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WSTĘP
Działalność Instytutu Spraw Publicznych w 2008 roku koncentrowała się wokół
wyznaczonych wcześniej priorytetów programowych. Inicjowaliśmy lub włączaliśmy się w
debatę publiczną w wielu istotnych kwestiach, a w szeregu z nich udało nam się wywrzeć
realny wpływ na działania naszych policy-makers. W innych natomiast kwestiach naszym
osiągnięciem było samo nagłośnienie problemu lub możliwych jego rozwiązań.
Dużym sukcesem było uznanie niektórych działania ISP w obszarze umacniania
instytucji demokratycznych. Przede wszystkim udało się wprowadzić do propozycji zmian
legislacyjnych ideę zmian ułatwiających głosowanie osobom starym i niepełnosprawnym
porzez wprowadzenie możliwości głosowania przez pełnomocnika oraz dwudniowego
głosowania, o które od lat zabiegał Instytut. Udało nam się przekonać do tych pomysłów
naszych przyjaciół z organizacji pozarządowych skupionych w Koalicji 21 Października, a
dzięki wspólnie podejmowanym działaniom rzeczniczym - także legislatorów.
Za sukces ISP można uznać także nasze działania w zakresie zmian w prawie
wyborczym dotyczących zasad finansowania kampanii wyborczych i partii
politycznych. Niektóre z wypracowanych w ISP propozycji w tym zakresie stały się
przedmiotem prac legislacyjnych. Jednocześnie z dużym odzewem mediów spotkały się
wyniki naszych badań nad transparentnością wydatkowaniem środków publicznych przez
partie polityczne. Włączyliśmy się tym samym w bardzo ożywioną debatę nad publicznym
finansowaniem polityki, formułując rekomendacje, które stały się następnie postulatami
większości sił politycznych, jak np. ograniczenie wydawania środków na kampanie medialne
i zwiększenie partyjnych wydatków na fundusz ekspercki. Są duże szanse, że cały nasz
pakiet rekomendacji w tym zakresie będzie wprowadzony w życie.
Instytutowi udało się także rozpropagować ideę Kodeksu Wyborczego
zbierającego w jednym akcie prawnym wszystkie przepisy dotyczące wyborów i referendów,
który powinien ujednolicić, ustabilizować i zmodernizować polskie prawo wyborcze. Jeden z
projektów takiego Kodeksu złożyło w Sejmie SLD, posługując się materiałami i założeniami
wypracowanymi przez ISP. Konkurencyjny projekt - ale także w dużej mierze oparty o
założenia ISP - opracowuje koalicja rządząca. Niestety, wydaje się, że prace nad kodeksem
utknęły w martwym punkcie z uwagi na brak zgody koalicjantów co do systemu głosowania.
Na początku roku 2008 ISP wydał publikację pt “Co warto, co należy zmienić”,
zawierającą szereg propozycji zmierzających do umocnienia demokracji i poprawy jakości
rządzenia w Polsce. Pomysły zawarte w tym tomie staraliśmy się następnie systematycznie
propagować, np. organizując dwie duże konferencje nt administracji publicznej wraz z
Kancelarią Premiera i KSAP. Jednocześnie prowadziliśmy prace monitorujące zmiany i
zagrożenia związane z działaniem polskiej demokracji. Wyniki tego monitoringu zostaną
opublikowane w specjalnym raporcie w 2009 roku.
Nową inicjatywą ISP jest Forum Aktywny Obywatel, które stanowi miejsce spotkań
przedstawicieli środowisk akademickich i pozarządowych zajmujących się sprawami
aktywności obywateli. Forum przygotowuje ekspertyzy dotyczące przyczyn niskiej frekwencji
wyborczej oraz projekty działań profrekwencyjnych, które następnie będą realizowane przez
ISP lub organizacje partnerskie.
Bardzo ważne miejsce w pracach ISP w 2008 roku zajmowała kwestia
przeciwdziałania społecznej marginalizacji. W 2008 roku zakończyliśmy realizację
projektu “Budujemy nowy Lisków”, który był największym projektem w historii ISP. Ostatnie
miesiące projektu poświęcone były przede wszystkim upowszechnianiu jego rezulatatów
oraz idei ekonomii społecznej i rozwoju poprzez animację lokalną. W rezultacie udało nam
3

Instytut Spraw Publicznych – Sprawozdanie 2008

się wpłynąć na proces programowania działań Europejskiego Funduszu Społecznego,
przez co ekonomia społeczna i aktywizacja lokalna będą priorytami nowej edycji EFS.
Eksperci ISP uczestniczyli także w pracach Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej oraz
uczestniczą w pracach legislacyjnych dotyczących tych kwestii. Jednocześnie przez cały rok
uczestniczyliśmy w przygotowaniach do nowych projektów EFS, co jak dotąd nie przyniosło
konkretnych rezultatów ze względu na niejasny i pozakonkursowy tryb wydatkowania tych
środków. Ogromnym wyzwaniem dla Instytutu okazało się utrzymanie całego zespołu
pracowników, którzy będą niezbędni do realizacji kolejnych dużych projektów, w sytuacji
ciągłego oddalania się w czasie decyzji administracyjnych o tym, czy i kiedy dany projekt
będzie realizowany.
Także działania ISP dotyczące środowiska prawnego organizacji pozarządowych
prowadzone w ramach projektu KOMPAS nie ograniczały sie do monitorowania zmian
prawnych, ale wywierały także wpływ na sam kształt ustawodawstwa, poprzez udział
ekspertów ISP w pracach komisji sejmowych i publikowanie rekomendacji zmian prawnych, z
których niektóre znalazły odzwierciedlenie w znowelizowanej Ustawie o organizacjach
pożytku publicznego i woluntariacie (m. in. kwestia sposobu rozliczania 1% w PIT).
Inne prace związane z sytuacją grup zmarginalizowanych dotyczyły kwestii
zatrudnienia osób niepełnosprawnych (opracowaliśmy rekomendacje zmian prawnych w
tej dziedzinie) oraz azylantów (analiza polityki władz plus promocja dobrych praktyk
zagranicznych w tej dziedzinie).
ISP włączył się także w debatę nad wyzwaniami związanymi ze starzeniem się
społeczeństwa. Przeprowadziliśmy badania świadomości społecznej osób, których to
zjawisko dotyczy w pierwszej kolejności oraz opracowaliśmy propozycje działań
wychodzących tym wyzwaniom naprzeciw. Konferencja, na której zostały zaprezentowane
wyniki projektu “To idzie starość” spotkała się z dużym zainteresowaniem mediów.
Ostatnim z obszarów intensywnej działalności ISP były sprawy międzynarodowe:
polityka europejska, stosunki Polski z najbliższymi sąsiadami, stosunki transatlantyckie oraz
europejskia polityka sąsiedztwa. W ramach tych działań opublikowaliśmy między innymi
raport na temat polskiej polityki wobec konfliktu palestyńsko-izraelskiego, który spotkał
się z dużym zainteresowaniem polskich i zagranicznych ośrodków eksperckich zajmujących
się sprawami Bliskiego Wschodu. Prowadziliśmy monitoring polityki zagranicznej rządu
Tuska poprzez publikację opracowań analitycznych oraz organizację debat na ten temat w
Brukseli i Warszawie. W czasie kampanii prezydenckiej w USA uczestniczyliśmy w
przygotowaniu międzynarodowego raportu na temat oczekiwań krajów członkowskich
UE wobec nowej administracji, a ekspert ISP wziął udział w prezentacji tego raportu w
Brukseli.
W 2008 przeprowadziliśmy także badania nad zmianami wzajemnego wizerunku
Polaków i Niemców, uzupełnione o badanie elit opiniotwórczych na temat stosunków
polsko-niemieckich, a także opublikowaliśmy raport z badania jak prasa obydwu krajów
relacjonuje politykę europejską sąsiada.
ISP uczestniczył także w dużym międzynarodowym projekcie badawczym
dotyczącym wspierania demokracji przez nowe kraje członkowskie UE, którego rezultaty
(książka i rekomendacje) były prezentowane na szeregu międzynarodowych konferencji i
semianariów, w tym także w Brukseli i w Pradze w okresie programowania przez rząd czeski
przygotowań do przewodniczenia UE.
Jak w poprzednich latach rozwijaliśmy współpracę międzynarodową z ośrodkami
badawczymi w krajach UE i obszaru europejskiego sąsiedztwa. Zorganizowaliśmy szereg
wizyt studyjnych dla młodych analityków polityki publicznej z Rosji, Ukrainy, Mołdowy i
Gruzji. Aktywnie uczestniczyliśmy w międzynarodwych sieciach think tanków jak EPIN,
PASOS czy EuroMeSCo, a także w powołaniu nowej międzynarodowej fundacji pod nazwą
European Partnership for Democracy z siedzibą w Brukseli. Przedstawiciele ISP zasiadają
we władzach większości tych sieci i mają wpływ na kierunki ich działań programowych.
Ważną i wyjątkową inicjatywą ISP było ustanowienie nagrody im. Jerzego
Zimowskiego. Nagrodę ufundował ISP oraz grupa przyjaciół zmarłego w 2007 roku
wieloletniego członka zarządu Instytutu. Jej celem jest wyróżnienie osób mających
szczególne zasługi w sprawach migracyjnych. Pierwszą laureatką nagrody została pani
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Małgorzata Gebert za działalność na rzecz uchodźców. Uroczystość nadania nagrody była
okazją do spotkania przyjaciół zmarłego i przyjaciół Instytutu.
W sumie Instytut realizował w 2008 roku 37 różnych projektów, wydał 78 publikacji
(książkowych i elektronicznych) oraz zorganizował 58 seminariów i konferencji. Jak w
poprzednich latach, byliśmy silnie obecni w mediach - w samej tylko prasie polskiej ukazało
się 336 artykułów, wywiadów i komentarzy naszych ekspertów. Byliśmy także silnie
obecnie w opiniotwórczych tytułach prasy zagranicznej oraz w głównych mediach
elektronicznych.
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PROGRAM EUROPEJSKI
Nadzór merytoryczny: prof. Lena Kolarska-Bobińska, dr Jacek Kucharczyk
Zespół: Agnieszka Łada / Ewa Lipska do czerwca 2008 (Koordynator Programu/Badacz),
Elżbieta Kaca (Koordynator Projektów/Badacz), eksperci: dr Tomasz G. Grosse, Melchior
Szczepanik, Agnieszka Cianciara
W roku 2008 Program Europejski Instytutu Spraw Publicznych prowadził działania w obrębie
trzech obszarów tematycznych:
1. Polska wobec wyzwań i przyszłości Unii Europejskiej
2. Wpływ integracji europejskiej na Polskę
3. Polska polityka zagraniczna
Prace badawcze Programu Europejskiego koncentrowały się na monitorowaniu
dokonań polskiej polityki zagranicznej i jej oceny przez europejskich partnerów. Zakończono
badanie wizerunku polityki europejskiej Polski i Niemiec w prasie. Rozpoczęto projekt na
temat wzajemnego postrzegania się Polaków i Niemców, będący trzecią edycją takich badań
przeprowadzanych przez ISP oraz badania ocen inicjatywy Partnerstwa Wschodniego i
koncepcji Unii dla Śródziemnomorza przez kraje Europy Środkowo-Wschodniej.
W ramach analizy zaangażowania Polski w funkcjonowanie instytucji europejskich
zainicjowano badania, mające pomóc w przygotowaniu polskiej Prezydencji w Radzie UE w
2011 oraz rozpoczęto drugą edycję badań działalności polskich eurodeputowanych.
Program Europejski zorganizował także w 2008 roku szereg konferencji i seminariów
na temat polskiej polityki zagranicznej, m.in.: “New EU Member States' Policy towards the
Israeli-Palestinian Conflict: the Case of Poland”, „Rola prasy w kreowaniu obrazu polityki
europejskiej Warszawy i Berlina” i „Kontynuacja czy zmiana w polskiej polityce zagranicznej”.
Dane liczbowe o projektach:

 Liczba realizowanych projektów: 12
 Liczba zakończonych w 2008 roku projektów: 8
 Liczba uzyskanych grantów: 7
 Liczba wydanych publikacji: 14
 Liczba zorganizowanych konferencji i seminariów: 8
TEMAT 1. POLSKA WOBEC WYZWAŃ I PRZYSZŁOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
Projekt: „Współdziałanie administracji z sektorem pozarządowym w przygotowaniu
i sprawowaniu polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej”
Kierownik projektu: prof. Lena Kolarska-Bobińska
Koordynator projektu: Agnieszka Łada
Celem projektu było monitorowanie oraz wsparcie merytoryczne przygotowań Polski
do objęcia przewodnictwa w Unii Europejskiej w roku 2011. Szczególna uwaga została
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poświęcona współpracy administracji rządowej z trzecim sektorem, zwłaszcza w
organizowaniu kampanii informacyjnych. Zbadane zostały doświadczenia krajów, które
sprawowały Prezydencję: Słowenii, Francji i Szwecji oraz przeanalizowane polskie
doświadczenia z zakresu informowania społeczeństwa o Unii Europejskiej. W ramach
projektu przeprowadzone zostały m.in. wywiady pogłębione z przedstawicielami trzech
badanych krajów. Na podstawie analizy przygotowana została ekspertyza zawierająca
wnioski i rekomendacje dla polskiej administracji rządowej: „Współdziałania administracji z
sektorem pozarządowym w przygotowaniu i sprawowaniu polskiej Prezydencji w Radzie Unii
Europejskiej”.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: październik-grudzień 2008
Źródła finansowania: UKIE
Projekt: „Polscy posłowie do parlamentu Europejskiego – ich rola i wpływ na politykę”
Kierownik projektu: dr Jacek Kucharczyk
Koordynator projektu: Elżbieta Kaca
Celem projektu było przeprowadzenie badań na temat bilansu działalności polskich
posłów do Parlamentu Europejskiego oraz ich skuteczności w realizowaniu polityki
europejskiej. Projekt jest drugą edycją badania przeprowadzonego w latach 2006-2007. W
grudniu został napisany raport z badań (manuskrypt), który wydany zostanie w dwóch
wersjach językowych.
Status projektu: w realizacji
Okres realizacji: lipiec 2008 – maj 2009
Źródła finansowania: Fundacja Friedricha Eberta
Projekt: „Wyzwania dla nowej polityki spójności”
Kierownik projektu: Dr Tomasz G. Grosse
Koordynator projektu: Elżbieta Kaca
Celem projektu było sformułowanie polskich propozycji dotyczących reform polityki
spójności. W ramach projektu wydana została ekspertyza pt. „Nowa polityka spójności:
Wybrane nurty debaty europejskiej” oraz zorganizowane w grudniu 2008 seminarium
eksperckie poświęcone tej tematyce.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: październik – grudzień 2008
Źródła finansowania: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Projekt: „Nowe perspektywy polityki innowacyjnej UE”
Kierownik projektu: Dr Tomasz Grosse
Koordynator projektu: Elżbieta Kaca
Celem projektu było przygotowanie opinii na temat czterech komunikatów Komisji
Europejskiej dotyczących polityki innowacyjnej UE. Dokumenty zostały zbadane pod kątem
wniosków dla przyszłości polityki innowacyjnej po roku 2013.
Status projektu: w realizacji
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Okres realizacji: listopad 2008 – styczeń 2009
Źródła finansowanie: UKIE

TEMAT 2. WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA POLSKĘ
Projekt: „Nowe metody rządzenia” (New Modes of Governance)
Kierownik projektu: Prof. Lena Kolarska-Bobińska
Koordynator projektu: Agnieszka Łada
W ramach międzynarodowego projektu badawczego ISP przeprowadził badania
dotyczące zastosowania metod zarządzania zadaniami publicznymi w nowych krajach Unii
Europejskiej. W ostatnim etapie projektu przygotowana została do druku publikacja
książkowa będąca podsumowaniem badań. Publikacja zawiera artykuły autorstwa ekspertów
zagranicznych oraz badaczy ISP.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: wrzesień 2004 - grudzień 2008
Źródła finansowania: Komisja Europejska, VI Program Ramowy

