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A.      WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016 

 

1. Informacje ogólne 

 

Fundacja Humanity In Action Polska prowadzi działalność na podstawie wpisu do Krajowego 

Rejestru Sądowego Nr KRS 0000320583 od 30.12.2008 roku. 

  

Dane identyfikacyjne: 

 rodzaj organizacji – Fundacja 

 REGON – 141734840 

 NIP – 701-016-81-18 

 nazwa – FUNDACJA HUMANITY IN ACTION POLSKA 

 siedziba – Warszawa 

 adres – ul. Konwiktorska 7 lok 43/7, 00-216 Warszawa 

 

Skład Zarządu na dzień 31.12.2017 r. : 

 

1. Monika Mazur-Rafał – Prezes Zarządu 

2. Magdalena Szarota – Członkini Zarządu 

 

Skład Rady Fundacji na 31.12.2017 r. : 

 

1. Aleksandra Auleytner 

2. Zbigniew Bujak 

3. Michał Kowalczewski 

4. Jan Król 

5. Waldemar Markiewicz 

6. Grażyna Michałowska 

7. Janusz Reiter 

8. Eugeniusz Smolar  

9. Roland Sprung  

10. Dariusz Stola 

11. Stefan Twardak  

12. Henryk Wujec 

 

Cele i zadania Fundacji: 

 

Celami Fundacji są upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, promowanie działań na 

rzecz praw człowieka oraz skupianie młodzieży wokół idei Fundacji. 

 

Fundacja realizuje swoje cele przez: 

a) organizowanie programów edukacyjnych dla młodzieży w dziedzinie praw człowieka, 

b) oferowanie praktyk w instytucjach i organizacjach zajmujących się prawami człowie-

ka, 

c) wspieranie absolwentów programu w realizacji ich własnych projektów w dziedzinie 

praw człowieka, ułatwianie im nawiązywania bezpośrednich kontaktów z autorytetami 

w tej dziedzinie (system mentoringu), 

d) rozwijanie „senior fellows network”, tj. kontaktów między absolwentami programu, 

e) prowadzenie badań w zakresie praw człowieka, 

f) organizowanie imprez mających na celu upowszechnianie wiedzy o prawach człowie-

ka, 
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g) współpracę z organizacjami partnerskimi Humanity in Action, 

h) współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie edukacji, wymiany 

osób i doświadczeń, 

i) pozyskiwanie i przekazywanie dotacji i grantów, 

j) wspieranie finansowe i niefinansowe uzdolnionych dzieci i młodzieży, 

k) współpracę z mediami. 

 

Działalność statutowa i zadania zrealizowane w 2017 roku: 

 

Priorytety pracy programowej w 2017 r. z dn. 13.12.2016 r.: 
 

1. Kontynuacja i doskonalenie Akademii Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej w 

Polsce według modelu HIA w formacie „Inkubatora idei”, który został opracowany w 

Polsce i przetestowany w latach 2014-2016; 

 

2. Kontynuacja bliskiej współpracy z międzynarodową siecią HIA w wymiarze koncep-

cyjnym, merytorycznym, organizacyjnym w zakresie tworzenia i implementacji no-

wych międzynarodowych programów dla sieci HIA w Warszawie włącznie z tworze-

niem wspólnych strategii oraz działań programowych, fundraisingowych i promocyj-

nych, a także w zakresie dotychczasowych wspólnych projektów tj. akademii praw 

człowieka i aktywności, międzynarodowych programów stażowych w Kongresie USA 

i w Parlamencie Europejskim);  

 

3. Rozszerzanie, dywersyfikacja oraz zwiększenie zakresu oddziaływania oferty progra-

mowej oraz wzmacnianie pozycji Fundacji na ‘rynku’ organizacji pozarządowych jako 

organizacji posiadającej know-why oraz know-how i zasoby eksperckie: 

