontynuacja projektu dotowanego w 2010 roku).
177 000 zł
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Warszawa
Zbadanie stosowania przepisów antydyskryminacyjnych przez wymiar sprawiedliwości oraz współpracy sądów z organizacjami pozarządowymi w procesie stosowania tych przepisów.
130 000 zł
Instytut Prawa i Społeczeństwa, Warszawa
Opracowanie i upowszechnienie wśród organizacji pozarządowych różnych metod monitorowania instytucji wymiaru
sprawiedliwości.
200 000 zł

Nadzorowanie instytucji samorządowych
Fundacja Autonomia, Kraków
Opracowanie metod i planu monitorowania samorządu Krakowa pod kątem działań dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji.
31 696,84 zł
Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych Grejpfrut, Oława
Monitoring gminnych urzędów i innych instytucji publicznych w powiecie oławskim pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych oraz działania na rzecz poprawy dostępności tych instytucji.
45 000 zł
Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka, Kraków
Monitoring finansowania kampanii wyborczej kandydatów na radnych do Rady Miasta Krakowa (uzupełnienie dotacji
w wysokości 27 600 zł przyznanej w 2010 roku).
5 678,18 zł
Fundacja Normalne Miasto Fenomen, Łódź
Monitorowanie działań radnych wybranych do Rady Miejskiej w Łodzi (ich udziału i aktywności w pracach komisji Rady,
głosowań w komisjach i na sesjach Rady).
100 000 zł
Fundacja rower.com, Warszawa
Monitorowanie przebiegu konsultacji społecznych i sposobu informowania mieszkańców o przebiegu inwestycji oraz
ocena techniczna wykonania fragmentów tras w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego
w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej (Działanie V.2).
80 000 zł
Stowarzyszenie Homo Faber, Lublin
Monitoring lubelskich urzędów w zakresie, w jakim korzystają z nich cudzoziemcy, działania na rzecz usprawnienia funkcjonowania urzędów oraz przygotowanie koncepcji powołania pełnomocnika prezydenta Lublina do spraw cudzoziemców
(kontynuacja projektu dotowanego w 2010 roku).
95 000 zł
Stowarzyszenie My-Poznaniacy, Poznań
Opracowanie i upowszechnienie metod monitorowania władz miasta w zakresie gospodarki przestrzennej i organizowanie
społecznego ruchu na rzecz ładu przestrzennego w miastach.
117 800 zł
Stowarzyszenie Promocji Wielokulturowości Interkulturalni PL, Kraków
Działania na rzecz wprowadzenia przez krakowskie instytucje publiczne zmian rekomendowanych w raporcie z monitoringu
badającego ich dostosowanie do potrzeb obcokrajowców mieszkających w Krakowie lub go odwiedzających (kontynuacja
projektu dotowanego w 2010 roku).
20 000 zł
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides, Katowice
Zbadanie barier w dostępie do bezpłatnej pomocy prawnej w województwie śląskim: pomocy sądowej (ustanawianie
pełnomocnika z urzędu, zwalnianie z kosztów postępowania sądowego) i pozasądowej (udzielanej przez inne instytucje
i organizacje).
33 400 zł
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Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów, Warszawa
Monitoring Urzędu Warszawy w zakresie realizacji „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym”
oraz podjęcie działań zmierzających do uwzględnienia przez władze miasta rekomendacji opracowanych w wyniku monitoringu.
66 000 zł
Zielone Mazowsze, Warszawa
Monitoring Urzędu Warszawy i podległych mu jednostek pod kątem skuteczności wdrażania zapisów uchwały dotyczącej
ruchu pieszego.
60 000 zł

Nadzorowanie innych instytucji publicznych
Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Szczecin
Analiza skutków reform wprowadzonych w latach 2006–2011 w systemie podatków osobistych i zasiłków oraz zebranie
i analiza obietnic składanych w trakcie parlamentarnej kampanii wyborczej, dotyczących zmian podatków i świadczeń.
86 000 zł
Fundacja Fundusz Pomocy Studentom, Warszawa
Zbadanie zasad przyznawania stypendiów z państwowego Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów w 100 uczelniach
prywatnych i wyższych szkołach zawodowych: analiza regulaminów i działania komisji stypendialnych i odwoławczych
(kontynuacja projektu dotowanego w 2010 roku).
96 000 zł
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Oddział Podlaski, Białystok
Nadzorowanie instytucji odpowiedzialnych za ochronę Białowieskiego Parku Narodowego (Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Białymstoku i Nadleśnictwa: Białowieża, Hajnówka, Browsk) oraz udział w opracowaniu planów zarządzania lasami.
48 000 zł
Stowarzyszenie Studentów, Absolwentów i Przyjaciół KMISH UW – ProCollegio, Warszawa
Zbadanie aktywności biur poselskich i efektywności wydawanych na nie środków publicznych: sprawdzenie obsługi
interesantów w biurach, stron internetowych, analiza struktury wydatków na prowadzenie biura.
130 000 zł

Badanie, monitorowanie i reagowanie na różne aspekty dyskryminacji
Fundacja Afryka Inaczej, Warszawa
Rozszerzenie zasięgu działalności warszawskiego Komitetu Rzecznikowskiego Afrykańskiej Społeczności w Polsce,
zajmującego się reagowaniem na przypadki dyskryminacji Afrykańczyków, o pięć miast, w których grupy afrykańskich
mieszkańców są najliczniejsze (kontynuacja projektu dotowanego w 2010 roku).
96 000 zł
Fundacja Przestrzeń Kobiet, Szczawnica
„Niewidzialne (dla) społeczności” – zbadanie problemu dyskryminacji lesbijek mieszkających poza dużymi ośrodkami
miejskimi i na terenach wiejskich oraz udokumentowanie i upowszechnienie informacji na ten temat.
90 000 zł
Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa
Opracowanie i upowszechnienie kolejnego raportu na temat sytuacji osób LGBT w Polsce (projekt realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Lambda).
93 000 zł
Stowarzyszenie na rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych oraz osób Queer Pracownia
Różnorodności, Toruń
Analiza podręczników do biologii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie używanych w szkołach
ponadpodstawowych pod kątem sposobu przedstawiania w nich problematyki LGBTQ oraz wypracowanie rekomendacji
ewentualnych zmian w treści podręczników i podstawach programowych.
65 300 zł
Fundacja na rzecz Różnorodności Polistrefa, Kraków
Badanie występowania i przeciwdziałania dyskryminacji na tle religijnym w małopolskich szkołach (tryb organizowania
lekcji religii i etyki, obecność symboliki i treści religijnych w programach nauczania oraz uroczystościach szkolnych).
100 000 zł
Fundacja dla Wolności, Warszawa
Opracowanie i realizacja planu promocji i zbierania funduszy na projekt „Etnoliga” (wielokulturowe turnieje piłkarskie
i towarzyszące im wydarzenia kulturalne), mający na celu przeciwdziałanie problemowi rasizmu i seksizmu w futbolu.
100 000 zł
Fundacja Wiedza Lokalna, Warszawa
„Raport mniejszości” – monitoring treści zamieszczanych przez internautów na forach internetowych pod kątem występowania mowy nienawiści i języka wrogości wobec mniejszości etnicznych, seksualnych, religijnych i innych: dwa pomiary
na portalach ogólnopolskich oraz pomiary na lokalnych forach w pięciu miastach (Lublin, Łomża, Oświęcim, Radom,
Wrocław), realizowane we współpracy z lokalnymi organizacjami (kontynuacja projektu dotowanego w 2010 roku).
150 000 zł
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Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa
Analiza polityki Urzędu do Spraw Cudzoziemców dotyczącej tworzenia i likwidowania ośrodków dla uchodźców, opracowanie propozycji zmian w dotychczasowej polityce oraz działania na rzecz wprowadzenia tych zmian życie (projekt
realizowany we współpracy z Fundacją Polskie Forum Migracyjne).
100 000 zł
Polska Akcja Humanitarna, Warszawa
Kampania informacyjna na temat zasad abolicji, adresowana do cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce oraz
monitoring przebiegu abolicji w 2012 roku.
80 000 zł
Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa
Kampania informacyjna mająca na celu zwiększenie udziału ukraińskiej mniejszości narodowej w Narodowym Spisie
Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011.
146 000 zł

Działania w społecznościach, gdzie większość spotyka się z mniejszościami
Fundacja Klamra, Żywiec
Zbadanie problemu dyskryminacji i zachowań rasistowskich wobec Romów w powiecie żywieckim oraz opracowanie,
z udziałem ekspertów i przedstawicieli lokalnych instytucji, programu przeciwdziałania tym zjawiskom.
97 000 zł
Fundacja Ocalenie, Warszawa
Powtórne badanie stosunku mieszkańców do uchodźców, realizowane wspólnie z Centrum Badań nad Uprzedzeniami
Uniwersytetu Warszawskiego (uzupełnienie dotacji w wysokości 130 000 zł przekazanej w 2010 roku).
27 300 zł
Integracja społeczności lokalnej i uchodźców mieszkających w Łomży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
– działania wykorzystujące wyniki badania stosunku mieszkańców do uchodźców, realizowanego wspólnie z Centrum
Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego (kontynuacja projektu dotowanego w 2010 roku). 145 600 zł
Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Izabelin
Budowanie dobrych relacji sąsiedzkich między uchodźcami i migrantami a mieszkańcami warszawskiej dzielnicy
Białołęka.
100 000 zł
Stowarzyszenie Praktyków Kultury, Warszawa
Integracja społeczności lokalnej i uchodźców mieszkających w dwóch podwarszawskich ośrodkach: Dębaku i Mosznej.
100 000 zł

Organizacje partnerskie
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Warszawa
„Laboratorium partycypacji obywatelskiej” – uruchomienie i prowadzenie portalu partycypacjaobywatelska.pl, gromadzącego i upowszechniającego informacje o polskich i zagranicznych metodach i dobrych praktykach działań „partycypacyjnych”, organizowanie seminariów i warsztatów służących pogłębianiu wiedzy i wymianie doświadczeń na temat
partycypacji, wydawanie publikacji.
295 000 zł
Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, Warszawa
„Mocna straż” – prowadzenie portalu watchdog.org.pl, gromadzącego i upowszechniającego informacje o działaniach
i doświadczeniach polskich i zagranicznych organizacji strażniczych, organizowanie kursów stacjonarnych i internetowych, seminariów i spotkań służących pogłębianiu wiedzy i wymianie doświadczeń na temat działalności „strażniczej”
(kontynuacja działań prowadzonych od 2007 roku).
350 000 zł

Pozostałe dotacje
Stowarzyszenie MłodaRP, Warszawa
Utworzenie i prowadzenie strony internetowej związanej z 35. rocznicą powstania Komitetu Obrony Robotników.
20 000 zł
Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych FIP, Warszawa
Organizacja VI Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (10–27 września).
100 000 zł
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Program, zainicjowany i współfinansowany przez Fundację Motta, został zaplanowany na lata 2008–
2013. Jego celem jest wzmocnienie koalicji organizacji pozarządowych, które działają w jednym z krajów
wyszehradzkich (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry) i które – angażując w swoje działania na rzecz dobra
wspólnego szersze grupy obywateli – podejmują się rzecznictwa interesów społeczeństwa obywatelskiego
oraz wpływania na kształt polityki władz publicznych.
Koalicjom wybranym w dwóch edycjach konkursu dotacyjnego przekazujemy dotacje przeznaczone na:
wzmocnienie zasobów i potencjału organizacyjnego koalicji, zwiększenie profesjonalizacji i legitymizacji
prowadzonych przez nie działań, budowę ich wiarygodności w środowisku pozarządowym wobec sektora
publicznego i opinii publicznej, a także zwiększenie roli i udziału organizacji pozarządowych w dialogu
obywatelskim. Koalicje mogą ubiegać się o wsparcie na okres od roku do trzech lat w wysokości do 15 000
euro na rok. Przedłużenie finansowania na kolejne lata jest uwarunkowane przyjęciem sprawozdania
rocznego i planów działania na następny rok.
W roku 2011 – po przyjęciu merytorycznych i finansowych sprawozdań i planów działania na następne
lata oraz po spotkaniach monitoringowych, które odbyły się w Pradze, Bratysławie, Budapeszcie i Warszawie – trzecie z kolei roczne dotacje zostały przyznane dziewięciu koalicjom, wybranym w pierwszej edycji
konkursu (trzy z Czech, trzy ze Słowacji oraz dwie z Polski i jedna z Węgier). Zarówno lektura sprawozdań,
jak i rozmowy z przedstawicielami koalicji pokazały, że nasze wsparcie pozwoliło im na podjęcie zadań,
których do tej pory – głównie ze względu na brak środków – nie mogły realizować. Zmotywowało też do
zastanowienia się nad własną działalnością, nad rolą, jaką odgrywają, nad relacjami między organizacjami
członkowskimi czy wizerunkiem.
Pierwsze dotacje otrzymało kolejne dziewięć koalicji wybranych w drugiej edycji konkursu ogłoszonej
w 2010 roku (cztery z Czech, trzy ze Słowacji oraz jedna z Polski i ze Słowacji).
W 2011 roku program był finansowany w całości z dotacji Fundacji Charlesa Stewarta Motta.
Dotacje

1 087 299,50 zł

Koszty realizacji

99 001,01 zł

Razem koszty programu
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1 186 300,51 zł
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Dotacje
Czechy
Czeska Federacja Transportu (Dopravní federace), Tabor
Trzecia roczna dotacja instytucjonalna dla koalicji, która zajmuje się kwestiami wpływu transportu na środowisko naturalne.
15 000 EUR
Koalicja Łatwe Dawanie (Koalice Za snadné dárcovství), Praga
Trzecia roczna instytucjonalna dla koalicji, która zajmuje się wprowadzaniem rozwiązań ułatwiających zbieranie funduszy
od darczyńców indywidualnych.
15 000 EUR
Stowarzyszenie Obywatelskie SKOK (SKOK občanské sdružení), Praga
Trzecia roczna dotacja instytucjonalna dla koalicji, która działa na rzecz rozwoju rynku usług socjalnych oraz zrównania
praw organizacji pozarządowych świadczących usługi socjalne z prawami instytucji publicznych.
15 000 EUR
Konsorcjum Organizacji Pracujących z Migrantami w Czechach (Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v České republice), Praga
Pierwsza dotacja instytucjonalna dla koalicji, która działa na rzecz wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych
służących integracji i poprawie sytuacji imigrantów.
15 000 EUR
Organizacji Obywatelska Nasi Politycy (Naši politici o.s.), Praga
Pierwsza dotacja instytucjonalna dla nieformalnej koalicji czesko-słowackiej, która zajmuje się zbieraniem i upowszechnianiem informacji o politykach.
15 000 EUR
Organizacja Obywatelska Odnowa (Oživení s.o.), Praga
Pierwsza dotacja instytucjonalna dla nieformalnej koalicji Platforma Mniej Korupcji, która monitoruje problemy związane z korupcją i konfliktem interesów we władzach lokalnych oraz działa na rzecz przejrzystości instytucji publicznych.
15 000 EUR
Centrum na rzecz Transportu i Energii CDE (Centrum pro dopravu a energetiku), Praga
Pierwsza dotacja instytucjonalna dla nieformalnej Czeskiej Koalicji Klimatycznej, która skupia organizacje zajmujące się
ekologią, pomocą rozwojową i humanitarną i podejmuje kwestie zmian klimatycznych.
15 000 EUR

Polska
Grupa Zagranica, Warszawa
Trzecia roczna dotacja instytucjonalna dla koalicji, która działa na rzecz zwiększenia zaangażowania polskich organizacji
pozarządowych w międzynarodową pomoc rozwojową.
15 000 EUR
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Warszawa
Trzecia roczna dotacja instytucjonalna dla koalicji, która prowadzi rzecznictwo interesów trzeciego sektora, wzmacnia
regionalne i lokalne koalicje oraz reprezentuje trzeci sektor wobec władz.
15 000 EUR
Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+, Warszawa
Pierwsza dotacja instytucjonalna dla nieformalnej koalicji Forum 50+ Seniorzy XXI Wieku, która dąży do zmiany stereotypowego podejścia do osób starszych oraz działa na rzecz poprawy jakości ich życia.
15 000 EUR

Słowacja
Centrum Obsługi Ekoforum (Servisné centrum Ekofóra), Bratysława
Trzecia roczna dotacja instytucjonalna dla nieformalnej koalicji Ekoforum, która wspiera i reprezentuje interesy organizacji
ekologicznych wobec władz publicznych i innych instytucji.
15 000 EUR
Fundacja na rzecz Reformy Socjalnej SOCIA (SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien), Bratysława
Trzecia roczna dotacja instytucjonalna dla nieformalnej koalicji SocioForum, która działa na rzecz równego statusu organizacji pozarządowych w systemie usług socjalnych oraz prawa obywateli do wyboru usługodawcy.
15 000 EUR
Słowacka Rada Niepełnosprawnych (Národna rada občanov so zdravotným postihnutím), Bratysława
Trzecia roczna dotacja instytucjonalna dla koalicji, która zajmuje się rzecznictwem interesów osób niepełnosprawnych
na poziomie krajowym i europejskim.
15 000 EUR
Przyjaciele Ziemi CEPA (Priatelia Zeme CEPA), Bratysława
Pierwsza dotacja instytucjonalna dla nieformalnej koalicji Niezależny Zespół ds. Monitoringu Funduszy UE, która zajmuje
się kontrolą programowania i wdrażania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
15 000 EUR
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Węgry
FDCP Federacja na rzecz Rozwoju Partycypacji Wspólnot Lokalnych (Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért),
Debreczyn
Trzecia roczna dotacja instytucjonalna dla koalicji, która promuje udział obywateli w procesach podejmowania decyzji,
wpiera rozwój społeczności lokalnych i reprezentuje ich interesy na poziomie krajowym.
15 000 EUR
Węgierska Fundacja na rzecz Walki z Ubóstwem (Magyar Szegénységellenes Alapítvány), Budapeszt
Pierwsza dotacja instytucjonalna dla nieformalnej koalicji Węgierska Sieć przeciw Ubóstwu, która reprezentuje interesy
ludzi żyjących w ubóstwie i zajmuje się problemami dyskryminacji i społecznego wykluczenia.
15 000 EUR
Węgierskie Stowarzyszenie Organizacji Pozarządowych na rzecz Zapobiegania Narkomanii i Zmniejszania Szkód
(Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége), Budapeszt
Pierwsza dotacja instytucjonalna dla koalicji, która reprezentuje interesy organizacji członkowskich i działa na rzecz
podniesienia skuteczności ich działania.
15 000 EUR
Fundacja Centrum Informacyjne i Szkoleniowe Non Profit (Nonprofit Információs és Oktató Központ NIOK Alapítvány), Budapeszt
Pierwsza dotacja instytucjonalna dla nieformalnej koalicji Grupa Robocza na rzecz Odpowiedzialności i Zaufania, która
zajmuje się podniesieniem standardów działania organizacji korzystających z darowizn i przejrzystością wykorzystania
środków.
15 000 EUR
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Wschód–Wschód