TEMAT 3. POLSKA POLITYKA ZAGRANICZNA
Projekt: „Ciągłość i zmiana w polskiej polityce Euro-atlantyckiej” (Shifting EuroAtlantic Commitments? Continuity and Change in Poland’s Foreign Policy)
Kierownik projektu: Dr Jacek Kucharczyk
Koordynator projektu: Agnieszka Łada
Celem projektu jest (1) analiza przemian polskiej polityki zagranicznej i jej wpływ na
relacje Euro-Atlantyckie, (2) pogłębianie debaty na temat polskiej polityki zagranicznej,
(3) upowszechnianie wyników poprzez publikacje i organizację konferencji.
W 2008 roku zorganizowano debatę: “New Polish Foreign Policy - the First 100 Days
and Beyond” (marzec 2008) w Brukseli oraz konferencję: „Kontynuacja czy zmiana w polskiej
polityce zagranicznej” (październik 2008) w Warszawie. Wydano także policy papers w
języku angielskim na temat koncepcji Partnerstwa Wschodniego oraz polskiej polityki
zagranicznej wobec Ukrainy.
Status projektu: w realizacji
Okres realizacji: listopad 2007 – marzec 2009
Źródła finansowania: German Marshall Fund of the US
Projekt: „Polityka nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej wobec konfliktu
izraelsko-palestyńskiego: przypadek Polski”
Kierownik projektu: Prof. Lena Kolarska-Bobińska
Koordynator projektu: Ewa Lipska
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ISP opracował raport dotyczący polskiej polityki wobec konfliktu izraelskopalestyńsko: „New EU Member States' Policy towards the Israeli-Palestinian Conflict: the
Case of Poland”. Został on zaprezentowany i przedyskutowany w styczniu 2008 na
seminarium zorganizowanym w ISP.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: lipiec 2007-styczeń 2008
Źródła finansowania: Komisja Europejska, Euromesco
Projekt:
“Stanowisko
nowych
państw
członkowskich
UE
wobec
Unii
Śródziemnomorskiej”(“New EU Member States’ Positions regarding the Union for the
Mediterranean”)
Kierownik projektu: Prof. Lena Kolarska-Bobińska
Koordynator projektu: Agnieszka Łada
Celem projektu jest opracowanie raportu na temat stosunku nowych państw
członkowskich Unii Europejskiej do propozycji Nicolasa Sarkozy'ego dotyczącej powołania
Unii Śródziemnomorskiej w kontekście polsko-szwedzkiej inicjatywy Partnerstwa
Wschodniego. W ramach badań w 2008 roku przeprowadzone zostały wywiady w Polsce,
Czechach oraz na Węgrzech.
Status projektu: w realizacji
Okres realizacji: listopad 2008 – marzec 2009
Źródła finansowania: Komisja Europejska, Euromesco
Projekt: „Polska - Niemcy. Wpływ polityki europejskiej Polski i Niemiec na ich
wizerunek w prasie polskiej i niemieckiej”
Kierownik projektu: Prof. Beata Ociepka
Koordynator projektu: Agnieszka Łada
Celem projektu była identyfikacja aktualnego obrazu Polski i Niemiec oraz ich polityk
europejskich, jaki funkcjonuje w prasie niemieckiej i polskiej. Po przeprowadzeniu analizy
prasy obu krajów opublikowany został raport w języku polskim i niemieckim: „Polityka
europejska Warszawy i Berlina w prasie niemieckiej i polskiej”. 17 czerwca została
zorganizowana konferencja „Rola prasy w kreowaniu obrazu polityki europejskiej Warszawy i
Berlina” z udziałem polskich i niemieckich dziennikarzy, prezentująca główne wnioski z
raportu.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: październik 2007 – listopad 2008
Źródła finansowania : Fundacja Konrada Adenauera
Projekt: „Polska - Niemcy. Nowe otwarcie i wzajemny wizerunek”
Kierownik projektu: Prof. Lena Kolarska-Bobińska
Koordynator projektu: Agnieszka Łada
Celem projektu jest określenie zmian we wzajemnym postrzeganiu się społeczeństw
Polski i Niemiec w czwartym roku naszego członkostwa w Unii oraz po dwóch latach
spektakularnego pogarszania się stosunków Polsko-Niemieckich pod rządami PiS. W
ramach projektu zrealizowane zostały badania sondażowe w Polsce i w Niemczech oraz
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przeprowadzone wywiady pogłębione z reprezentantami elit obu krajów. Ich wyniki zostaną
opublikowane w raporcie, który będzie zaprezentowany w Warszawie i w Berlinie.
Status projektu: w realizacji
Okres realizacji: lipiec 2008 – kwiecień 2009
Fundacja Boscha, Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja
Źródła finansowania:
Współpracy Polsko Niemieckiej, Fundacja Kruppa, Fundacja Thyssena

Projekt: „Polacy i Francuzi w Zjednoczonej Europie”
Kierownik projektu: Prof. Lena Kolarska-Bobińska
Koordynator projektu: Ewa Lipska
Instytut był partnerem projektu, który objął organizację konferencji 7 czerwca 2008 r.
oraz wydanie publikacji podsumowującej konferencję.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: marzec 2008
Źródła finansowania: Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej

Projekt: „Wizerunek Polaków w Wielkiej Brytanii”
Kierownik projektu: Prof. Lena Kolarska-Bobińska
Koordynator projektu: Agnieszka Łada
Celem projektu było przygotowanie założeń metodologicznych i narzędzi badawczych
do badań postrzegania Polaków w Wielkiej Brytanii.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: grudzień 2008
Źródła finansowania: MSZ
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PROGRAM POLITYKI SPOŁECZNEJ
Nadzór programowy (do września 2008): dr Marek Rymsza, dyrektor PPS
Zespół - pracownicy ISP: Kamila Hernik (koordynator programu), Paulina Sobiesiak,
Małgorzata Koziarek, Anita Sobańska, Izabela Przybysz (do września 2008), Dominika
Skwarska, Danuta Pławecka, dr Grzegorz Makowski;
Zespół – stali eksperci; dr Magdalena Dudkiewicz, dr Izabela Rybka, dr Tomasz
Kaźmierczak, dr Magdalena Arczewska (stypendystka), dr Anna Krajewska, dr Dobroniega
Trawkowska, dr Ewa Giermanowska, Tomasz Schimanek, dr hab. Jacek Sroka, dr Rafał
Towalski, dr Piotr Sula, Jan Czarzasty, dr Agnieszka Rymsza, Anna Semenowicz, dr Piotr
Szukalski
W 2008 roku kontynuowane były prace analityczno-badawcze i upowszechniające w
czterech głównych obszarach tematycznych:
1. rozwój lokalny i przeciwdziałanie problemowi marginalizacji społecznej
2. organizacje pozarządowe i dialog obywatelski
3. rynek pracy, dialog społeczny, stosunki przemysłowe
4. polityka rodzinna i wyzwania demograficzne
Oprócz tego, PPS przeprowadził kilka projektów o charakterze przekrojowym. Związane z
tym były działania nakierowane na coraz szersze upowszechnienie dorobku Programu i
stymulowanie publicznej debaty.
Istotną kwestią określającą działania PPS w 2008 roku było rozpoczęcie w Polsce
wydatkowania środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach nowego okresu
programowania (2007-2013). W 2007 roku PPS przez działania upowszechniające i
rzecznicze starał się wpływać na kształt dokumentów programujących EFS. Opowiadaliśmy
się za utrzymaniem w nowym okresie programowania priorytetów: (1) aktywnej polityki
społecznej (PPS był jednym z popularyzatorów tej koncepcji), (2) ekonomii społecznej oraz
(3) aktywizacji społeczności lokalnych. Wszystkie te trzy priorytety określały ramy aktywności
PPS w roku 2008 w zakresie przeciwdziałania marginalizacji społecznej.
Dane liczbowe o projektach:

 Liczba realizowanych projektów: 12;
 Liczba uzyskanych grantów: 11;
 Liczba wydanych publikacji: 40;
 Liczba konferencji i seminariów: 24.
TEMAT 1. ROZWÓJ LOKALNY I PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ
Projekt: „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – budujemy nowy
Lisków” (projekt wiodący)
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Nadzór merytoryczny: dr Marek Rymsza
Koordynatorzy projektu: Danuta Pławecka, Anita Sobańska, Kamila Hernik, Dominika
Skwarska, Paulina Sobiesiak
Celem projektu było rozwijanie polskiego modelu przedsiębiorczości społecznej,
przez wypracowanie i sprawdzenie w praktyce strategii mobilizowania społeczności
lokalnych do tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Ze względów formalnych realizowane
były dwa odrębne przedsięwzięcia: Działanie 2 (działania badawczo-analityczne
i wdrożeniowe) i Działanie 3 (działania upowszechniające).
Projekt realizowało partnerstwo 42 organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i
firm W 2008 r. działania realizowane w ramach projektu weszły w finałowy etap realizacji. W
4 powiatach (Partnerstwach Lokalnych) 7 przedsiębiorstw społecznych (PS) przetestowało
swoją działalność na lokalnych rynkach. ISP administrowało projektem oraz zrealizowało
własne zadania obejmujące m.in.: (1) aktywizację społeczności lokalnych objętych
projektem; (2) opracowanie propozycji rozwiązań prawno-instytucjonalnych w zakresie
ekonomii społecznej; (3) opracowanie wyników zrealizowanych w ramach projektu badań
terenowych i wydawanie publikacji. Rezultatem projektu (Działanie 2 i 3) jest: seria 5
publikacji książkowych (w tym 1 w języku angielskim); 3 numery kwartalnika „Trzeci Sektor
(w tym numer specjalny w języku angielskim); 2 filmy; cykl 7 broszur promujących rezultaty
projektu; wkładka tematyczna promująca projekt w czasopiśmie oraz kilka artykułów
prasowych i analitycznych. Zorganizowano liczne seminaria, konferencje i wizyty studyjne.
Projekt został wyróżniony w ramach konkursu „Jaskółka
organizowanego przez Krajową Strukturę Wsparcia w ramach IW EQUAL.

rynku

pracy”

Status projektu: zakończony
Okres realizacji: listopad 2004 – marzec 2008 (Działanie 2); czerwiec 2008 (Działanie 3)
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i środki rządu polskiego – Inicjatywa
Wspólnotowa EQUAL
Projekt: „Zatrudnianie osób
Uwarunkowania systemowe”

niepełnosprawnych

na

otwartym

rynku

pracy.

Zespół ekspertów: dr Ewa Giermanowska, prof. Barbara Gąciarz
Koordynator: Paulina Sobiesiak
Projekt ma na celu reformę systemu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
W ramach projektu prowadzimy badania i prace analityczne na temat czynników
kształtujących sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce, ze szczególnym
uwzględnieniem roli pracodawców z otwartego rynku pracy. Na podstawie badań
jakościowych i ilościowych, chcemy wskazać bariery zatrudnienia osób niepełnosprawnych
oraz przygotować rekomendacje, które mogą skłonić pracodawców z sektora prywatnego i
publicznego do większej otwartości na zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
W 2008 r. przeprowadzono badanie jakościowe pracodawców z otwartego rynku
pracy. Badania ilościowe pracodawców są w trakcie realizacji.
Status projektu: w realizacji
Okres realizacji: lipiec 2008 – lipiec 2009
Źródła finansowania: PFRON

TEMAT 2. ROZWÓJ SEKTORA OBYWATELSKIEGO I JEGO ROLA W POLITYCE SPOŁECZNEJ
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Projekt: „Budowanie przyjaznego środowiska dla sektora pozarządowego w Polsce –
KOMPAS” (projekt wiodący)
Kierownik projektu: dr Marek Rymsza / dr Grzegorz Makowski (od października 2008)
Koordynator projektu: Małgorzata Koziarek
Zasadniczym celem projektu jest prowadzenie monitoringu tworzenia i
funkcjonowania prawa dotyczącego
organizacji pozarządowych, a także monitoring
instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego (mechanizmów zapewniających udział obywateli i
reprezentujących ich organizacji w procesie podejmowania decyzji publicznych). Celem
projektu jest też budowanie zaplecza eksperckiego dla trzeciego sektora w Polsce, czemu
służy wydawanie przez ISP kwartalnika o tej tematyce. W ramach projektu prowadzona jest
współpraca z najważniejszymi organizacjami infrastrukturalnymi oraz instytucjami
publicznymi.
W 2008 roku dorobek monitoringu upowszechniany był przez portal projektu
(www.isp.org.pl/kompas), biuletyn elektroniczny. Zorganizowano 4 seminaria wyjazdowe w
różnych regionach Polski, jedno seminarium eksperckie, poświęcone skutkom wdrażania
dyrektywy usługowej, doroczną konferencję ogólnopolską, wydano cztery numery
kwartalnika „Trzeci Sektor” oraz inne publikacje, upowszechniające rezultaty monitoringu i
dorobek badawczy projektu (raport dot. funkcjonowania Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz książkę, poświęconą praktyce dialogu obywatelskiego).
Status projektu: w realizacji
Okres realizacji: październik 2007 – grudzień 2010
Źródła finansowania: Fundacja im. S. Batorego, Trust for Civil Society in Central and Eastern
Europe, Fundacja Fundusz Współpracy, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Projekt: „Ocena zdolności rozwoju trzeciego sektora – Polska 2008”
Kierownik projektu: dr Agnieszka Rymsza
Koordynator projektu: Kamila Hernik
Zasadniczym celem projektu jest dokonanie w gronie eksperckim oceny kondycji
trzeciego sektora w Polsce, zgodnie z metodologią Sustainability Index – w ramach
corocznego badania międzynarodowego koordynowanego przez United States Agency for
International Development. W 2008 został przeprowadzony panel dyskusyjny z udziałem
ekspertów oraz przygotowano roboczą wersję raportu krajowego. Ostateczna wersja raportu
powstanie, we współpracy z USAID w 2009 r. Jest to piąta z kolei edycja badania
przeprowadzona przez PPS.
Status projektu: w realizacji
Okres realizacji: wrzesień 2008 – luty 2009
Źródła finansowania: Management Systems International/ USAID
Projekt: „Udział organizacji pozarządowych krajów Grupy Wyszehradzkiej
w strategicznym zarządzaniu sprawami publicznymi (governance)”
Kierownik projektu: dr Magdalena Arczewska
Koordynator projektu: Kamila Hernik
Celem projektu było wypracowanie rekomendacji odnośnie strategicznych kwestii
rozwoju trzeciego sektora w krajach Grupy Wyszehradzkiej. W ramach projektu
przygotowana została publikacja w języku angielskim i polskim, zawierająca podsumowanie
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przeprowadzonych w 2007 roku w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech badań (30
wywiadów pogłębionych z liderami pozarządowych organizacji infrastrukturalnych). Badania
porównawcze koordynowało biuro Sasakawa Peace Foundation w Bratysławie.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: wrzesień 2007 – marzec 2008
Źródła finansowania: The Sasakawa Peace Foundation
Projekt: „Sektor Obywatelski – Partner w rządzeniu i pracodawca. Budowanie
przyjaznego środowiska społeczno-prawnego dla sektora pozarządowego w Polsce”
(temat 2: projekt towarzyszący projektowi KOMPAS)
Kierownik projektu: dr Marek Rymsza / dr Grzegorz Makowski (od października 2008)
Koordynator projektu: Małgorzata Koziarek
Celem projektu było rozwijanie potencjału sektora obywatelskiego jako partnera w
podejmowaniu decyzji publicznych, a także jego roli jako pracodawcy. Projekt wspierał
działania podejmowane w ramach projektu Kompas (zob. wyżej) i ich upowszechnianie.
Opublikowano wyniki badań ISP dotyczące trybów konsultacji społecznych (broszura) oraz
zatrudnienia i wolontariatu w organizacjach pozarządowych (książka i broszura) oraz
udostępniono inne informacje, dotyczące funkcjonowania trzeciego sektora i jego współpracy
z władzą publiczną (poprzez rozbudowę portalu projektu).
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: lipiec 2008 – grudzień 2008
Źródła finansowania: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich)

TEMAT 3. RYNEK PRACY, STOSUNKI PRZEMYSŁOWE I DIALOG SPOŁECZNY
Projekt: „Polskie centrum monitorowania stosunków przemysłowych, warunków
pracy oraz procesów restrukturyzacji” (projekt wiodący)
Koordynatorzy projektu: Kamila Hernik we współpracy z Dominiką Skwarską i Izabelą
Przybysz
Projekt stanowi komponent szerszej grupy programów: European Industrial Relations
Observatory, European Working Conditions Observatory oraz European Monitoring Centre
on Change. Programy te koordynuje European Foundation for the Improvement of Working
and Living Conditions z Dublina, a uczestniczą w nim instytucje pełniące funkcje narodowych
obserwatoriów – z wszystkich krajów członkowskich UE + Norwegia. W 2008 r. odbyła się
kolejna (siódma) roczna edycja projektu, którego celem jest monitorowanie stosunków
przemysłowych, warunków pracy, procesów restrukturyzacji i rozwoju dialogu społecznego
(związki zawodowe – organizacje pracodawców – administracja państwowa). Przygotowano
krótkie teksty informacyjne, ekspertyzy, analizy sektorowe i opracowania porównawcze.
Odbiorcami projektu są przedstawiciele rządów, organizacje pracodawców i
pracobiorców na szczeblu krajowym i europejskim. Ekspertyzy opracowywane przez centra
dostępne są w Internecie na stronie grantodawcy (www.eurofound.europa.eu), a także na
stronach ISP oraz w cyklicznie ukazujących się biuletynach wydawanych przez Fundację z
Dublina.
Status projektu: w realizacji
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Okres realizacji: marzec 2008 – luty 2009 (kontynuacja projektu w latach 2009-2010)
Źródła finansowania: European Foundation for the Improvement of Working and Living
Conditions
Projekt: „Opracowanie modelowego systemu kształcenia w zakresie dialogu
społecznego”
Koordynator: Anita Sobańska
Projekt stanowi jeden z komponentów projektu systemowego Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej "Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz
wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego".
Komponent realizowany przez Instytut Spraw Publicznych zakłada:
1) zbadanie potrzeb szkoleniowych uczestników dialogu społecznego na poziomie
centralnym, regionalnym, branżowym i zakładowym,
2) stworzenie modelowego systemu kształcenia w zakresie dialogu społecznego, w tym:
opracowanie profili kompetencyjnych uczestników dialogu społecznego, koncepcji,
metodologii oraz programu kształcenia, jak również wzorcowych materiałów
szkoleniowych,
3) przeprowadzenie pilotażowych szkoleń o w oparciu o wypracowany modelowy
system kształcenia,
4) opracowanie koncepcji studium podyplomowego w zakresie dialogu społecznego
Status projektu: w realizacji
Okres realizacji projektu: październik 2008 – grudzień 2009
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (PO KL)

TEMAT 4. WYZWANIA DEMOGRAFICZNE
Projekt: „To idzie starość - Wycofanie czy uczestnictwo? Opinie o aktywności
zawodowej i społecznej w okresie emerytalnym” (cykl 3 projektów)
Kierownik projektu: dr Piotr Szukalski
Koordynator projektu: Kamila Hernik
Celem projektu było przygotowanie rekomendacji dotyczących polityki przedłużania
aktywności ekonomicznej i społecznej Polaków. W 2008 roku opublikowany został raport z
badań ilościowych na populacji osób w wieku 45-65 lat, dotyczących aktywności na rynku
pracy, aktywności społecznej oraz preferencji społecznych w zakresie form opieki
pielęgnacyjnej i usług opiekuńczych. Rezultaty projektu zostały przedstawione na konferencji
ogólnopolskiej, która odbiła się szerokim echem w mediach.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji projektu: kwiecień 2008 – grudzień 2008
Źródła finansowania: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

