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KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA 
Program dla organizacji pozarządowych, finansowany z funduszy EOG  

OBYWATELE DLA DEMOKRACJI 
  

2211  mmaarrccaa  22001177  ((wwttoorreekk))  
CCeennttrruumm  KKoonnffeerreennccyyjjnnee  KKooppeerrnniikk,,  uull..  WWyybbrrzzeeżżee  KKoośścciiuusszzkkoowwsskkiiee  2200  

 
9.00-10.00 REJESTRACJA  

10.00-11.30 SESJE WARSZTATOWE. Pierwsza tura  

 

Równoległe sesje dotyczące problematyki projektów wspieranych w ramach programu.  
W pierwszej turze sesje poświęcone będą głównie rozmowie o przeszłości: o zdobytych 
doświadczeniach, o tym, co się udało, a co nie, czy i jakie zmiany przyniosły dotychczasowe działania. 

Szczegółowe opisy sesji poniżej. Sesje z udziałem gości z zagranicy będę tłumaczone. 

11.30-12.00 Przerwa 

12.00-13.30 SESJE WARSZTATOWE. Druga tura  

 

Równoległe sesje dotyczące problematyki projektów wspieranych w ramach programu.  
W drugiej turze sesje poświęcone będą głównie rozmowie o przyszłości: jak wykorzystać zdobyte 
doświadczenia, jak nie zaprzepaścić osiągnięć, jaki mierzyć się z nowymi wyzwaniami.  

Szczegółowe opisy sesji poniżej. Sesje z udziałem gości z zagranicy będę tłumaczone. 

13.30-14.30 Lunch 

14.30- 17.00 SESJA PLENARNA 

 

Programy dla organizacji pozarządowych finansowane z Funduszy EOG – przeszłość i przyszłość 
Otwarcie: Aleksander Smolar, prezes Fundacji im. Stefana Batorego 
Wystąpienia:  
Karsten Klepsvik, Ambasador Królestwa Norwegii 
Andrea Pietras, Biuro Mechanizmów Finansowych, Bruksela 
Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju 
Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego, Kancelaria 
Prezesa Rady Ministrów 

Prezentacja rezultatów programu Obywatele dla Demokracji 
Zespół programu 

Społeczeństwo obywatelskie w obliczu zmian zachodzących w Europie – dyskusja panelowa 
Panelistki:  
dr Krisztina Arato,  Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie  
Elena Calistru, prezeska Stowarzyszenia Funky Citizens, Bukareszt 
prof. Anna Giza-Poleszczuk, socjolog, prorektor  Uniwersytetu Warszawskiego  

Prowadzenie: Ewa Kulik-Bielińska, Fundacja im. Stefana Batorego 

17.00-17.30 Przerwa 

17.30- 18.30 FINAŁ KONKURSU „TEMAT: UCHODŹCY” 

 
Ogłoszenie wyników konkursu na materiały dziennikarskie dotyczące problematyki uchodźców i 
wręczenie nagród laureatom. Konkurs organizowany we współpracy z Instytutem Reportażu.  

Prowadzenie: Mariusz Szczygieł, Instytut Reportażu 

18.30 Kolacja  

 
Zapraszamy do oglądania wystaw w Sali Fioletowej oraz filmów w Sali Kinowej, a w czasie lunchu do zapoznania 
się z pomocami i narzędziami, które powstały w ramach projektów (Sala Fioletowa)  
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 TEMATY I OPISY SESJI WARSZATATOWYCH 

10.00-11.30 SESJE WARSZTATOWE. Pierwsza tura 

SALA  
ŻÓŁTA 

Równe prawa - co za nami, co przed nami. Doświadczenia Polski i Węgier.  
Czy standardy związane z ochroną praw mniejszości są należycie przestrzegane? Co do tej pory udało 
się osiągnąć w tej dziedzinie, jakie działania przyniosły oczekiwane rezultaty? Przyjrzymy się 
strategiom, technikom komunikacji, formom współpracy, które mogą być przydatne do skutecznej 
realizacji misji organizacji równościowych, zwłaszcza w niesprzyjających warunkach. 

W dyskusji udział wezmą: Małgorzata Borowska, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej; 
Weronika Jóźwiak, Stowarzyszenie Tkalnia; Andras Lederer, Hungarian Helsinki Committee 
Prowadzenie: Krzysztof Śmiszek, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego 

Sesja tłumaczona na język polski i angielski. 

SALA 
NIEBIESKA 

Czy partycypacja obywatelska jest dobra na wszystko? 
Partycypacja obywatelska, czyli udział obywateli w podejmowaniu decyzji przez władze, stała się w 
ostatnich latach dosyć popularna. Budżety obywatelskie obecne są w wielu polskich miastach, władze 
samorządowe coraz więcej spraw konsultują z mieszkańcami. Ale czy wszystko można i trzeba 
konsultować? Czy są sprawy, które nie powinny podlegać konsultacjom? Gdzie są granice 
partycypacji?  