Celem programu jest wspieranie międzynarodowej współpracy na rzecz wprowadzania i utrwalania
przemian demokratycznych, budowy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz upowszechniania nowatorskich rozwiązań problemów społecznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej
i Kaukazu. Program działa w ramach powołanego w 1991 roku przez Instytut Społeczeństwa Otwartego
(OSI) regionalnego programu Wschód–Wschód: Partnerstwo Ponad Granicami. Wspieramy międzynarodowe
projekty realizowane przez polskie organizacje i instytucje we współpracy z partnerskimi organizacjami
z innych krajów regionu. Finansujemy też koszty podróży osób z Polski, zaproszonych do udziału w przedsięwzięciach organizowanych w innych krajach regionu.
W 2011 roku przekazaliśmy dotacje na realizację 17 projektów partnerskich. Polscy eksperci uczestniczyli
w 14 przedsięwzięciach organizowanych w innych krajach regionu.
Tematami najczęściej podejmowanymi przez organizacje były działania rzecznicze grup zagrożonych
marginalizacją (osób z niepełnosprawnością, kobiet, dzieci, LGBT). Wsparliśmy też inicjatywy podejmujące
kwestie dobrego rządzenia, aktywizujące dorosłych i młodzież do działania na rzecz społeczności lokalnej
i zachęcające obywateli do realizowania prawa do informacji. Pojawił się również nowy temat – alternatywne sposoby edukacji przedszkolnej.
Coraz więcej dotowanych projektów stanowiły inicjatywy długofalowe i wielostronne (włączające do
współpracy partnerów z kilku krajów). Większość przedsięwzięć opierała się na wymianie doświadczeń
i dobrych praktyk, głównie z partnerami z Mołdawii, Ukrainy i Gruzji.
W 2011 roku program finansowany był z dotacji programu Wschód–Wschód: Partnerstwo ponad Granicami Fundacji Społeczeństwa Otwartego (787 992,19 zł) i środków własnych Fundacji Batorego.
Dotacje

688 971,11 zł

Koszty realizacji

145 446,21 zł

Razem koszty programu
Koszty związane z zamknięciem programu Partnerstwo Inicjatyw

834 417,32 zł

Społecznych realizowanego w latach 2004–2010
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Dotacje
Partnerstwa
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa
„Animatorzy społeczni w działaniu” – dwie wizyty studyjne: w Polsce z udziałem przedstawicieli rosyjskich organizacji
pozarządowych i władz lokalnych oraz w Rosji z udziałem przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych i władz
lokalnych, służące wprowadzeniu nowych metod aktywizowania społeczności lokalnych (opracowanie mapy zasobów
i potrzeb oraz zaplanowanie akcji charytatywnych).
105 700 zł
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Warszawa
„Edukacja seksualna młodzieży” – warsztaty w Polsce dla przedstawicielek organizacji pozarządowych z 9 krajów, poświęcone opracowaniu nowych strategii działań na rzecz edukacji seksualnej młodzieży oraz wprowadzenia w szkołach
funkcji społecznego rzecznika młodzieży.
42 680 zł
Fundacja Ari Ari, Bydgoszcz
„Tworzenie systemu pomocy osobom niepełnosprawnym” – dwie wizyty studyjne: w Gruzji z udziałem psychologów,
studentów i nauczycieli z Armenii i Polski oraz w Armenii z udziałem psychologów, studentów i nauczycieli z Gruzji i Polski, służące przygotowaniu szkoleń na temat metod usamodzielniania osób niepełnosprawnych i prowadzenia punktów
pomocy (kontynuacja projektu z 2010 roku).
35 670 zł
Fundacja Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Warmii”, Pieniężno
„Aktywizacja społeczna młodzieży wiejskiej” – dwie wizyty studyjne: w Polsce z udziałem mołdawskiej młodzieży wiejskiej
i nauczycieli oraz w Mołdawii z udziałem polskiej młodzieży wiejskiej i nauczycieli, realizacja przez uczniów lokalnych
projektów oraz przygotowanie „Atlasu inicjatyw lokalnych młodzieży z mołdawskich i warmińskich wsi” (kontynuacja
projektu z 2010 roku).
17 870 zł
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ośrodek Regionalny w Gdańsku
„Aktywne władze lokalne – aktywne miasta” – wizyta studyjna na Ukrainie przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych z Polski oraz warsztaty, wizyta studyjna i konferencja podsumowująca w Polsce z udziałem przedstawicieli
samorządu i organizacji pozarządowych z Ukrainy, służące wypracowaniu metod wpływania obywateli na władze samorządowe, by wprowadziły monitoring energochłonności budynków publicznych.
50 637,39 zł
Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, Warszawa
„Opracowanie alternatywnych modeli edukacji przedszkolnej” – dwie wizyty studyjne: w Polsce z udziałem przedstawicieli oświaty i organizacji pozarządowych z Tadżykistanu i z Kazachstanu oraz w Tadżykistanie z udziałem przedstawicieli
oświaty i trenerów z Polski, służące wprowadzeniu nowych form edukacji małych dzieci na wsi (zakładanie lokalnych
centrów oraz adaptacja do warunków polskich realizowanego w Tadżykistanie programu przygotowującego dzieci do
rozpoczęcia nauki w szkole).
68 590 zł
Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI, Warszawa
„Partnerstwo publiczno-prywatne dla zrównoważonego rozwoju gminy” – wizyta studyjna eksperta fundacji w Mołdawii,
służąca opracowaniu rekomendacji dotyczących warunków potrzebnych dla rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego
w Mołdawii (kontynuacja projektu z 2010 roku).
5 114,86 zł
„Decentralizacja władzy publicznej: wymiana doświadczeń i porównanie modeli reform” – seminarium w Mołdawii, dwie
wizyty studyjne w Polsce i na Łotwie oraz konferencja podsumowująca w Mołdawii z udziałem mołdawskich polityków,
urzędników administracji centralnej i samorządowej oraz ekspertów z Polski i Łotwy, przygotowujące do opracowania
projektu reformy samorządowej w Mołdawii.
75 150 zł
Fundacja Żyć Godnie, Pruszcz Gdański
„Działania rzecznicze osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym” – cykl trzech wizyt studyjnych w Polsce, Gruzji i na
Ukrainie przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych, poświęcony wypracowaniu modelu podejmowania
decyzji przez władze lokalne z uwzględnieniem praw osób niepełnosprawnych i przekonaniu władz o potrzebie powołania
rzecznika osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym.
45 188,29 zł
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
„Przygotowanie ukraińskich organizacji pozarządowych do korzystania z pomocy międzynarodowej” – cykl czterech seminariów na Ukrainie poświęconych ocenie obecnego stanu i analizie potrzeb ukraińskich organizacji w zakresie korzystania
z funduszy europejskich oraz dwie konferencje, w Polsce i na Ukrainie, upowszechniające wyniki analizy.
39 645 zł
Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa
„Alternatywne sposoby walki z homofobią” – spotkanie i konferencja w Polsce z udziałem przedstawicieli klubów
sportowych, organizacji pozarządowych i mediów z Chorwacji, Francji, Serbii, Słowenii i Ukrainy oraz wizyta studyjna
w Chorwacji przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów z Chorwacji, Polski, Serbii, Słowenii i Ukrainy, służące
zorganizowaniu kampanii medialnej przed i podczas Euro 2012 oraz przeprowadzeniu konkursu dla dziennikarzy na temat
homofobii w sporcie.
21 780 zł
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Koalicja Karat, Warszawa
„Kobiety we współpracy rozwojowej” – warsztaty w Polsce z udziałem przedstawicielek organizacji pozarządowych
i administracji państwowej z 11 krajów, służące opracowaniu planów działań rzeczniczych dotyczących uwzględnienia
perspektywy kobiecej w strategiach współpracy rozwojowej nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, umożliwiającej zwiększenie skuteczności tej współpracy.
30 870 zł
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe, Nowy Sącz
„Stowarzyszenia rodziców i nauczycieli w akcji: wspólne działania lokalne” – wizyta studyjna przedstawicieli MTO w Azerbejdżanie i rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy projekt uczniowski dla społeczności lokalnej w Gruzji i Azerbejdżanie
(kontynuacja projektu z 2010 roku).
6 297,92 zł
„Przemoc domowa” – wizyta studyjna w Polsce przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się problemem
przemocy domowej z 12 krajów, poświęcona wypracowaniu metod prowadzenia kampanii społecznych adresowanych
do dzieci i młodzieży na temat potrzeby przeciwstawiania się przemocy.
38 827,36 zł
Miasto stołeczne Warszawa
„Młodzi ludzie – przed, w czasie i po EURO 2012” – wizyta studyjna przedstawicieli placówek oświatowych z Ukrainy przygotowująca nauczycieli i pracowników socjalnych do wykorzystania wydarzenia, jakim jest Euro 2012, do aktywizowania
młodzieży miejskiej.
22 331 zł
Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa
„Pomoc ekspertów międzynarodowych w rozwiązywaniu konfliktu w regionie Naddniestrza” – udział specjalisty z OSW
w konferencjach w Mołdawii i we Francji, upowszechniających alternatywne propozycje rozwiązania konfliktu w regionie
Naddniestrza (kontynuacja projektu z 2010 roku).
6 303,32 zł
Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, Warszawa
„Obywatele na rzecz przejrzystego, odpowiedzialnego i otwartego rządu” – warsztaty przedstawicieli organizacji strażniczych z 9 krajów, poświęcone wymianie doświadczeń na temat skutecznych sposobów zachęcania obywateli do korzystania
z prawa do informacji.
36 280 zł

Podróże
Konferencja „Wyzwania i perspektywy demokracji w zachodnich Bałkanach”, Tirana, Albania
Uczestniczka z Polski: Marta Kołczyńska (Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisible, Warszawa)

1 311,53 zł

Konferencja „Przyszłość demokracji i społeczeństwa obywatelskiego”, Erywań, Armenia
Uczestnik z Polski: Maciej Nowicki (Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa)

2 676,23 zł

Konferencja „Jakość opieki nad dziećmi w Europie”, Sofia, Bułgaria
Uczestniczki z Polski: Beata Kulig (Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, Warszawa) i Elżbieta Strzemieczna (Towarzystwo
Nasz Dom, Warszawa)
1 888,50 zł
Konferencja „Nie dla przemocy w sieci”, Sofia, Bułgaria
Uczestniczka z Polski: Agnieszka Nawarenko (Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa)

1 764,02 zł

Konferencja „Unia Europejska – Rosja: Forum Społeczeństwa Obywatelskiego”, Praga, Czechy
Uczestniczka z Polski: Danuta Przywara (Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa)

1 482,72 zł

Konferencja „Wzmacnianie organizacji LGBT w Europie Środkowej i Wschodniej”, Praga, Czechy
Uczestnicy z Polski: Hanna Cieślik i Greg Czarnecki (Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa)

2 412,08 zł

Konferencja „Przeszłość w teraźniejszości i przyszłości: wpływ komunizmu na postawy obywateli”, Tallin, Estonia
Uczestnik z Polski: Przemysław Gosztold-Seń (Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa)
1 023,73 zł
Konferencja „Partycypacja – aktywność obywatelska studentów”, Kiszyniów, Mołdawia
Uczestnik z Polski: Mateusz Celmer (Parlament Studentów Politechniki Wrocławskiej)

2 766,08 zł

Konferencja „Dwie dekady przemian w krajach post-sowieckich: sukcesy i porażki”, Kiszyniów, Mołdawia
Uczestnicy z Polski: Witold Rodkiewicz (Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa) i Pawel Usov (Białoruskie Centrum
Studiów Europejskich, Warszawa)
4 084,37 zł
Konferencja „Dostosowanie opieki paliatywnej do standardów międzynarodowych”, Bukareszt, Rumunia
Uczestnicy z Polski: Józef Jan Biennebesel, Anna Janowicz, Piotr Krakowiak (Fundacja Lubię Pomagać, Gdańsk) i Anna
Mardofel (Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie)
6 563,40 zł
Konferencja „Wskaźniki dobrobytu”, Bukareszt, Rumunia
Uczestnik z Polski: Michał Remisz (Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, Poznań)
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Konferencja „Reformy sądownictwa: przeszłość i przyszłość”, Bratysława, Słowacja
Uczestnicy z Polski: Łukasz Bojarski i Barbara Godlewska-Michalak (Krajowa Rada Sądownictwa, Warszawa) oraz Dorota
Marszałkowska (Sąd Rejonowy, Bydgoszcz)
5 471,76 zł
Konferencja „Stosowanie testów zewnętrznych w szkołach średnich i wyższych”, Kijów, Ukraina
Uczestnicy z Polski: Marek Barański (Fundacja Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa), Jadwiga Brzdąk
(Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Jaworzno), Wojciech Małecki (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Wrocław) i Rafał
Matuszewski (Stowarzyszenie Manko, Kraków)
4 623,67 zł
Konferencja „Ukraina – 20 lat niepodległości: rok po wyborach i 6 lat po rewolucji”, Odessa, Ukraina
Uczestnik z Polski: Grzegorz Gromadzki (ekspert niezależny, Warszawa)
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1 399,89 zł

Równe Szanse
i Fundusze Powierzone

Celem programu jest zwiększenie dostępu do edukacji młodzieży z niezamożnych środowisk, szczególnie z mniejszych miejscowości, oraz wyrównanie szans edukacyjnych i przeciwdziałanie izolacji społecznej
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Wspieramy organizacje pozarządowe, które prowadzą programy
stypendialne adresowane do młodzieży szkolnej, oraz organizacje pracujące z dziećmi niepełnosprawnymi.
Administrujemy też funduszami powierzonymi Fundacji przez firmy i osoby prywatne.

Lokalne Programy Stypendialne
Od 2000 roku, wspieramy sieć organizacji, które: prowadzą lokalne programy stypendialne adresowane
do uczniów szkół ponadpodstawowych pochodzących z niezamożnych środowisk i szczególnie, z mniejszych
miejscowości; środki na stypendia pozyskują z różnych źródeł (od władz samorządowych, lokalnego biznesu,
indywidualnych darczyńców, ze zbiórek publicznych, z aukcji, z wpłat 1% itp.); współpracują ze stypendystami
i angażują ich do pracy wolontariackiej na rzecz programu stypendialnego i lokalnej społeczności.
Programy stypendialne są prowadzone na podstawie opracowanych przez organizacje zasad i regulaminów, uwzględniających lokalne potrzeby i możliwości. Decyzje o przyznaniu stypendium są uzależnione od
dobrych wyników w nauce, dochodu w rodzinie, zaangażowania na rzecz środowiska lokalnego lub innych
osiągnięć. Stypendia w wysokości 75–300 złotych miesięcznie są przeznaczane na podręczniki, pomoce
naukowe, opłacenie internatów, dodatkowe kursy, dojazdy do szkół itp.
Organizacjom uczestniczącym w projekcie oferujemy co roku możliwość uzyskania dotacji do 20 000 zł.
Dotacja jest przekazywana wówczas, gdy organizacja przedstawi plan i zasady działania swojego programu
stypendialnego oraz udokumentuje posiadanie dodatkowych funduszy, tak aby do kwoty przekazanej przez
Fundację mogła dołożyć co najmniej taką samą kwotę pochodzącą od innych darczyńców. Poza dotacjami
oferujemy organizacjom udział w spotkaniach i szkoleniach na temat zasad prowadzenia programów
stypendialnych, zbierania funduszy, współpracy z lokalnymi partnerami, mediami, wolontariuszami i stypendystami.
W roku 2011 w programie uczestniczyło 39 organizacji z 14 województw; dziewięć z nich to organizacje
nowe, zaproszone do udziału w programie na podstawie otwartego konkursu. W marcu przygotowaliśmy
spotkanie szkoleniowe dla nowych organizacji, a w październiku spotkanie wszystkich organizacji. Organizacjom przekazaliśmy dotacje w łącznej wysokości 608 085 zł. Środki te, powiększone o fundusze zebrane
z innych źródeł, pozwoliły na ufundowanie stypendiów dla 910 uczniów na rok szkolny 2011/2012.
W 2011 roku Lokalne Programy Stypendialne były finansowane z wpłat 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych (566 137,50 zł), z dotacji Fundacji Quo Vadis Rodziny Gavellów (41 947,50 zł) oraz ze środków
własnych Fundacji Batorego. Agora S.A. wsparła promocję programu, użyczając bezpłatnie powierzchnię
reklamową w swoich mediach (darowizna rzeczowa o wartości 1 619 194,80 zł).
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Kolorowa Akademia
Od 2008 roku wspieramy organizacje z małych miejscowości, które w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi
wykorzystują techniki sztuk scenicznych. Organizacjom tym oferujemy możliwość ubiegania się o dotacje
oraz wsparcie merytoryczne: szkolenia i konsultacje przygotowane i prowadzone przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki.
W 2011 roku na podstawie oceny ponad 90 listów intencyjnych wybraliśmy 23 organizacje, którym zaproponowaliśmy udział w szkoleniach prowadzonych przez Teatr Grodzki i złożenie wniosku. 20 organizacji, które
przedstawiły projekty działań dostosowanych do możliwości niepełnosprawnych beneficjentów i racjonalnie
zaplanowały wydatki, otrzymało dotacje na łączną kwotę 168 400 zł. Dzięki temu 280 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ok. 160 ich zdrowych kolegów ma możliwość uczestniczenia w zajęciach teatralnych, tanecznych i plastycznych, oglądania spektakli teatrów zawodowych, przedstawiania swoich dokonań społeczności
lokalnej. Instruktorzy Teatru Grodzkiego odwiedzają wszystkie organizacje, służąc konsultacjami i pomocą
w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w trakcie prowadzonych z dziećmi zajęć.
W roku 2011 Kolorowa Akademia była finansowana z datacji Fundacji Agora (100 000 zł), z dochodów
z Funduszu M (68 400 zł) oraz ze środków własnych Fundacji Batorego.

Fundusze Powierzone
Fundacja administruje funduszami powierzonymi jej przez firmy i osoby prywatne. Fundusze te przeznaczane są na wspieranie działań leżących w polu zainteresowania darczyńcy i zgodnych ze statutem
Fundacji.

Fundusz M
W 2002 roku, dzięki darowiźnie przekazanej Fundacji przez prywatnego darczyńcę pragnącego zachować anonimowość, powstał wieczysty Fundusz M. Dochody z inwestowania tego funduszu przeznaczamy
co roku na pomoc dla dzieci.
W 2011 roku z Funduszu M sfinansowaliśmy 8 dotacji na działania wykorzystujące techniki sztuk scenicznych w pracy z niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą na łączną kwotę 68 400 zł (dotacje opisane
w ścieżce Kolorowa Akademia).