PROJEKTY INNE
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Projekt: „Ocena efektywności Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii”
Kierownik projektu: prof. Zofia Mielecka-Kubień
Koordynator: Kamila Hernik
Celem projektu jest ocena efektywności Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii, a w
szczególności art. 45 i 46 (penalizacja za posiadanie najmniejszej ilości narkotyków) i
oszacowanie kosztów, jakie ponosi budżet Państwa z tytułu wprowadzenia ww. zapisu do
ustawy w noweli z 2000 r. W 2008 r. odbyło się seminarium eksperckie oraz przygotowana
została ramowa koncepcja badań.
Status projektu: w realizacji
Okres realizacji projektu: październik 2008 - czerwiec 2009
Źródła finansowania: OSI - Global Drug Policy Program
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PROGRAM OBYWATEL I PRAWO
Nadzór programowy: dr Jacek Kucharczyk
Koordynacja programu: Jarosław Zbieranek
Zespół: Agata Winiarska, Aleksandra Jackowska, Jan Grzymski

Projekty realizowane w latach 2008 w ramach Programu obejmują dwa główne zakresy
tematyczne:
1. dostęp obywateli do pomocy prawnej,
2. stan demokracji i funkcjonowanie jej instytucji w Polsce,
3. edukacja obywatelska
Efekty prac badawczych prowadzonych w ramach Programu, a także zaplecze eksperckie
pozwalają na bieżące włączanie się Instytutu do licznych inicjatyw i publicznych debat
związanych z naprawą Państwa, a także zmianami ustrojowymi i reformą administracyjną.
Dane liczbowe o projektach i publikacjach:

 Liczba realizowanych projektów: 6
 Liczba uzyskanych grantów: 4
 Liczba wydanych publikacji: 10
 Liczba konferencji i seminariów: 18
TEMAT 1. DOSTĘP DO POMOCY PRAWNEJ
Największy projekt realizowany przez Program Obywatel i Prawo dotyczy pomocy prawnej
dla obywateli. Stanowi on kontynuację i rozwinięcie działań prowadzonych przez PolskoAmerykańską Fundację Wolności i Instytut Spraw Publicznych w latach 2002-2003 (pierwsza
edycja), w latach 2005-2006 (druga edycja) oraz 2006-2008 (trzecia edycja).
Projekt : „Obywatel i Prawo III”
Koordynator projektu: Agata Winiarska, Jarosław Zbieranek (sekretarz Rady Ekspertów)
W lutym 2008 r. zakończono działania w ramach trzeciej edycji Programu.
Przygotowano raport, który został przedstawiony na dużej konferencji podsumowującej
działania w ramach projektu.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: sierpień 2006 – luty 2008
Źródła finansowania: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
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Projekt : „Obywatel i Prawo IV”
Koordynator projektu: Agata Winiarska,
Sekretarz Rady Ekspertów: Jarosław Zbieranek
Sekretarz Forum Aktywny Obywatel: Jan Grzymski
Czwarta edycja projektu realizowana jest poprzez trzy równoległe działania:
- konkurs grantowy
pozarządowych.

będący finansowym

wsparciem

dla

poradniczych organizacji

- prace Rady Ekspertów służące opracowywaniu rekomendacji i wdrażaniu systemowych
rozwiązań na rzecz dostępu obywateli do pomocy prawnej.
- prace „Forum Aktywny Obywatel”, które stanowią rodzaj „think-tanku”. W ramach jego
działań są przygotowywane i przeprowadzane badania dotyczące postaw obywatelskich
związanych z wyborami i opracowywane rekomendacje.
W roku 2008 r. w ramach czwartej edycji Programu Obywatel i Prawo przygotowano i
przeprowadzono konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych. Powołano Radę
Ekspertów i Forum Aktywny Obywatel. Odbyły się spotkania mające na celu opracowanie
planu działań i koordynacje badań. Zostały również zorganizowane trzy otwarte seminaria
tematyczne (eksperckie).
W październiku 2008 roku zorganizowano przy współudziale Krajowej Rady Radców
Prawnych konferencję poświęconą problematyce dostępu do pomocy prawnej dla
najuboższych, w której wzięło udział blisko 130 osób.
Status projektu: w realizacji
Okres realizacji: luty 2008 – sierpień 2009
Źródła finansowania: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

TEMAT 2. FUNKCJONOWANIE DEMOKRACJI
Projekt: „Obserwatorium Demokracji w Polsce”
(Poland Democracy Watch – Monitoring Threats to Polish Democracy)
Koordynator projektu: Jan Grzymski
Zespół: prof. Lena Kolarska-Bobińska, dr jacek Kucharczyk, Jarosław Zbieranek, dr
Grzegorz Makowski, Aleksandra Jackowska
W ramach projektu przeprowadzany jest rozbudowany monitoring polityki rządu w
kluczowych obszarach dla funkcjonowania demokracji, praw obywatelskich oraz
konstytucyjnych zasad państwa prawa. Na podstawie obserwacji i zebranego materiału, z
pomocą ekspertów, przygotowane są coroczne raporty pt. „Demokracja w Polsce”. W 2008
roku – po opublikowaniu raportu „Demokracja w Polsce 2005-2007” - przygotowano również
raport zawierający zbiór rekomendacji pt. „Co warto, co należy zmienić? Poprawa jakości
demokracji w Polsce”. Konferencja, na której przedstawiono rekomendacje (kwiecień 2008 r.)
zgromadziła blisko 140 uczestników.
Eksperci zaangażowani są również w liczne inicjatywy związane m.in. z modernizacją
prawa wyborczego w Polsce, regulacją modelu finansowania polityki (ISP bierze aktywny
udział w pracach w Sejmie RP). Na tym polu podjęto ścisłą współpracę z organizacjami
pozarządowymi – w ramach Koalicji „21 października” oraz Fundacją im. Stefana Batorego.
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Instytut Spraw Publicznych aktywnie włączył się również w debatę o reformie
administracji publicznej – we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Krajową
Szkołą Administracji Publicznej zorganizowano dwie konferencje na ten temat.
Status projektu: w realizacji
Okres realizacji: styczeń 2007 – styczeń 2010
Źródła finansowania: OSI/ Think Tank Fund, Trust for Civil Society
Projekt: „Transparentność finansów partii politycznych”
Kierownik projektu: Jarosław Zbieranek
Koordynator projektu: Aleksandra Jackowska
W ramach projektu zostały przeprowadzone rozbudowane badania nad
funkcjonowaniem systemu finansowania partii politycznych z budżetu państwa. Na ich
podstawie został przygotowany raport z rekomendacjami, które pozwolą uszczelnić ten
system i przeciwdziałać występowaniu zjawisk korupcyjnych. Raport przedstawiono na
konferencji prasowej w grudniu 2008 roku, opublikowano w Internecie, a także rozesłano
osobom zainteresowanym.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: luty 2008 – grudzień 2008
Źródła finansowania: Fundusz Współpracy
Projekt: „Głosowanie korespondencyjne”
Koordynator projektu: Jarosław Zbieranek
W ramach projektu ISP prowadzi prace badawcze nad projektem instytucji
głosowania korespondencyjnego dla polskich obywateli przebywających poza granicami
kraju.
Status projektu: w realizacji
Okres realizacji: październik 2008 – marzec 2009
Źródła finansowania: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
Projekt: „Populism and Liberal Democracy in Central Eastern Europe”
Koordynator projektu : Jan Grzymski
Celem międzynarodowego projektu było zbadanie zagrożeń jakie niesie za sobą
rozwój populizmu dla demokracji liberalnej i wskazanie możliwości przeciwdziałania temu
zjawisku. Na podstawie case studies z czterech państw Europy Środkowo-Wschodniej
(Słowacja, Bułgaria, Węgry i Polska) został przygotowany policy paper zawierający
rekomendacje i propozycje. Raport opublikowano m.in. na stronie internetowej
www.isp.org.pl
Status projektu: Zakończony
Okres realizacji: 2008
Źródła finansowania: Trust for Civil Society
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TEMAT 3. EDUKACJA OBYWATELSKA
Projekt: „Edukacja obywatelska w Polsce – próba adaptacji wybranych doświadczeń
niemieckich”
Kierownik projektu: dr Krystyna Ewa Siellawa-Kolbowska
Koordynator projektu: Agnieszka Łada
Celem projektu była popularyzacja idei kształcenia obywatelskiego oraz
przygotowanie planu stworzenia (na wzór niemiecki) zaplecza instytucjonalnego w Polsce.
Projekt analizował wybrane doświadczenia niemieckie w tym zakresie (politische Bildung)
pod kątem ich przydatności dla Polski. Zbadano także instytucje i organizacje, które zajmują
się edukacją obywatelską w naszym kraju. Na podstawie wywiadów pogłębionych w obu
krajach oraz analizy materiałów źródłowych porównano oba modele i sformułowano
rekomendacje, które z niemieckich „dobrych praktyk” można by zastosować w Polsce. W
ramach projektu wydany został raport: Ewa Krystyna Siellawa-Kolbowska (red.), Agnieszka
Łada, Jarosław Ćwiek-Karpowicz: „Edukacja obywatelska w Niemczech i Polsce”. W
listopadzie zorganizowano seminarium eksperckie, na którym zaprezentowano wyniki badań
oraz zainicjowano dyskusję, na temat wyzwań i szans edukacji obywatelskiej w Polsce.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: październik 2007 – październik 2008
Źródło finansowania: Fundacja Konrada Adenauera
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PROGRAM MIGRACJI I POLITYKI WSCHODNIEJ
Nadzór merytoryczny: dr Jacek Kucharczyk
Koordynacja projektów: Justyna Frelak
Obecnie Polska staje się nowym domem dla coraz większej liczby uchodźców i
imigrantów, dlatego już teraz należy wypracować efektywne mechanizmy ich integracji,
pozwalające uniknąć ich społecznej marginalizacji w przyszłości. Jednocześnie, dynamicznie
zmieniająca się sytuacja migracyjna w Polsce wymusza konieczność opracowania
kompleksowej polityki migracyjnej, obejmującej kwestie reżimu wizowego, obywatelstwa,
integracji społeczno-ekonomicznej, a także repatriacji i kontaktów z Polonią.
Ważnym elementem prac programu w 2008 r. było zagadnie integracji
cudzoziemców. Program angażował się również w badania oraz dyskusję dotyczącą
wybranych elementów polityki migracyjnej, realizując m.in. projekty monitorujące sytuację w
Polsce, analizy dobrych praktyk i rozwiązań stosowanych przez państwa UE. Przedmiotem
prac programu był również integracja kulturowa oraz ekonomiczna migrantów. W wyniku
projektów powstały takie publikacje jak: „Indeks Polityki Integracji Migrantów” oraz „Jak witać
imigrantów. Polityka integracji na Łotwie i w Polsce”.
Program tradycyjnie rozwijał współpracę z instytucjami badawczymi z krajów UE i
WNP skoncentrowaną na promocji praktycznych doświadczeń z transformacji oraz akcesji
wśród sąsiadów UE. Sukces programu studyjnego dla analityków skłonił do kontynuacji
współpracy z dotychczasowymi grantodawcami (NED, MSZ), do poszerzenia zakresu
geograficznego (Kirgizja, Ukraina). Wiosną przeprowadzono natomiast cykl szkoleń dla
mołdawskich dziennikarzy śledczych. Szkolenia i spotkania z wiodącymi dziennikarzami w tej
dziedzinie obejmowały takie tematy jak: dziennikarstwo śledcze w Polsce, struktura mediów,
praca ze źródłami, etyka dziennikarza śledczego itp.
Inne działania realizowane z parterami PASOS dotyczyły tematyki polityki
rozwojowej i wspierania demokracji. Program brał udział w badaniu na temat kierunków,
priorytetów i form wspierania demokracji przez kraje wyszehradzkie. W czerwcu 2008 r.
odbył się okrągły stół, na którym przedyskutowano priorytety polityki w tej dziedzinie, w
którym brali udział przedstawiciele białoruskiej opozycji.
W 2008 roku Instytut przyznał również po raz pierwszy Nagrody im. Jerzego
Zimowskiego, ufundowaną przez ISP oraz grupę przyjaciół zmarłego w 2007 roku
mecenasa Zimowskiego. Jej celem jest wyróżnienie osób mających szczególne zasługi w
sprawach migracyjnych. Pierwszą laureatką nagrody została pani Małgorzata Gebert za
działalność na rzecz uchodźców.
Działalność Programu Migracji i Polityki Wschodniej w roku 2008 koncentrowała się
na następujących tematach:
1. Skutki migracji dla Polski jako kraju wysyłającego i przyjmującego
2. Unijna polityka migracyjna i integracyjna
3. Polityka Wschodnia Polski i Unii Europejskiej
Dane liczbowe o projektach:
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 Liczba realizowanych projektów: 9
 liczba uzyskanych grantów w 2008 roku: 7
 liczba wydanych publikacji: 14
 liczba konferencji, seminariów, wizyt studyjnych: 8

TEMAT

1. SKUTKI
PRZYJMUJĄCEGO

MIGRACJI

DLA

POLSKI

JAKO

KRAJU

WYSYŁAJĄCEGO

I

Projekt: „Ewaluacja programów integracyjnych dla uchodźców w Polsce”
Koordynator: Justyna Frelak
Celem projektu była poprawa sytuacji cudzoziemców objętych w Polsce
międzynarodową ochroną poprzez stworzenie efektywnego modelu ich integracji w
społeczeństwie. Cel ten został zrealizowany w oparciu o ocenę wpływu i efektywności
istniejących programów integracyjnych prowadzonych przez instytucje pomocy społecznej.
Projekt opierał się na analizie prawnej istniejących przepisów, serii badań aktowych oraz
jakościowych, które zostały przedstawione na międzynarodowej konferencji. Ewaluacja
obecnej praktyki programów integracyjnych posłużyła do opracowania rekomendacji
zmierzających do ich efektywnej integracji. W styczniu miały miejsce działania związane z
końcem projektu.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: styczeń 2008
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Projekt: “Kapitał intelektualny migrantów powrotnych”
Koordynator: Katarzyna Growiec
Projekt polega na przeprowadzeniu badań jakościowych oraz analizie wtórnej
dostępnych badań ilościowych przeprowadzonych wśród Polaków, którzy zdecydowali się
powrócić do kraju. celem badań będzie określenie wpływu pobytu na migrancji na poziom
kapitału intelektualnego (społecznego, ludzkiego) migrantów. Raport z badania ma wpisać
się w dyskusję nad szerszym zagadnieniem budowania kapitału intelektualnego polskiego
społeczeństwa.
Status projektu: w realizacji
Okres realizacji: październik 2008 - marzec 2009
Źródła finansowania: Trust for Civil Society (stypendia)
TEMAT 2. UNIJNA POLITYKA MIGRACYJNA I INTEGRACYJNA
Projekt: „Eksperyment z integracją migrantów” (Experiment in Newcomer Integration)
Koordynator: Justyna Frelak
Głównymi celami projektu ‘Experiment in Newcomer Integration’ była: poprawa
sytuacji wybranych regionów z uwzględnieniem ruchów migracyjnych; rozpowszechnienie
przekonania, iż migranci i różnorodność narodowościowa i etniczna są szansą dla wzrostu
gospodarczego danego obszaru oraz promowanie nowatorskiej polityki integracyjnej.
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W ramach projektu tworzone były m.in. lokalne koalicje i grupa ekspercka mająca na
celu ułatwianie dialogu między organizacjami migrantów oraz państwami przyjmującymi.
Część badawcza projektu obejmowała między innymi: badanie możliwości rozwoju
przedsiębiorczości i sposobów aktywizacji migrantów. W 2008 roku odbyły się dwa szkolenia
dla imigrantów, wizyta studyjna we Włoszech oraz opracowanie raportów z badań.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: październik 2005– marzec 2008
Źródła finansowania: Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIB CADSES
Projekt: „Europejski Indeks Obywatelstwa i Inkluzji Społecznej” („European Civic
Citizenship and Inclusion Index”)
Koordynator: Justyna Frelak
Celem projektu było promowanie i inicjowanie debaty na temat migracji i polityki
migracyjnej, ułatwianie i wzmacnianie dialogu oraz wymiany informacji dotyczących migracji i
integracji cudzoziemców. Miał on również za zadanie zebranie porównywalnych danych
dotyczących sytuacji obywateli państw trzecich przebywających na terenie UE w takich
obszarach jak m.in. rynek pracy, obywatelstwo, pobyt, ustawodawstwo antydyskryminacyjne,
które zostały zaprezentowane na konferencji w Warszawie w 2007 r. W 2008 roku
opublikowana została książka w języku polskim (tłumaczenie wersji angielskiej).
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: styczeń 2006 -lipiec 2008
Źródła finansowania: INTI - Integration of Third Country Nationals Funding Programme
Projekt: "Europe for citizens: Promotion of Active European Citizenship"
Koordynator: Justyna Frelak
Projekt miał na celu promowanie i inicjowanie debaty na temat migracji i polityki
migracyjnej, ułatwianie i wzmacnianie dialogu oraz wymiany informacji dotyczących migracji i
integracji cudzoziemców. W ramach projektu powstała publikacja w 3 wersjach językowych
(angielski, łotewski oraz polski) „Jak witać imigrantów. Polityka integracji na Łotwie i w
Polsce” zaprezentowana na seminarium z udziałem ekspertów z Łotwy oraz Belgii.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: październik 2007 –sierpień 2008
Źródła finansowania: 'Europe for Citizens' Programme Projects