W dyskusji udział wezmą: Marcin Drogorób, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Barbara Kazior, Fundacja Miejsc i 
Ludzi Aktywnych MiLA; Sylwia Nikko-Biernacka, Fundacja Machina Fotografika; Marta 
Szaranowicz-Kusz, Fundacja Pole Dialogu 
Prowadzenie: Anna Petroff-Skiba, Centrum Komunikacji Społecznej w Warszawie 

SALA 
ZIELONA 

Jak osiągnąć zmianę na poziomie lokalnym?  
Nawet jeśli jest to żmudne i mało spektakularne, to kontrola obywatelska, czyli patrzenie władzy na 
ręce, zmienia rzeczywistość. W jaki sposób dokonuje się ta zmiana? Co tak naprawdę się zmienia? 
Porozmawiamy o tym, jakie sposoby działania były najbardziej skuteczne oraz czego mogą nauczyć 
się od siebie nawzajem watchdogi, media i ruchy społeczne. Zastanowimy się również, jaki wpływ na 
działanie lokalnych organizacji strażniczych mają decyzje podejmowane na poziomie centralnym. 

Dyskusja z udziałem uczestników sesji.  
Prowadzenie: Jan Niedośpiał, Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka 

SALA 
RÓŻOWA 

Współpraca z samorządem na rzecz osób wykluczonych – mission impossible?  
Cele samorządów i cele organizacji działających na rzecz osób narażonych na wykluczenie wydają się 
zbieżne. Jednak współpraca między nimi stanowi często duże wyzwanie. Trudno połączyć siły i zasoby 
organizacji z siłami i zasobami takich instytucji jak ośrodki pomocy społecznej, urzędy gmin, sołectwa, 
młodzieżowe bądź senioralne rady miasta/gminy. Dlatego porozmawiamy o współpracy III sektora z 
samorządem. O tym, co i dzięki czemu się udało, oraz o tym, co i dlaczego się nie powiodło. Zero 
teoretyzowania – same przetestowane w praktyce historie! 

Dyskusja z udziałem uczestników sesji. 
Prowadzenie: Dorota Bregin, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, i Magdalena 
Chustecka, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej 

SALA 
CZERWONA 

Mowa nienawiści a młodzież  
W Polsce grupą najbardziej narażoną na kontakt z mową nienawiści jest młodzież. Istotne jest więc 
pytanie, jak skutecznie chronić młodych ludzi przed przemocą werbalną i jej konsekwencjami? Jakie 
są dotychczasowe doświadczenia dotyczące przeciwdziałania temu zjawisku? Jakie metody i działania 
się sprawdziły, a jakie nie? Co jeszcze można zrobić? Jaka jest rola organizacji pracujących z 
młodzieżą? 

W dyskusji udział wezmą: Zbigniew Bujak, Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy "Polis"; Piotr 
Dominiak, Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK 
Prowadzenie: Sławomir Prusakowski, Instytut Witelona  
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SALA 
FIOLETOWA 

Sprawdź, co może się przydać Twojej organizacji  
Kilka nowych rozwiązań użytecznych dla organizacji powstało w ramach projektów systemowych. 
Część jest przeznaczona dla wszystkich organizacji, inne mogą być przydatne różnym branżom, takim 
jak archiwa społeczne, banki żywności, organizacje strażnicze, wiejskie czy zajmujące się profilaktyką 
uzależnień. W formie world cafe będzie można zapoznać się z nimi, porozmawiać o tym, jak można 
wykorzystać nowe narzędzia, zasoby wiedzy, sieci kontaktów i współpracy oraz metody pozyskiwania 
funduszy. 

Rezultaty projektów systemowych zaprezentują: Federacja Polskich Banków Żywności, Fundacja 
ePaństwo, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Ośrodka KARTA, Fundacja 
Praesterno, Nidzicka Fudacja Rozwoju NIDA,  Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT  
Sieć Obywatelska Watchdog Polska. 

Prowadzenie: Alicja Garlińska-Cieślak i Sylwia Sobiepan, Fundacja Batorego 

12.00-13.30 SESJE WARSZTATOWE. Druga tura 

SALA  
ŻÓŁTA 

Od Reykjaviku do Warszawy – ruch kobiecy i strategie działania 
Jak skutecznie bronić praw kobiet – w parlamencie czy na ulicy? Czy budować szerokie porozumienie 
różnych grup kobiet, co na tym można zyskać, a co stracić? Jaka jest rola mężczyzn w ruchu na rzecz 
praw kobiet? Sesja nawiązuje do inicjatywy #czarnyprotest i Ogólnopolskiego Strajku Kobiet oraz 
podobnych wydarzeń, które miały miejsce od 1975 roku w Islandii. 

W dyskusji udział wezmą: Natalia Broniarczyk, Porozumienie Kobiet 8 Marca; Agnieszka 
Dziemianowicz-Bąk, Partia Razem; Sylwia Frankowska, Fundacja Pełnym Głosem; Brynhildur 
Heiðar- og Ómarsdóttir, The Icelandic Women’s Rights Association 
Prowadzenie: Magdalena Grabowska, Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER  
Sesja tłumaczona na język polski i angielski. 