-  kontynuacja działalności w zakresie przeciwdziałania mowie nienawiści w Polsce: 

uwzględnianie tej tematyki w programach HIA Polska oraz opracowywanie nowych 

form działania w ramach nawiązania do 2 projektów Fundacji z tego zakresu („Pro-

gram antywirusowy: nie dla mowy nienawiści w Internecie” oraz „Start-up! Laborato-

ria akcji wiedzy i aktywizmu przeciw mowie nienawiści”), jak również promowanie 

osiągniętych w wyniku implementacji tych programów dobrych praktyk w szczegó l-

ności za pomocą nowego portalu www.uprzedzuprzedzenia.org,  

-  kontynuacja działalności w zakresie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, 

wielokulturowości oraz wzmacniania standardów demokratycznych i praw człowieka,  

-  kontynuacja działalności w zakresie promowania praw osób z niepełnosprawnościami 

szczególnie poprzez udział w eksperckich projektach, konferencjach i programach 

edukacyjnych, w tym w szczególności w ramach sieci HIA, 

-  udoskonalanie i rozpowszechnianie narzędzi z zakresu edukacji i promocji praw czło-

wieka/edukacji obywatelskiej, w tym wypracowanych przez uczestników/czek projek-

tów HIA Polska pod nadzorem merytorycznym personelu Fundacji HIA Polska w 

szczególności za pośrednictwem nowego portalu www.uprzedzuprzedzenia.org oraz 

narzędzi opartych na Internecie w szczególności mediach społecznościowych; 

 

4. Wspieranie merytoryczne, organizacyjne, fundraisingowe i promocyjne działalności 

absolwentów/ek programów HIA Polska w zakresie praw człowieka i aktywności 

obywatelskiej (tzw. Action Projects i inne projekty) oraz animowanie działalności ich 

sieci absolwentów/ek w Polsce i na Ukrainie (tzw. Senior Fellows Network) oraz 

wspieranie ich działalności w ramach tych sieci wraz ze wzmacnianiem aspektów 

mentoringowych; 

 

http://www.uprzedzuprzedzenia.org/
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5. Kontynuowanie promocji HIA Polska poprzez udział w debatach, spotkaniach, konfe-

rencjach oraz publikacjach eksperckich, jak również i w mediach. 

 

Działalność statutowa i zadania zrealizowane w 2017 roku: 
 

W 2017 r. Fundacja Humanity in Action Polska realizowała następujące projekty: 
 

XII edycja Akademii Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej  

 

 

 
 

 

W 2017 r. zrealizowano XII edycja Akademii Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej, 

w której realizowane były zagadnienia z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i mowie 

nienawiści.  

Cele Akademii były następujące: 

- poszerzenie i pogłębienie wiedzy uczestniczek/uczestników nt. wyzwań z zakresu prze-

strzegania praw człowieka i mniejszości w Polsce w perspektywie historycznej i współcze-

snej, jak również sposobów stawiania czoła tym wyzwaniom przez polskie państwo i społe-

czeństwo w zakresie wielokulturowości, przeciwdziałania ksenofobii, mowie nienawiści i 

dyskryminacji,  

- zaprezentowanie innowacyjnych metod i strategii przeciwdziałania naruszeniom praw czło-

wieka i promocji kultury praw człowieka oraz przedstawienie kluczowych organizacji w po l-

skim systemie ochrony praw człowieka, 

- rozwijanie umiejętności niezbędnych do opracowywania kampanii społecznych przeciwko 

naruszeniom praw człowieka, ksenofobii, mowie nienawiści i dyskryminacji w mediach spo-

łecznościowych, testowanie własnych pomysłów na kampanie i przyczynianie się do zmiany 

społecznej, 

- inspirowanie uczestniczek/uczestników Akademii do podejmowania prospołecznych działań 

na rzecz praw człowieka oraz objęcie ich mentoringiem w zakresie tworzenia i wdrażania 

indywidualnych projektów społecznych, a w konsekwencji rozwijanie ich potencjału lider-

skiego, 

- poszerzenie międzynarodowej sieci aktywistek i aktywistów Humanity in Action i zapro-

szenie nowych uczestniczek i uczestników do aktywnego udziału w działalności sieci. 

 

Dwuetapowa rekrutacja zakończyła się pomyślnym wyborem grupy 24 aktywistów/ek w wie-

ku 18-28 lat, reprezentujących następujące państwa: Polska (10 osób), USA (8 osób), Grecja 

(2 osoby), RFN (2 osoby), Ukraina (2 osoby). Podążając za modelem sieci Humanity in Ac-
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tion, rekrutacja na poziomie indywidualnym stawiała na doświadczenie aktywistyczne oraz 

intelektualny i liderski potencjał młodych ludzi, zaś na poziomie grupowym na różnorodność 

pochodzenia i studiowanych dyscyplin oraz przynależności do grup mniejszościowych. Jeśli 

chodzi o reprezentowane dyscypliny, to uczestnicy/czki studiowali następujące kierunki: 

prawo, politologia, filozofia, socjologia, psychologia (ogólna, organizacyjna i kryminalna), 

literatura komparatywna, stosunki międzynarodowe, studia o migracji, polityka społeczna, 

pedagogika, zarządzanie, historia, dziennikarstwo, gender studies i ekonomia. Natomiast jeśli 

chodzi o kraj pochodzenia, to uczestnicy/czki pochodzili z następujących krajów: Polska (9 

osób), USA (5 osób), Grecja (2 osoby), Ukraina (2 osoby), RFN (2 osoby), Indie (1 osoba), 