TEMAT 3. POLITYKA WSCHODNIA POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ
Projekt: “Ocena programów wspierania demokracji w Państwach Wyszechradzkich”
(“Evaluation of Visegrad Countries’ Democratic Assistance Programmes”)
Kierownik projektu: Jeff Lovitt (PASOS), dr Jacek Kucharczyk
Badanie dotyczyło kierunków, priorytetów i form pomocy rozwojowej krajów
wyszehradzkich na rzecz wspierania demokracji. Zostało ono zrealizowane przez ekspertów
z Polski, Słowacji, Węgier i Czech. Koordynatorem projektu było stowarzyszenie PASOS.
W ramach projektu ISP przygotował analizę polskiego systemu wspierania
demokracji w ramach polskiej pomocy rozwojowej. W czerwcu odbył się w Warszawie
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okrągły stół z udziałem członków Grupy Zagranica i przedstawicieli białoruskiej opozycji oraz
ekspertów i praktyków zajmujących się pomocą rozwojową. Podobne okrągłe stoły
zorganizowano w pozostałych stolicach państw Grupy Wyszechradzkiej, a także w Kijowie i
Sarajewie.
Produktem końcowym projektu była książka “Democracy’s New Champions” pod
redakcją Jeffa Lovitta i Jacka Kucharczyka. Przygotowano też rekomendacje (dwa policy
briefs) dotyczące rozwoju programów wspierania demokracji przez kraje Grupy
Wyszechradzkiej i Unię Europejską. Ksiąźka i rekomendacje były zaprezentowane na
konferencjach w Brukseli, Warszawie, Bratysławie, Pradze i Budapeszcie. W 2009 roku
zaplanowana jest prezentacja książki w Carnegie Endowment w Waszyngtonie.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: lipiec 2007 – grudzień 2008
Źródło finansowania: Fundusz Wyszechradzki, Think Tank Fund
Projekt: „Program studyjny dla młodych analityków polityki publicznej z Rosji”
Koordynator: Justyna Frelak
Projekt, którego pierwsza edycja miała miejsce w 2005 r. przewiduje organizację
szkoleń oraz wizyt studyjnych w Polsce, a jego celem jest zwiększenie zdolności
analitycznych oraz poszerzenie wiedzy przyszłych liderów opinii w Europie Wschodniej na
temat polskich przemian po roku 1989. Każdy z uczestników programu stworzy dokument
analityczny w formacie policy paper, który zostanie umieszczony na stronach ISP oraz
wybranych instytutów badawczych z krajów WNP.
W sierpniu 2008 r. miała miejsce wizyta studyjna w Warszawie, zakończona
przygotowaniem zbioru materiałów analitycznych, dotyczących takich zagadnień jak prawa
kobiet, trzeci sektor, korupcja.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: luty 2009 – październik 2009
Źródło finansowania: National Endowment for Democracy
Projekt: „Program studyjny dla młodych analityków polityki publicznej” (Ukraina)
Koordynator: Justyna Frelak
Projekt, obejmujący wcześniej tylko Rosję, a od 2006 również Mołdowę oraz Gruzję,
był realizowany również na Ukrainie. Przewidywał organizację szkoleń oraz wizyt studyjnych
w Polsce dla ukraińskich analityków polityki publicznej we współpracy z think-tankiem ICPS z
Kijowa. Publikacja zawierająca prace uczestników programu została zaprezentowana
podczas seminarium w Kijowie.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: maj 2008 – grudzień 2008
Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Projekt: „Program studyjny dla młodych analityków polityki publicznej” (Kirgizja)
Koordynator: Justyna Frelak
Projekt przewidywał organizację szkoleń oraz wizyt studyjnych w Polsce dla kirgiskich
analityków polityki publicznej we współpracy z think-tankiem CPP z Biszkeku. Jego celem
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było zwiększenie zdolności analitycznych oraz poszerzenie wiedzy przyszłych liderów opinii
na temat polskich przemian po roku 1989.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: grudzień 2008 – lipiec 2008
Źródło finansowania: PASOS/OSI
Projekt: „Program studyjny dla mołdawskich dziennikarzy śledczych”
Koordynator: Justyna Frelak
Projekt przewidywał organizację szkoleń oraz wizytę studyjnych w Polsce dla
mołdawskich dziennikarzy śledczych. Szkolenia i spotkania z ekspertami obejmowały takie
tematy jak: dziennikarstwo śledcze w Polsce, struktura mediów, praca ze źródłami, etyka
dziennikarza śledczego itp.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: marzec – maj 2008
Źródła finansowania: AED Moldowa
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PUBLIKACJE ISP W 2008 ROKU
PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE ISP (KSIĄŻKI I RAPORTY):


T. G. Grosse, „Europa na rozdrożu”, Warszawa 2008



L. Kolarska-Bobińska, M. Fałkowski (red.), „Polska-Niemcy-Francja.
postrzeganie po rozszerzeniu UE”, Warszawa 2008



T. Kaźmierczak, K. Hernik (red.), „Społeczności lokalne w działaniu. Kapitał społecznypotencjał społeczny – lokalne governance”, ISP, Warszawa 2008;



B. Ociepka, A. Łada, J. Ćwiek-Karpowicz, „Polityka europejska Warszawy i Berlina w
prasie niemieckiej i polskiej”, Warszawa 2008



Lena Kolarska-Bobińska, Jacek Kucharczyk, Jarosław Zbieranek (red.) “Democracy In
Poland 2005-2007”



Lena Kolarska-Bobińska (red.), “Co warto, co należy zmienić? Poprawa jakości
demokracji w Polsce”, ISP, Warszawa, 2008



Agata Winiarska (red.), Obywatel i Prawo, ISP, Warszawa 2008



M. Rymsza, T. Kaźmierczak, „Social Economy in Poland. Past and Present”, (publikacja
w języku angielskim), ISP, Warszawa 2008



T. Kaźmierczak (red.), „W poszukiwaniu strategii pobudzania oddolnego rozwoju
społeczności wiejskich”, ISP, Warszawa 2008;



„Indeks Polityki Integracji Migrantów” (tłumaczenie z j. angielskiego), ISP, Warszawa
2008



Joanna Fomina, Justyna Frelak, „NEXT STOPSKI LONDON. Public perceptions
Migration within the EU. The case of Polish Labour Migrants in the British Press”, ISP,
Warszawa 2008



M. Bieniecki, T. Huddleston, R Kaša, P. Kaźmierkiewicz, I. Ķešāne „Jak witać imigrantów.
Polityka integracji na Łotwie i w Polsce” (Learning to welcome. The Integration of
immigrants in Latia and Poland), ISP, Warszawa 2008



Jarosław Zbieranek (red), „Subwencje z budżetu państwa dla partii politycznych.
Jawność i kontrola”, ISP, Warszawa 2008



Jan Grzymski, „Rozmowa czy konfrontacja, Protesty pisane, marsze i strajki w Polsce
2005-2007”, ISP, Warszawa 2008



Paweł Grzelak, Mikołaj Cześnik, Paweł Ciacek, Jarosław Zbieranek, „Zmień kraj. Idź na
wybory. Raport z przebiegu kampanii i rekomendacje na przyszłość”



Ewa Krystyna Siellawa-Kolbowska (red.), Agnieszka Łada Jarosław Ćwiek-Karpowicz,
„Edukacja obywatelska w Niemczech i Polsce. Raport z badań”, ISP Warszawa 2008



Praca zbiorowa (IDEA), „Aktywizowanie wyborców, Inicjatywy z różnych krajów świata”,
ISP, Warszawa 2008



„Przyszłość polskiej sceny politycznej po wyborach 2007 roku”, ISP, Warszawa 2008
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G. Makowski (red.), „U progu zmian . Pięć lat ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie”. wrzesień 2008



G. Makowski, T. Schimanek (red.), „Droga do partnerstwa. Dialog obywatelski – Polska
2008”, ISP, Warszawa, 2008



P. Szukalski (red.), „To idzie starość. Postawy Polaków w wieku przedemerytalnym”, ISP,
Warszawa 2008



M. Rymsza, E. Bogacz-Wojtanowska (red.), „Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach
pozarządowych. Niewykorzystany potencjał sektora pozarządowego”, ISP 2008



T. G. Grosse, „Nowa polityka spójności: wybrane wątki debaty europejskiej”, ISP,
Warszawa 2008

SERIA “ANALIZY I OPINIE”:


Tomasz Grzegorz Grosse, „Jaka przyszłość polityki spójności?”, Analizy i Opinie nr 80



Tomasz Grzegorz Grosse, “What is the future of EU cohesion policy?”, “Analyses &
Opinions”, 1/80, styczeń



Maciej Duszczyk, „Polityka migracyjna a rynek pracy – rekomendacje”, Analizy i Opinie nr
81



Grzegorz Makowski, Marek Rymsza, „Jaki mamy pożytek z Ustawy o działalności
pożytku publicznego?”, Analizy i Opinie nr 82



Monika Trojanowska-Strzeboszewska, „Reżim wizowy Schengen na granicy polskoukraińskiej”, Analizy i Opinie nr 83



Tomasz Grzegorz Grosse, „Co dalej ze strategią lizbońską”, Analizy i Opinie nr 84



Agnieszka Cianciara, “Eastern Partnership’ – opening a new chapter of Polish Eastern
policy and the European Neighbourhood Policy?”, Analyses&Opinions nr 3



Tomasz Grzegorz Grosse, „Czy Polska potrzebuje dobrego rządzenia?”, Analizy i Opinie
nr 85



Magdalena Arczewska, „Sądownictwo rodzinne w Polsce wymaga zmian”, Analizy i
Opinie nr 86



Jan Piekło, “Donald Tusk’s Government Policy towards Ukraine”, Analyses&Opinions nr
5/87



Katarzyna Growiec, „Jak wspierać rodzicielstwo. Nowoczesna polityka pronatalna a
rozwój kapitału intelektualnego Polski”, Analizy i Opinie nr 88



Tomasz Grzegorz Grosse, „Program stabilności czy rozwoju? Ocena rządowego
programu łagodzenia skutków kryzysu”, Analizy i Opinie nr 89

KWARTALNIK „TRZECI SEKTOR”:


kwartalnik nr 12 – „Dochodowo i użytecznie. Biznes a organizacje pozarządowe”, luty



Numer specjalny: „Social Economy, Non-Profit Sector and Social Policy: Poland and
Europe”, kwiecień
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kwartalnik nr 13 – „Politycznie i obywatelsko. Państwo a organizacje pozarządowe”,
czerwiec



kwartalnik nr 14 – „Media obywatelskie a organizacje pozarządowe”, listopad



kwartalnik nr 15 – „Sektor obywatelski a Kościół”, grudzień

INNE PUBLIKACJE (BROSZURY, PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE):


L. Kolarska-Bobińska, M. Mughrabi, “New EU Member States' Policy towards the
Israeli-Palestinian Conflict: the Case of Poland”, Euromesco, 2008



L. Kolarska-Bobińska, T.G. Grosse, policy brief, “New Modes of Governance in New
Member States”, New Modes of Governance Project, Policy Brief no. 25, European
University Institute 2008



L. Kolarska-Bobińska, J. Kucharczyk, A. Łada (red.), „Współdziałania administracji z
sektorem pozarządowym w przygotowaniu i sprawowaniu polskiej Prezydencji w Radzie
Unii Europejskiej”, niepublikowana ekspertyza dla UKIE



film ISP oraz ARFP „Teraz jesteś nasza” wyprodukowany we współpracy z TVP; film
opowiada o przedsiębiorstwie społecznym „Garncarska Wioska” przez pryzmat losów
jednej z zatrudnionych w niej osób,



J. Wilkin, „Dlaczego warto wspierać gospodarkę społecznie zakorzenioną?”, tekst
analityczny,



film ISP oraz ARFP „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – budujemy
nowy Lisków” wyprodukowany we współpracy z TVP, T. Kaźmierczak, „Model animacji
lokalnej. Z doświadczeń projektu „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej –
budujemy nowy Lisków”, tekst analityczny,



M. Dudkiewicz, T. Kaźmierczak, I. Rybka (opracowanie), A. Sobańska, P. Sobiesiak
(współpraca), „Animacja lokalna. Jak aktywizować społeczności wiejskie?”, broszura,



Zespół PPS (Izabela Rybka, Anita Sobańska, Dominika Skwarska): prasowa wkładka
tematyczna na temat rozwoju przedsiębiorstw społecznych zakorzenionych lokalnie: w
piśmie „Możliwości” m.in. artykuły pt.: „Ekonomia społeczna, czyli jeden ze sposobów na
trwały i wszechstronny rozwój społeczności lokalnych”; „Spółdzielnie socjalne we
Włoszech”, wywiad z T. Kaźmierczakiem – kulisy projektu, „Dzień z animatorem lokalnym
– pozytywista XXI wieku” – wywiad z animatorem lokalnym Dominikiem Skrzypkowskim,



M. Sztark, M. Śliwiński (opracowanie), Dominika Skwarska (współpraca), „Jak założyć
przedsiębiorstwo społeczne zakorzenione lokalnie?”,



K. Wódz, K. Faliszek, B. Kowalczyk, W. Mandrysz, A. Niesporek, M. Szpoczek,
„Ekonomia społeczna w województwie śląskim. Wybrane przykłady”, ekspertyza
opublikowana w Internecie na stronie www.liskow.org.pl,



M. Rymsza, „Zapomniany kapitał „Solidarności”. Ekonomia solidarna w Polsce po 1989
roku”, miesięcznik „WIĘŹ”,



M. Łazarowicz-Kowalik, „Wyprawa w nieznane”, czasopismo „Obywatel”,



M. Sobczyk, „Czas na (współ)pracę”, artykuł o przedsiębiorczości społecznej rozwijanej
w ramach projektu „Budujemy nowy Lisków”, pismo „Obywatel”,



I. Rybka (red.), „Animacja lokalna i przedsiębiorczość społeczna na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich”, broszura pokonferencyjna,

28

Instytut Spraw Publicznych – Sprawozdanie 2008


E. Bogacz-Wojtanowska, A. Dobrowolska, K. Hernik, J. Kisiel, J. Leszczyńska, P.
Sobiesiak, D. Trawkowska, E. Trawkowska, A. Włodarczyk, T. Kaźmierczak
(wprowadzenie), „Siła wspólnoty. Dobre praktyki ekonomii społecznej”, broszura,



M. Czerkawska, W. Pylak, M. Śliwiński, M. Sztark, „Animator skuteczny. Poradnik dla
animatorów oraz wszystkich tych, którzy chcą coś zmienić w społeczności lokalnej”,
broszura



T. Kaźmierczak, M. Rymsza, „Strategia Interwencji Partnerskiej, czyli jak pobudzać
procesy oddolnego rozwoju społeczności wiejskich”, tekst analityczny,



M. Arczewska, „Jak ułatwiać godzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych?” (tytuł
roboczy), artykuł przygotowany, nie opublikowany,



M. Rymsza, T. Kaźmierczak, T. Schimanek, A. Rymsza, D. Trawkowska, „Rozwój
ekonomii społecznej w Polsce. Aspekty prawno-instytucjonalne. Z doświadczeń projektu
„W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – budujemy nowy Lisków”, tekst
analityczny,



A. Juros, (opracowanie) M. Łazarowicz-Kowalik T. Kaźmierczak, M. Rymsza
(współpraca) „Audyt i sprawozdawczość przedsiębiorstwa społecznego”, broszura,



E. Bogacz-Wojtanowska, T. Schimanek i inni „Wzory zatrudnienia w sektorze
pozarządowym”, broszura (wyd. II zaktualizowane),



T. Schimanek, „Dialog obywatelski – Polska 2008”,



G. Makowski, „Nowe płaszczyzny dialogu między władzą i organizacjami
pozarządowymi” – artykuł analityczny opublikowany w publikacji pokonferencyjnej
„Organizacje pozarządowe i władza publiczna. Drogi do partnerstwa” pod redakcją
Grzegorza Makowskiego i Tomasza Schimanka;



G. Makowski, „Ewolucja, rewolucja, czy degeneracja? Krótka historia prac nad
nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” – artykuł
analityczny opublikowany w raporcie „U progu zmian. Pięć lat Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie” pod redakcją Grzegorza Makowskiego;



A. Krajewska, „Zmiany w prawie dotyczącym organizacji pozarządowych” – artykuły
analityczny: podsumowanie rocznego monitoringu prawa o organizacjach
pozarządowych opublikowany na stronie www.isp.org.pl/kompas;



G. Makowski, „Darowizny kościelne – święte prawo, świecki problem”; artykuł
analityczny;



Jolanta Blicharz, „Implementacja dyrektywy usługowej UE w odniesieniu do „trzeciego
sektora” w Polsce” – ekspertyza prawna;



Magdalena Arczewska, „Skutki implementacji dyrektywy usługowej dla organizacji
pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych w Polsce”; ekspertyza problemowa



Piotr Kaźmierkieiwcz, “Evaluation of the Democracy Assistance Policies and Priorities of
the Visegrad Four countries - the case of Poland”, raport z badań



J. Frelak, W. Klaus, „Integracja uchodźców w Polsce. Rekomendacje i dobre praktyki”,



M. Bieniecki, A. Cybulska, B. Rogulska, „Integracja ekonomiczna i kulturowa
obcokrajowców w gminie Lesznowola" (wersja elektroniczna, projekt Interreg),



M. Bieniecki, M. Pawlak, „Jak stworzyć warunki do udanych inwestycji i jak zintegrować
pojawiających się wraz z tymi inwestycjami imigrantów? Przykład gminy Lesznowola”
(wersja elektroniczna, projekt Interreg),
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M. Bieniecki, L. Koszeghy (red), „Impact of immigration on Italy, Hungary and Poland”
(wersja elektroniczna, projekt Interreg),



M. Bieniecki, M. Pawlak, „Wpływ imigrantów na lokalne społeczności”, (wersja
elektroniczna, projekt Interreg),



M. Bieniecki, P. Kaźmierkiewicz, „Learning to welcome. Integration of immigrants in
Poland”,



Zbiór analiz powstałych w wyniku projektu” Program studyjny dla kirgiskich analityków
polityki publicznej”,



Zbiór analiz powstałych w wyniku projektu” Program studyjny dla rosyjskich analityków
polityki publicznej”,



Zbiór analiz powstałych w wyniku projektu” Program studyjny dla ukraińskich analityków
polityki publicznej”,
Zapis konferencji pt. „Pomoc prawna dla obywateli”,
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KONFERENCJE I SEMINARIA ISP W 2008 ROKU:


Seminarium prezentujące raport: “New EU Member States' Policy towards the IsraeliPalestinian Conflict: the Case of Poland”, Warszawa, ISP, 18 stycznia



Konferencja podsumowująca akcję „Zmień kraj, idź na wybory” (w ramach koalicji 21
października), 30 stycznia



Konferencja „Pomoc prawna dla obywateli”, 31 stycznia



Seminarium eksperckie „Wpływ organizacji pozarządowych na procesy decyzyjne”
(projekt Sasakawa), luty



