
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2006

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich

1.  Nazwa wnioskodawcy

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich

2. Siedziba i adres

90-734 Łódź ul. Więckowskiego 33 p. 127

3. Data wpisu do rejestru, nr w rejestrze

KRS nr 0000191928, wpisane w dniu 02.02.2004 r. 

4. Dane dotyczące członków organów wnioskodawcy

Zarząd: Prezes – Rafał Górski, Wiceprezes – Olaf Swolkień

Komisja Rewizyjna: Maciej Kronenberg, Jarosław Prasoł

5. Określenie celów statutowych z podziałem na działalność nieodpłatną i odpłatną

a) działalność nieodpłatna
W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą:

• prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, 
wydawniczej, promocyjnej, medialnej, tłumaczeniowej, organizacyjnej oraz 
monitoringu;

• organizowanie kampanii informacyjno-edukacyjnych;

• przygotowanie raportów, badań, diagnoz, scenariuszy, studiów, ocen, analiz, opinii, 
ekspertyz, dokumentacji, planów, programów, prognoz, strategii, polityk i innych tego 
typu materiałów;

• prowadzenie działalności szkoleniowej;

• organizowanie prelekcji, wykładów, odczytów, konferencji, seminariów, sympozjów, 
spotkań, warsztatów, kursów, projekcji filmowych, obozów, festiwali, jak również 
innych form działalności edukacyjnej i oświatowej;

• udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej i organizacyjnej podmiotom 
i jednostkom, przyczyniającym się do realizacji celu, określonego w paragrafie 4;

• prowadzenie fachowego doradztwa;

• angażowanie sektora biznesu w działania przyczyniające się do realizacji celu 
określonego w paragrafie 4;

• organizowanie i wspieranie finansowe praktyk, staży i wyjazdów studialnych w kraju 
i za granicą;

• wykup, dzierżawa lub stosowanie innych form opieki w stosunku do obszarów 
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przyrodniczo cennych oraz ochrona gatunków zagrożonych ;

• udział w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych 
w zakresie spraw związanych z celami statutowymi;

• współpraca z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi 
działalność w zakresie objętym celami Fundacji;

• współpraca z organami władzy publicznej, samorządami, środkami masowego 
przekazu oraz podmiotami gospodarczymi, a także inicjowanie partnerstwa  
międzysektorowego;

• budowanie i wzmacnianie koalicji pomiędzy partnerami społecznymi (administracja 
publiczna, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, samorządy, społeczeństwo);

• występowanie do właściwych – według kompetencji – władz lokalnych,  
wojewódzkich i krajowych oraz sądów z wnioskami o zastosowanie środków 
zmierzających do usunięcia zaistniałego zagrożenia dla interesu publicznego na 
określonym terenie, zaniechania naruszania interesu publicznego, przywrócenia stanu 
poprzedniego lub naprawy zaistniałych w związku z tym szkód;

• składanie wniosków i zastrzeżeń do projektów, planów, strategii, decyzji i aktów 
prawnych wydawanych przez administrację publiczną, ich konsultowanie i 
opiniowanie również na etapie ich stosowania;

• inne działania realizujące cele statutowe.

b) działalność odpłatna

W zakres działalności odpłatnej, w przypadku posiadania niewystarczającej ilości  
środków statutowych przeznaczonych na pokrycie kosztów działań, wchodzi działalność:

• prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, 
wydawniczej, promocyjnej, medialnej, tłumaczeniowej, organizacyjnej oraz 
monitoringu;

• organizowanie kampanii informacyjno-edukacyjnych;

• przygotowanie raportów, badań, diagnoz, scenariuszy, studiów, ocen, analiz, opinii, 
ekspertyz, dokumentacji, planów, programów, prognoz, strategii, polityk i innych tego 
typu materiałów;

• prowadzenie działalności szkoleniowej;

• organizowanie prelekcji, wykładów, odczytów, konferencji, seminariów, sympozjów, 
spotkań, warsztatów, kursów, projekcji filmowych, obozów, festiwali, jak również 
innych form działalności edukacyjnej i oświatowej;

• udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej i organizacyjnej podmiotom 
i jednostkom, przyczyniającym się do realizacji celu, określonego w paragrafie 4;

• prowadzenie fachowego doradztwa;

• angażowanie sektora biznesu w działania przyczyniające się do realizacji celu 
określonego w paragrafie 4;

• organizowanie i wspieranie finansowe praktyk, staży i wyjazdów studialnych w kraju 
i za granicą;

• wykup, dzierżawa lub stosowanie innych form opieki w stosunku do obszarów 
przyrodniczo cennych oraz ochrona gatunków zagrożonych ;

• udział w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych 
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w zakresie spraw związanych z celami statutowymi;

6. Informację na temat prowadzenia działalności gospodarczej

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

7. Opis działalności prowadzonej w roku 2006

Instytut prowadził działalność w 2006 roku w ramach następujących Programów:

Program „Społeczeństwo obywatelskie”
Program ma na celu promowanie zaangażowania obywateli w życie publiczne, w 
szczególności w działania na rzecz polepszenia kondycji ich lokalnych społeczności.

Wybrane projekty aktualnie realizowane lub zrealizowane w ramach Programu:
1. „Sieć Ośrodków Doradztwa Finansowego i konsumenckiego” – celem projektu jest 
zwiększenie dostępności konsumentów do usług specjalistycznej pomocy i doradztwa. W jego 
ramach prowadzona jest szeroka działalność doradcza w zakresie praw konsumentów w 
dziedzinie kredytów, pożyczek, zadłużenia itp. Instytut wspiera realizację projektu, którego  
koordynatorem jest Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. Więcej informacji:  
www.skef.pl

2. „Europejska Karta Aktywnego Obywatelstwa” – projekt mający na celu opracowanie 
European Charter of Active Citizenship, która ma regulować współpracę między instytucjami 
publicznymi a organizacjami obywatelskimi. Międzynarodowe przedsięwzięcie było 
koordynowane przez dwie włoskie organizacje: Cittadinanzattiva oraz Active Citizenship  
Foundation, a Instytut Spraw Obywatelskich brał w tych pracach aktywny udział, 
przedkładając propozycje, które stały się częścią ostatecznej wersji projektu Karty. Więcej  
informacji: http://www.activecitizenship.net

3. „Obywatele Obywatelom – projekt na rzecz kształtowania demokratycznego ładu 
społecznego i rozwoju aktywności obywatelskiej”. Przedsięwzięcie zakłada promowanie 
inicjatyw społecznych oraz wspieranie szkoleniowo-konsultacyjne lokalnych społeczności,  
organizacji pozarządowych i nieformalnych grup obywatelskich. 

4. „Obywatelski procent” – projekt popularyzujący idee finansowego wspierania przez 
obywateli oddolnych inicjatyw społecznych. Materiały (m.in. plakaty, ulotki, naklejki, strona  
WWW) kolportowane w ramach projektu promują wśród indywidualnych darczyńców i firm 
przekazywanie odpisów podatkowych na działalność organizacji pozarządowych. 

Program „Media obywatelskie”
Program zakłada wspieranie działań na rzecz tworzenia niezależnych, obywatelskich kanałów  
informacji oraz edukację ukazującą rolę, jaką media odgrywają w życiu obywateli. 

Wybrane projekty aktualnie realizowane lub zrealizowane w ramach Programu:
1. „Obywatelska Agencja Informacyjna” – tworzony oddolnie portal internetowy poświęcony 
promocji szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej. Zawiera mnóstwo informacji o 
bieżących wydarzeniach obywatelskich (zarówno już dokonanych, jak i zapowiedzi  
przyszłych), bloki tematyczne o charakterze poradnikowym (m.in. Fundusze dla NGO, prawo 
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ochorny środowiska), obszerne teksty ukazujące przykłady pozytywnych i skutecznych 
działań, foto-galerię z działań obywatelskich itp. Partnerem projektu jest The International  
Communications Forum. Więcej informacji: www.oai.pl