Fundusz K
Fundusz utworzony z darowizn przekazanych przez prywatnych darczyńców w 2005 i w 2010 roku.
Środki z Funduszu przeznaczono na uzupełnienie księgozbiorów bibliotek, z których korzysta młodzież,
na program dożywiania dzieci oraz na dotacje dla organizacji uczestniczących w programie Równe Szanse
– Lokalne Programy Stypendialne.
W roku 2011 z Funduszu przekazaliśmy 2 dotacje w łącznej kwocie 100 000 zł.

Fundusz Karola Urygi-Nawarowskiego
Od 2008 roku z dorocznych darowizn Fundacji Karola Urygi-Nawarowskiego z Kalifornii finansowane
są dotacje dla organizacji zajmujących się pomocą dzieciom i młodzieży dotkniętym Płodowym Zespołem
Alkoholowym (Fetal Alcohol Syndrome), rodzinom, w których się wychowują oraz terapeutom i nauczycielom pracującym z nimi na co dzień.
W roku 2011 z Funduszu przekazaliśmy 2 dotacje w łącznej kwocie 44 000 zł.
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Fundusz Iwony Winiarskiej-Feleszko
Fundusz został utworzony w 2008 roku przez przyjaciół i rodzinę tragicznie zmarłej prawniczki Iwony
Winiarskiej-Feleszko. Fundusz zasilany jest darowiznami od osób indywidualnych oraz wpłatami 1% podatku dochodowego. Środki Funduszu przeznaczane są na stypendia dla studentów studiów dziennych
państwowych uczelni warszawskich pochodzących z niezamożnych środowisk, mniejszych miast i małych
miejscowości.
W roku 2011 z Funduszu przyznano 3 stypendia (w wysokości 500 zł miesięcznie) w łącznej kwocie
15 000 zł.

Fundusz „Rozwiń Skrzydła” im. J. i J. Putka
Fundusz został utworzony w 2011 roku przez Rodzinę Putków. Fundusz zasilany jest darowiznami i wpłatami 1% podatku dochodowego osób fizycznych, przekazywanymi przez członków Rodziny Putków oraz przez
osoby, którym bliski jest cel przyświecający Funduszowi. Ze środków Funduszu finansowane są stypendia
„rekrutacyjne” (przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z ubieganiem się o przyjęcie na studia) oraz
stypendia na I rok studiów magisterskich lub licencjackich na polskich uczelniach państwowych.
W roku 2011 z Funduszu przyznano 29 stypendiów „rekrutacyjnych” w łącznej kwocie 4 135 zł i 15 stypendiów na I rok studiów w wysokości 630 zł miesięcznie w łącznej kwocie 9 450 zł.

Fundusz Beaty Pawlak
Fundusz został utworzony w 2003 roku z darowizny zapisanej w testamencie przez Beatę Pawlak, dziennikarkę i pisarkę, która zginęła w zamachu terrorystycznym na indonezyjskiej wyspie Bali 12 października
2002 roku. Ze środków Funduszu – zgodnie z życzeniem Ofiarodawczyni – została ustanowiona doroczna
nagroda Jej imienia.
Laureatem dziewiątej edycji Nagrody został Witold Szabłowski, za książkę Zabójca z miasta moreli.
Reportaże z Turcji (wyd. Czarne, Wołowiec 2010).
Uroczystości wręczenia Nagrody towarzyszyła dyskusja opisana w programie Debaty Fundacji Batorego.
Równe Szanse (dotacje)

846 485,00 zł

Fundusze Powierzone (dotacje, stypendia, nagroda)

204 737,00 zł

Spotkania szkoleniowe lokalnych programów stypendialnych
Koszty realizacji

23 557,40 zł
198 329,49 zł

Kampania 1%

45 206,99 zł

Promocja (darowizna rzeczowa powierzchni reklamowej w mediach Agory S.A.)

1 619 194,80 zł

Razem koszty programu

2 913 953,28 zł

Dotacje
Lokalne Programy Stypendialne
Bialskie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce”, Biała Podlaska
Program stypendialny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wychowujących się w rodzinach zastępczych
i w Domach Rodzinnych zrzeszonych w Stowarzyszeniu – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 28 stypendiów na rok szkolny 2011/2012.
10 000 zł
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Fundacja „Daj szansę”, Skarżysko-Kamienna
Program stypendialny „Żaczek” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z powiatu skarżyskiego – z dotacji
oraz innych zebranych funduszy przyznano 24 stypendia na rok szkolny 2011/2012 (dotacja finansowana ze środków
Fundacji Quo Vadis Rodziny Gavellów).
20 000 zł
Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego, Elbląg
Programy stypendialne „Szansa” i „Słonik” dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Elbląga i powiatu elbląskiego – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 28 stypendiów na rok szkolny 2011/2012.
20 000 zł
Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku, Leżajsk
Program stypendialny „Stypendium” dla uczniów gimnazjum z gminy Leżajsk i uczniów szkół ponadgimnazjalnych
z powiatu leżajskiego – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 40 stypendiów na rok szkolny 2011/2012.
13 850 zł
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Biłgoraj
Program stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec – z dotacji
oraz innych zebranych funduszy przyznano 28 stypendiów na rok szkolny 2011/2012.
20 000 zł
Fundacja Inicjatyw Kulturalnych, Radomsko
Program stypendialny „Nie gubić diamentów” dla uzdolnionych artystycznie uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu radomszczańskiego – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 20 stypendiów na rok szkolny 2011/2012.
20 000 zł
Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego, Wieluń
Program stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu wieluńskiego – z dotacji oraz innych zebranych
funduszy przyznano 20 stypendiów na rok szkolny 2011/2012.
20 000 zł
Fundacja „Ogród Marzeń”, Jarocin
Program stypendialny „Kuźnia młodych talentów” dla uczniów szkół ponadpodstawowych z gmin: Jarocin, Jaraczewo, Kotlin, Nowe Miasto, Żerków – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 15 stypendiów na rok szkolny 2011/2012.
12 000 zł
Fundacja Pomocy Społecznej, Brzeszcze
Program stypendialny „Równe Szanse wszystkim dzieciom” dla uczniów szkół ponadpodstawowych z gminy Brzeszcze
– z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 16 stypendiów na rok szkolny 2011/2012.
7 500 zł
Fundacja „Rodzina”, Sławno
Program stypendialny „Talent za talent” dla uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu sławieńskiego – z dotacji oraz
innych zebranych funduszy przyznano 27 stypendiów na rok szkolny 2011/2012.
20 000 zł
Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap, Gołdap
Gołdapski Fundusz Stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu gołdapskiego – z dotacji oraz innych
zebranych funduszy przyznano 29 stypendiów na rok szkolny 2011/2012.
20 000 zł
Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, Łukta
Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z gmin: Łukta, Gietrzwałd, Miłomłyn, Ostróda, Morąg
– z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 39 stypendiów na rok szkolny 2011/2012.
20 000 zł
Fundacja Rozwoju Świętochłowic, Świętochłowice
Program Stypendialny „TOP – Talenty, Odkrycia, Pomysły” dla uczniów szkół ponadpodstawowych ze Świętochłowic
– z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 16 stypendiów na rok szkolny 2011/2012.
15 000 zł
Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny, Sokółka
Program stypendialny „Prymus” dla uczniów szkół ponadpodstawowych z gminy Sokółka – z dotacji oraz innych zebranych
funduszy przyznano 26 stypendiów na rok szkolny 2011/2012.
20 000 zł
Fundacja „Vive Serce Dzieciom”, Kielce
Program stypendialny „Korab” dla uczniów szkół ponadpodstawowych ze Staszowa – z dotacji oraz innych zebranych
funduszy przyznano 30 stypendiów na rok szkolny 2011/2012 (dotacja finansowana ze środków Fundacji Quo Vadis Rodziny
Gavellów).
20 000 zł
Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika, Stara Bystrzyca
Program stypendialny „Z rączki do rączki” dla uczniów szkół ponadpodstawowych z gmin Masywu Śnieżnika: Bystrzycy
Kłodzkiej, Lądka-Zdroju, Międzylesia i Stronia Śląskiego – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 59 stypendiów na rok szkolny 2011/2012.
20 000 zł
Srokowskie Stowarzyszenie „Sukces Każdego Dziecka”, Srokowo
Program stypendialny „Bociek” dla uczniów szkół ponadpodstawowych z gminy Srokowo – z dotacji oraz innych zebranych
funduszy przyznano 21 stypendiów na rok szkolny 2011/2012.
16 000 zł
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Stowarzyszenie Barciańska Inicjatywa Oświatowa, Barciany
Program stypendialny „Bartek” dla uczniów szkół ponadpodstawowych z gminy Barciany – z dotacji oraz innych zebranych
funduszy przyznano 24 stypendia na rok szkolny 2011/2012.
20 000 zł
Stowarzyszenie „Czajnia”, Tomaszów Lubelski
Program stypendialny „Młodzieżowe kieszonkowe” dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Tomaszowa Lubelskiego
– z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 18 stypendiów na rok szkolny 2011/2012.
15 500 zł
Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej „Widok”, Białystok
Program stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Białegostoku – z dotacji oraz innych zebranych funduszy
przyznano 18 stypendiów na rok szkolny 2011/2012.
20 000 zł
Stowarzyszenie Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. A. Bąkowskiej, Sońsk, Gołotczyzna
Program stypendialny „Omnibus” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Zespołu Szkół Rolniczych w Gołotczyźnie
– z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 25 stypendiów na rok szkolny 2011/2012.
20 000 zł
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Inspiracje”, Rozdrażew
Program stypendialny „Zainspirowani” dla uczniów gimnazjów z gminy Rozdrażew – z dotacji oraz innych zebranych
funduszy przyznano 8 stypendiów na rok szkolny 2011/2012.
8 000 zł
Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny, Nidzica
Program stypendialny „Prymus” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu nidzickiego – z dotacji oraz innych
zebranych funduszy przyznano 23 stypendia na rok szkolny 2011/2012.
20 000 zł
Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego, Kościan
Program stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu kościańskiego – z dotacji oraz innych zebranych
funduszy przyznano 16 stypendiów na rok szkolny 2011/2012.
20 000 zł
Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk, Nakło nad Notecią
Program stypendialny „Młody talent Krajny i Pałuk” dla uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu nakielskiego
– z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 12 stypendiów na rok szkolny 2011/2012.
13 000 zł
Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”, Złoty Stok
Program stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych z gminy Złoty Stok – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 19 stypendiów na rok szkolny 2011/2012.
10 000 zł
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier”, Zakliczyn
Program stypendialny „Integracja” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z gmin Czchów, Gromnik, Pleśna i Zakliczyn
– z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 34 stypendia na rok szkolny 2011/2012.
20 000 zł
Stowarzyszenie „Promenada”, Wyszków
Program stypendialny „Talenty Wyszkowa” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z gminy Wyszków – z dotacji oraz
innych zebranych funduszy przyznano 22 stypendia na rok szkolny 2011/2012.
12 000 zł
Stowarzyszenie „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej”, Jednorożec
Program stypendialny „Olimpijczyk” dla uczniów szkół gimnazjalnych z gminy Jednorożec – z dotacji oraz innych zebranych
funduszy przyznano 9 stypendiów na rok szkolny 2011/2012.
6 000 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny, Muszyna
Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny dla uczniów szkół ponadpodstawowych z gmin: Muszyna i Krynica – z dotacji
oraz innych zebranych funduszy przyznano 13 stypendiów na rok szkolny 2011/2012.
10 000 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin, Pruszcz Gdański
Program stypendialny „SOWA – Stypendysta o Wysokich Aspiracjach” dla uczniów szkół gimnazjalnych w gminach: Przywidz,
Pszczółki, Trąbki Wielkie, Suchy Dąb, Cedry Wielkie – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 10 stypendiów
na rok szkolny 2011/2012.
12 000 zł
Stowarzyszenie „Przystań”, Iława
Program stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu iławskiego – z dotacji oraz innych zebranych
funduszy przyznano 29 stypendiów na rok szkolny 2011/2012.
20 000 zł
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów, Łagów
Program stypendialny „Sakiewka Zbója Madeja” dla uczniów gimnazjum z gminy Łagów – z dotacji oraz innych zebranych
funduszy przyznano 33 stypendia na rok szkolny 2011/2012 (dotacja współfinansowana ze środków Fundacji Quo Vadis
Rodziny Gavellów).
10 000 zł
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zarzecze, Zarzecze
Program stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych z gminy Zarzecze – z dotacji oraz innych zebranych funduszy
przyznano 8 stypendiów na rok szkolny 2011/2012.
6 000 zł
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Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny, Kielce
Program stypendialny „Żaczek” dla uczniów szkół ponadpodstawowych z regionu świętokrzyskiego – z dotacji oraz innych
zebranych funduszy przyznano 16 stypendiów na rok szkolny 2011/2012.
20 000 zł
Stowarzyszenie W.A.R.K.A., Warka
Program stypendialny „Asy z gimnazjalnej klasy” dla uczniów gimnazjów z gminy Warka – z dotacji oraz innych zebranych
funduszy przyznano 35 stypendiów na rok szkolny 2011/2012.
17 000 zł
Stowarzyszenie „Wspieranie Rozwoju Dziecka”, Pustelnik
Program stypendialny „Równe szanse” dla uczniów gimnazjów w Pustelniku i Stanisławowie – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 12 stypendiów na rok szkolny 2011/2012.
10 000 zł
Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr”, Pyzdry
Program stypendialny „Mecenat” dla uczniów szkół ponadpodstawowych z gmin Puszczy Pyzdrskiej: Pyzdry, Pleszew,
Słupca i Września – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 4 stypendia na rok szkolny 2011/2012. 4 235 zł
Towarzystwo Samorządowe, Konin
Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: gnieźnieńskiego, kolskiego, konińskiego,
słupeckiego, tureckiego i wrzesińskiego – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 56 stypendiów na rok
szkolny 2011/2012.
20 000 zł

Kolorowa Akademia
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, Bielsko-Biała
Cykl szkoleń i doradztwa dla organizacji, które w swoich działaniach z dziećmi niepełnosprawnymi wykorzystują techniki
teatralne.
70 000 zł
Fundacja Inicjatyw Kulturalnych, Radomsko
Integracyjne zajęcia teatralne i taneczne dla 23 podopiecznych Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
Ruchowo TPD oraz 10 zdrowych rówieśników (harcerze, rodzeństwo), przygotowanie i prezentacja 3 spektakli, wyjazd
do teatru (dotacja sfinansowana ze środków Fundacji Agory).
8 200 zł
Rozwiń Skrzydła, Somonimo
Integracyjne zajęcia teatralne i taneczne dla 15 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (w tym 7 niepełnosprawnych) z gminy Somonino, przygotowanie i prezentacja spektaklu, wyjazd do teatru (dotacja sfinansowana z Funduszu M).
8 500 zł
Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie Alternatywa S.A.P.R.A., Prudnik
Zajęcia teatralne dla 10 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego prowadzone przy wsparciu 5 niepełnosprawnych wolontariuszy, zajęcia wspierające z psychologiem i logopedą, wyjazd do teatru (dotacja sfinansowana ze
środków Fundacji Agory).
6 500 zł
Stowarzyszenie „Bądźmy Razem”, Aleksandrów Kujawski
Zajęcia teatralne o tematyce ekologicznej i rodzinnej dla 13 podopiecznych Stowarzyszenia oraz 10 zdrowych rówieśników
(rodzeństwo, przedszkolaki, młodzi wolontariusze), przygotowanie i prezentacja 2 przedstawień, wyjazd do teatru, udział
w przeglądzie teatrów osób niepełnosprawnych (dotacja sfinansowana ze środków Fundacji Agory).
10 000 zł
Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech”, Wałcz
Integracyjne zajęcia teatralne dla 15 podopiecznych Stowarzyszenia i ich rodzeństwa (15 osób), przygotowanie i prezentacja
przedstawienia, udział w przeglądzie artystycznym (dotacja sfinansowana ze środków Fundacji Agory).
6 000 zł
Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Olbięcinie „Każdy ma szansę”, Olbięcin
„Mlekołaki” – zajęcia teatralne dla 14 mieszkających w internacie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
przygotowanie i prezentacja spektaklu, wyjazd do teatru (dotacja sfinansowana z Funduszu M).
8 200 zł
Stowarzyszenie na rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną w Zamościu, Zamość
„Bajkowy świat lekiem na nasze smutki” – integracyjne zajęcia teatralne dla 14 wychowanków internatu Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i 10 dzieci z osiedla Karolówka, przygotowanie i prezentacja 2 przedstawień, udział
w przeglądzie teatralnym, wyjazd do teatru (dotacja sfinansowana ze środków Fundacji Agory).
8 500 zł
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Barka”, Gniew
„W magicznym świecie teatru” – zajęcia sceniczne (teatralne, taneczne, bębniarskie, kuglarskie) dla 25 uczniów Gimnazjum
im. gen. Józefa Hallera (w tym 20 z klas specjalnych), wyjazdy do teatrów, udział w przeglądzie sztuki szkolnej (dotacja
sfinansowana ze środków Fundacji Agory).
9 500 zł
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Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Z Potrzeby Serca”, Dębica
„Synestezja” – zajęcia teatralne dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych (20 osób) i liceum ogólnokształcącego (20 osób) przy
wsparciu 20 licealistów wolontariuszy, przygotowanie i prezentacja przedstawienia, zajęcia wspierające z psychologiem
i logopedą (dotacja sfinansowana z Funduszu M i ze środków Fundacji Agory).
10 000 zł
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Zrozumieć ich świat”, Międzyrzec Podlaski
„Iskierka” – zajęcia teatralne dla 12 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przygotowanie
i prezentacja 2 spektakli, udział w przeglądzie artystycznym, wyjazd do teatru (dotacja sfinansowana z Funduszu M).
9 900 zł
Stowarzyszenie na rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim „Źródło”, Ostrowiec
Świętokrzyski
„Zaczarowany teatr” – zajęcia teatralne dla 12 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych i 14 dzieci z zespołu „Perełki” działającego
przy Miejskim Centrum Kultury, przygotowanie i prezentacja przedstawienia, wyjazd do teatru (dotacja sfinansowana ze
środków Fundacji Agory).
8 300 zł
Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego, Słubice
„Cztery pory roku” – integracyjne zajęcia teatralno-taneczne dla 10 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i 6 uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych, przygotowanie i prezentacja przedstawienia, wyjazd do teatru
(dotacja sfinansowana ze środków Fundacji Agory).
8 000 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej S.P.D. i M.N., Długopole Zdrój
„Momo” – integracyjne zajęcia teatralne dla 8–12 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i 13 rówieśników
(mieszkańcy Długopola i członkowie Teatru Ulicznego TUB), zajęcia plastyczne (budowa lalek), przygotowanie i prezentacja
przedstawienia, udział w przeglądach teatrów amatorskich (dotacja sfinansowana ze środków Fundacji Agory). 8 500 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka, Świdnik
Zajęcia teatralne dla 10 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przygotowanie i prezentacja spektaklu,
udział w przeglądach artystycznych (dotacja sfinansowana z Funduszu M).
5 400 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Tacy Sami” w Jarocinie, Jarocin
„Tacy sami” – zajęcia teatralne dla 20 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, przygotowanie i prezentacja 2 przedstawień,
udział w przeglądach artystycznych, wyjazdy do teatrów (dotacja sfinansowana ze środków Fundacji Agory).
6 400 zł
Stowarzyszenie „Szkoła bez barier”, Łapy
„Kółko teatralne” – zajęcia teatralne dla 15 uczniów (w tym 10 niepełnosprawnych) szkoły podstawowej z klasami terapeutyczno-rozwojowymi, przygotowanie i prezentacja spektaklu, wyjazdy do teatrów (dotacja sfinansowana z Funduszu M).
9 000 zł
Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne „Miłek”, Wojcieszów
„Pomóż mi wyrazić siebie” – zajęcia teatralne dla 12 uczniów szkół specjalnych z Wojcieszowa i Złotoryi oraz 6 podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej ze Świerzawy, przygotowanie i prezentacja spektaklu, wyjazdy do teatru (dotacja
sfinansowana z Funduszu M).
8 000 zł
Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Ab ovo”, Sieradz
„Teatr życia rodzinnego” – integracyjne zajęcia teatralne dla 8 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
i 8 uczniów Zespołu Szkół Katolickich, zajęcia z logopedą, przygotowanie i prezentacja przedstawienia, wyjazd do teatru
i opery (dotacja sfinansowana ze środków Fundacji Agory).
9 500 zł
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Dębowe Wzgórze”, Szymanowo
„Zespół GRiM – edukacja, rozwój, integracja” – integracyjne zajęcia teatralne dla 15 uczniów Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego i 5 rówieśników z gimnazjum, przygotowanie i prezentacja przedstawienia, organizacja integracyjnych
spotkań teatralnych, wyjazdy do teatrów (dotacja sfinansowana ze środków Fundacji Agory).
10 000 zł
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Powiatowy w Płońsku, Płońsk
Integracyjne zajęcia teatralne dla 15 niepełnosprawnych i 10 zdrowych podopiecznych Towarzystwa, przygotowanie
i prezentacja przedstawienia, udział w przeglądach artystycznych, wyjazd do teatru (dotacja sfinansowana z Funduszu M).
10 000 zł