Spotkanie przedstawicieli trzeciego sektora z Parlamentarnym Zespołem ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi (lub z Podkomisją ds. Organizacji Pozarządowych
sejmowej Komisji Polityki Społecznej) w sprawie propozycji rozwiązań prawnoinstytucjonalnych dotyczących przedsiębiorczości społecznej, luty-marzec



4 seminaria regionalne w powiatach: lubelskim, biłgorajskim, ełckim oraz nidzickim
(projekt „Budujemy nowy Lisków”); marzec-maj



Ogólnopolska konferencja pt.: „Rozwój lokalny i przedsiębiorczość społeczna w XXI
wieku”, 12 marca



Trening dla imigrantów, Lesznowola, 29 luty – 1 marca



Debata “New Polish Foreign Policy - the First 100 Days and Beyond”, 4 marca 2008,
Bruksela



Seminarium informacyjne w ramach konkursu grantowego Programu Obywatel i Prawo,
10 marca



Seminarium informacyjne w ramach konkursu grantowego Programu Obywatel i Prawo,
13 marca



Trening dla imigrantów, Wólka Kosowska, 28-29 marca



Seminarium – spotkanie członków EUROMESCO, 1 kwietnia 2008, ISP, Warszawa



Seminarium „Finansowanie partii politycznych w Polsce”, 3 kwietnia



Konferencja „Co warto, co należy zmienić? Poprawa jakości demokracji w Polsce”, 8
kwietnia



Wizyta studyjna mołdawskich dziennikarzy śledczych, Warszawa, 14- 18 kwietnia



Posiedzenie Forum Aktywny Obywatel, 24 kwietnia



4 seminaria edukacyjno-promocyjne upowszechniające dorobek projektu KOMPAS „w
terenie”: w Rybniku, Poznaniu, Włocławku i Rzeszowie, kwiecień-czerwiec



Konferencja „Nowoczesna, apolityczna Służba Cywilna w Polsce”, 7 maja



Konferencja: “Polacy i Francuzi w Zjednoczonej Europie”,Towarzystwo Przyjaźni PolskoFrancuskiej, Warszawa, 10 maja



Seminarium eksperckie, „Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości społecznej w
Polsce”;19 maja



Wizyta studyjna kirgiskich analityków polityki publicznej, Warszawa, 5- 13 maja
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Seminarium „Głosowanie korespondencyjne w Polsce”, 13 maja



Posiedzenie Rady Ekspertów, 26 maja



Seminarium eksperckie „Skutki wdrażania dyrektywy usługowej dla organizacji
pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych”, 12 czerwca



Wizyta studyjna w ramach IW EQUAL (projekt „Budujemy nowy Lisków”); wizyta Zespołu
projektu w Liskowie została zorganizowana we współpracy ze Starostą kaliskim, 13
czerwca



Seminarium dla podmiotów, które uzyskały granty w ramach Programu Obywatel i Prawo
IV, 13 czerwca



Posiedzenie Rady Ekspertów Programu Obywatel i Prawo, 13 czerwca



Konferencja: „Rola prasy w kreowaniu obrazu polityki europejskiej Warszawy i Berlina”,
Warszawa, 17 czerwca



Seminarium „Partycypacja wyborcza Polaków”, 24 czerwca



Wizyta studyjna dla pracowników przedsiębiorstw społecznych utworzonych w ramach
projektu „Budujemy Nowy Lisków” w południowo-wschodniej Polsce (Handzlówka, tzw.
Dolina Strugu, Lanckorona, Rodaki), 23–25 czerwca



Cykl 3 ośmiogodzinnych warsztatów dotyczących prowadzenia animacji lokalnej dla
pracowników służb społecznych, organizacji pozarządowych, 23–25 czerwca



Seminarium „Dostęp do zawodów prawniczych w Polsce”, 30 czerwca



Okrągły stół „Ocena pomocy rozwojowej państw Grupy Wyszehradzkiej na rzecz
demokracji”, Warszawa, 30 czerwca
Ogólnopolska konferencja „To idzie starość – polityka społeczna wobec procesu
starzenia się ludności w Polsce”, współorganizowana z Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych, 4 lipca







Spotkanie z Benoît d`Aboville na temat: “The French White Paper on defence and
national security”, Warszawa, 15 lipca
Wizyta studyjna rosyjskich analityków polityki publicznej, Warszawa, 17- 26 sierpnia



Seminarium „Wyzwania dla polityki integracyjnej”, Warszawa, 29 sierpnia



2 sesje tematyczne pt.: „Dialog obywatelski” oraz „Otoczenie prawne działania III sektora
– projekt nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” na
Ogólnopolskim Forum Organizacji Pozarządowych, 20 września



Konferencja pt: „Zasada pomocniczości w polskim życiu publicznym ze szczególnym
uwzględnieniem systemu zabezpieczenia społecznego” (współorganizacja razem z
Komisją Polityki Społecznej i Rodziny Senatu RP), 23 września



Wizyta studyjna ukraińskich analityków polityki publicznej, Warszawa, 5 – 15
października



Konferencja: „Dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej” w ramach Programu „Obywatel i
Prawo IV”, 16 października



Konferencja: „Kontynuacja czy zmiana w polskiej polityce zagranicznej”, 24 października



Ogólnopolska konferencja pt: „Organizacje pozarządowe i władza publiczna – droga do
partnerstwa. Praktyka i perspektywy”, 20 października



Panel ekspercki na temat kondycji trzeciego sektora w Polsce w 2008 roku, 27
października
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Seminarium eksperckie dotyczące oceny efektywności Ustawy o Przeciwdziałaniu
Narkomanii, 28 października



Seminarium eksperckie „Edukacja obywatelska w Polsce i w Niemczech, 24 listopada



Konferencja prasowa podsumowująca projekt: „Transparentność finansów partii
politycznych”, 15 grudnia



Konferencja: „Nowa Metody Zarządzania a efektywność administracji publicznej. Rola
wyższej kadry zarządzającej” zorganizowane wraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej, 17 grudnia



Seminarium eksperckie: „Wyzwania dla nowej polityki spójności”, 18 grudnia



Dodatkowo Zespół projektu „Budujemy nowy Lisków” (M. Rymsza, T. Kaźmierczak, I.
Rybka, P. Sobiesiak, K. Hernik, D. Skwarska, R. Załęski) upowszechniał rezultaty
projektu podczas organizowanych przez różne instytucje w ramach IW EQUAL: 20
konferencjach regionalnych, 10 seminariach, 5 szkoleniach, 1 śniadania prasowego, 13
audycji radiowych.
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UDZIAŁ PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW W UPOWSZECHNIANIU
WYNIKÓW PRAC PROGRAMU
Prof. Lena Kolarska-Bobińska, Dyrektor ISP


członek Komitetu Socjologii PAN



członek Komitetu Etyki PAN



członek Rady Naukowej Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego



członek Senatu Collegium Civitas



członek Grupy Doradczej Komendanta Głównego Policji



członek Rady Naukowo-Konsultacyjnej ZUS



członek Rady Konsultacyjnej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych



członek Rady Rzecznika Praw Obywatelskich



członek Rady Nadzorczej wydawnictwa „Europe’s World”

Udział w konferencjach i seminariach:


Wystąpienie podczas seminarium „New EU Member States' Policy towards the IsraeliPalestinian Conflict: the Case of Poland”, ISP, Euromesco, Warszawa, 18 stycznia



Udział w spotkaniu GMF Brussels Forum, GMF, Bruksela 14-16 lutego



Udział w Progressive Governance Conference, Policy Network, Londyn, 4 kwietnia



Wystąpienie podczas konferencji „Co warto, co należy zmienić? Poprawa jakości
demokracji w Polsce”, ISP, Warszawa, 8 kwietnia



Wystąpienie podczas Forum Polsko-Szwedzkiego, MSZ, Warszawa, 16 kwietnia
Udział w Preparatory Meeting Euromesco, Tunis, 21-22 kwietnia
Przewodniczenie Forum Aktywny Obywatel, ISP, Warszawa, 29 kwietnia
Otwarcie konferencji “Nowoczesna, apolityczna służba cywilna w Polsce”, ISP,
Warszawa, 7 maja
Wystąpienie podczas konferencji „Britain and Poland between the EU and the US”,
DemosEuropa, Chatham Chouse, Villa Decius, St Anthony`s College, Unia i Polska,
Kraków 9-10 maja
Wykład dla studentów Washington and Lee University „Civil society and democratic
Transition”, Collegium Civitas, Warszawa, 16 maja
Udział w końcowej konferencji projektu, „New Modes of Governance”, Florencja 5-6
czerwca
Udział w debacie na temat e-votingu, Gazeta Wyborcza, Warszawa, 16 czerwca
Wystąpienie i prowadzenie panelu konferencji „Rola prasy w kreowaniu polityki
europejskiej Warszawy i Berlina”, ISP, Warszawa, 17 czerwca
Moderacja panelu „Rola rządu oraz partnerów społecznych w tworzeniu i wdrażaniu
polskiego modelu flexicurity” konferencji „Flexicurity: elastyczny i bezpieczny model
zatrudnienia – idea warta wdrażania”, PKPP Lewiatan, Warszawa, 17 czerwca
Udział w konferencji ‘La Méditerranée…un grand dessin pour l`Europe?, Institut
Méditerranée, Marsylia 19 czerwca
Wystąpienie w debacie „Polska i Europa po Irlandii”, ISP, CSM, DemosEuropa, Fundacja
„Unia i Polska”, Fundacja im. St. Batorego, Warszawa 23 czerwca
Udział w konferencji „Partycypacja wyborcza Polaków”, ISP, Warszawa, 24 czerwca
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Wystąpienie podczas konferencji „Polska w zreformowanej Unii Europejskiej:, ACED,
Warszawa, 27 czerwca
Wystąpienie w panelu „Jakie liberalne centrum jest Polsce potrzebne” konferencji „Partie
i zmiany granic polityki”, Fundacja Batorego, Warszawa, 1 lipca 2008
Wystąpienie „Zaufanie społeczne w Polsce i warunki rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego” podczas spotkania Klub Polska 2015+, Związek Banków Polskich,
Warszawa, 2 lipca 2008
Otwarcie i prowadzenie panelu konferencji „To idzie starość - polityka społeczna wobec
procesu starzenia się ludności w Polsce”, ISP, ZUS, Warszawa 4 lipca 2008
Udział w spotkaniu Komitetu Sterującego projektu „New Modes of Governance”,
Florencja 6-8 września 2008
Wykład inauguracyjny roku akademickiego 2008/2009 „Demokracja a społeczeństwo
obywatelskie w Polsce” w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania, Warszawa 26
września 2008
Otwarcie konferencji ”Organizacje pozarządowe i władza publiczna – Droga do
partnerstwa”, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 20 października 2008
Udział w konferencji prasowej „Koalicji 21 października”, Warszawa, 21 października
2008
Otwarcie i moderacja panelu „Kontynuacja czy zmiana w polskiej polityce zagranicznej”,
ISP, Warszawa 24 października 2008
Udział w konferencji „Nowa Metody Zarządzania a efektywność administracji publicznej.
Rola wyższej kadry zarządzającej”, ISP/KSAP, Warszawa 17 grudnia

Publikacje i artykuły :


„Co warto, co należy zmienić? Poprawa jakości demokracji w Polsce”, (red.) Instytut
Spraw Publicznych, Warszawa 2008



„Polska-Niemcy-Francja. Wzajemne postrzeganie po rozszerzeniu UE”
Mateuszem Fałkowskim), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008



„New EU Member States' Policy towards the Israeli-Palestinian Conflict: the Case of
Poland” (z M. Mughrabi), Euromesco, 2008



“New Modes of Governance in New Member States” (z T. Grosse), New Modes of
Governance Project, Policy Brief no. 25, European University Institute 2008



„Konsolidacja demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej po rozszerzeniu Unii
Europejskiej” (w:) „Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy
interesów”, red. Urszula Kurczewska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2008



„Prawo Wyborcze do poprawki natychmiast” (z A. Smolarem), Gazeta Wyborcza,
23.10.08



„Evropská identita” (w:) „Evropané píší o Evropě”, Ano pro Evropu 2008



Cykl felietonów do francuskiego dziennika Les Echos (do października 2008)

(red. z

Wybrane wystąpienia w mediach, wywiady i komentarze:
Media polskie:


Prasa; między innymi: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik, Gazeta Prawna,
Dziennik Polski, Tygodnik Powszechny, PAP, Polska Times, Fakt, Super Express,
Przekrój, Polityka, Puls Biznesu, Kurier Szczeciński, Głos Koszaliński, Nowa Trybuna
Opolska, Metro, Monitor Unii Europejskiej, EU Magazine, Forbes, Sukces, Media i
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Marketing Polska, The Krakow Post, Super Nowości, Media i Marketing Polska, DziśPrzegląd Społeczny


Radio i TV, między innymi: TVP 1 (« Wiadomości », « Grzechy po polsku », TVN, TVN
24, TOK FM, Radio PIN, Radio Trójka, Polsat, Superstacja, TV Biznes Polsat, Polsat
News, Telewizja Puls, Polsie Radio PR I, Radio Józef, TVN CNC Biznes,

Media zagraniczne:


BBC Radio, New York Times, Valeurs actuelles, Associated Press, AFP, Reuters, APA –
austriacka agencja prasowa, Les Echos

Dr Jacek Kucharczyk, Dyrektor Programowy


członek Rady Dyrektorów Policy Association for an Open Society PASOS w Pradze



członek Rady Dyrektorów Fundacji European Partnership for Democracy w Brukseli



członek Rady Think Tank Fund przy Open Society Institute w Budapeszcie



przedstawiciel Polski w Grupie Kontaktowej Organizacji Pozarządowych przy Banku
Światowym (ECA NGO Working Group)



członek redakcji periodyku „European Political Science”



członek Rady Ekspertów Programu „Obywatel i Prawo” ISP i Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności

Udział w konferencjach i seminariach:


Wystąpienie i moderacja dyskusji okrągłego stołu nt. wspierania demokracji w Bośni i
Hercegowinie organizacji pozarządowych i donorów, Sarajewo, styczeń 2008



Wystąpienie na seminarium “New Polish Foreign Policy - the First 100 Days and
Beyond”, ISP/GMF, Bruksela, marzec 2008



Wystąpienie i moderacja dyskusji okrągłego stołu organizacji pozarządowych i donorów
nt. wspierania demokracji na Ukrainie, Kijów, kwiecień 2008



Wykład dla studentów Narodowego Uniwersytetu w Kamieńcu Podolskim nt. roli
społeczeństwa obywatelskiego w procesie integracji euroatlantyckiej, Kamieniec
Podolski, kwiecień 2008



Inauguracja działalności fundacji European Partnership for Democracy, Bruksela
kwiecień 2008



Wystąpienie na okrągłym stole dotyczącym europejskich programów wspierania
demokracji, PASOS, Bruksela, 16 czerwca 2008



Udział w spotkaniu Rady Rady Dyrektorów fundacji European Partnership for
Democracy, Praga, 21 października 2008 Bruksela, 17 czerwca 2008



Wystąpienie i moderacja obrad okrągłego stołu organizacji pozarządowych i MSZ „Ocena
pomocy rozwojowej państw Grupy Wyszehradzkiej na rzecz demokracji”, Warszawa, 30
czerwca 2008




Wystąpienie na konferencji “From ‘Fortress Europe’ to Europe without Barriers? Priorities
of the Czech Presidency in EU External relations, Praga, 20 października 2008



36

Instytut Spraw Publicznych – Sprawozdanie 2008


Udział w spotkaniu Rady Rady Dyrektorów fundacji European Partnership for
Democracy, Praga, 21 października 2008



Udział w spotkaniu rady Think Tank Fund, Praga, 22 października 2008



Prezentacja i komentarz do wyników badania “Transatlantic Trends” na spotkaniu Loży
Amerykańskiej, 27 października 2008.



Prowadzenie seminarium eksperckiego „Edukacja obywatelska w Polsce i w Niemczech,
ISP, 24 listopada 2008



Wystąpienie na konferencji “Europe 09: Selected Challenges Ahead”, Center for
European Policy Studies, Bruksela, 8 grudnia 2008



Udział w spotkaniu Rady Dyrektorów fundacji European Partnership for Democracy,
Bruksela, 9 grudnia 2008



Wystąpienie na konferencji prasowej podsumowującej projekt: „Transparentność
finansów partii politycznych”, 15 grudnia 2008



Prowadzenie seminarium „Wyzwania dla nowej polityki spójności”, 18 grudnia 2008

Publikacje i artykuły :



redaktor serii publikacji ISP “Analizy i Opinie”



"Democracy's New Champions. European Democracy Assistance after EU Enlargement”,
(publikacja książkowa, wstęp i redakcja JK i Jeff Lovitt), PASOS, Praga 2008



“New kids on the block - Can the Visegrad Four emerge as effective players in
international democracy assistance?” (JK i Jeff Lovitt), PASOS Policy Brief No. 2, 2008



Jan Techau & Alexander Skiba (red.), Transatlantic Relations 2009. European
Expectations for the Post-Bush Era (rozdział o Polsce), European Policy Institutes
Network, EPIN, CEPS, Bruksela, 2008



“Populist Politics and Liberal Democracy in Central and Eastern Europe”, (współautor),
IVO, Bratysława 2008



“Democracy in Poland 2005 - 2007” (wstęp i redakcja), ISP, Warszawa 2008



“Time for the EU to speak with one voice”, op-ed w “European Voice”, 22/08/2008



“Tensions rise in PO-PSL Coalition” w: “Oxford Analytica”, August 2008



‘Walka z mitem PiS’, “Rzeczpospolita”, 9.01.2008.



‘Rząd PO nie zawiódł’, “Rzeczpospolita”, 19.02.2008.