SALA 
CZERWONA 

Partycypacja obywatelska dzieci i młodzieży – jak się to robi w Norwegii?  
Jak kształtować kompetencje obywatelskie młodych ludzi? Jakie działania podejmować, by zwiększyć 
ich i zaangażowanie i zainteresowanie sprawami publicznymi? Jak przekonywać dorosłych, że młodzi 
mają prawo wyrażać swoje poglądy i opinie oraz że należy je brać pod uwagę. Jakie są korzyści  
i bariery partycypacji obywatelskiej dzieci i młodzieży? Jak aktywizować dzieci i młodzież zagrożone 
marginalizacją?  

W dyskusji udział wezmą: Truls Aarseth, Youth City Council Oslo; Ewelina Stachura, Instytut 
Regionalny w Katowicach; Bartosz Kozicki, Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży Orły 
Rzeszów 
Prowadzenie: Sławomir Prusakowski, Instytut Witelona  
Sesja tłumaczona na język polski i angielski. 

SALA 
NIEBIESKA 

Konsultacje i co dalej? 
Jak powinna wyglądać współpraca organizacji z samorządem, by dialog z mieszkańcami stał się 
normą? Jak sprawić, by samorząd przejmował odpowiedzialność za konsultacje, by były one 
prowadzone w sposób rzetelny i by wyniki konsultacji były brane pod uwagę przez władze? Czy mogą 
w tym pomóc ciała dialogu? Jak sprawić, by zmiana, na rzecz której działamy, była trwała? Jak mówić  
o korzyściach z partycypacji obywatelskiej?  

Dyskusja z udziałem organizacji i samorządowców. 
Alina Czyżewska, Inicjatywa Ludzie dla Miasta; Przemysław Dziewitek, Pracownia Obywatelska; 
Dorota Piechowicz-Witoń, Centrum Dialogu Obywatelskiego w Urzędzie Miasta Opole  

Prowadzenie: Oktawiusz Chrzanowski, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 

SALA  
ZIELONA 

Trwałość i spójność działań organizacji strażniczych  
Czego nauczyły się organizacje realizujące działania strażnicze? Czy i jakie nowe możliwości otworzyły 
się przed nimi? Jak nie zaprzepaścić osiągnięć, jak kontynuować działania na rzecz interesu 
publicznego, jak nadal angażować sojuszników. Zastanowimy się też, czy w obliczu nowych wyzwań 
organizacje strażnicze powinny reagować na wszystkie niepokojące sytuacje, czy zajmować się tylko 
sprawami, którymi zajmowały się dotychczas. 

Dyskusja z udziałem uczestników sesji. 
Prowadzenie: Krzysztof Izdebski, Fundacja e-Państwo 
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SALA  
RÓŻOWA 

Samoorganizacja osób narażonych na wykluczenie – oczywistość czy wyzwanie? 
W działaniach adresowanych do osób narażonych na wykluczenie dominuje model usługowo-
opiekuńczy. Czy jest on skuteczny w dłuższej perspektywie? Jak wspierać, by umożliwić różnym 
grupom samodzielne rozwiązywanie problemów i zaspokajanie swoich potrzeb? Czy organizacje 
powinny inicjować samoorganizację i samopomoc? Jak budować postawy aktywne wśród osób 
narażonych na wykluczenie? Jakiego wsparcia w tym zakresie potrzebują osoby narażone na 
wykluczenie i same organizacje. 

Dyskusja z udziałem uczestników sesji. 
Prowadzenie: Marta Lewandowska, Fundacja Kultury Dialogu  

SALA 
FIOLETOWA 

Zobacz, dotknij, wypróbuj  
Na własnej skórze będzie można sprawdzić, co czuje osoba starsza i z jakimi trudnościami się zmaga. 
Będzie można zobaczyć, jak wygląda audiodeskrypcja sztuk teatralnych i jak słyszy teatr osoba 
niewidoma, zagrać w grę edukacyjną, a także dowiedzieć się, jak Muppety z zespołem Downa 
zmieniają świat.  

Organizacje pokażą i opowiedzą o tym, jak są wykorzystywane różne pomoce i narzędzia, które 
powstały w ramach zrealizowanych projektów. Będą to: Fundacja Normalne Miasto Fenomen, 
Łódź; Fundacja Nowe Centrum, Kraków; Fundacja Przyjazny Dom imienia Stanisława Jabłonki, 
Wrocław; Fundacja TVNET, Kraków; Krakowski Alarm Smogowy; Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lublinie; Retina AMD Polska, Warszawa; 
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO, Poznań; Stowarzyszenie 
Kulturalno-Oświatowe Libri, Tarnobrzeg; Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, 
Warszawa. 
Prowadzenie: Justyna Szołajska, Fundacja Batorego, Arkadiusz Brzeziński, Polska Fundacja 
Dzieci i Młodzieży  

 