Fundusze powierzone
Fundusz K
Fundacja „ABC XXI – Cała Polska czyta dzieciom”, Warszawa
Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży (do 264 bibliotek przekazano ponad 2 600 egzemplarzy książek
nagrodzonych w II Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży oraz 580 egzemplarzy książek edukacyjnych zachęcających do „wychowania przez czytanie”).
50 000 zł
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Polska Akcja Humanitarna, Warszawa
Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i świetlicach środowiskowych w ramach akcji „Pajacyk” (sfinansowano 14 700 posiłków dla 150 dzieci w 10 szkołach).
50 000 zł

Fundusz Karola Urygi-Nawarowskiego
Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa, Oddział w Elblągu
Kompleksowa pomoc dla dzieci i młodzieży obciążonych syndromem FASD i ich opiekunów z rodzin zastępczych i pla
cówek, w których się wychowują, z Elbląga oraz z powiatów elbląskiego, braniewskiego i sztumskiego (diagnoza i terapia
indywidualna, warsztaty dla rodziców i opiekunów, szkolenie terapeutów).
22 000 zł
Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”, Szczecin
Upowszechnienie wiedzy o FASD w szkołach województwa zachodniopomorskiego (akcja plakatowa, szkolenie pedagogów
szkolnych) oraz pomoc dzieciom obciążonym tym syndromem (konsultacje, diagnoza i terapia indywidualna, warsztaty
dla opiekunów zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka).
22 000 zł

Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko
Stypendia dla 3 studentek pierwszego roku studiów w wysokości 500 zł miesięcznie (w 2011 roku przekazano stypendia
na okres wrzesień–grudzień).
6 000 zł
Stypendia otrzymały:
Marta Dorszyńska, studentka Szkoły Głównej Handlowej
Ewelina Jesionowska, studentka Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim
Daria Pszenna, studentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Fundusz „Rozwiń skrzydła” im. J. i J. Putka
Stypendia dla 29 maturzystów na pokrycie kosztów rekrutacji na studia w wysokości od 105 do 405 zł.

4 135 zł

Stypendia dla 15 studentek i studentów pierwszego roku studiów w wysokości 630 zł miesięcznie (w 2011 roku przekazano
stypendia na okres wrzesień–grudzień).
37 800 zł
Stypendia otrzymali:
Konrad Czarniewski, student Budownictwa na Politechnice Warszawskiej
Katarzyna Fleśman, studentka Ekonomii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
Mateusz Głąbiński, student kierunku Oceanotechnika Specjalności Okrętowe na Politechnice Gdańskiej
Paulina Habułyk, studentka Administracji na Uniwersytecie Gdańskim
Aneta Jankowska, studentka Budownictwa na Politechnice Gdańskiej
Agnieszka Lewińska, studentka Analityki Medycznej na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika
Paulina Malczyk, studentka Europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim
Natalia Murawska, studentka Finansów i Rachunkowości na Politechnice Koszalińskiej
Tomasz Nierychły, student Informatyki i Ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
Anna Ozimek, studentka Farmacji na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie
Tomasz Paczos, student kierunku Elektronika, Informatyka i Telekomunikacja na Politechnice Warszawskiej
Patrycja Pudełko, studentka Pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II
Olga Sokołowska, studentka Ekonomii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
Artur Świtała, student Szkoły Głównej Handlowej
Natalia Wojtków, studentka Farmacji na Uniwersytecie Jagiellońskim
2 802 zł

Spotkanie stypendystów

Fundusz Beaty Pawlak
10 000 zł

Nagroda im. Beaty Pawlak
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Debaty Fundacji Batorego są próbą stworzenia niezależnej przestrzeni spotkań i dyskusji przedstawicieli świata polityki, ekspertów oraz dziennikarzy. Od wielu lat organizujemy konferencje i dyskusje poświęcone przemianom zachodzącym w naszym kraju, w Europie i na świecie, polityce zagranicznej Polski
i Unii Europejskiej oraz stosunkom międzynarodowym. Inicjujemy debaty publiczne na tematy istotne dla
przyszłości naszego państwa i regionu.
W 2011 roku w naszych debatach ważne miejsce zajęły podstawowe wyzwania w polskiej polityce wewnętrznej, w tym następstwa katastrofy samolotu prezydenckiego 10 kwietnia, zmiany na polskiej scenie
politycznej oraz problem reform ekonomicznych w sytuacji globalnego kryzysu. Zajmowaliśmy się też
sprawami międzynarodowymi, zwłaszcza polską polityką zagraniczną, Unią Europejską oraz jej relacjami ze
wschodnimi sąsiadami. Organizowaliśmy dyskusje wokół raportów Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych
(ECFR), której trzy publikacje: Widmo Europy wielobiegunowej Iwana Krastewa i Marka Leonarda, Przekształcić obecność w siłę. Doświadczenia sąsiedztwa wschodniego Nicu Popescu, Andrew Wilsona oraz Wyścig po
Europę François Godementa i Jonasa Parello-Plesnera, wydaliśmy drukiem w wersji polskojęzycznej (dwie
pierwsze uzupełnione o komentarze polskich ekspertów).
Omówienia oraz pełne zapisy audio wszystkich spotkań zamieszczane są na stronie internetowej
Fundacji.

Aktualne problemy polityczne i społeczne
Szanse nowej prawicy
13 stycznia
Powstanie nowej partii Polska Jest Najważniejsza sprowokowało do postawienia pytania o możliwość
zaistnienia na polskiej scenie politycznej nowej partii lokującej się między rządzącą Platformą Obywatelską
a opozycyjnym Prawem i Sprawiedliwością. Uczestnicy: Ludwik Dorn (poseł na Sejm RP), Witold Gadomski
(Gazeta Wyborcza), Joanna Kluzik-Rostkowska (posłanka na Sejm RP, Polska Jest Najważniejsza), Cezary
Michalski („Europa”, „Krytyka Polityczna”) i prof. Paweł Śpiewak (Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego). Prowadzenie: Aleksander Smolar (prezes Fundacji Batorego).
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Polska po katastrofie. Państwo–społeczeństwo–polityka
7 kwietnia
Konferencja poświęcona dyskusji o konsekwencjach społecznych i politycznych tragicznej katastrofy
smoleńskiej i powodzi 2010 roku. Prowadzenie: prof. Jacek Kochanowicz (członek Zarządu Fundacji Batorego), Aleksander Smolar (prezes Fundacji Batorego).

Sesja I: Co nowego wiemy o państwie?
Wystąpienia: dr Aleksander Hall (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), dr Rafał Matyja
(Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu), prof. Andrzej Rychard (Instytut Filozofii
i Socjologii PAN), dr Wiesław Staśkiewicz (Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego), prof. Mirosław
Wyrzykowski (Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego).

Sesja II: Co nowego wiemy o społeczeństwie?
Wystąpienia: prof. Henryk Domański (Instytut Filozofii i Socjologii PAN), dr hab. Anna Giza-Poleszczuk
(Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia),
dr hab. Mirosława Grabowska (dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego), dr hab. Ireneusz Krzemiński (Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego),
prof. Janusz Reykowski (Szkoła Wyższej Psychologii Społecznej).

Sesja III: Katastrofa i polityka
Wystąpienia: dr Dariusz Gawin (Instytut Filozofii i Socjologii PAN), Maciej Gdula („Krytyka Polityczna”,
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego), Robert Krasowski (miesięcznik „Europa”, Fundacja im.
Immanuela Kanta), dr hab. Radosław Markowski (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie,
członek Zarządu Fundacji Batorego).

Młodzi jako problem i wyzwanie
30 maja
Konferencja poświęcona problemom młodego pokolenia w obliczu narastających napięć związanych
ze zmianami kulturowymi, społecznymi i demograficznymi oraz kryzysem ekonomicznym. Prowadzenie:
Aleksander Smolar (prezes Fundacji Batorego).

Sesja I: Młodzi jako kategoria socjologiczna i ekonomiczna
Wystąpienia: Paweł Dobrowolski (Instytut Sobieskiego), prof. Henryk Domański (Instytut Filozofii
i Socjologii PAN), dr hab. Barbara Fatyga (Ośrodek Badań Młodzieży Uniwersytetu Warszawskiego), dr hab.
Tomasz Szlendak (Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. Hanna ŚwidaZiemba (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego).

Sesja II: Młodzi jako aktorzy polityczni
Wystąpienia: Szymon Gutkowski (Projekt: Polska, członek Zarządu Fundacji Batorego), Krzysztof Mazur (Klub Jagielloński), Wojciech Przybylski („Res Publica Nowa”), Michał Sutowski (Krytyka Polityczna),
Karolina Wigura („Kultura Liberalna”).
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Państwo i obywatel: jawność i jej granice
29 września
Debata na temat konfliktu między jawnością życia publicznego a ochroną prywatności w sytuacji nasilania
się tendencji do utajniania przez instytucje państwowe coraz większych obszarów życia publicznego przy
jednoczesnym coraz łatwiejszym naruszaniu prywatności obywateli związanym z wykorzystaniem nowych
technologii (kamery uliczne, billingi itp.). Uczestnicy: Grażyna Kopińska (Fundacja Batorego, program Przeciw
Korupcji), dr hab. Paweł Łuków (Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego), Ewa Siedlecka („Gazeta
Wyborcza”), dr hab. Szymon Wróbel (Instytut Filozofii i Socjologii PAN), prof. Mirosław Wyrzykowski (Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego). Prowadzenie: dr Celina Nowak (członkini rady programowej
programu Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego, Instytut Nauk Prawnych PAN).

Kogo wybraliśmy? Co wybraliśmy? Wybory 2011
13 października
Dyskusja na temat wyników wyborów parlamentarnych w październiku 2011 roku, w tym pojawienia
się na polskiej scenie politycznej nowego ugrupowania – Ruchu Palikota, będącego zapowiedzią poważnej
zmiany politycznej i kulturowej. Uczestnicy: dr hab. Janusz Czapiński (Wydział Psychologii Uniwersytetu
Warszawskiego), dr Jarosław Flis (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego), dr hab. Mirosława Grabowska (dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej) i dr hab. Radosław
Markowski (Instytut Nauk Politycznych, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej). Prowadzenie: Aleksander
Smolar (prezes Fundacji Batorego).

Polskie linie podziału
9 grudnia
Dyskusja poświęcona polskim podziałom i konfliktom społecznym, zarówno nowym, o charakterze kulturowym i obyczajowym, jak kwestia dyskryminacji kobiet, równości płci czy prawa mniejszości seksualnych,
jak i tradycyjnym, związanym z różnicami klasowymi oraz nierównościami ekonomicznymi. Uczestnicy:
prof. Józefina Hrynkiewicz (posłanka na Sejm RP, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu
Warszawskiego), Joanna Kluzik-Rostkowska (posłanka na Sejm RP, b. minister pracy i polityki społecznej),
prof. Andrzej Rychard (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) i Michał Sutowski („Krytyka Polityczna”). Prowadzenie: Aleksander Smolar (prezes Fundacji Batorego).

Plany rządu i wyzwania rozwojowe Polski
15 grudnia 2011
Konferencja na temat podstawowych wyzwań stojących przed nowym rządem, zarówno w kwestiach
ekonomicznych (deficyt budżetowy, polityka podatkowa, reprywatyzacja), jak i w polityce społecznej (wiek
emerytalny, reforma KRUS i emerytur mundurowych, bezrobocie wśród młodych). Prowadzenie: Aleksander
Smolar (prezes Fundacji Batorego).
Wprowadzenie: prof. Leszek Balcerowicz (Szkoła Główna Handlowa, b. wicepremier i minister finansów RP). Sesja I: Uczestnicy: dr Henryka Bochniarz (prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych
Lewiatan), prof. Stanisław Gomułka (główny ekonomista Business Center Club, b. wiceminister finansów
RP), dr Mirosław Gronicki (b. wiceminister finansów RP), Janusz Jankowiak (główny ekonomista Polskiej
Rady Biznesu) i Ryszard Petru (przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich).
Sesja II: Uczestnicy: dr Agnieszka Chłoń-Domińczak (Instytut Badań Strukturalnych, b. wiceminister pracy
i polityki społecznej RP), prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz (Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły
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Głównej Handlowej), dr Maciej Duszczyk (Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego), prof.
Stanisława Golinowska (Instytut Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
i Aleksandra Wiktorow (Akademia Finansów, b. prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

Stosunki międzynarodowe i problemy Europy
Europa i ład światowy
21 lutego 2011
Debata na temat obecności Unii Europejskiej w świecie i konieczności prowadzenia przez nią silnej
polityki zagranicznej. Spotkanie z udziałem członków Zarządu Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych
(ECFR) zorganizowane zostało z okazji otwarcia Biura ECFR w Warszawie przy wsparciu władz Uniwersytetu
Warszawskiego. Słowo otwierające: Martti Ahtisaari (laureat Pokojowej Nagrody Nobla, były prezydent
Finlandii, współprzewodniczący Zarządu ECFR). Dyskutanci: Radosław Sikorski (minister spraw zagranicznych RP), prof. Timothy Garton Ash (European Studies, Uniwersytet Oksfordzki, członek Zarządu ECFR),
Iwan Krastew (prezes Centrum na rzecz Strategii Liberalnych, Sofia, członek Zarządu ECFR), Mark Leonard
(dyrektor ECFR). Prowadzenie: Aleksander Smolar (prezes Fundacji Batorego)

Wielobiegunowa Europa? Unia Europejska, Rosja, Turcja
22 lutego
Dyskusja w gronie ekspertów wokół raportu Widmo Europy wielobiegunowej Iwana Krastewa i Marka
Leonarda, na temat miejsca Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych w obliczu rozpadu ukształtowanego po zakończeniu zimnej wojny jednobiegunowego porządku bezpieczeństwa europejskiego oraz
systemu współpracy. Wprowadzenia: Iwan Krastew (prezes Centrum na rzecz Strategii Liberalnych, Sofia,
członek Zarządu ECFR), Mark Leonard (dyrektor ECFR). Prowadzenie: Aleksander Smolar (prezes Fundacji
Batorego).
Debacie towarzyszyła publikacja polskojęzycznej wersji raportu uzupełniona o komentarze polskich
ekspertów: Adama Balcera, Mirosława Czecha, Olafa Osicy i Bartłomieja Sienkiewicza (komentarze dostępne
w wersji elektronicznej).

Przyszłość Europy: kryzys jako szansa
1 czerwca
Debata o słabościach projektu europejskiego, ujawionych przez kryzys w strefie euro i możliwych
scenariuszach naprawy. Uczestnicy: dr Marek A. Cichocki (Centrum Europejskie Natolin), Mikołaj Dowgielewicz (wiceminister spraw zagranicznych RP), prof. Lena Kolarska-Bobińska (posłanka do Parlamentu
Europejskiego), prof. Dariusz Rosati (Szkoła Główna Handlowa, były minister spraw zagranicznych RP),
Konrad Szymański (poseł do Parlamentu Europejskiego) i Paweł Świeboda (prezes demosEUROPA – Centrum
Strategii Europejskiej). Prowadzenie: Aleksander Smolar (prezes Fundacji Batorego).

Europejska Polityka Sąsiedztwa: przykład bezsilności UE?
19 lipca
Dyskusja w gronie ekspertów poświęcona relacjom Unii Europejskiej z jej wschodnimi sąsiadami w tym
konieczności określenia długoterminowej perspektywy politycznej atrakcyjnej dla krajów Partnerstwa
Wschodniego. Uczestnicy: Paweł Bagiński (Fundacja Batorego), Konstanty Gebert (Warszawskie Biuro
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ECFR), Paweł Kowal (poseł do Parlamentu Europejskiego), Nicu Popescu (ECFR, Londyn). Prowadzenie: dr
hab. Klaus Bachmann (członek zarządu Fundacji Batorego).
Punktem wyjścia do rozmowy było polskie tłumaczenie raportu Nicu Popescu i Andrew Wilsona Przekształcić obecność w siłę. Doświadczenia sąsiedztwa wschodniego, uzupełnionego o komentarze polskich
ekspertów: Andrzeja Brzezieckiego, Bartosza Cichockiego, Andrzeja Szeptyckiego i Marcina Wojciechowskiego (komentarze dostępne w wersji elektronicznej).