2. „Konfrontacje Obywatelskie” – projekt mający na celu popularyzację działalności  
społecznej na rzecz dobra wspólnego oraz inicjowanie debaty publicznej. W ramach projektu  
ma miejsce produkcja oraz publiczna prezentacja reportaży filmowych, organizacja spotkań 
dyskusyjnych poświęconych ważnym problemom społecznym. Celem Konfrontacji jest m.in.  
promocja takiej tematyki wśród osób, które na co dzień nie mają dostępu do innych źródeł  
informacji, m.in. ze względu na zamieszkiwanie w niedużych miejscowościach, odległych od  
centrów kulturalnych.

Program „Integracja społeczna”
Program ma na celu tworzenie równych szans dla najsłabszych lub dyskryminowanych grup 
społecznych.

Wybrane projekty aktualnie realizowane lub zrealizowane w ramach Programu:
1. „Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz docenienia pracy domowej kobiet” i  
„Kobiety kobietom – projekt wzmocnienia monitoringu i rzecznictwa w zakresie problematyki 
pracy domowej.”. Celem obu przedsięwzięć jest nagłośnienie problemu nieopłacanej pracy 
domowej kobiet oraz zwrócenie uwagi na zarówo finansowy, jak i kulturowo-społeczny 
aspekt tego problemu, a w konsekwencji poprawa sytuacji materialnej i wizerunku 
społecznego kobiet prowadzących dom. W ramach projektów realizowane są m.in. kolportaż  
publikacji (plakaty, ulotki, naklejki, raporty), działania medialne (emisja spotów 
telewizyjnych i radiowych, organizacja konferencji prasowych), prowadzony jest serwis 
internetowy oraz działania lobbingowe. Strona internetowa projektów: www.oai.pl/kasakobiet

2/ „Nasza przyszłość w naszych rękach” – projekt mający na celu promocję profilaktyki  
uzależnień oraz wsparcie grup marginalizowanych na terenie miasta Łodzi. W ramach 
przedsięwzięcia organizowane są warsztaty dla młodzież w szkołach oraz prowadzone są 
grupy wsparcia dla osób pokrzywdzonych i dyskryminowanych. Projekt realizowane przy 
wsparciu Fundacji „Równe Szanse”.

Program „Młodzież i Kultura”
Program ma na celu zwiększanie udziału młodzieży w życiu społecznym oraz rozwijanie  
osobowości młodych ludzi w duchu postaw obywatelskich.

Wybrane projekty aktualnie realizowane lub zrealizowane w ramach Programu:
1. „Od pomysłu do działania – filmowe konfrontacje dla młodzieży” – projekt opiera się na  
organizacji projekcji filmów i paneli dyskusyjnych dla młodzieży. Głównym elementem 
projektu są organizowane nieodpłatnie, w jednym z najpopularniejszych łódzkich kin, pokazy 
filmowe połączone z dyskusją na tematy poruszane w filmach. Tematyka oscyluje od  
aktywności obywatelskiej, przez świadomość kulturową, historyczną i społeczną, po ochronę 
środowiska. 

2. „Kultury w obiektywie” – projekt ma na celu promocję różnorodności kulturowej,  
uwrażliwienie na wartość dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie postaw tolerancji i  
szacunku wobec odmienności kulturowej i etnicznej. Przedsięwzięcie popularyzuje 
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różnorodność kulturową poprzez organizowanie otwartych dla publiczności prezentacji form 
wizualnych, takich jak slajdy, filmy, muzyka, fotografia, multimedia. Strona internetowa  
projektu: www.kultury.org

3. “Wolontariat europejski” – celem projektu jest promocja idei wolontariatu i edukacji  
nieformalnej. W ramach przedsięwzięcia organizowane jest wsparcie merytoryczne, 
organizacyjne i finansowe dla młodych osób, które chcą odbyć staż zagranicą realizując  
projekty na rzecz społeczności lokalnych. Dotychczas wolontariusze Instytutu realizowali  
projekty m.in. w Holandii, Finlandii i Niemczech.