‘Prezydent wojownikiem PiS’, “Rzeczpospolita”, 26.03.2008



‘Lepszy nudny Tusk niż obrażony Kaczyński’,”Rzeczpospolita”, 18.07.2008



‘Nie strzelać do PSL, ”Rzeczpospolita”, 31.07.2008

Wystąpienia w mediach, wywiady i komentarze:
Media polskie:


Prasa: „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”, „Gazeta Prawna”, , „Dziennik Łódzki”,
“Dziennik Polski”



Radio i TV: regularna współpraca z TVN24, Polsat News, Superstacja, TV Biznes, TOK
FM, PiN FM, PR III („puls Trójki”), Polskie Radio dla Zagranicy
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Media zagraniczne:


Prasa : Associated Press, Agence France Press, Reuters, “El Pais”,



Radio i TV : BBC World Service, CNN, National Public Radio (USA), Ceska Televize,

PROGRAM EUROPEJSKI
Agnieszka Łada, Koordynator Programu/Badacz


przedstawiciel ISP w European Policy Institutes Network



przedstawiciel ISP na konwersatorium młodych ekspertów z obszaru tematyki
europejskiej: „Prawo i polityka Unii Europejskiej”, UKIE



członek grupy ekspertów ds. polsko-niemieckich Fundacji Konrada Adenauera: „Quiriten
Kreis” („Krąg Kwirytów”)

Udział w konferencjach i seminariach:


Referat: „Politische Bildung in Polen” („Kształcenie obywatelskie w Polsce”) na
konferencji: „Bildungsziel: Bürger. Politische Bildung in Ländern Mitteleuropas“
organizowanej przez MitOst, Krzyżowa, 8 lutego



Referat: „Einstellung der Polen gegenüder der Europäischen Union und Deutschlands”
(„Nastawienie Polaków do Unii Europejskiej i Niemiec”), wygłoszony dla grupy
niemieckich studentów w ramach ich wizyty studyjnej w Polsce: Akademia Dziennikarska
Fundacji Konrada Adenauera, Warszawa, 28 marca



Wywiad dla grupy niemieckich studentów w ramach ich wizyty studyjnej w Polsce:
Akademia Dziennikarska Fundacji Konrada Adenauera, Centrum Zielna, 28 marca,
Warszawa



Moderacja warsztatów w ramach międzynarodowej konferencji: „European Parliament +/50”, Warszawa, 8 maja



Wystąpienie: „Stosunki polsko-niemieckie” oraz „Działalność Instytutu Spraw
Publicznych” dla grupy niemieckich studentów polonistyki z Humbold Universität Berlin,
Warszawa, 11 czerwca



Udział w panelu dyskusyjnym: "Media a rzeczywistość polityczna - wierny opis czy
swobodna interpretacja? Przykład stosunków polsko-niemieckich" podczas Akademii
Politycznej Fundacji Konrada Adenauera, KAS, Warszawa, 13 czerwca



Wykład dla grupy ukraińskich dziennikarzy w ramach ich wizyty studyjnej, organizowanej
przez Polską Fundację im. Roberta Schumana: 21 i 28 sierpnia i 16 września, ISP,
Warszawa



Wystąpienie: „Prezentacja wyników badań i raportu: Edukacja obywatelska w Polsce i w
Niemczech. Instytut Spraw Publicznych. Warszawa 2008”, seminarium eksperckie:
Edukacja obywatelska w Polsce i w Niemczech, ISP, Warszawa, 24 listopada

Publikacje i artykuły:


„Kształcenie obywatelskie” w: Lena Kolarska-Bobińska (red.) „Co warto, co należy
zmienić? Poprawa jakości demokracji w Polsce”, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
2008
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„Politische Bildung in Polen“ w: Nora Hoffmann, Monika Nikzentaltis-Stobbe (red.)
„Politische Bildung in Mittelosteuropa. Eine Annäherung an Polen, Tschechien und
Ungarn“. MitOst-Editionen Band 19. (de)



„Institut für Öffentliche Angelegenheiten“, w: Nora Hoffmann, Monika Nikzentaltis-Stobbe
(red.) „Politische Bildung in Mittelosteuropa. Eine Annäherung an Polen, Tschechien und
Ungarn“. MitOst-Editionen Band 19. (de)



Krystyna Ewa Siellawa-Kolbowska (red.), Agnieszka Łada, Jarosław Ćwiek-Karpowicz.
„Edukacja obywatelska w Polsce i w Niemczech”, ISP, Warszawa 2008



Beata Ociepka, Agnieszka Łada, Jarosław Ćwiek-Karpowicz, „Polityka europejska
Warszawy i Berlina w prasie niemieckiej i polskiej”, ISP Warszawa 2008



Lena Kolarska-Bobińska, Jacek Kucharczyk, Agnieszka Łada (red.), „Współdziałania
administracji z sektorem pozarządowym w przygotowaniu i sprawowaniu polskiej
Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej”, niepublikowana ekspertyza dla UKIE



„Rola mediów w kreowaniu obrazu polityki europejskiej Warszawy i Berlina”. Nord-Ost
Archiw 2009 (w druku)



„Socjologiczna analiza dyskursu o patriotyzmie, dumie i świadomości narodowej w
opiniotwórczych dziennikach niemieckich w latach 2005-2007”. w: Tekst i Dyskurs nr
II/2009 (w druku)



Beata Ociepka, Agnieszka Łada, Jarosław Ćwiek-Karpowicz. „Wzajemny wizerunek
polityki europejskiej Polski i Niemiec w okresie napięć – analiza porównawcza prasy
polskiej i niemieckiej”. Studia Medioznawcze (w druku)

Wystąpienia w mediach, wywiady i komentarze:


Media polskie: TOK FM, Polsat (Wydarzenia), Polskie Radio I, Radio ESKA, Polskie
Radio dla Zagranicy, Polskie Radio Euro, Radio Kampus, TV, Biznes, Rzeczpospolita,
Gazeta Wyborcza,



Media zagraniczne: Der Spiegel Online, France Inter,

Tomasz G. Grosse, ekspert ISP
Udział w konferencjach i seminariach:


Referat „Polska prezydencja 2011 – wyzwania dla polskiej administracji” w ramach
konferencji „Polska prezydencja w Unii Europejskiej w 2011 r.", Szkoła Główna
Handlowa, Warszawa, 9 maja



“New Modes of Governance”, cluster conference, Free University of Berlin, styczeń



“Nowe metody zarządzania w praktyce agencji zarządzających w nowych krajach
członkowskich”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, styczeń



“Civil society, new modes of governance and enlargement”, Free University of Berlin, maj



Spotkanie konsorcjum NewGov, Florencja, maj



„Polish presidency in European Union”, Szkoła Główna Handlowa, maj



Referat „Europeizacja polskiej administracji: casus wybranych programów finansowanych
z funduszy europejskich” na konferencji ISP PAN, 5 grudnia



Referat ”Przyszłość polityki spójności, aspekty politologiczne” na konferencji Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego, grudzień
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Seminarium eksperckie na temat przyszłości polityki spójności, ISP, Warszawa, grudzień

Publikacje i artykuły:


T. G. Grosse, „Jaka przyszłość polityki spójności?” AiO nr (1) 80, Instytut Spraw
Publicznych 2008.
T. G. Grosse, “What is the future of EU cohesion policy?” Analyses & Opinion, no. (1) 80,
Instytut Spraw Publicznych 2008.



T. G. Grosse, „Europa na rozdrożu”, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008



T. G. Grosse, „Co dalej ze strategią lizbońską?” AiO nr 84, Instytut Spraw Publicznych
2008.
T. G. Grosse, “What’s Next for the Lisbon Strategy?” Analyses & Opinion, no. 3, Instytut
Spraw Publicznych 2008.



T. G. Grosse, „Czy Polska potrzebuje dobrego rządzenia?” AiO, Nr 85, Instytut Spraw
Publicznych.



T. G. Grosse, „Nowa polityka spójności: wybrane wątki debaty europejskiej”, Instytut
Spraw Publicznych, Warszawa 2008.



T. G. Grosse, „Hybrydowy ustrój Unii Europejskiej: dwie logiki zmian w projekcie traktatu
konstytucyjnego”, Analizy Natolińskie, nr 3 (26), 2008.



T. G. Grosse, „Europeizacja a lokalne uwarunkowania administracyjne”, Zarządzanie
Publiczne, nr 1 (3), 2008



T. G. Grosse, „Czy polityka spójności Unii Europejskiej może być bardziej innowacyjna?”,
Samorząd Terytorialny, nr 6 (210), vol. XVIII, 2008



T. G. Grosse, „Deficyt demokratyczny w UE i metody jego przezwyciężania”, w: U.
Kurczewska (red.): „Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy
interesów”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008



T. G. Grosse, „Spójność terytorialna jako nowy wymiar polityki spójności UE.
Najważniejsze dylematy politycznej debaty.” w: T. Marszał (red.): „Rola polskich
aglomeracji wobec wyzwań strategii lizbońskiej”, Polska Akademia Nauk, KPZK, Studia,
tom CXX, Warszawa 2008



T. G. Grosse, „Zintegrowane podejście w polityce spójności: Przykład dyskusji na temat
strategii lizbońskiej i spójności terytorialnej”, w: T. G. Grosse, A. Gałek (red.):
„Zintegrowane podejście do rozwoju. Rola polityki spójności.” Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Warszawa 2008



T. G. Grosse, „Nowe metody zarządzania” w: J. Czaputowicz (red.): „Administracja
publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej”, PWN, Warszawa.



T. G. Grosse, „Demokracja na szczeblu lokalnym i regionalnym” w: „Co warto, co należy
zmienić?” Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008



T. G. Grosse, „Funkcje prezydencji, w: J. Czaputowicz (red.): Polityka Zagraniczna
Polski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2008, s. 47-58.



T. G. Grosse, „Zarządzanie rozwojem gospodarczym w Europie”, w: J. Czaputowicz
(red.): „Polityka Zagraniczna Polski”, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,
Warszawa 2008



T. G. Grosse, „Odnowiona strategia lizbońska: ocena i perspektywy na przyszłość”,
Międzynarodowy Przegląd Polityczny, nr 2 (22), 2008



T. G. Grosse, „Spór o Strategię Lizbońską”, Dialog, nr 2 (19), 2008
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T. G. Grosse, „Regiony najbardziej oddalone w polityce Unii Europejskiej”, Studia
Regionalne i Lokalne, Scholar – Uniwersytet Warszawski, grudzień 2008

Jarosław Ćwiek-Karpowicz, analityk PE
Udział w konferencjach i seminariach:


Referat oraz udział w dyskusji w ramach konferencji „Tożsamość Rosji", Centrum
Europejskie Natolin, Warszawa, 5 marca



Wykład otwarty w Instytucie Europy Wschodniej na Uniwersytecie w Bremie:
„Europeanization of Polish Political Parties in the European Parliament", 21 maja.

Publikacje:


"Tożsamość państwowa Rosjan w świetle wyników badan opinii publicznej w latach
2000-2008", "Forum Natolińskie" nr 3, 2008



„Kształcenie obywatelskie” w: Lena Kolarska-Bobińska (red.) „Co warto, co należy
zmienić? Poprawa jakości demokracji w Polsce”, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
2008



„Rosja w sprzecznościach” w: „Tygodnik Powszechny”, nr 10 (3061) 2008

Wystąpienia w mediach:


Komentarze nt. sytuacji w Rosji i na Białorusi do Polskiego Radia I "Polonia"

Elżbieta Kaca, Koordynator Projektów/Badacz, Stypendysta ISP
Udział w konferencjach i seminariach:


Referat oraz udział w dwudniowych warsztatach „Europe a continent of immigration?
legal challenges in the construction of European migration policy the 7 International
Workshop for Young Scholars (WISH)”, 14-15 listopada 2008, Humboldt University,
planowana jest pokonferencyjna publikacja referatów przez European Law Journal

Publikacje i artykuły:


"EU – Ukraine cooperation in migration and border management policies”, artykuł
zostanie opublikowany w marcu 2009 przez Ukrainian Oxford Society (Kiev-Mohyla
University, Oxford University) jako rezultat udziału w dyskusji panelowej pt „EU –
Ukraine: Members or Neighbours” w czerwcu 2008 na Uniwersytecie w Oxfordzie



Melchior Szczepanik, Elżbieta Kaca, Agnieszka Łada „Polscy posłowie do parlamentu
Europejskiego – ich rola i wpływ na politykę”, publikacja w kwietniu 2009



Agnieszka Łada (red.), Elżbieta Kaca, Anita Sobańska „Współdziałanie administracji
publicznej z sektorem pozarządowym w przygotowaniu i sprawowaniu polskiej
prezydencji w Radzie Unii Europejskiej”



Agnieszka Łada, Elżbieta Kaca, Agnieszka „Polska Niemcy wzajemny wizerunek”,
publikacja w kwietniu 2009
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Wystąpienia w mediach:


Wypowiedź dla Radio Latvia na temat perspektyw wprowadzenia euro w Polsce

PROGRAM POLITYKI SPOŁECZNEJ
dr Marek Rymsza, dyrektor Programu Polityki Społecznej ISP
Udział w konferencjach i seminariach:



Kamionka koło Nidzicy – seminarium regionalne pt. „Ekonomia społeczna w powicie
nidzickim zorganizowane przez Fundację Nida; temat wystąpienia: prezentacja projektu
„W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej - Budujemy nowy Lisków”, 25
stycznia



Lublin – udział w konferencji „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości społecznej na
Lubelszczyźnie”, 30 stycznia



Biłgoraj – seminarium regionalne w Biłgoraju pt. „Biłgorajski model przedsiębiorstwa
społecznego”; temat wystąpienia: prezentacja projektu „W stronę polskiego modelu
gospodarki społecznej - Budujemy nowy Lisków”; 31 stycznia



Opole – konferencja informacyjno-szkoleniowa organizowana przez Fundację
Ekologiczną „Zielona Akcja”; temat wystąpienia: „Ekonomia społeczna w Polsce – od idei
do praktyki” oraz prezentacja dobrych przykładów przedsięwzięć ekonomii społecznej z
Polski na przykładzie dorobku projektu „Budujemy nowy Lisków”; 4 lutego



Lublin – konferencja pt. „Dziś i jutro przedsiębiorczości społecznej” zorganizowana przez
ISP, WRZOS oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski; temat wystąpienia: prezentacja
dorobku projektu „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – Budujemy nowy
Lisków”, 26 luty



Bruksela – konferencja na temat ekonomii społecznej zorganizowana pt. „Polski model
ekonomii społecznej”; temat wystąpienia: prezentacja rezultatów projektu „Budujemy
nowy Lisków” oraz efektów współpracy ponadnarodowej; 4 marca



Warszawa – udział w śniadaniu prasowym zorganizowanym przez Fundację Nadzieja pt.
”Zobaczyć nowy Lisków”, 11 marca



Warszawa – konferencja pt. „Rozwój lokalny i przedsiębiorczość społeczna w XXI wieku”;
temat wystąpienia: „Dorobek nowej fali ekonomii społecznej w Polsce”, 12 marca



Augustów – seminarium dla przedstawicieli instytucji samorządowych zorganizowane
przez Fundację Nida; temat wystąpienia: „Dobre praktyki przedsięwzięć ekonomii
społecznej z Polski i zagranicy”;17 marca



Nasutów, seminarium w ramach projektu „Budujemy nowy Lisków” organizowane przez
Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw; temat wystąpienia „Przedsiębiorczość
społeczna w Polsce. Podstawowe wyzwania”, 26 marca



Rybnik, seminarium „KOMPAS w terenie” w ramach projektu KOMPAS II organizowane
przez ISP we współpracy ze Stowarzyszeniem CRIS, temat wystąpienia „Trzeci sektor
jako pracodawca”, 7 kietnia



Warszawa - panel ekspertów z dziedziny ekonomii społecznej zorganizowany przez
Fundację Nadzieja w ramach projektu „Zobaczcie nowy Lisków – upowszechnienie
ekonomii społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń PIW EQUAL, 15-16 kwietnia
42

Instytut Spraw Publicznych – Sprawozdanie 2008


Warszawa – seminarium zorganizowane przez Fundację Nadzieja
pt. „Przedsiębiorczość społeczna na rzecz rozwoju lokalnego. Czynniki sukcesu
przedsiębiorstw społecznych”; temat wystąpienia: „Rola ekonomii społecznej w rozwoju
regionów słabszych ekonomicznie”, 25 kwietnia



Warszawa – konferencja zorganizowana przez Business Center Club i Fundację
Nadzieja pt. „Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej a biznes – konkurencja czy
współpraca?”; temat wystąpienia: „Ekonomia społeczna a biznes – z doświadczeń PIW
EQUAL”, 14 maja



Krężnica Jara koło Lublina – konferencja pt. „Ekonomia społeczna w praktyce”
zorganizowana przez Stowarzyszenie EMAUS, 20 maja



Wisła – konferencja pt. "Ekonomia społeczna narzędziem tworzenia miejsc pracy"
zorganizowana w ramach projektu "PROMES - Promocja Ekonomii Społecznej" przez
Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Katowicach; temat wystąpienia: prezentacja rezultatów projektów „Budujemy nowy
Lisków”, 26 maja



Warszawa – seminarium pt. „Skutki wdrażania dyrektywy usługowej dla organizacji
pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych”; prowadzenie seminarium, 12 czerwca



Warszawa – seminarium nt. przedsiębiorstwa społecznego zorganizowane przez
partnerstwo KŁOS (IW EQUAL); temat wystąpienia: „Ekonomia społeczna w Polsce i w
Europie: przegląd dobrych praktyk”, 17 czerwca



Gdańsk, Udział w konferencji „Gdańska Konferencja Ekonomii Społecznej 2008
zorganizowanej przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 26-28 czerwca
2008

Inne


Udział jako przedstawiciel ISP w pracach Komitetu Sterującego Narodowy Plan Rozwoju;



Udział jako przedstawiciel ISP w pracach Podkomitetu Sterującego Rozwój Zasobów
Ludzkich w ramach KS NPR;



Udział jako przedstawiciel ISP w jury konkursu „Ludzka twarz EFS” organizowanego
przez Reprezentację Komisji Europejskiej w Polsce.