Jak Europa się integrowała? Nauki i przestrogi na dzisiaj
27 października
Debata poświęcona sposobom integracji Europy w przeszłości, ideom wokół których budowano jej
jedność oraz procesom integracyjnym po II wojnie światowej, które doprowadziły do powstania Unii
Europejskiej, a także perspektywom dalszego funkcjonowania Wspólnoty oraz krokom niezbędnym
dla zapobieżenia jej rozpadowi. Uczestnicy: prof. Krzysztof Pomian (filozof, historyk, dyrektor naukowy
Muzeum Europy w Brukseli), Aleksander Smolar (politolog, prezes Fundacji Batorego) i Maciej Zięba OP
(teolog, filozof i publicysta).

Polska polityka wobec wschodnich sąsiadów: kontynuacja, korekta czy zerwanie?
21 listopada
Debata w gronie ekspertów o polskiej polityce wschodniej w ostatnim 5-leciu i nowych wyzwaniach,
konieczności nastawienia się na „długi marsz” i „pracę organiczną”, wspierania suwerenności państw poradzieckich i rozwijania kontaktów na poziomie społeczeństw. Wprowadzenia: Bogumiła Berdychowska
(publicystka), Paweł Kowal (poseł do Parlamentu Europejskiego, były wiceminister spraw zagranicznych
RP) i Bartłomiej Sienkiewicz (publicysta). Prowadzenie: Aleksander Smolar (prezes Fundacji Batorego).

Inne debaty
Autor: wobec opisywanego, wobec czytelnika
Debata z okazji IX edycji Nagrody im. Beaty Pawlak
15 października
Rozmowa w gronie twórców o pracy reportera i relacji między nim a bohaterami tekstów i fotografii:
o sposobie zdobywania materiałów do reportażu, granicach ingerencji w prywatność przedstawianych
osób i odpowiedzialności autora wobec bohaterów reportażu i wobec czytelnika. Uczestnicy: Magdalena
Grochowska („Gazeta Wyborcza”), Miłada Jędrysik (publicystka), Tadeusz Rolke (fotograf, autor fotoreportaży) i Witold Szabłowski („Gazeta Wyborcza”). Prowadzenie: Konstanty Gebert (publicysta, Warszawskie
Biuro ECFR).
W 2011 roku program był finansowany ze środków własnych Fundacji Batorego.
Razem koszty programu

156 588,32 zł
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Celem programu jest zwiększenie zainteresowania obywateli sprawami ich lokalnych społeczności
i zachęcenie do uczestnictwa w życiu publicznym, w tym do świadomego i odpowiedzialnego udziału
w wyborach powszechnych. Organizujemy ogólnopolskie akcje i kampanie społeczne. Współpracujemy
z lokalnymi organizacjami, pomagając im w prowadzeniu działań służących animowaniu partycypacji obywatelskiej, budowaniu dialogu mieszkańców z ich przedstawicielami w samorządzie lokalnym i integracji
lokalnych wspólnot wokół rozwiązywania problemów gminy. Prowadzimy działania na rzecz zwiększenia
frekwencji wyborczej i poprawy jakości wyborów oraz zapewnienia rzetelnej i bezstronnej informacji
o wyborach i kandydatach w telewizji publicznej.

Akcja Masz Głos, Masz Wybór
We współpracy ze Stowarzyszeniem Szkoła Liderów od 2006 roku prowadzimy akcję, której celem
jest ożywienie publicznej debaty o problemach lokalnych z udziałem mieszkańców i władz samorządowych oraz zaszczepienie poczucia współodpowiedzialności – zarówno u władz, jak i u mieszkańców –
za decyzje podejmowane w dniu wyborów. Do udziału w akcji zapraszamy organizacje pozarządowe,
grupy nieformalne oraz biblioteki, szkoły i inne instytucje z całej Polski, które zarejestrują się na stronie
www.maszglos.pl i zadeklarują gotowość realizacji określonych zadań mobilizujących obywateli do udziału
w życiu publicznym. Uczestnikom oferujemy wsparcie merytoryczne (m.in. cykl spotkań szkoleniowych,
doradztwo i porady ekspertów, materiały instruktażowe i promocyjne, forum wymiany informacji i doświadczeń na stronie internetowej).
W 2011 roku działania w ramach akcji koncentrowały się na poprawie przepływu informacji między
mieszkańcami a wybranymi rok wcześniej władzami samorządowymi. Uczestnikom zaproponowaliśmy
realizację kilku zadań: opracowanie dokumentu nt. zasad komunikacji i współpracy samorządu z mieszkańcami, przygotowanie założeń prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przestrzeni publicznej,
wprowadzenie zwyczaju spotkań mieszkańców z radnymi w miejscach powszechnie uczęszczanych, organizację spotkania z udziałem wójta/burmistrza/prezydenta dla zaprezentowania planów działania i budżetu
gminy na rok 2012, przeprowadzenie lokalnych działań w ramach ogólnopolskiej kampanii profrekwencyjnej
przed wyborami parlamentarnymi.
Do akcji włączyły się tym razem 192 organizacje, grupy nieformalne, redakcje lokalnych mediów, szkoły,
portale internetowe, domy kultury, biblioteki i spółdzielnie działające na terenie 159 gmin. Przeprowadziły
one łącznie 184 działania. 16 uczestników, którzy zrealizowali wszystkie zadania, rywalizowało o nagrodę
Super Samorząd 2011, nad którą honorowy patronat objął Prezydent RP.
Stowarzyszenie Szkoła Liderów zorganizowało szereg zajęć, które miały przygotować uczestników
akcji do prowadzenia działań: dwudniową konferencję otwierającą dla 80 osób, podczas której omówione
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zostały zadania akcji i sposoby ich realizacji; trzydniowe warsztaty o metodach angażowania mieszkańców
i promocji działań (wzięło w nich udział 30 osób); dwa warsztaty Szkoły Moderatorów przygotowujące
uczestników do prowadzenia i moderowania spotkań i debat (25 osób) oraz jednodniowe seminarium dla
wójtów, burmistrzów i prezydentów, którzy wyróżnili się współpracą z uczestnikami akcji.
Pomagaliśmy też uczestnikom akcji w nawiązywaniu kontaktów z władzami lokalnymi i mediami, doradzaliśmy w kwestiach dotyczących kompetencji samorządu i regulacji prawnych.
Więcej informacji o akcji znajduje się na stronie www.maszglos.pl.

Kampanie profrekwencyjne
Uzupełnieniem i wzmocnieniem działań prowadzonych lokalnie przez organizacje pozarządowe uczestniczące w akcji Masz Głos, Masz Wybór była ogólnopolska kampania profrekwencyjna przed wyborami
parlamentarnym 9 października Kobiety na wybory! Kampania ta, podobnie jak w latach poprzednich,
była prowadzona w koalicji z innymi organizacjami. W 2011 w skład koalicji weszły: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Forum Europejskie przy Centrum Europejskim Uniwersytety Warszawskiego, Fundacja Forum
Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja Projekt: Polska, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej, Izba Wydawców Prasy, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, Stowarzyszenie
Komunikacji Marketingowej SAR, Stowarzyszenie Prasy Lokalnej, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji,
Stowarzyszenie Szkoła Liderów.
Kampania Kobiety na wybory! miała na celu zachęcenie kobiet do uczestnictwa w wyborach. Z badań
przeprowadzonych na potrzeby akcji wynikało, że kobiety nie czują się kompetentne w kwestiach polityki, nie interesują się nią i w efekcie rzadziej niż mężczyźni (średnio o 5–10%) biorą udział w głosowaniu.
Strategia i linie kreacyjne kampanii zostały przygotowane przez agencję Albert Lumberjacker. Działania
koalicji wspierał dom mediowy ZenithOpitmedia Group.
Spoty kampanii emitowane były przez stacje telewizyjne TVN i TVP Info, w sieci kin Multikino na terenie
całej Polski i kinie Silver Screen w Łodzi, oraz publiczne i komercyjne stacje radiowe. W głównych tytułach
prasy ogólnopolskiej (m.in. w Gazecie Wyborczej i innych czasopismach wydawanych przez Agorę S.A.,
w Dzienniku. Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej, Polsce The Times, Pulsie Biznesu i Fakcie) oraz w prasie regionalnej ukazały się reklamy prasowe. W przeddzień wyborów Gazeta Wyborcza zamieściła na pierwszej
stronie naklejkę profrekwencyjną, a na portalu gazeta.pl ukazał się baner.
Elementem kampanii profrekwencyjnej była publikacja książki Wszystko o Ewie autorstwa Krzysztofa
Brunetki i Anny Matei, w przystępny sposób pokazująca dane dotyczące dyskryminacji kobiet oraz wyjaśniająca przyczyny małej aktywności kobiet w życiu publicznym. 9000 egzemplarzy książki trafiło do szkół
ponadpodstawowych, klubów Krytyki Politycznej, bibliotek w małych miejscowościach, uczestniczek Kongresu Kobiet, liderów lokalnych społeczności oraz liderów opinii (dziennikarze, politycy, eksperci).
Podczas kampanii prowadziliśmy akcję informującą o procedurach wyborczych. Ulotki i plakaty profrekwencyjne dostarczone zostały przez członków Koalicji profrekwencyjnej do 1200 szkół, 400 bibliotek,
300 klubów europejskich, 70 organizacji biorących udział w akcji Masz Głos, Masz Wybór. Stowarzyszenie
Szkoła Liderów dystrybuowało materiały informujące o możliwości głosowania poza miejscem zameldowania wśród 350 liderów lokalnych, a ulotki o możliwości głosowania korespondencyjnego wśród liderów
środowisk polonijnych. 100 000 pocztówek z informacją o procedurach wyborczych dotarło w kopercie
artystycznej POKA POKA do bywalców kawiarń i klubów w 13 dużych miastach w Polsce.
Na stronie www.kobietynawybory.pl zamieściliśmy Poradnik wyborcy, kalendarz wyborczy, materiały
kampanii w wersji do pobrania, formularz za pomocą którego organizacje lokalne i prywatne osoby mogły
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zamówić drukowane materiały. Prowadziliśmy też akcję promocyjną na portalu społecznościowym facebook, zamieszczając na stronie akcji informacje o zmianach w prawie wyborczym i lokalnych działaniach
profrekwencyjnych. W internecie prowadziliśmy profrekwencyjny konkurs „Idę na wybory!”, w którym
nagrodą za przekonanie innych do głosowania był udział w spotkaniu z Prezydentową Anną Komorowską
w Belwederze. Działania profrekwencyjne prowadziliśmy też w Warszawie podczas pikniku organizacji
pozarządowych w dniach 16–17 września. Zorganizowaliśmy spotkanie z mediami, na którym zaprezentowaliśmy narzędzia ułatwiające obywatelom dokonanie świadomego wyboru, m.in. portale sejmometr.pl
i mamprawowiedzieć.pl.
Frekwencja w wyborach wyniosła 49,2%, mniej niż w poprzednich wyborach parlamentarnych (54%),
ale więcej niż prognozowali obserwatorzy sceny politycznej, wskazując na duży poziom zniechęcenia obywateli do polityki. Kampania przyczyniła się do zmniejszenia różnicy między frekwencją kobiet i mężczyzn.
Według danych TNS OBOP w 2005 wynosiła ona 4,3% na niekorzyść kobiet, w 2007 aż 6,8%. W roku 2011
zmniejszyła się do 2,5%, a więc poziomu, który nie jest istotny statystycznie

Działania rzecznicze
Wspólnie z organizacjami skupionymi w koalicji prowadziliśmy również działania rzecznicze zmierzające
do wprowadzenia w prawie wyborczym zmian ułatwiających obywatelom udział w wyborach i umożliwiających im podjęcie świadomej decyzji wyborczej. Część naszych rekomendacji została uwzględniona
w Kodeksie wyborczym, który wszedł w życie przed wyborami parlamentarnymi 2011. Wprowadzono
możliwość głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika dla seniorów, niepełnosprawnych i przebywających za granicą; ułatwienia dla osób niepełnosprawnych (nakładki na karty do
głosowania dla niewidomych; możliwość oddania głosu w lokalu bez barier architektonicznych); przesunięto godziny głosowania (od 7:00 do 21:00). Kodeks dał również prezydentowi RP możliwość rozpisania
wyborów dwudniowych.
W grudniu rozpoczęliśmy cykl seminariów „Obywatele i wybory”, którego celem jest wypracowanie
dalszych propozycji zmian służących świadomemu i licznemu udziałowi obywateli w wyborach. W pierwszym
spotkaniu wzięli udział eksperci i naukowcy (socjologowie, politolodzy, prawnicy) oraz przedstawiciele
organizacji pozarządowych działających na rzecz zwiększenia uczestnictwa obywateli w życiu publicznym.
Dyskusja dotyczyła m.in. potrzeby zapewnienia obywatelom realnego prawa wyboru, podniesienia jakości
oferty prezentowanej przez kandydatów i partie polityczne, zachęcenia obywateli nie tylko do głosowania,
ale też do kandydowania.

Monitoring programów informacyjnych stacji telewizyjnych
podczas wyborów parlamentarnych
W czasie kampanii wyborczej do parlamentu w 2011 roku prowadziliśmy monitoring głównych programów informacyjnych TVP oraz telewizji komercyjnych: TVN i Polsat, sprawdzając, jak stacje te realizują
zadanie informowani obywateli o wyborach parlamentarnych i startujących w nich kandydatach. W ramach
monitoringu badaliśmy czas, jaki poszczególne serwisy informacyjne poświęcały kampanii wyborczej, komitetom wystawiającym kandydatów i kandydatom oraz ocenialiśmy kontekst, w jakim byli przedstawiani.
Badaliśmy także relacje zachodzące między czasem i sposobem prezentowania kandydatów. Prowadzona
była też analiza tematów i głównych wątków informacyjnych pojawiających się w kampanii wyborczej
oraz środków komunikacji niewerbalnej używanych w przekazie informacyjnym. W trakcie monitoringu
przedstawialiśmy raporty tygodniowe z jego przebiegu, a po zakończeniu wyborów raport końcowy podsumowujący całość badań.
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Obserwacje prowadzone były przez z zespół socjologów z Pracowni Teorii Zmiany Społecznej Instytutu
Socjologii UW w oparciu o metodologię przygotowaną na podstawie podręcznika National Democracy
Institute Media Monitoring to Promote Democratic Elections.
Raporty publikowane są na stronie www.batory.org.pl.
W 2011 roku program był finansowany z dotacji Instytutu Społeczeństwa Otwartego (706 135,11 zł)
i Fundacji Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej (273 577,92 zł) oraz ze
środków własnych Fundacji im. Stefana Batorego. Firmy: Agora S.A., Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o.,
G+J Gruner + Jahr Polska Sp. z o.o. & Co., Wydawnictwo Burda Media Polska, Infor Biznes Sp. z o.o.,
Bonnier Business (Polska) S.A. wsparły kampanię profrekwencyjną darowiznami rzeczowymi w postaci
bezpłatnej emisji ogłoszeń w swoich mediach o wartości 1 274 419,50 zł.
Dotacje
Koszty programu (w tym darowizna rzeczowa powierzchni reklamowej
w mediach o wartości 1 274 419,50 zł)
Razem koszty programu

370 000,00 zł
2 052 388,02 zł
2 422 388,02 zł

Dotacje
Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Warszawa
Partnerska współpraca przy realizacji akcji Masz Głos, Masz Wybór, m.in. organizacja szkoleń oraz pomoc merytoryczna
dla organizacji uczestniczących w akcji (kontynuacja działań prowadzonych od 2006 roku).
370 000 zł
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Celem programu jest przeciwdziałanie korupcji i zwiększanie przejrzystości w życiu publicznym. Monitorujemy poczynania władz i partii politycznych pod kątem przestrzegania przepisów antykorupcyjnych
oraz standardów przejrzystości. Oceniamy realizację obietnic dotyczących przeciwdziałania korupcji składanych przez partie w trakcie kampanii wyborczych oraz realizację rządowych strategii antykorupcyjnych.
Badamy przejrzystość finansowania kampanii wyborczych i wydatkowania funduszy publicznych. Obserwujemy proces stanowienia prawa i proponujemy rozwiązania legislacyjne, które zapewniają przejrzystość
procesów decyzyjnych oraz stanowią zabezpieczenie przed praktykami korupcyjnymi. Udzielamy wsparcia
prawnego osobom, które ujawniwszy przestępstwo korupcyjne, spotkały się z szykanami ze strony pracodawców i władz.

Monitoring obietnic wyborczych
Projekt prowadzony jest od 2001 roku przez Antykorupcyjną Koalicję Organizacji Pozarządowych
(AKOP), w skład której obok Fundacji Batorego wchodzą: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja
Komunikacji Społecznej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Stowarzyszenie
Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich i Stowarzyszenie Normalne Państwo. Przed każdymi wyborami
parlamentarnymi Koalicja zbiera od komitetów wyborczych deklaracje dotyczące przeciwdziałania korupcji, a następnie sprawdza, czy zasiadające w parlamencie partie polityczne wypełniają złożone obietnice
i czy członkowie partii przestrzegają standardów przejrzystości. Wyniki monitoringu są prezentowane na
dorocznych konferencjach oceniających realizację obietnic wyborczych w danym roku, a na zakończenie
kadencji Sejmu publikowany jest raport podsumowujący dokonania reprezentowanych w parlamencie
partii politycznych.
6 października 2011 zorganizowaliśmy ostatnią w VI kadencji Sejmu konferencję przeglądową, podczas
której podsumowaliśmy wywiązanie się poszczególnych partii z realizacji obietnic złożonych w kampanii
2007 roku. W naszej ocenie w minionej kadencji zarówno opozycja jak i koalicja rządząca w niewielkim
stopniu zrealizowały obietnice dotyczące przeciwdziałania korupcji. Nie wdrożono zapowiadanych zmian
w sposobie zarządzania i funkcjonowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Nie podjęto działań na
rzecz wprowadzania we wszystkich instytucjach publicznych programów prewencyjnych. Realizacja rządowej strategii antykorupcyjnej zakończyła się w roku 2009, a w jej miejsce nie powstał nowy dokument
strategiczny o długoterminowej perspektywie. Do końca kadencji nie został przyjęty nawet średnioterminowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2011–16 przygotowany w MSWiA. Obecna na konferencji
Pełnomocniczka Rządu ds. Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach
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Publicznych nie odniosła się do przedstawionych w raporcie ocen, w tym braku polityki antykorupcyjnej
państwa, a jedynie przedstawiła działania, jakie podjęło jej biuro podczas ostatniej kadencji.
Na konferencji przedstawiliśmy również odpowiedzi czterech partii: PO, PiS, SLD i PSL na ankietę, którą
wysłaliśmy w trakcie kampanii wyborczej do 7 ogólnopolskich komitetów wyborczych zgłaszających kandydatów do parlamentu w wyborach 2011 roku. W ankiecie tej prosiliśmy komitety o propozycje poprawy
jakości i przejrzystości rządzenia w wybranych obszarach życia społecznego (edukacja, służby specjalne,
korupcja wyborcza, ochrona sygnalistów, nabór do rad nadzorczych spółek skarbu państwa).
Koalicja przedstawia także opinie w ważnych sprawach dotyczących przeciwdziałania korupcji. W roku
2011 wyraziła zaniepokojenie likwidacją stanowiska Pełnomocnika Rządu ds. Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych i przekazaniem realizacji jego zadań dotyczących
prewencji antykorupcyjnej do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Przedstawiła też efekty swoich starań
w zdobyciu informacji na temat przyjętego przez rząd projektu tzw. Tarczy Antykorupcyjnej, która miała
chronić przed korupcją zamówienia publiczne i prywatyzacyjne podmiotów z udziałem skarbu państwa.
Po odmowie udostępnienia przez rząd dokumentu powołującego Tarczę Antykorupcyjną, Stowarzyszenie
Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, w imieniu Koalicji, zaskarżyło decyzję premiera. W grudniu 2010
Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał odmowę udostępnienia informacji przez premiera za niezgodną
z prawem. W czerwcu 2011 decyzję tę podtrzymał Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną
premiera i nakazując udostępnienie dokumentu. Po otrzymaniu przez Koalicję kopii wyciągu z protokołu
posiedzenia nr 5/08 Kolegium ds. Służb Specjalnych, okazało się, że projekt utworzenia „Tarczy Antykorupcyjnej” był wyłącznie zapisem nieformalnej dyskusji między szefami służb specjalnych.
Więcej informacji o działaniach Koalicji można znaleźć na www.akop.pl.