Program „Rozwój zrównoważony”
Program ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwu i władzom, na poziomie lokalnym i 
ogólnopolskim, na terenach zurbanizowanych i rolniczych, na potrzebę zachowania i ochrony 
środowiska. Celem programu jest również tworzenie możliwości dla działania i 
zaangażowania obywatelskiego na rzecz dziedzictwa przyrodniczego i zrównoważonego 
rozwoju.

Wybrane projekty aktualnie realizowane lub zrealizowane w ramach Programu:

1. „Kampania społeczna TIR-y NA TORY” – projekt poświęcony promocji polityki transportowej 
przyjaznej ludziom i środowisku. Jego celem jest rozwój przyjaznych dla środowiska i zdrowia  
człowieka form transportu, a konkretnie przerzucenie znacznej części ruchu tranzytowego i 
transportu towarów z TIR-ów na kolej. Promowane w ramach projektu rozwiązania są wzorowane 
na tych, które wprowadzono w życie w Szwajcarii, Austrii i Niemczech. Projekt obejmuje wiele 
działań – od kampanii informacyjno-medialnej, po lobbing w Parlamencie na rzecz 
wprowadzenia ustawowego wsparcia dla proponowanych rozwiązań. Strona internetowa 
projektu: www.tirynatory.pl

2. „Koniczynka.org” – internetowy serwis informacyjno-edukacyjny poświęcony ochronie 
środowiska i przyrody oraz rozwojowi zrównoważonemu. Jego celem jest dostarczenie 
użytkownikom Internetu wyczerpujących, lecz podanych w przystępnej formie informacji na  
temat wartości przyrody i środowiska naturalnego oraz ich zagrożeń i sposobów ochrony.  
Strona internetowa projektu: www.koniczynka.org

3. „Ocal bezcenną Dolinę Rospudy!” – ogólnopolska kampania obywatelska na rzecz 
zachowania unikalnego w skali Europy ekosystemu doliny rzeki Rospudy. Projekt ma na celu 
zmianę przebiegu planowanej obwodnicy miasta Augustowa, która w obecnej wersji ma 
zniszczyć teren bardzo cenny przyrodniczo, siedlisko wielu chronionych i rzadkich gatunków 
roślin i zwierząt. Więcej informacji: www.pracownia.org.pl/rospuda

4. „World Carfree Network” – Instytut Spraw Obywatelskich realizuje międzynarodowe, 
sieciowe projekty na rzecz transportu ekologicznego w ramach World Carfree Network. 
Celem tych działań jest międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie transportu oraz 
wzajemne wspieranie się inicjatyw z różnych krajów w promocji wartościowych rozwiązań 
transportowych przyjaznych ludziom Więcej środowisku. Więcej informacji: 
www.worldcarfree.net

5. „Ecotourism.org.pl” – projekt mający na celu stworzenie i promowanie w Polsce 
innowacyjnego modelu ekoturystyki – turystyki zrównoważonej, neutralnej dla środowiska, a 
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jednocześnie generującej środki na rzecz ochrony przyrody. Projekt promuje walory 
przyrodnicze kraju i ich poznawanie, ale z zachowaniem daleko posuniętych norm ich 
ochrony i dbałości o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Strona internetowa projektu: 
www.ecotourism.org.pl

6. „Organizmy modyfikowane genetycznie (GMO) – monitoring społeczny” – projekt 
monitoringu polityki władz Polski i Unii Europejskiej w zakresie ochrony ludzi i środowiska 
przed potencjalnymi negatywnymi skutkami rozwoju biotechnologii. W ramach projektu  
eksperci Instytutu biorą udział w pracach komisji doradczych przy instytucjach państwowych,  
m.in. Ministerstwie Środowiska. Przygotowywane są również publikacje prasowe poświęcone 
problemowi, działacze Instytutu aktywizują społeczeństwo do udziału w akcjach 
obywatelskich dotyczących tego problemu (m.in. zbieranie podpisów pod petycjami do 
Parlamentu Europejskiego) itp.
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