Wystąpienia w mediach, wywiady i komentarze:


udział w audycjach w TOK FM, Programie I i III Polskiego Radia oraz w TVP 3 Lublin wypowiedzi dotyczące aktywizowania społeczności lokalnych i doświadczeń z realizacji
projektu "Lisków";



wypowiedzi do prasy komentujące bieżące sprawy z zakresu polityki społecznej,
dotyczące emerytur pomostowych, starzenia się społeczeństwa, sytuacji osób
niepełnosprawnych, aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, ekonomii społecznej,
szkolnictwa wyższego, emigracji zarobkowej: „Gazeta Prawna”, „Nowości”, „Polska.
Kurier Lubelski”, „Dziennik Polska”, „Magazyn Business Centre Club”.

Kamila Hernik, koordynator Programu Polityki Społecznej ISP
Udział w konferencjach i seminariach:



Konferencja informacyjno-szkoleniowa organizowana przez Fundację Ekologiczną
„Zielona Akcja” i Fundację Fundusz Współpracy, pt. „Dobre praktyki ekonomii społecznej
w Polsce – dotychczasowe doświadczenia i nowy okres programowania”; temat
wystąpienia: „Ekonomia społeczna w Polsce: od idei do praktyki. (Europejski Model
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Społeczny, uwarunkowania ekonomii społecznej w Polsce, program EQUAL)”, Zielona
Góra, 25 luty


Konferencja informacyjno-szkoleniowa organizowana przez Fundację Ekologiczną
„Zielona Akcja” i Fundację Fundusz Współpracy, pt. „Dobre praktyki ekonomii społecznej
w Polsce – dotychczasowe doświadczenia i nowy okres programowania”; temat
wystąpienia: „Ekonomia społeczna w Polsce: od idei do praktyki. (Europejski Model
Społeczny, uwarunkowania ekonomii społecznej w Polsce, program EQUAL)”, Katowice,
3 marca



Konferencja zorganizowana przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska, pt. „Ekonomia
społeczna w rozwoju lokalnym”. Temat wystąpienia: „Ekonomia społeczna –
doświadczenia z realizacji projektu Budujemy nowy Lisków”, Gorlice, 7 marca



Konferencja zorganizowana przez Increderea Foundation z Mołdowy oraz People in
Need z Czech, pt.: „Strenghtening of Transnistrian NGOs Capacity” (wystapienie w
panelu dyskusyjnym), Kiszyniów, Mołdowa, 6-10 kwietnia 2008,



Konferencja Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” pt.: „Upowszechnianie
ekonomii społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń PIW EQUAL”. Temat
wystąpienia: „Budowanie kapitału społecznego oraz doświadczenia projektu Budujemy
nowy Lisków”, Kamionka k. Nidzicy, 8 maja



Konferencja informacyjno-szkoleniowa organizowana przez Fundację Ekologiczną
„Zielona Akcja” i Fundację Fundusz Współpracy, pt. „Dobre praktyki ekonomii społecznej
w Polsce – dotychczasowe doświadczenia i nowy okres programowania”; temat
wystąpienia: „Metody aktywizowania społeczności lokalnych”, Opole, 25 czerwca



16 października 2008, Gdańsk, konferencja pt.: „Program współpracy z organizacjami
pozarządowymi jako instrument polityki władz lokalnych we wzmacnianiu partycypacji
społecznej” organizowana przez Regionalne Centrum Wspomagania i Informacji
Organizacji Pozarządowych; wystąpienie pt.: „Program Współpracy w świetle nowelizacji
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”;



Doroczne spotkanie centrów monitorujących stosunki przemysłowe, warunki pracy i
procesy restrukturyzacji, udział w warsztatach, 12-13 listopada

Publikacje i artykuły:


K. Hernik, „Finansowe i pozafinansowe formy współpracy organizacji pozarządowych
z administracją publiczną”, w: G. Makowski (red.), „U progu zmian. Pięć lat monitoringu
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, ISP, Warszawa, 2008;



„Siła wspólnoty. Dobre praktyki ekonomii społecznej” (praca zbiorowa), ISP, Warszawa
2008;



T. Kaźmierczak, K. Hernik (red.) „Społeczność lokalna w działaniu. Kapitał społecznypotencjał społeczny – lokalne governance”, ISP, Warszawa 2008;



K. Hernik, T. Kaźmierczak, „Wstęp”, w: T. Kaźmierczak, K. Hernik (red.) „Społeczność
lokalna w działaniu. Kapitał społeczny – potencjał społeczny – lokalne governance”, ISP,
Warszawa 2008;



K. Hernik, J. Kisiel, „Zielona Gęś w Rodakach czyli jak przekuć sukces projektu na rozwój
społeczności lokalnej”, w: T. Kaźmierczak, K. Hernik (red.), „Społeczność lokalna w
działaniu. Kapitał społeczny – potencjał społeczny – lokalne governance”, ISP,
Warszawa 2008;



K. Hernik, J. Kisiel „A Green Goose in Rodaki – The Transformation of a Successful
Project into Local Community Development” in: M. Rymsza, T. Kaźmierczak, „Social
Economy in Poland. Past and Present”, Institute of Public Affairs, Warsaw 2008;
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K. Hernik, „Wesele mazurskie i nie tylko – „Garncarska Wioska” w Kamionce”,
w: T. Kaźmierczak, „W poszukiwaniu strategii pobudzania oddolnego rozwoju
społeczności wiejskich”, ISP, Warszawa 2008;



K. Hernik, P. Sobiesiak, „Uszyjemy świat dla dzieci – spółdzielnia „Stara Szkoła” w
Prostkach”, w: T. Kaźmierczak, „W poszukiwaniu strategii pobudzania oddolnego rozwoju
społeczności wiejskich”, ISP, Warszawa 2008;



K. Hernik, P. Sobiesiak „Sewing the World for Children – The ‘Old School’ Social
Cooperative in Prostki”, in: M. Rymsza, T. Kaźmierczak, „Social Economy in Poland. Past
and Present, ISP, Warszawa 2008

Wystąpienia w mediach, wywiady i komentarze:


audycje w Programie I i III Polskiego Radia – wypowiedzi dotyczące aktywizowania
społeczności lokalnych i doświadczeń z realizacji projektu „Lisków”

Paulina Sobiesiak, koordynator projektu
Udział w konferencjach i seminariach:



Seminarium podsumowujące projekt „Udział organizacji pozarządowych krajów
wyszehradzkich w strategicznym zarządzaniu sprawami publicznymi (governance)”
zorganizowane przez Sasakawa Peace Foundation, Bratysława, 17 marca,



Seminarium zorganizowane przez Stowarzyszenie Klub Pro Publico Bono w Szczytnie,
pt. „Dobra praktyka drogą do sukcesu"; temat wystąpienia: „Ekonomia społeczna –
doświadczenia z realizacji projektu Budujemy nowy Lisków”, 4-6 kwietnia, Brajniki koło
Szczytna



Panel ekspertów z dziedziny ekonomii społecznej zorganizowany przez Fundację
Nadzieja w ramach projektu „Zobaczcie nowy Lisków – upowszechnienie ekonomii
społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń PIW EQUAL; temat wystąpienia:
prezentacja rezultatów projektu „Budujemy nowy Lisków”, 15-16 kwietnia, Warszawa



„Sytuacja małych organizacji pozarządowych w Polsce” – seminarium „Perspektywy
organizacji pozarządowych w kraju i na Śląsku – co można poprawić?, czyli KOMPAS w
terenie”, 7 kwietnia, Rybnik,



Seminarium zorganizowane przez lokalną Grupę Działania „Brama Mazurskiej Krainy”;
temat wystąpienia: „Ekonomia społeczna – doświadczenia z realizacji projektu Budujemy
nowy Lisków”, 21 kwietnia 2008, Przyborowie k. Płońska



Konferencja Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” pt.: „Upowszechnianie
ekonomii społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń PIW EQUAL”; temat
wystąpienia: „Ekonomia społeczna w Polsce: od idei do praktyki” (Europejski Model
Społeczny, uwarunkowania ekonomii społecznej w Polsce, program EQUAL) oraz
prezentacja rezultatów projektu „Budujemy nowy Lisków”, Kamionka k. Nidzicy, 8 maja

Publikacje i artykuły:



P. Sobiesiak, „Ustawowe zasady współpracy w praktyce”, w: G. Makowski (red.),
„U progu zmian. Pięć lat monitoringu Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie”, ISP, Warszawa, 2008;
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P. Sobiesiak, „Ustawowe regulacje wolontariatu w praktyce” w: G. Makowski (red.),
„U progu zmian. Pięć lat monitoringu Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie”, ISP, Warszawa, 2008;



„Animacja lokalna. Jak aktywizować społeczności wiejskie?” (praca zbiorowa), ISP,
Warszawa 2008;



„Siła wspólnoty, Dobre praktyki ekonomii społecznej” (praca zbiorowa), ISP, Warszawa
2008;



P. Sobiesiak, K. Hernik, „Uszyjemy świat dla dzieci – spółdzielnia „Stara Szkoła” w
Prostkach”, w: T. Kaźmierczak, „W poszukiwaniu strategii pobudzania oddolnego rozwoju
społeczności wiejskich”, ISP, Warszawa 2008;



P. Sobiesiak, K. Hernik, “Sewing the World for Children – The “Old School” Social
Cooperative in Prostki”, in: M. Rymsza, T. Kaźmierczak, “Social Economy in Poland. Past
and Present”, Institute of Public Affairs, Warsaw, 2008;



P. Sobiesiak, T. Kaźmierczak, „Lisków – a Model of Local Development?”, in:
M. Rymsza, T. Kaźmierczak, “Social Economy in Poland. Past and Prezent”, Institute of
Public Affairs, Warsaw, 2008;



P. Sobiesiak, „Niepełnosprawność – nie dla wszystkich oczywisty problem społeczny.
Sytuacja osób niepełnosprawnych w gminie A.”, w: B. Gąciarz, A. Ostrowska,
W. Pańków (red.), „Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób
niepełnosprawnych zamieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich”,
IFiS PAN, Warszawa 2008;

Wystąpienia w mediach, wywiady i komentarze:



audycja w Programie III Polskiego Radia – wypowiedź dotycząca aktywizowania
społeczności lokalnych i doświadczeń z realizacji projektu "Lisków"

Dominika Skwarska, koordynator projektu
Udział w konferencjach i seminariach:



Konferencja informacyjno-szkoleniowa organizowana przez Fundację Ekologiczną
Zielona Akcja; temat wystąpienia: „Ekonomia społeczna - od idei do praktyki”, Zielona
Góra, 19 marca



Szkolenie dla animatorów lokalnych „Tu na razie jest ściernisko”, Kacze Bagno na
Warmii, 13 kwietnia

Publikacje i artykuły:



Dominika Skwarska, Dobroniega Trawkowska, „Szansa dla wiejskich kobiet –
Nasutowskie Przedsiębiorstwo Społeczne”, w: T. Kaźmierczak, „W poszukiwaniu strategii
pobudzania oddolnego rozwoju społeczności wiejskich”, ISP, Warszawa 2008;



Dominika Skwarska, Dobroniega Trawkowska, „Produktywna wspólnota –
Przedsiębiorstwo Społeczne „Emaus” w Krężnicy Jarej, w: T. Kaźmierczak, „W
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poszukiwaniu strategii pobudzania oddolnego rozwoju społeczności wiejskich”, ISP,
Warszawa 2008;


„Jak założyć przedsiębiorstwo społeczne zakorzenione lokalnie?” (praca zbiorowa), ISP,
Warszawa 2008;



Dominika Skwarska, Anita Sobańska, „Spółdzielnie socjalne we Włoszech” w: pismo
społeczne „Możliwości”, Warszawa 2008;



„The Culture of Social Entrepreneurship in Spain – Traditions of the Autonomous
Communities”, in. “Social Economy, Nonprofit Sector and Social Policy: Poland and
Europe”, Institute of Public Affairs, Warsaw, 2008.

Anita Sobańska, koordynator projektu
Publikacje i artykuły:


Anita Sobańska, Dominika Skwarska, „Spółdzielnie socjalne we Włoszech” w: pismo
społeczne „Możliwości”, Warszawa 2008;



„Animacja lokalna. Jak aktywizować społeczności wiejskie?” (praca zbiorowa), ISP,
Warszawa 2008;



A. Sobańska, „Analiza dotychczasowej współpracy rządu z organizacjami
pozarządowymi w zakresie informowania i konsultacji społecznych”, w: A. Łada (red.)
„Współpraca administracji publicznej z sektorem pozarządowym w przygotowaniu i
sprawowaniu polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej”, ISP, Warszawa 2008.

Rafał Załęski, specjalista ds. publikacji i marketingu
Udział w konferencjach i seminariach:


Szkolenie dla animatorów lokalnych „Tu na razie jest ściernisko”, Kacze Bagno na
Warmii, 13 kwietnia



Prowadzenie szkolenia zorganizowanego przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej; temat: prezentacja rezultatów projektu
„Budujemy nowy Lisków”, Stare Jabłonki k. Ostródy, 20 i 27 maja



26 czerwca 2008, Legnica - konferencja informacyjno-szkoleniowa organizowana przez
Fundację Ekologiczną Zielona Akcja i Fundację Fundusz Współpracy, pt. „Dobre praktyki
ekonomii społecznej w Polsce – dotychczasowe doświadczenia i nowy okres
programowania”; temat wystąpienia: „Metody aktywizowania społeczności lokalnych”.

Małgorzata Koziarek, koordynator projektu
Udział w konferencjach i seminariach:


Seminarium edukacyjno-promocjne upowszechniające dorobek projektu Kompas;
Informacja o projekcie Kompas, Rybnik, 7 kwietnia



Sesja upowszechniająca dorobek projektu Kompas w ramach konferencji „Perspektywy
rozwoju Trzeciego Sektora”; informacja o projekcie Kompas, Poznań, 15 maja



Seminarium edukacyjno-promocjne upowszechniające dorobek projektu Kompas w
ramach specjalnej sesji Rady Miasta Włocławek, poświęconej problemom
niepełnosprawnych i organizacji zajmujących się niepełnosprawnymi; wystąpienie: Młodzi
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niepełnosprawni a świat instytucji. Droga niepełnosprawnych do zatrudnienia”,
Włocławek 20 maja


Seminarium edukacyjno-promocjne upowszechniające dorobek projektu Kompas „Czy
współpraca się opłaca”; Informacja o projekcie Kompas, Rzeszów, 30 czerwca

dr Grzegorz Makowski, analityk
Udział w konferencjach i seminariach:


Międzynarodowe seminarium eksperckie pt.: „Nadzór nad fundacjami”, zorganizowane
przez Forum Darczyńców i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej; moderacja
seminarium, Warszawa, 1 grudnia



Konferencja / warsztat pt.: „Building Capacity among Cypriot NGOs towards Increased
Participation in EU Development Policy and Action, zorganizowany przez: UNDP i
European Center for Not-for-Profit Law; wystąpienia na temat: sytuacji sektora
pozarządowego w Polsce, warunków współpracy organizacji pozarządowych z sektorem
publicznym oraz statusu pożytku publicznego w Polsce, Nicosia, 26-28 listopada



Konferencja / warsztat pt.: Prawno-instytucjonalne uwarunkowania działalności
organizacji pozarządowych w Polsce, zorganizowane przez: Fundację im. Stefana
Batorego i Fundację Nowa Eurazja; wystąpienie na temat: prawno-instytucjonalnych
uwarunkowań działalności organizacji pozarządowych w Polsce, Psków, 27 maja



Konferencja pt.: „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a idea
wolontariatu”, zorganizowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej; wystąpienie
na temat: kierunków zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, maj



Konferencja naukowa pt.: „Społeczeństwo i codzienność: w stronę nowej socjologii",
Polskie Towarzystwo Socjologiczne; wystąpienie na temat: socjologiczno-prawnych
aspektów badań nad ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
Kraków, 11-12 kwietnia



Międzynarodowe seminarium dotyczące wolontariatu, zorganizowane przez: Open
Society, Słowacja; wystąpienie na temat: prawnych uwarunkowań wolontariatu w Polsce,
Bratysława, styczeń

Wystąpienia w mediach, wywiady i komentarze:


Udział w audycjach radiowych i telewizyjnych oraz wypowiedzi dla prasy dotyczące
kondycji organizacji pozarządowych, nowelizacji ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, filantropii w Polsce, problemów rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego (korupcja): Program III Polskiego Radia, „Rzeczpospolita”, „Gazeta
Prawna”, „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik Łódzki”, „Informacyjnej Agencji Radiowej”, TV
Polsat, portal bankier.pl

Stali eksperci
dr Tomasz Kaźmierczak
Udział w konferencjach i seminariach:
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Udział w konferencji „Perspektywy
Lubelszczyźnie”, Lublin, 30 stycznia

rozwoju

przedsiębiorczości

społecznej

na



Konferencja informacyjno-szkoleniowa organizowana przez Fundację Ekologiczną
„Zielona Akcja”; temat wystąpienia: prezentacja polskiego modelu gospodarki społecznej
na przykładzie projektu „Budujemy nowy Lisków” oraz konsultacje indywidualne,
Wrocław, 20 lutego



Konferencja pt. „Rozwój lokalny i przedsiębiorczość społeczna w XXI wieku”; temat
wystąpienia: „Przedsiębiorstwo społeczne zakorzenione lokalnie”, Warszawa, 12 marca



Udział w Senackiej Komisji ds. polityki społecznej, Warszawa, marzec



Panel ekspertów z dziedziny ekonomii społecznej zorganizowany przez Fundację
Nadzieja w ramach projektu „Zobaczcie nowy Lisków – upowszechnienie ekonomii
społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń PIW EQUAL, 15-16 kwietnia, Warszawa



Seminarium zorganizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw
Pozarządowych "Tłok"; temat wystąpienia: prezentacja projektu „Budujemy nowy
Lisków”, Toruń, 18 kwietnia



Seminarium „Ekonomia społeczna w rozwoju lokalnym”; temat wystąpienia: „Rozwój
ekonomii społecznej w Polsce. Z doświadczeń projektu „Budujemy nowy Lisków”,
Gostyń, 11 grudnia

Wystąpienia w mediach, wywiady i komentarze:



audycje w TOK FM, w Programie I i III Polskiego Radia – wypowiedzi dotyczące
aktywizowania społeczności lokalnych i doświadczeń z realizacji projektu "Lisków"

dr Izabela Rybka
Udział w konferencjach i seminariach:



Konferencja informacyjno-szkoleniowa organizowana przez Fundację Ekologiczną
„Zielona Akcja”; temat wystąpienia: „ Ekonomia społeczna w Polsce – od idei do praktyki”
oraz „Dobre przykłady przedsięwzięć ekonomii społecznej z Polski na przykładzie
dorobku projektu „Budujemy nowy Lisków”, Wrocław, 21 stycznia



Seminarium zorganizowane przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych; temat wystąpienia: prezentacja projektu „Budujemy nowy Lisków”, Krąg
k. Sławna, 18-20 lutego



Udział w posiedzeniu podkomisji ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
prezentacja materiału dotyczącego rozwiązań zawartych w ustawie o spółdzielniach
socjalnych przygotowanego na podstawie konsultacji społecznych, Warszwa, 27 lutego i
17 marca



Seminarium zorganizowane przez Stowarzyszenie Klub Pro Publico Bono w Szczytnie,
pt. "Dobra praktyka drogą do sukcesu"; temat wystąpienia: „Ekonomia społeczna –
doświadczenia z realizacji projektu Budujemy nowy Lisków”, Brajniki koło Szczytna , 29
lutego-2 marca



Konferencja pt. „Rozwój lokalny i przedsiębiorczość społeczna w XXI wieku”; temat
wystąpienia: „Animacja lokalna w procesie stymulowania rozwoju społeczności lokalnej”,
Warszawa, 12 marca 2008,
49

Instytut Spraw Publicznych – Sprawozdanie 2008


Udział w debacie zorganizowanej przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej nad
projektem założeń ustawy o przedsiębiorczości społecznej, Kraków, 17 marca



Seminarium zorganizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw
Pozarządowych „Tłok” ; temat wystąpienia: prezentacja praktycznych zagadnień
związanych projektem „Budujemy nowy Lisków” na przykładzie Garncarskiej Wioski i
Biłgorajskiego Przedsiębiorstwa Usługowo Społecznego, Brodnica, 17 kwietnia



Konferencja zorganizowana przez Fundację Nida; temat wystąpienia: „Ekonomia
społeczna jako szansa na przeciwdziałanie marginalizacji społecznej”, Kamionka koło
Nidzicy, 28 kwietnia

Wystąpienia w mediach, wywiady i komentarze:


audycje w Programie I i III Polskiego Radia – wypowiedzi dotyczące aktywizowania
społeczności lokalnych i doświadczeń z realizacji projektu "Lisków" oraz dotyczące
pomocy społecznej w „Gościu Warszawskim”

dr Magdalena Arczewska
Udział w konferencjach i seminariach:


Seminarium podsumowujące projekt „Udział organizacji pozarządowych krajów
wyszehradzkich w strategicznym zarządzaniu sprawami publicznymi (governance)”
zorganizowane przez Sasakawa Peace Foundation, Bratysława17 marca,



Konferencja zorganizowana przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku pt.:
„Elastyczne formy pracy jako instrument godzenia życia zawodowego z rodzinnym” –
referat na temat koncepcji flexicurity jako sposobu poszukiwania równowagi pomiędzy
elastycznością rynku pracy a bezpieczeństwem socjalnymBiałystok, 5 luty



Panel dyskusyjny zorganizowany przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne, dotyczący
przyszłości systemu opieki nad dzieckiem w Polsce, Białystok, 26 luty



Seminarium podsumowujące projekt „Udział organizacji pozarządowych krajów
wyszehradzkich w strategicznym zarządzaniu sprawami publicznymi (governance)”
zorganizowane przez Sasakawa Peace Foundation, Bratysława, 17 marca



Konferencja pt. "Przykłady funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych jako czynnika
stymulującego ekorozwój terenów wiejskich" zorganizowana przez Centrum Edukacji
Ekologicznej w Ełku; temat wystąpienia: „Przedsiębiorstwa społeczne - perspektywy
wprowadzania, instytucje wspierania i rozwój”, Ełk, 6 maja



Seminarium ISP i Przewodniczącego Miasta Włocławka pt.: „Kompas w terenie”; referat
na temat wpływu organizacji pozarządowych na procesy decyzyjne w krajach Grupy
Wyszehradzkiej, Włocławek, 20 maja



Seminarium pt. „Skutki wdrażania dyrektywy usługowej dla organizacji pozarządowych i
przedsiębiorstw społecznych”; prezentacja ekspertyzy problemowej, Warszawa, 12
czerwca



Konferencja międzynarodowa zorganizowana przez Fundację im. Stefana Batorego i
Fundację Nowa Eurazja, pt.: „Rosja a Polska: rozwój partnerstwa w sektorze
społecznym”; referat na temat wpływu polskich organizacji obywatelskich na procesy
decyzyjne, Psków, 15-19 czerwca



Seminarium pt.: „Kompas w terenie”, zorganizowane przez ISP i SPLOT Biuro w
Rzeszowie; referat na tematu wpływu organizacji pozarządowych na procesy decyzyjne
w krajach Grupy Wyszehradzkiej, Rzeszów, 30 czerwca
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Sesja tematyczna pt. „Dialog obywatelski w Polsce” na Ogólnopolskim Forum Organizacji
Pozarządowych; Wystąpienie dotyczące omówienia studium przypadku - Rada
Działalności Pożytku Publicznego, Warszawa, 20 września



Sesja tematyczna pt. „Otoczenie prawne działania III sektora – projekt nowelizacji
Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” na Ogólnopolskim Forum
Organizacji Pozarządowych; udział w panelu, Warszawa 20 września



Ogólnopolska konferencja pt: „Organizacje pozarządowe i władza publiczna – droga do
partnerstwa. Praktyka i perspektywy”; moderacja konferencji, Warszawa, 20 października

Wystąpienia w mediach, wywiady i komentarze:



Wystąpienie w TVP 2, TVP 3 Białystok oraz Programie I Polskiego Radia na temat
zawodów przyszłości oraz ekonomii społecznej i zatrudnienia w trzecim sektorze

dr Anna Krajewska
Udział w konferencjach i seminariach:



Seminarium edukacyjno-promocjne upowszechniające dorobek projektu Kompas,
wystąpienie: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w praktyce –
wyniki badań i projektowane zmiany, Rybnik, 7 kwietnia



Sesja upowszechniająca dorobek projektu Kompas w ramach konferencji „Perspektywy
rozwoju Trzeciego Sektora”; wystąpienie: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w praktyce – wyniki badań i projektowane zmiany, Poznań 15 maja



Ogólnopolska konferencja pt: „Organizacje pozarządowe i władza publiczna – droga do
partnerstwa. Praktyka i perspektywy”; wystąpienie: Prawo o organizacjach
pozarządowych, 20 października

dr Magdalena Dudkiewicz
Udział w konferencjach i seminariach:



Sesja upowszechniająca dorobek projektu Kompas w ramach konferencji „Perspektywy
rozwoju Trzeciego Sektora”; wystąpienie: Formy aktywności zarobkowej i niezarobkowej
w organizacjach pozarządowych, 15 maja, Poznań

Tomasz Schimanek
Udział w konferencjach i seminariach:



Sesja tematyczna pt. „Dialog obywatelski w Polsce” na Ogólnopolskim Forum Organizacji
Pozarządowych; wystąpienie: Mapa możliwości realizowania dialogu obywatelskiego
(miejsca i narzędzia), 20 września



Ogólnopolska konferencja pt: „Organizacje pozarządowe i władza publiczna – droga do
partnerstwa. Praktyka i perspektywy”; prezentacja raportu Instytutu Spraw Publicznych
„Dialog obywatelski 2008, 20 października
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Jan Czarzasty,
Udział w konferencjach i seminariach:



Doroczne spotkanie centrów monitorujących stosunki przemysłowe, warunki pracy i
procesy restrukturyzacji, Dublin, 12-13 listopada

Wystąpienia w mediach:


Wypowiedź dotycząca związków zawodowych dla „Polska. Dziennik Łódzki”.

dr Agnieszka Rymsza
Udział w konferencjach i seminariach:



17 marca 2008, Bratysława - seminarium podsumowujące projekt „Udział organizacji
pozarządowych krajów wyszehradzkich w strategicznym zarządzaniu sprawami
publicznymi (governance)” zorganizowane przez Sasakawa Peace Foundation;



27 października 2008, panel ekspercki na temat kondycji trzeciego sektora w Polsce w
2008 roku;

dr Rafał Towalski
Udział w konferencjach i seminariach:



Konferencja inauguracyjna projektu systemowego MPiPS „Poprawa funkcjonowania
systemu dialogu społecznego w Polsce", wystąpienie pt.: „Jakość dialogu społecznego a
kompetencje uczestników", Ożarów Mazowiecki, 15 grudnia

dr Piotr Szukalski



Wypowiedzi dotyczące problemu starzenia się społeczeństwa do: „Dziennika Polska
Europa Świat”, Dziennika Polska”, „Gazety Wyborczej”;

PROGRAM OBYWATEL I PRAWO
Jarosław Zbieranek, analityk / koordynator programu:
Udział w seminariach i konferencjach:


,,

Publikacje i artykuły:
Wybrane wystąpienia w mediach, wywiady i komentarze:
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Media polskie: Gazeta Wyborcza, Polska Times, Gazeta Prawna, Polityka, Rzeczpospolita,
Computerworld, Przegląd, Radio Józef, Dziennik Polski
Jan Grzymski, koordynator:

Udział w konferencjach i seminariach:


Udział w konferencji "Networking for European Citizenship Education", Parlament
Europejski, Strasbourg, czerwiec



Prezentacja pracy "Wschodnioeuropejskość. Antropologiczna próba opisu polskiej
transformacji" podczas konferencji "Zmiana społeczna i dyskurs. Wallerstein w
kontekście środowo-europejskim", Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Poznań,
październik

Artykuły i publikacje:


"Rozmowa czy konfrontacja? Protesty pisane, marsze i strajki w Polsce 2005-2007"
(książka wydana w ramach projektu "Obserwatorium demokracji w Polsce").

Wybrane wystąpienia w mediach, wywiady i komentarze:


Superstacja, Polskie Radio 1

PROGRAM MIGRACJI I POLITYKI WSCHODNIEJ
Piotr Kaźmierkiewicz, ekspert

Udział w seminariach i konferencjach:


Prezentacja na konferencji “Thematic Workshop on Labour Migration”, Międzynarodowa
Organizacja ds. Migracji, SIDA, Komisja Europejska, Kijów, 17 marca



Prezentacja na konferencji “Evaluating the Democracy Assistance Policies of the
Visegrad Four Countries in Belarus” (wystąpienie: Preliminary Findings and Policy
Recommendations of Study into V4 Democracy Assistance to Belarus), Bratysława, 12
kwietnia



Wystąpienie na okrągłym stole “Evaluating the Democracy Assistance Policies of the
Visegrad Four Countries” (wystąpienie “Preliminary Findings and Policy
Recommendations of Study into Polish Democracy Assistance Practices and Priorities),
Instytut Spraw Publicznych, 29 maja



Wystąpienie na seminarium “Challenges of integration policy”, Instytut Spraw
Publicznych, 29 maja
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Rekrutacja uczestników programu stażowego w Petersburgu, 11 lipca



Rekrutacja uczestników programu stażowego w Kijowie, 1 września



Wystąpienie na konferencji “Senior Level Review Meeting of the Soderkoping Process”
(prezentacja: Position of WNIS Labour Migrants in New EU Member States), Swedish
Migration Board, Sztokholm, 3 października



Udział w konferencji “The Future of Hungary’s Immigration Policy”, wystąpienie “New EU
Member States Responding to Challenge of East-West Migration”, Central European
University, 19 listopada



Udział w seminarium prezentującym wyniki projektu stażowego dla ukraińskich
analityków polityki publicznej, 16 grudnia

Publikacje i artykuły:





M. Bieniecki, T. Huddleston, R Kaša, P. Kaźmierkiewicz, I. Ķešāne ,Jak witać imigrantów.
Polityka integracji na Łotwie i w Polsce (Learning to welcome. The Integration of
immigrants in Latia and Poland), raport ISP, sierpień 2008
M. Bieniecki, P. Kaźmierkiewicz, Learning to welcome. Integration of immigrants in
Poland, marzec 2008
“Evaluation of the Democracy Assistance Policies and Priorities of the Visegrad Four
countries - the case of Poland”, raport z badań

Mirosław Bieniecki (badacz):
Udział w seminariach i konferencjach:



Wystąpienie na seminarium eksperckim ”Ukraina, Polska, UE – nowe wyzwania”, Instytut
Stosunków Międzynarodowych UW, Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI,
Fundacja Unia-Polska, Warszawa, 25 stycznia



Prezentacja oraz udział w dyskusji panelowej porównującej doświadczenia migracyjne
Włoch, Węgier i Polski, Demnet, Budapeszt 22 luty



Moderacja spotkania imigrantów ukraińskich z konsulem Ukrainy i przedstawicielem
wydziały konsularnego MSZ „Prawa obywateli Ukrainy w Polsce po wejściu Polski do
strefy Schengen, Nasz Wybór Ukraina, Warszawa, 24 luty



Moderacja spotkania imigrantów ukraińskich z p. Joanną Szewczyk, dyrektorem
Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Nasz Wybór
Ukraina, Warszawa, 18 kwietnia



Wystąpienie na konferencji „Zatrudnianie pracowników ze wschodu.
Polska w strefie Schengen, (wystąpienie: Czy potrzebne jest zatrudnienie cudzoziemców
w Polsce? Wskazane rozwiązania), Warszawa, Gazeta Prawna, 21 kwietnia



Udział w śniadaniu prasowym „Otwarcie rynku pracy” zorganizowanym przez Krajową
Izbę Gospodarczą, Warszawa, 12 maja
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Moderacja spotkania imigrantów ukraińskich z przedstawicielem Departamentu Migracji
MPiPS oraz przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pt. „Praca
Ukraińców w Polsce: możliwości i problemy”, Nasz Wybór Ukraina, Warszawa, 19
czerwca



Udział w debacie nad projektem nowelizacji ustawy o Instytucjach Rynku Pracy, Gazeta
Prawna, 25 czerwca



Wystąpienie na seminarium “Challenges of integration policy”, Instytut Spraw
Publicznych, 29 maja



Udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym dialogu międzykulturowego w Warszawie,
Stowarzyszenie Pasaż Antropologiczny i Opcit, Warszawa, Warszawa 30 października

Publikacje i artykuły:


M. Bieniecki, T. Huddleston, R Kaša, P. Kaźmierkiewicz, I. Ķešāne „Jak witać imigrantów.
Polityka integracji na Łotwie i w Polsce (Learning to welcome. The Integration of
immigrants in Latia and Poland)”, raport ISP, sierpień



M. Bieniecki, A. Cybulska, B. Rogulska, „Integracja ekonomiczna i kulturowa
obcokrajowców w gminie Lesznowola" (wersja elektroniczna, projekt Interreg), luty



M. Bieniecki, M. Pawlak, „Jak stworzyć warunki do udanych inwestycji i jak zintegrować
pojawiających się wraz z tymi inwestycjami imigrantów? Przykład gminy Lesznowola”
(wersja elektroniczna, projekt Interreg), luty



M. Bieniecki, L. Koszeghy (red), „Impact of immigration on Italy, Hungary and Poland”
(wersja elektroniczna, projekt Interreg), marzec



M. Bieniecki, M. Pawlak, „Wpływ imigrantów na lokalne społeczności”, (wersja
elektroniczna, projekt Interreg), marzec



M. Bieniecki, P. Kaźmierkiewicz, „Learning to welcome. Integration of immigrants in
Poland”, marzec

Wystąpienia w mediach, wywiady i komentarze:
Media polskie:


Gazeta Prawna, Polskie Radio I, TV Biznes,

Media zagraniczne:


www.migraceonline.cz, El PAIS

Mikołaj Pawlak (badacz):
Udział w seminariach i konferencjach:


Wystąpienie na konferencji “Learning to welcome: The integration of immigrants in Latvia
and Poland”, Providus, Ryga, 21 sierpnia

Justyna Frelak, koordynator
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Udział w seminariach i konferencjach:


Rekrutacja uczestników programu stażowego w Biszkeku, 10 marca



Udział w konferencji “European Inclusion Index”, British Council, Paryż, 17 – 18 marca



Moderacja na seminarium “Challenges of integration policy”, Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa, 29 maja



Prezentacja na konferencji „Migracje po wejściu Polski do UE - perspektywa
psychologiczna i socjologiczna”, SWPS, Warszawa, 29 – 30 maja



Udział w okrągłym stole „The Future of Migration between the UK and Poland”, Londyn,
Institute for Public Policy Research, 30 czerwca



Rekrutacja uczestników programu stażowego w Kijowie, 1 września



Spotkanie z przedstawicielami Norweskiego Urzędu ds. Integracji i Wielokulturowości, 19
września



Wystąpienie na konferencji "Return Migration to the Maghreb”, European University
Institute Florencja, 3 – 4 listopada



Wystąpienie: „Sytuacja migracyjna Polski” oraz „Działalność Instytutu Spraw
Publicznych” dla grupy ukraińskich dziennikarzy i działaczy organizacji pozarządowych
(Ośrodek Współpracy Europejskiej), ISP, 25 sierpnia



Spotkanie z przedstawicielem administracji miasta Rotterdam nt. emigracji Polaków, 16
września



Udział w konferencji „Migrant Cities Conference, British Council, Glasgow, 25 – 26
listopada

Publikacje i artykuły:


J. Frelak, W. Klaus, Integracja uchodźców w Polsce. Rekomendacje i dobre praktyki,
styczeń

Wystąpienia w mediach, wywiady i komentarze:
Media polskie:


Gazeta Wyborcza, Dziennik Łódzki, Dziennik Polski, Polska, Rzeczpospolita, Polskie
Radio, Radio Puls, BIS, TOK FM, RMFFM

Media zagraniczne:


Frankfurter Rundschau, International Herald Tribune, RFI, telewizja fińska
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