Działania na rzecz wprowadzenia strategii antykorupcyjnej
Kierowani przeświadczeniem, że warunkiem przejrzystego, dobrego rządzenia państwem jest przygotowanie i wdrożenie przez rząd długookresowej strategii antykorupcyjnej, prowadzimy działania, które
z jednej strony skupiają się na monitorowaniu i ocenie dotychczasowych poczynań rządu w zakresie walki
z korupcją, a z drugiej na poszukiwaniu, formułowaniu i promowaniu propozycji koniecznych rozwiązań
antykorupcyjnych.
W latach 2009–2011 prowadziliśmy ocenę skuteczności antykorupcyjnych działań trzech kolejnych
rządów sprawujących władzę w latach 2001–2011 (SLD-PSL, PiS-Samoobrona-LPR, PO-PSL). W tym celu
zrealizowane zostały dwa badanie socjologiczne: pierwsze, oceniające skuteczność różnego typu działań
prewencyjnych wprowadzonych przez instytucje rządowe i wybrane samorządy w latach 2001–2007 oraz
drugie, oceniające skuteczność działań prewencyjnych prowadzonych przez instytucje rządowe w latach
2008–2010. Badania te uzupełnione zostały o dwie analizy: socjologiczno-prawną o Ściganiu przestępczości
korupcyjnej w latach 2000–2010 w świetle danych urzędowych (zawierająca między innymi porównanie liczby
prowadzonych i zakończonych postępowań prokuratorskich w sprawach korupcyjnych i rodzaju wykrytych
przestępstw oraz ocenę wpływu zmian w Kodeksie Karnym na wykrywalność zjawisk korupcyjnych) oraz
politologiczną, przedstawiająca krytyczną ocenę realizacji rządowego Programu zwalczania korupcji na lata
2005–2009. Raport z badań zaprezentowany został publicznie na konferencji 2 grudnia 2011 i przekazany
polskim i międzynarodowym instytucjom odpowiadającym za walkę z korupcją.
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Bazując na dziesięcioletnich doświadczeniach programu, a także na doświadczeniach innych krajów
naszego regionu przygotowaliśmy w roku 2010 opracowanie Jak walczyć z korupcją?, przedstawiające zasady
tworzenia i prawidłowego wdrażania narodowej strategii antykorupcyjnej. W 2011 roku opracowanie to,
pokazujące krok po kroku, jak można tworzyć i wprowadzać narodową strategię antykorupcyjną w Polsce,
prezentowaliśmy na posiedzeniach plenarnych Komisji ds. Kontroli Państwowej oraz Komisji Administracji
i Spraw Wewnętrznych. Niektóre z proponowanych przez nas rozwiązań, m.in. wprowadzenie zewnętrznej
oceny stanu realizacji zadań, uwzględnione zostały w projekcie Rządowego Programu Przeciwdziałania
Korupcji na lata 2011–2016 przygotowywanym w MSWiA. Przewodnik Jak walczyć z korupcją przetłumaczony został na język angielski i rosyjski i przekazany organizacjom z UE i krajów Partnerstwa Wschodniego
uczestniczącym w pracach grupy roboczej do spraw przeciwdziałania korupcji przy Forum Społeczeństwa
Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego. Podczas spotkania Forum w Poznaniu w listopadzie 2011,
zorganizowaliśmy dyskusję dla uczestników z państw Europy Wschodniej na temat zasad tworzenia skutecznych strategii antykorupcyjnych.

Działania na rzecz przejrzystości w polityce
Od kilku lat prowadzimy działania mające na celu wprowadzenie rozwiązań prawnych zapewniających większą przejrzystość procesu stanowienia prawa oraz finansowania polityki. W działaniach tych
wykorzystujemy wiedzę zdobytą podczas prowadzonych przez nas monitoringów finansowania kampanii
wyborczych, obserwacji funkcjonowania ustawy lobbingowej i procesu stanowienia prawa.

Przejrzystość w procesie stanowienia prawa
W latach 2006–2008, opierając się na przepisach uchwalonej w 2005 roku ustawy o działalności lobbingowej, obserwowaliśmy proces legislacyjny wybranych ustaw, ważnych z punktu widzenia przeciwdziałania
korupcji i zwiększania przejrzystości życia publicznego. Wnioski z monitoringu który ujawnił brak przejrzystości procesu legislacyjnego oraz mechanizmów zapewniających efektywny udział obywateli w tym
procesie wraz z propozycjami zmian w ustawodawstwie i praktyce tworzenia prawa zebraliśmy w raporcie
Przejrzystość procesu stanowienia prawa.
Od 2009 roku działania na rzecz wprowadzenia w życie wniosków i rekomendacji wypracowanych
w poprzednich latach prowadziliśmy m.in. w ramach zainicjowanego przez nas Obywatelskiego Forum
Legislacji, grupującego osoby uczestniczące w procesie legislacyjnym bądź go monitorujące: przedstawicieli organizacji pozarządowych, środowisk akademickich i naukowych, kancelarii prawniczych oraz
profesjonalnych lobbystów.
W 2011 roku Obywatelskie Forum Legislacji, wsparte przez ekspertów prawa konstytucyjnego zainicjowało dyskusję na temat zasadności stworzenia nowych ram prawnych, które uporządkują proces tworzenia
prawa, wzmacniając rolę konsultacji społecznych w tym procesie i wprowadzając rozwiązania zwiększające
jego przejrzystość. W maju 2011 członkowie Forum uczestniczyli w debacie publicznej z udziałem Prezydenta, w wyniku której w Kancelarii Prezydenta podjęto prace nad przygotowaniem propozycji zmian
w procesie stanowienia prawa. Od jesieni członkowie Forum uczestniczą w serii seminariów roboczych
organizowanych przy Prezydenckim Forum Debaty Publicznej, skupiając się na kwestiach dotyczących
konsultacji społecznych oraz lobbingu i rzecznictwa.
We wrześniu, w ramach VI Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, Obywatelskie Forum Legislacji zorganizowało publiczną dyskusję na temat Na ile głos obywateli i organizacji pozarządowych liczy
się w procesie stanowienia prawa? Członkowie Forum opiniowali drugą wersje założeń do projektu ustawy
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o lobbingu oraz projekt strategii Sprawne Państwo 2011–2020 przygotowany przez MSWiA. Uczestniczyli też
w konsultacjach założeń do projektu elektronicznej platformy konsultacji aktów prawnych, opracowanych
przez Wydział Reformy Regulacji Ministerstwa Gospodarki.

Przejrzystość finansowania kampanii wyborczych i partii politycznych
W latach 2005–2009 przeprowadziliśmy monitoring finansowania trzech kampanii wyborczych prezydenckiej, samorządowej i do Parlamentu Europejskiego. Na jego podstawie opracowaliśmy rekomendacje
zmian w prawie wyborczym lub praktyce jego stosowania, z których wiele znalazło się w przyjętym przez
Sejm w 2010 roku Kodeksie wyborczym zbierającym w jednym akcie wszystkie ordynacje wyborcze.
W roku 2011 przygotowaliśmy rekomendacje dotyczące wzorów sprawozdań finansowych komitetów
wyborczych, postulując rozszerzenia zakresu zawartych w nich informacji. Rekomendacje te zostały uwzględnione przez Ministerstwo Finansów. Uczestniczyliśmy też w posiedzeniach komisji sejmowej, zajmującej
się projektem ustawy o fundacjach politycznych, rekomendując wprowadzenie analogicznych regulacji
finansowania fundacji politycznych jak w ustawie o partiach politycznych i Kodeksie wyborczym.

Przeciwdziałanie korupcji w praktyce
W latach 2011–2012 prowadzimy ewaluację systemów przeciwdziałania korupcji funkcjonujących
w kilku instytucjach publicznych w Polsce w celu znalezienia i upowszechnienia skutecznych rozwiązań
zmniejszających zagrożenia korupcyjne.
W roku 2011 całościowej ewaluacji – zarówno pod względem adekwatności przyjętych rozwiązań jak
i jakości ich wdrożenia i przestrzegania – poddany został System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym
wprowadzony w ramach ISO 9000 m.in. w Ministerstwie Gospodarki. Badanie, na które złożyły się: analiza
dokumentów, wywiady z przedstawicielami firmy wdrażającej i instytucji certyfikującej, kierownictwem
i pracownikami ministerstwa, a także z jego klientami, kontrahentami i instytucjami współpracującymi,
prowadził zespół Fundacji oraz dwóch zewnętrznych ekspertów: dr Piotr Koryś (ekonomista) i dr Cezary
Trutkowski (socjolog). W grudniu wstępny raport z badań przekazany został ministerstwu. Całościowe
wyniki przedstawione zostaną w raporcie końcowym, w którym ocenione zostaną rozwiązania Systemu
Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym oraz ich realizacja w ministerstwie.

Wsparcie i ochrona sygnalistów
Od 2009 roku prowadzimy działania na rzecz wzmocnienia ochrony prawnej osób, które działając
w dobrej wierze i w trosce o dobro publiczne sygnalizują nieprawidłowości lub zachowania nieetyczne
w miejscu pracy lub w środowisku zawodowym, narażając się na mobbing, utratę pracy czy marginalizację
zawodową. Osoby te, tzw. sygnaliści (whistleblowers), w niektórych krajach, w szczególności anglosaskich,
objęte są ustawową ochroną prawną, odrębną od ogólnych zasad prawa pracy. W Polsce albo nie korzystają
z żadnej ochrony (przy umowach cywilnoprawnych, terminowych umowach o pracę), albo mogą próbować
dochodzić praw w oparciu o przepisy Kodeksu pracy, który nie uwzględniając specyfiki ich działań, nie
daje im wystarczającej ochrony.
W 2011 roku skupiliśmy się na działaniach mających na celu wzmocnienie ochrony prawnej sygnalistów
na gruncie prawa pracy. W kwietniu na konferencji z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich, inspektoratów Państwowej Inspekcji Pracy, sędziów orzekających
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w sądach pracy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zaprezentowaliśmy raport z badania
skuteczności przepisów prawa pracy w ochronie sygnalistów, zrealizowanego w roku 2010 przy wsparciu
Ambasady Królestwa Niderlandów wśród 29 sędziów orzekających w sądach pracy. Odpowiedzi sędziów
potwierdziły fakt niedostatecznej ochrony na gruncie prawa pracy osób zgłaszających nieprawidłowości
w miejscu pracy. Wyniki badania przedstawione zostały Komisji Ustawodawczej Sejmu.
Chcąc poznać praktykę i skuteczność rozwiązań prawnych dotyczących ochrony sygnalistów funkcjonujących w innych krajach w dniach 27–28 września zorganizowaliśmy seminarium robocze poświęcone
ochronie prawnej sygnalistów w krajach Europy Środkowej oraz w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Podczas
seminarium z udziałem przedstawicielki Państwowej Komisji Zapobiegania Korupcji w Słowenii oraz
działaczy Transparency International z Czech, Estonii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Rumunii i Węgier, a także
brytyjskiej organizacji Public Concern at Work zaprezentowane zostały różne rozwiązania prawne dotyczące ochrony tej grupy osób funkcjonujące w ustawodawstwie europejskim: od jednego aktu prawnego
obejmującego szeroki wachlarz różnych grup zawodowych i stosunków prawnych, na podstawie których
świadczona jest praca (Wielka Brytania, Rumunia), przez ochronę osób sygnalizujących nieprawidłowości
o charakterze korupcyjnym (Słowenia), po rozproszenie gwarancji ochrony w różnych aktach prawnych
(Irlandia). Z dyskusji ekspertów wynikało, że optymalna ochrona sygnalistów powinna opierać się na
jednym uniwersalnym akcie prawnym a minimalnym standardem regulacji powinno być uznanie działań
odwetowych wobec sygnalisty za przejaw dyskryminacji oraz przeniesienie ciężaru dowodu w procesie na
pracodawcę. Zaprezentowane na seminarium doświadczenia organizacji z działań rzeczniczych podejmowanych w celu wzmocnienia ochrony sygnalistów w ich krajach, pokazały, że skuteczne działania należy
prowadzić na poziomie krajowym, obserwując jednocześnie budowany w Komisji Europejskiej mechanizm
monitorujący systemy przeciwdziałania korupcji w krajach członkowskich.
W minionym roku w ramach bieżącej pomocy prawnej dla sygnalistów obserwowaliśmy sześć postępowań sądowych. Przystąpiliśmy w charakterze przedstawiciela społecznego do czterech toczących się przed
sądami pracy, jednego przed sądem karnym w sprawie o pomówienie i jednego przed sądem cywilnym
w sprawie o naruszenie dóbr osobistych. We współpracy z Centrum Pro Bono ustanowiliśmy pełnomocnika
pro bono dla dwu sygnalistów, doprowadzając do pierwszych precedensowych rozstrzygnięć. W jednej ze
spraw sąd pierwszej instancji zasądził odszkodowanie na rzecz powoda, stwierdzając w uzasadnieniu, że
zwolnienie pracownika sygnalizującego nieprawidłowości jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego. W innej sprawie sąd pierwszej instancji przywrócił do pracy byłego komendanta straży miejskiej, który
został zwolniony w związku z odmową wykonania polecenia służbowego niezgodnego z prawem.
W 2011 roku program był finansowany z dotacji Instytutu Społeczeństwa Otwartego (189 503,49 zł)
i Ambasady Królestwa Niderlandów (10 078,64 zł) oraz ze środków własnych Fundacji Batorego.
Razem koszty programu
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Celem programu jest kształtowanie przyjaznej polityki Polski i Unii Europejskiej wobec sąsiadów na
Wschodzie oraz wspieranie procesów demokratycznych i dążeń proeuropejskich w tych krajach. W roku
2011 koncentrowaliśmy się na promocji inicjatywy Partnerstwa Wschodniego, zagrożonej poważnymi
problemami wewnętrznymi Unii z jednej a umacnianiem się tendencji autorytarnych na Ukrainie i Białorusi
z drugiej strony. Szczególną uwagę poświęciliśmy kwestii przyspieszenia liberalizacji systemu wizowego
Unii wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji.

