
Nr wniosku Obszar tematyczny Nazwa organizacji Miejscowość Opis projektu Partnerzy z Państw-Darczyńców Kwota dotacji 

7/09/2013 Dzieci i młodzież

Fundacja Centrum 

Rozwoju Kultury i 

Edukacji

Poznań

Fundacja zorganizuje wizyty studyjne w norweskich 

organizacjach zajmujących się edukacją obywatelską dzieci i 

młodzieży. W ramach wizyty Fundacja planuje znaleźć 

partnera do planowanego projektu.

Partner zostanie wyłoniony w 

efekcie projektu
19 225 PLN

8/09/2013
Przeciwdziałanie 

wykluczeniu

Fundacja Court Watch 

Polska
Toruń

Fundacja wspólnie z norweskimi ekspertami w dziedzinie 

sprawiedliwości naprawczej z Konflikttraadet przygotowuje 

się do składania wniosku na realizacji pilotażowego projektu 

polskiej wersji community court – „sądu dla społeczności".

Konflikttraadet, rządowa agencja 

ds. mediacji przy Ministerstwie 

Spraw Społecznych Norwegii

20 557 PLN

9/09/2013
Partycypacja 

publiczna

Fundacja Instytut 

Spraw Obywatelskich 

(INSPRO)

Łódź

W ramach przygotowania do realizacji projektu w obszarze 

partycypacji publicznej, Fundacja chce skorzystać z 

doświadczeń Islandii w tym zakresie i zdobyć wiedzę na 

temat metod działania islandzkich organizacji i instytucji w  

budowaniu narzędzi demokracji bezpośredniej. 

Citizens Foundation, Islandia 33 100 PLN

11/09/2013 Dzieci i młodzież

Fundacja Przyjazny 

Dom im. Stanisława 

Jabłonki

Wrocław

W ramach planowania projektu dotyczącego uwrażliwiania 

dzieci i młodzieży na problem dyskryminacji osób z 

niepełnosprawnością intelektualną, Fundacja nawiązała 

kontakt z  Bruduheimar "World of Puppets" z Islandii. 

Organizacje spotkają się podczas wizyt studyjnych w Polsce i 

w Islandii, by pracować nad wspólnym projektem.

Bruduheimar "World of Puppets", 

Islandia
43 300 PLN

16/09/2013
Zwalczanie 

dyskryminacji

Stowarzyszenie 

Koalicja KARAT
Warszawa

Stowarzyszenie zaprosiło przedstawicieli norweskiego 

Partnera - Center for Knowledge and Gender Equality (KUN) 

na spotkanie przygotowawcze do Warszawy w celu 

zaplanowania wspólnego projektu. Projekt ma dotyczyć 

monitorowania dyskryminacji ze względu na płeć. 

Center for Knowledge and Gender 

Equality (KUN), Norwegia
4 590 EUR

17/09/2013
Partycypacja 

publiczna

Stowarzyszenie 

Kongres Kobiet
Warszawa

Stowarzyszenie planuje nawiązać współpracę z islandzką 

organizacją Center for Gender Equality. W tym celu odbędą 

się dwie wizyty studyjne, w Islandii i w Polsce, podczas 

których organizacje będą pracować nad koncepcją 

wspólnego projektu dotyczącego nierównego udziału kobiet 

i mężczyzn w życiu publicznym w Polsce.

Center for Gender Equality, Islandia 23 000 PLN
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