Przyjazna granica
W projekcie tym, prowadzonym od 2002 roku monitorujemy politykę wizową i procedury wydawania
wiz obywatelom Europy Wschodniej przez kraje UE oraz warunki przekraczania jej wschodniej granicy.
Wyniki badań wykorzystujemy w prowadzonej w Polsce i na forum unijnym kampanii na rzecz doprowadzenia – poprzez stopniową liberalizację polityki wizowej UE – do całkowitego zniesienia wiz z krajami
objętymi Partnerstwem Wschodnim i z Rosją. Prowadzone przez nas dotychczas działania miały widoczny
wpływ na kształt polskiej i europejskiej debaty o polityce wizowej. Nasze rekomendacje znalazły odbicie
w oficjalnych dokumentach Parlamentu Europejskiego. Kwestia liberalizacja polityki wizowej stała się jednym z ważnych priorytetów Partnerstwa Wschodniego, a ruch bezwizowy z wybranymi państwami Europy
Wschodniej ogłoszony został oficjalnie długoterminowym celem Unii. W kraju nasze działania miały wpływ
na obniżenie ceny wiz krajowych oraz na kształt rozporządzenia w sprawie wydawania wiz wielokrotnego
wjazdu i zwolnień z opłat.
W 2011 roku koncentrowaliśmy się przede wszystkim na monitorowaniu postępu na drodze liberalizacji
polityki wizowej Unii wobec wschodnich sąsiadów i dopingowaniu krajów Partnerstwa Wschodniego do
wdrażania wymogów przyjętych w „mapach drogowych” i umowach o ułatwieniach wizowych. Prowadziliśmy działania informacyjne i rzecznicze, starając się dostarczać argumenty na rzecz liberalizacji polityki
wizowej i rozwiewać lęki i obawy pojawiające się w krajach członkowskich w związku z perspektywą ruchu
bezwizowego.
W lipcu, wraz z początkiem polskiej prezydencji w Radzie Unii, uruchomiliśmy stronę internetową
Koalicji na rzecz ruchu bezwizowego w Europie, zrzeszającej 40 organizacji z krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii. Celem Koalicji jest przyspieszenie, poprzez wspólne działania rzecznicze, procesu liberalizacji
wizowej UE z krajami Partnerstwa Wschodniego. Strona internetowa Koalicji www.visa-free-europe.eu
służy jako platforma wymiany informacji nt działań prowadzonych przez jej członków. Jest też źródłem
wiedzy i informacji o polityce wizowej i postępach w procesie jej liberalizacji.
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Podczas prezydencji i w trakcie przygotowań do niej staraliśmy się, aby problematyka wizowa była
obecna w programie prac Rady i instytucji unijnych. Wraz z koalicjantami wystosowaliśmy list otwarty
popierający zaangażowanie polskiej rezydencji w działania na rzecz liberalizacji wizowej i apel w sprawie
sytuacji politycznej na Białorusi. Przed Szczytem Partnerstwa Wschodniego w Warszawie (29–30 września)
zwróciliśmy się do jego uczestników o usunięcie z projektu deklaracji zapisu o traktowaniu liberalizacji
wizowej jako celu długofalowego, czyli odsuniętego na bliżej nieokreśloną przyszłość. Postulat ten został
uwzględniony w konkluzjach Szczytu.
W ramach działań mających na celu zmianę nastawienia rządów i społeczeństw krajów unijnych do
przyjezdnych ze Wschodu, kontynuowaliśmy prezentację wystawy ukazującej uciążliwości, na jakie narażeni są mieszkańcy krajów Europy Wschodniej udający się do strefy Schengen. Wystawa eksponowana
była w kolejnych stolicach europejskich: w Tallinie (styczeń) i Sztokholmie (październik) – przy wsparciu
polskich ambasad w tych miastach oraz w Berlinie (maj) – we współpracy z niemieckim stowarzyszeniem
MitOst. Ekspozycji towarzyszyły debaty publiczne i seminaria eksperckie na temat perspektyw i problemów
znoszenia wiz dla krajów Europy Wschodniej oraz roli społeczeństwa obywatelskiego w tym procesie,
w których uczestniczyli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, organizacji pozarządowych, lokalnej
administracji, mediów oraz eksperci.
We wrześniu, wraz z Analytical Centre for Globalisation and Regional Coopration z Armenii, przygotowaliśmy w Erewaniu seminarium poświęcone polityce wizowej UE wobec tego kraju z udziałem szefów
placówek dyplomatycznych Polski, Litwy i Ukrainy, przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, mediów i
przedstawicieli sektora pozarządowego.
28 czerwca, w samym środku ogólnoeuropejskiej debaty na temat zmian w Układzie z Schengen, zorganizowaliśmy w Warszawie dyskusję ekspercką Układ z Schengen wobec nowych wyzwań międzynarodowych
– zadanie dla Polskiej Prezydencji w Radzie UE?, podczas której eksperci od spraw migracji zastanawiali się
na ile zgłaszane przez Francję i Komisję Europejską pomysły reorganizacji strefy Schengen są przemyślanym
narzędziem kreowania unijnej polityki migracyjnej i czy nie doprowadzą do utraty jednej z najważniejszych
zdobyczy integracji europejskiej – swobodnego przepływu osób. W dyskusji udział wzięli: Tomasz Dąborowski (Ośrodek Studiów Wschodnich), Maciej Duszczyk (Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu
Warszawskiego), Janusz Gąciarz (Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE), Robert Rybicki (niezależny ekspert)
Monika Trojanowska-Strzęboszewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) oraz Paweł Bagiński
i Joanna Fomina (Fundacja im. Stefana Batorego).
Podejmując wątek lęków i obaw związanych z perspektywą ruchu bezwizowego, zorganizowaliśmy, we
współpracy z warszawskim Ośrodkiem Badań nad Migracjami, konferencję nt. zależności między polityką
wizową a przepływami migracyjnymi do Polski z krajów Europy Wschodniej (26 października). Wzięli w niej
udział eksperci z Polski, Unii i krajów Partnerstwa Wschodniego: Zuzanna Brunarska, Maciej Duszczyk,
Magdalena Lesińska, Stefan Markowski i Joanna Nestorowicz z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Oleg Bachur (Akademia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Białoruś), Franck Duvell
(Compas, Uniwersytet Oksfordzki), Irina Iwachniuk (Uniwersytet Moskiewski im. Łomonosowa, Rosja), Olga
Kupec (Akademia Kijowsko-Mohylańska, Ukraina), Iryna Suszko (Inicjatywa Europa bez Barier, Ukraina),
Tamar Zurabiszwili (Fundacja Partnerstwa Euroazjatyckiego, Gruzja), Alan Mayhew (Uniwersytet w Sussex),
a także Paweł Bagiński i Joanna Fomina (Fundacja im. Stefana Batorego). Podczas konferencji zastanawiano
się nad optymalnym modelem polityki migracyjnej, która byłaby korzystna z punktu widzenia interesów
Polski oraz zabezpieczałaby Polskę i UE przed nielegalną imigracją. Dyskutowano o potrzebach migracyj-

Sprawozdanie 2011

51

Otwarta Europa

nych Polski, trendach migracji z krajów Europy Wschodniej, skutecznych i nieskutecznych rozwiązaniach
stosowanych w polityce migracyjnej przez państwo przyjmujące, a także na ile wizy stanowią właściwe
narzędzie kształtowania polityki migracyjnej państwa.
W 2011 roku zostaliśmy ponownie przyjęci do utworzonego przy Komisji Europejskiej Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego, które zrzesza ponad 200 organizacji z państw
członkowskich Unii i z krajów Partnerstwa. Podczas spotkania Forum w Poznaniu (29–31 listopada)
zorganizowaliśmy seminarium, na którym przedstawiciele organizacji pozarządowych z różnych części
Europy dzielili się swoimi doświadczeniami w prowadzeniu skutecznych kampanii na rzecz zniesienia wiz.
Uczestnicy Forum otrzymali od nas zestaw materiałów informacyjnych i promocyjnych o polityce wizowej
Unii i problemach wizowych obywateli z krajów Europy Wschodniej, które pomóc mogą w prowadzonych
przez nich działaniach rzeczniczych. Przedstawicielka Fundacji została koordynatorką działającej w ramach
Forum podgrupy ds. liberalizacji wizowej.
W listopadzie rozpoczęliśmy monitorowanie stanu spełnienia wymogów technicznych niezbędnych do
liberalizacji reżimu wizowego Unii przez poszczególne kraje Partnerstwa Wschodniego. We współpracy
z partnerami z Koalicji na rzecz ruchu bezwizowego uruchomiliśmy sieć ekspertów w każdym z krajów
Partnerstwa, którzy monitorują inicjatywy ustawodawcze w swoich krajach, sprawdzając implementację
istniejących regulacji pod kątem zgodności z kryteriami w Planach Działań lub w innych obowiązujących
dokumentach dwustronnych.
Również w listopadzie rozpoczęliśmy badanie obsługi ruchu osobowego między Polską a Ukrainą
przez polskie służby państwowe. Naszym celem jest sprawdzenie, z jakimi problemami przy przekraczaniu
wschodnich granic UE spotykają się obywatele krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji, czy poprawił się
standard obsługi ruchu osobowego na polsko-ukraińskich przejściach granicznych. Wyniki badań posłużą
do zaplanowania działań na rzecz wprowadzenia zmian w zarządzaniu wschodnią granicą Unii, tak aby
była ona bardziej przyjazna dla obywateli państw Europy Wschodniej.
Rekomendacje dotyczące liberalizacji polityki wizowej oraz działania Koalicji anty-wizowej przedstawialiśmy również na seminariach i spotkaniach organizowanych przez naszych partnerów: IV Konferencji
Absolwentów Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda: Polska Prezydencja w UE a współpraca w Regionie
(Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Warszawa, 2 lipca); Perspektywy dla regionu Morza Czarnego – konferencja stypendystów Programu dla Młodych Reformatorów z regionu Morza Czarnego (Fundacja Roberta
Boscha, Bruksela, 6–7 października); seminarium Rola Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa
Wschodniego w kształtowaniu sytuacji mediów oraz polityki wizowej (Erywański Klub Prasowy), Agweran,
Armenia, 8–10 września); konferencji OBWE – Wymiar ludzki działalności OBWE, (Warszawa, 9 września),
Wieczorze parlamentarnym poświęconym liberalizacji wizowej UE wobec wschodnich sąsiadów (Komisja
ds. Stosunków Gospodarczych z Europą Wschodnią, Berlin, 22 listopada), z udziałem przedstawicieli niemieckiego Bundestagu oraz Komisji Europejskiej.

Partnerstwo Wschodnie i Rosja
Wraz z rozpoczęciem polskiej prezydencji w Radzie UE zainicjowaliśmy serię seminariów nt. sytuacji
politycznej i gospodarczej w krajach Partnerstwa Wschodniego i procesu zbliżania tych państw do Unii
Europejskiej.
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8 czerwca we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych oraz Fundacją Heinricha Bölla w Warszawie
zorganizowaliśmy konferencję Dwa lata Partnerstwa Wschodniego – rezultaty i perspektywy. W konferencji
wzięli udział: Tamar Beruczaszwili (doradca ministra spraw zagranicznych Gruzji), Andrzej Cieszkowski
(pełnomocnik ministra spraw zagranicznych ds. Partnerstwa Wschodniego), Joanna Fomina (Fundacja im.
Stefana Batorego), Jeff Lovitt (dyrektor wykonawczy wschodnioeuropejskiej sieci think-tanków Policy Association for an Open Society – PASOS), Dzianis Melancou (ekspert z ośrodka analitycznego Białoruskiego
Instytutu Studiów Strategicznych – BISS), Alex Oprunenco, (przedstawiciel firmy doradczej Expert Grup
z Mołdawii), Maciej Stadejek (przedstawiciel Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych), Krzysztof Stanowski (wiceminister Spraw Zagranicznych) oraz Borys Tarasiuk (były Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy).
Uczestnicy konferencji podsumowali dotychczasowe osiągnięcia Partnerstwa Wschodniego i zastanawiali
się na możliwymi scenariuszami rozwoju tej inicjatywy.
18 lipca zorganizowaliśmy seminarium robocze dla organizacji pozarządowych działających w krajach
Partnerstwa Wschodniego z udziałem ambasadora Armenii w Polsce Aszota Galojana oraz prezesa Zarządu
Analytical Centre for Globalisation and Regional Cooperation w Erywaniu, Stepana Grigorjana oraz przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Podczas spotkania rozmawialiśmy o sytuacji wewnętrznej
w tym kraju i zastanawialiśmy się nad potencjalnymi obszarami współpracy między organizacjami z Polski
i Armenii.
Przed październikowymi wyborami do parlamentu polskiego podjęliśmy działania na rzecz promocji
wiarygodnej i spójnej polityki zagranicznej Polski i Unii wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji.
W ankiecie rozesłanej do komitetów wyborczych zapytaliśmy o stosunek do kluczowych kwestii polityki
Polski wobec Europy Wschodniej. Wyniki ankiety zaprezentowaliśmy 4 października, w ostatnim tygodniu kampanii wyborczej, podczas dyskusji z udziałem ekspertów, przedstawicieli komitetów wyborczych
i mediów. Zarówno wyniki ankiety jak i dyskusja nad nimi pokazały, że w polskiej klasie politycznej nie ma
istotnych różnic co do generalnych priorytetów polskiej polityki wschodniej. Wszystkie partie polityczne
chcą wspierać przemiany demokratyczne na Białorusi i opowiadają się za intensyfikacją współpracy i dialogu z Rosją. Jest też konsensus co do członkostwa Ukrainy w UE, nawet gdyby wiązało się to z otwarciem
dla Ukraińców polskiego rynku pracy, otwarciem europejskiego rynku dla ukraińskiego rolnictwa, czy też
koniecznością podzielenia się z Ukrainą funduszami strukturalnymi. Zasadnicze różnice między partiami
politycznymi odnoszą się natomiast do kwestii szczegółowych, w tym perspektywy członkostwa w UE dla
krajów Partnerstwa Wschodniego, zwłaszcza z regionu Kaukazu Południowego. Samo Partnerstwo Wschodnie jest też bardzo różnie oceniane – większość partii widzi konieczność modyfikacji tego programu.
18 listopada, wspólnie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce oraz ukraińską Międzynarodową Fundacją Odrodzenie, zorganizowaliśmy seminarium Stowarzyszenie i wolny handel pomiędzy UE
a Ukrainą, poświęcone ocenie postępu w negocjacjach nt. umowy o stowarzyszeniu i pogłębionej strefie
wolnego handlu z Ukrainą oraz implikacjach wejścia w życie tej umowy dla Unii i Ukrainy. W spotkaniu udział
wzięli: Philippe Cuisson (zastępca szefa wydziału stosunków z pozaunijnymi krajami europejskimi i krajami
Azji Centralnej w Komisji Europejskiej), Taras Kaczka (dyrektor departamentu międzynarodowych stosunków
gospodarczych w Ministerstwie Rolnictwa Ukrainy), Alan Mayhew (Uniwersytet w Sussex), Jacek Piechota
(prezes Zarządu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej), Jerzy Pomianowski (podsekretarz stanu w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych), Ołeksandr Suszko (prezes Zarządu Międzynarodowej Fundacji Odrodzenie z Kijowa)
oraz Jose Manuel Pinto Teixeira (dyrektor przedstawicielstwa Unii Europejskiej na Ukrainie).
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8 grudnia zorganizowaliśmy, we współpracy z Ambasadą RP w Kiszyniowie oraz Fundacją Sorosa z Mołdawii, seminarium Mołdawia na drodze do integracji europejskiej: przykład sukcesu Partnerstwa Wschodniego.
Udział w nim wzięli m.in.: Arcadie Barbarosie (dyrektor wykonawczy Instytutu Polityki Publicznej), Igor
Botan (dyrektor wykonawczy stowarzyszenia na rzecz demokracji ADEPT), Eugen Caras (Ambasador Mołdawii przy UE), Joanna Fomina (Fundacja im. Stefana Batorego), Valeriu Prohnitchi (dyrektor wykonawczy
Expert Grup, Mołdawia), Witold Rodkiewicz (ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich) i Martin Sieg (doradca
parlamentu niemieckiego ds. Mołdawii). Podczas seminarium oceniono sytuację polityczną i gospodarczą
w tym kraju, współpracę z instytucjami europejskimi oraz perspektywy dalszej integracji z Unią. Pojawiały
się głosy o konieczności włączenia się Unii w rozwiązanie konfliktu w Naddniestrzu oraz złagodzenia,
a docelowo (po spełnieniu przez władze w Kiszyniowie zobowiązań ujętych w Planie Działania) zniesienia
obowiązku wizowego dla obywateli Mołdawii. Przedstawiciele Mołdawii podkreślali aktywność Polski we
wspieraniu aspiracji europejskich tego kraju i wyrażali nadzieję, że utrzyma się ona również po zakończeniu
prezydencji w Radzie UE.
W 2011 roku włączyliśmy się również w działania na rzecz powołania Forum Społeczeństwa Obywatelskiego UE–Rosja: stałej platformy dialogu i współpracy między przedstawicielami społeczeństwa
obywatelskiego Unii Europejskiej i Rosji. W marcu uczestniczyliśmy w spotkaniu założycielskim w Pradze,
a 1–2 grudnia byliśmy gospodarzami – wspólnie z Fundacją Edukacji dla Demokracji oraz Helsińską Fundacją
Praw Człowieka – konferencji Forum Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie. Ambicją Forum jest
zwiększenie wpływu instytucji społeczeństwa obywatelskiego na kształt stosunków Unia–Rosja i zacieśnienie współpracy między organizacjami pozarządowymi z krajów unijnych i Federacji Rosyjskiej. Cykliczne
spotkania Forum służyć mają rozwojowi współpracy, wymianie doświadczeń i wsparciu społeczeństwa
obywatelskiego w Rosji. Forum oddziaływać chce na oficjalne stosunki pomiędzy Unią Europejską a Rosją,
tak by sprzyjały umacnianiu demokracji, praw człowieka, zasad państwa prawa i dobrego rządzenia oraz
szeroko rozumianej modernizacji Rosji.
W warszawskim spotkaniu Forum udział wzięło ponad 70 przedstawicieli organizacji z UE i Rosji. Patronat nad tym wydarzeniem objął Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski. Posłanie do uczestników wystosował Prezydent Bronisław Komorowski. Obrady otworzył Jacek Michałowski (szef Kancelarii
Prezydenta RP), Jerzy Pomianowski, (podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP odpowiedzialny za politykę wschodnią), Michaił Fiedotow (doradca Prezydenta Rosji ds. rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego) oraz Michael Pulch (szef wydziału rosyjskiego w Europejskiej Służbie Działań
Zewnętrznych). W sesji plenarnej o wyzwaniach i perspektywach stosunków UE-Rosja, w tym kwestiach
nowej umowy regulującej wzajemne stosunki i wstąpieniu Rosji do Światowej Organizacji Handlu (WTO),
a także liberalizacji reżimu wizowego, dyskutowali Aleksandr Aleksiejew (Ambasador Rosji w Polsce), Nadia
Arbatowa (szefowa departamentu studiów europejskich w Instytucie Gospodarki Światowej i Stosunków
Międzynarodowych w Moskwie), Fraser Cameron (dyrektor Centrum Unia–Rosja w Brukseli) oraz Michael
Pulch (szef wydziału rosyjskiego w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych). Uczestnicy Forum wystosowali oświadczenia w sprawie Alesia Bialackiego i więźniów politycznych na Białorusi, a także w obronie
działaczy rosyjskiego stowarzyszenia Golos prowadzącego monitoring wyborów do Dumy Państwowej.
Przyjęli też stanowiska i rekomendacje odnośnie wdrażania w Rosji postanowień Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka i ochrony działaczy praw człowieka; udziału społeczeństwa obywatelskiego w budowaniu nowoczesnego państwa; społecznej kontroli procesu wyborczego, dostępu do informacji publicznej
i przejrzystości podejmowania decyzji przez administrację oraz liberalizacji reżimu wizowego między UE
a Rosją; udziału organizacji pozarządowych w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska naturalnego
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i współpracy UE i Rosji w walce ze zmianami klimatycznymi. Przyjęte przez Forum stanowiska i dokumenty
zostały przekazane przywódcom Unii i Rosji przed Szczytem 15 grudnia.

Grupa Zagranica
W ramach działań utworzonej z naszej inicjatywy w 2004 roku Grupy Zagranica, która zrzesza organizacje
działające poza granicami kraju, uczestniczyliśmy w pracach nad raportem monitoringowym podsumowującym program polskiej pomocy rozwojowej udzielanej w 2010 roku, przygotowaniem oficjalnego stanowiska
Polski na IV Forum Wysokiego Szczebla nt. Skuteczności Pomocy, a także w konsultacjach wieloletniego
planu polskiej pomocy rozwojowej i planu pomocy na rok 2012. Opiniowaliśmy projekt, przyjętej w 2011
roku, ustawy o współpracy rozwojowej, zabiegając o wprowadzenie zapisów, które ułatwiłyby działalność
pomocową polskim organizacjom pozarządowym.
W związku z napiętą sytuacją na Białorusi po wyborach grudniowych 2010 roku, zainicjowaliśmy powstanie grupy roboczej organizacji współpracujących z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego
w tym kraju. W ramach Grupy podjęliśmy szereg działań mających na celu pomoc niezależnym środowiskom białoruskim: doprowadziliśmy do zmiany zasad konkursów grantowych programów pomocowych
polskiego MSZ (w celu lepszej ochrony białoruskich partnerów), nalegaliśmy na MSZ, aby udzielił pomocy
białoruskim obrońcom praw człowieka w związku z przekazaniem informacji o kontach białoruskich działaczy demokratycznych w polskich bankach, prowadziliśmy kampanię na rzecz uwolnienia białoruskiego
obrońcy praw człowieka Alesia Białackiego aresztowanego w wyniku przekazanych przez rząd informacji
i kampanię informacyjną na temat sytuacji w tym kraju.
W 2011 program był finansowany z dotacji Instytutu Społeczeństwa Otwartego (409 315,79 zł) i ze
środków własnych Fundacji Batorego.
50 000,00 zł

Dotacje
Koszty programu

630 334,36 zł

Razem koszty programu

680 334,36 zł

Dotacje
Grupa Zagranica, Warszawa
Grupa robocza ds. Białorusi – platforma współpracy organizacji zajmujących się wspieraniem inicjatyw obywatelskich
i demokratycznych na Białorusi.
50 000 zł
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Warszawskie
Biuro ECFR

We wrześniu 2011 przy Fundacji utworzone zostało przedstawicielstwo Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych [European Council on Foreign Relations – ECFR], pan-europejskiego think tanku działającego od
2007 w siedmiu stolicach Unii Europejskiej. Celem ECFR, jest prowadzenie badań i animowanie rzeczowej
debaty o sprawach międzynarodowych oraz promowanie spójnej, skutecznej, opartej na wartościach europejskiej polityki zagranicznej. ECFR wydaje corocznie kilkanaście publikacji na tematy związane z polityką
zagraniczną Unii Europejskiej, przygotowuje raporty i analizy, organizuje konferencje i debaty publiczne,
seminaria i dyskusje eksperckie.
W 2011 działania Warszawskiego Biura ECFR koncentrowały się na upowszechnianiu najnowszych raportów przygotowanych przez ekspertów ECFR, organizacji dorocznego posiedzenia Rady ECFR skupiającej
ponad 160 wybitnych Europejczyków (polityków, ekonomistów, komentatorów politycznych i niezależnych
intelektualistów) oraz przygotowaniu polskiego wkładu do raportu European Union – North Africa Power
Audit, badającego stopień spójności polityk państw UE względem Afryki Północnej, a także dorocznego raportu European Foreign Policy Scorecard, oceniającego polityki zagranicznej państw członkowskich Unii.

Debaty i seminaria
25 października, we współpracy z programem Debaty Fundacji Batorego, zorganizowaliśmy dyskusję
publiczną wokół raportu ECFR: Wyścig po Europę (Scramble for Europe) autorstwa Françoisa Godementa
i Jonasa Parello-Plesnera. W dyskusji Jak Chiny rozgrywają Unię? moderowanej przez Aleksandra Smolara,
prezesa Fundacji Batorego i członka Rady ECFR udział wzięli: współautor raportu Jonas Parello-Plesner
(analityk ECFR, program Chiny), Jerzy Pomianowski (wiceminister spraw zagranicznych RP), Krzysztof Rybiński (rektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, były wiceprezes Narodowego
Banku Polskiego). Paneliści zastanawiali się nad konsekwencjami zmieniającej się postawy państw UE
wobec Pekinu i wykorzystywania przez Chiny kryzysu w Unii Europejskiej do zwiększenia obecności na
rynku europejskim.

Spotkanie Rady ECFR
W dniach 9–10 listopada, w Warszawie odbyło się doroczne posiedzenie Rady ECFR, w którym udział
wzięło 130 osób: obecnych i byłych przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii oraz instytucji unijnych, ośrodków eksperckich i naukowych, biznesu i mediów. W czterech panelach: Europa dwóch prędkości
i jej problemy, z udziałem Joschki Fischera (były minister spraw zagranicznych Niemiec), Toomasa Ilvesa
(prezydent Estonii), Davida Milibanda (były minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii), Radosława
Sikorskiego (minister spraw zagranicznych Polski) oraz Alexandra Stubba (były minister spraw zagranicznych
Finlandii); Reakcje UE na wydarzenia Arabskiej Wiosny Ludów, z udziałem Emmy Bonino (wicemarszałek wło-
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skiego Senatu), Gunilla Carlssona (minister ds. rozwoju wewnętrznego Szwecji), Oliviera Roya (Europejski
Instytut Uniwersytecki we Florencji), Antonio Vitorino (były Komisarz UE z Portugalii), Any Palacio (była
minister spraw zagranicznych Hiszpanii) oraz Christine Ockrent (była dyrektor wykonawcza Audiovisuel
Extérieur de la France); Polityka w dobie eurokryzysu z udziałem George’a Sorosa (założyciel Fundacji Społeczeństwa Otwartego), Hans Eichel (były minister finansów Niemiec), Stevena Heinza (współzałożyciel
Lansdowne Partners Ltd.), Petera Kellnera (Prezydent YouGov), Marietje Schaake (posłanka Parlamentu
Europejskiego), Loukasa Tsoukalisa (profesor Uniwersytetu w Atenach) i Gideon Rachman (redaktor działu
zagranicznego w Financial Times) oraz Rola Niemiec w obliczu nowego podziału Europy, z udziałem Joschki
Fischera (były minister spraw zagranicznych Niemiec), Alexandra Grafa Lambsdorffa (poseł Parlamentu
Europejskiego) oraz Ruprechta Polenza (przewodniczący komisji spraw zagranicznych Bundestagu), dyskutowano o problemach, z jakimi boryka się Unia Europejska i sposobach wyjścia z kryzysu. Analizowano
ryzyko, jakie niesie podział Unii na państwa strefy Euro i peryferia, przedstawiano alternatywne sposoby
wyjścia z kryzysu, w tym wprowadzenie ściślejszych reguł fiskalnych. Zwracano uwagę na kryzys legitymizacji władzy wewnątrz UE i narastającą falą populizmu w Europie, która może nasilić się przy braku
silnego przywództwa proeuropejskiego. Wskazywano na zgubne konsekwencje niepodejmowania przez
rządzących niepopularnych decyzji i reform, szczególnie dla gospodarek pogrążonych w głębokim kryzysie
oraz wiodącej roli Francji i Niemiec w dążeniu do naprawy sytuacji w regionie. Podkreślano konieczność
przewartościowania polityki Unii wobec krajów Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej, zwracając uwagę
na otwarcie się nowych możliwości gospodarczych z jednaj a duże ryzyko destabilizacji rządów, które nie
mają legitymacji całego społeczeństwa z drugiej strony.

Badania
W listopadzie przeprowadziliśmy serię wywiadów z pracownikami Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
dyplomatami przebywającymi na placówkach w krajach Afryki Północnej, dziennikarzami i ekspertami ze
środowiska naukowego, na temat stosunków Polski z krajami Afryki Północnej po wydarzeniach „arabskiej Wiosny Ludów”. Raport pokazujący specyfikę tych relacji w aspektach: politycznym, gospodarczym,
humanitarnym oraz społecznym wykorzystany został przez międzynarodowy zespół analityków ECFR
w publikacji European Union – North Africa Power Audit, oceniającej stopień spójności polityk państw UE
względem Afryki Północnej.

Udział w konferencjach zagranicznych
Przedstawiciele Biura wzięli udział w dwóch międzynarodowych konferencjach: Europa południowowschodnia w wielobiegunowej erze Forum Germia Hill (18–19 listopada w Prisztinie), organizowanej przez
ECFR i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kosowa, podczas której dyskutowano o wyzwaniach europejskiej
polityki zagranicznej UE, dalszym rozszerzeniu Unii o Bałkany Zachodnie i Turcję, oraz przeorientowaniu
unijnej polityki wobec regionu MENA (Middle East – North Africa) oraz Platforma sofijska: przyszłość Arabskiej
Wiosny, organizowanej w Sofii przez bułgarskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (1–2 grudnia), podczas
której zastanawiano się nad wykorzystaniem w krajach arabskich doświadczeń transformacyjnych Europy
Środkowo-Wschodniej.
W 2011 roku działania Warszawskiego Biura ECFR były finansowane z dotacji Instytutu Społeczeństwa
Otwartego (339 943,59 PLN) oraz ze środków własnych Fundacji.
Razem koszty działalności Biura
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Przeciwdziałanie
Uzależnieniom

Regionalny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom ma na celu przekazywanie specjalistom z innych
krajów polskich doświadczeń w dziedzinie profilaktyki i leczenia alkoholizmu i narkomanii. Współpracujemy z lekarzami, psychologami i terapeutami uzależnień z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Azji
Centralnej. Od kilku lat zajmujemy się również szkoleniami związanymi z reedukacją sprawców przemocy
domowej. Organizujemy seminaria, staże i konferencje oraz wspieramy publikację literatury popularyzującej
wiedzę o uzależnieniach i metodach terapii opartej na partnerstwie profesjonalistów z grupami wzajemnej
pomocy takimi jak AA czy Al-Anon.

Program „Atlantis”: leczenie uzależnień w zakładach karnych
Od 1991 roku Polska z dużym powodzeniem stosuje przeniesiony z USA model terapii uzależnionych
w zakładach karnych. Terapia i resocjalizacja opiera się na programie Anonimowych Alkoholików oraz na
współpracy ze wspólnotą AA. Polskie doświadczenia przekazujemy innym krajom organizując szkolenia dla
pracowników penitencjarnych. Współpracujemy z przedstawicielami resortów sprawiedliwości Ukrainy, Litwy,
Bułgarii, Mołdawii, Gruzji, Armenii, Kirgistanu, Łotwy, Estonii, a także Syberii i Dalekiego Wschodu Rosji.

Szkolenia i staże
W 2011 roku zorganizowaliśmy trzy seminaria w Polsce: w marcu dla terapeutów uzależnień, w czerwcu
dla dziennikarzy i w listopadzie dla pracowników więziennictwa. Wzięło w nich udział 76 uczestników z kilkunastu krajów regionu. Przeprowadziliśmy też osiem 3-dniowych szkoleń (m.in. na Ukrainie, w Estonii, i na
Dalekim Wschodzie Rosji). Kontynuowaliśmy też współpracę z polonijnymi środowiskami w krajach Europy
Zachodniej, organizując szkolenia dla terapeutów oraz maratony psychoedukacyjne dla osób z problemami
uzależnienia i współuzależnienia m.in. w Dublinie i Londynie. Współpraca ta zaowocowała dalszymi planami
obejmującymi wspieranie doskonalenia zawodowego dla najaktywniejszych terapeutów polonijnych. 4 osoby z Estonii i Łotwy odbyły staż w petersburskim ośrodku stacjonarnym, opartym na Modelu Minnesota,
którego program stworzyli 10 lat temu rosyjscy i polscy specjaliści w dziedzinie terapii uzależnień.

Publikacje
W 2011 roku wydaliśmy trzy edycje biuletynu o uzależnieniach „ArkA” (w języku polskim, rosyjskim
i bułgarskim). Współfinansowaliśmy też wydanie w Gruzji dwóch polskich książek nt. zdrowienia z uzależnienia i współuzależnienia. W języku rosyjskim wydaliśmy broszurę pt. ABC wychowania oraz publikację
programu Masz Głos Masz Wybór Wszystko o Ewie.
Program finansowany jest z dotacji Instytutu Społeczeństwa Otwartego.
Razem koszty programu

644 496,71 zł
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Skrócone sprawozdanie finansowe

Skrócone sprawozdanie finansowe zawierające bilans Fundacji im. Stefana Batorego (zwanej dalej
„Fundacją”) na dzień 31 grudnia 2011 r., rachunek zysków i strat za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2011 r. oraz powiązane informacje dotyczące przychodów i kosztów zostało sporządzone na podstawie
zbadanego rocznego sprawozdania finansowego Fundacji sporządzonego według zasad określonych
w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity – Dz. Ustaw z 2009 r. Nr 152 poz. 1223
z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1539).

Dotacje i darowizny (PLN)
Fundacja Instytut Społeczeństwa Otwartego, Zug (Szwajcaria)

8 013 430,00

Fundacja Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej,
Waszyngton

945 934,00

Wpłaty 1% podatku od osób fizycznych

405 982,13

Prywatni darczyńcy z Polski

278 997,87

Fundacja Agory, Warszawa

100 000,00

Fundusz na rzecz Fundacji Batorego, Waszyngton (darowizny Fundacji Karola UrygiNawarowskiego i Quo Vadis Rodziny Gavellów)

85 755,50

Fundacja im. Roberta Boscha, Stuttgart

60 133,56

Fundacja Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość, Berlin

5 837,48

Prywatny darczyńca z zagranicy

2 295,70

Agora S.A., Warszawa (darowizna rzeczowa powierzchni reklamowej na kampanie
medialne programów Masz Głos, Masz Wybór i Równe Szanse)
Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp.k., Warszawa (darowizna rzeczowa powierzchni
reklamowej na kampanię medialną programu Masz Głos, Masz Wybór)
G+J Gruner + Jahr Polska Sp. z o.o. & Co. (darowizna rzeczowa powierzchni
reklamowej na kampanię medialną programu Masz Głos, Masz Wybór)
Wydawnictwo Burda Media Polska (darowizna rzeczowa powierzchni reklamowej
na kampanię medialną programu Masz Głos, Masz Wybór)
Bonnier Business (Polska) S.A. (darowizna rzeczowa powierzchni reklamowej
na kampanię medialną programu Masz Głos, Masz Wybór)
Infor Biznes Sp. z o.o. (darowizna rzeczowa powierzchni reklamowej na kampanię
medialną programu Masz Głos, Masz Wybór)
Zwroty z rozliczeń dotacji

26 937,00
7 380,00
6 950,00
1 820,40
1 000,00
187 527,14

Razem

Sprawozdanie 2011

2 849 526,90

12 979 507,68
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Koszty (PLN)
Programy

16 474 361,32

Administracja

2 527 120,16

Amortyzacja

799 234,92

Razem

19 800 716,40

Koszty programowe (PLN)
Programy dotacyjne
Demokracja w Działaniu

6 540 584,10

Koalicje Obywatelskie

1 186 300,51

Wschód–Wschód

869 586,55

Równe Szanse

2 937 510,68

Programy operacyjne
Debaty Fundacji Batorego

156 588,32

Masz Głos, Masz Wybór

2 422 388,02

Przeciw Korupcji

601 919,81

Otwarta Europa

680 334,36

Warszawskie Biuro ECFR

434 652,26

Przeciwdziałanie Uzależnieniom

644 496,71

Razem

16 474 361,32
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Struktura kosztów Fundacji
Struktura kosztów
administracja
13%

amortyzacja
4%
programy
83%

Struktura kosztów programowych

programy dotacyjne
70%

Sprawozdanie 2011

programy operacyjne
30%
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Bilans Fundacji im. Stefana Batorego (stan na dzień 31.12.2011)
Stan na dzień

AKTYWA
A

Aktywa trwałe

I

Wartości niematerialne i prawne

II

Rzeczowe aktywa trwałe

31.12.2010
45 912 549,99
2 548,56

– grunty użytkowane wieczyście
– budynek
– urządzenia techniczne i maszyny
Inwestycje długoterminowe (obligacje skarbowe)

B

Aktywa obrotowe

I

Należności krótkoterminowe

22 777 842,66
–

23 497 068,43

22 777 842,66

3 450 805,08

3 450 805,08

19 664 295,84

19 004 307,48

381 967,51

III

31.12.2011

22 412 933,00

322 730,10
–

136 624 875,50

171 026 785,41

36 297,71

34 023,20

– należności z tytułu usług

16 953,35

– należności z tytułu operacji finansowych

–

– należności inne

19 653,34
–

19 344,36

14 369,86

II

Inwestycje krótkoterminowe

136 558 618,04

170 947 835,31

1

Krótkoterminowe aktywa finansowe

126 308 961,59

118 169 132,88

18 021 558,33

15 243 300,86

108 130 827,46

102 560 328,02

– akcje
–o
 bligacje, lokaty, jednostki uczestnictwa w funduszu
inwestycyjnym
– inne krótkoterminowe aktywa (odsetki od obligacji)
2

III

156 575,80

365 504,00

10 249 656,45

52 778 702,43

– kasa i rachunki bankowe

2 445 302,86

1 681 092,87

– inne środki pieniężne (lokaty)

7 804 353,59

51 097 609,56

Rozliczenia międzyokresowe

29 959,75

44 926,90

– krótkoterminowe

29 959,75

44 926,90

182 537 425,49

193 804 628,07

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Suma aktywów
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Stan na dzień

PASYWA

31.12.2010

31.12.2011

A

Fundusze własne

181 072 602,88

176 357 180,61

I

Fundusz statutowy

150 352 306,25

161 333 636,58

– z rozliczenia wyniku finansowego

150 229 133,85

161 189 923,33

123 172,40

143 713,25

9 391 788,97

1 486 186,38

– fundusz założycielski
II

Fundusz z aktualizacji wyceny

III

Wynik finansowy

21 328 507,66

13 537 357,65

– z rozliczenia wyniku lat poprzednich

8 073 882,37

10 367 718,18

– z rozliczenia wyniku bieżącego roku

13 254 625,29

3 169 639,47

1 464 822,61

17 447 447,46

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I

Zobowiązania długoterminowe

211 407,63

446 562,07

II

Zobowiązania krótkoterminowe

1 227 893,58

16 988 438,39

1

wobec pozostałych jednostek

1 150 550,81

16 903 086,63

635 466,47

1 040 810,00

97 841,36

119 544,40

– zobowiązania grantowe
– zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
– rozrachunki z budżetem
– rozrachunki z ZUS
– zobowiązania z tytułu operacji finansowych
– zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

109 382,00

111 566,00

84 486,68

103 894,89

159 771,54

15 499 092,24

34 630,00

24 643,20

– zobowiązania inne

28 972,76

3 535,90

2

fundusze specjalne

77 342,77

85 351,76

III

Rozliczenia międzyokresowe

25 521,40

12 447,00

– krótkoterminowe

25 521,40

12 447,00

182 537 425,49

193 804 628,07

Suma pasywów

Sprawozdanie 2011
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Rachunek zysków i strat
sporządzony za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2010
Poz.

Kwota

Wyszczególnienie

2010

2011

A

Przychody na działalność statutową

16 981 790,96

16 173 527,01

1

Przychody na działalność pożytku publicznego

14 172 493,99

12 979 507,68

2

Pozostałe przychody określone statutem

2 809 296,97

3 194 019,33

B

Koszty realizacji zadań statutowych

15 906 788,39

16 474 361,32

C

Wynik na działalności statutowej A-B

1 075 002,57

-300 834,31

D

Koszty administracyjne Fundacji

3 157 319,72

3 326 355,08

1

Zużycie materiałów i energii

314 572,26

337 398,01

2

Usługi obce

965 087,16

1 070 304,51

3

Amortyzacja

893 734,81

799 234,92

4

Wynagrodzenia i narzuty

698 979,28

831 058,89

5

Pozostałe koszty

284 946,21

288 358,75

E

Pozostałe przychody

24 352,00

35 300,93

F

Pozostałe koszty

785,68

5 583,69

G

Przychody finansowe

15 938 798,85

7 281 565,30

H

Koszty finansowe

621 594,73

507 920,68

I

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności
C-D+E-F+G-H

13 258 463,29

3 176 172,47

J

Podatek dochodowy

3 828,00

6 533,00

13 254 625,29

3 169 639,47

Wynik finansowy ogółem I–J
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