Włochy (1 osoba), Salwador (1 osoba) i Wenezuela (1 osoba). Pod względem przynależności 

do różnych grup mniejszościowych w grupie reprezentowane były różne mniejszości naro-

dowe, etniczne, religijne jak również osoby reprezentujące środowiska: imigranckie, LGBTQ 

czy osoby z niepełnosprawnością. 

 

Akademia zgodnie z modelem Humanity in Action składa się z dwóch wzajemnie powiąza-

nych ze sobą części koncentrujących się na pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu umiejętności 

przydatnych przy rozwijaniu projektów aktywistycznych. Umiejętności te uczestnicy/czki na 

bieżąco rozwijają podczas zaprojektowanych przez siebie kampanii społecznych z zakresu 

praw człowieka. Celem części pierwszej było zapoznanie uczestników/czek z polskimi rea-

liami społeczno-kulturowymi w perspektywie historycznej w temacie relacji „mniejszość-

większość” oraz przyjrzenia się, z jakimi wyzwaniami mierzy się współcześnie Polska w od-

niesieniu do praw człowieka, praw mniejszości i wielokulturowości ze szczególnym 

uwzględnieniem problematyki mowy nienawiści. Wykłady i warsztaty prowadzone były 

przez wiodących ekspertów/tki, przedstawicieli/lki organizacji pozarządowych, instytucji pu-

blicznych (w tym uczelni wyższych i instytutów badawczych), mediów, jak też przez aktywi-

stów/stki. Warto dodać, że zwykle byli to przedstawiciele różnych grup mniejszościowych. 

Od strony metodologicznej zajęcia te były oparte na dialogu i uwzględnieniu różnych per-

spektyw krytycznych oraz w większości przeprowadzane metodami aktywizującymi i warsz-

tatowymi.   

Część druga, praktyczna, Akademii oparta była na warsztacie umiejętności tworzenia i pro-

wadzenia kampanii społecznych za pomocą memów, czyli grafik, zdjęć, komentarzy i krót-

kich filmów. Uczestnicy/czki Akademii stworzyli 8 międzynarodowych grup roboczych, któ-

re na podstawie wiedzy zdobytej w części pierwszej Akademii pracowały nad różnymi wy-

branymi przez siebie tematami. Podstawowym zadaniem uczestników/ek było „przetłuma-

czenie” skomplikowanych mechanizmów dyskryminacji i mowy nienawiści na język mediów 

społecznościowych w taki sposób, żeby zainteresować, wywołać emocje czy też poruszyć 

odbiorców/czynie komunikatu i w efekcie przyczynić się do pozytywnej zmiany. Koncepcje 

kampanii społecznych zostały przetestowane w trakcie trwania Akademii za pośrednictwem 

mediów społecznościowych, głównie Facebooka. W ciągu zaledwie kilku dni kampanie spo-

łeczne dotarły do ok. 200 000-250 000 odbiorców, generując tym samym duże zainteresowa-

nie w Internecie. Ponadto, w czasie trwania Akademii (tj. w dniach 26.05-25.06.2017) stronę 

Humanity in Action Polska na Facebooku odwiedziło 99 713 osób, a blog Akademii 

(http://hiapoland2017.blogspot.com) czytało przynajmniej 2800 osób.  

 

Zrealizowano następujące kampanie uczestniczek i uczestników XII Akademii Praw Czło-

wieka i Aktywności Obywatelskiej: 

 

8 tysięcy Żydów / 8 thousand Jews  

(www.facebook.com/8tysiecyZydow/) 

Wobec tak nielicznej grupy Żydów i Żydówek w Polsce antysemicka mowa nienawiści jest 

zjawiskiem, którego występowanie radykalnie wzrosło w ostatnich latach. Jak wygląda życie 

http://hiapoland2017.blogspot.com/
https://www.facebook.com/8tysiecyZydow/
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tej grupy w Polsce? Czy można być dumnym ze swojego pochodzenia i nie bać się pokazy-

wać swojej twarzy? 

Autorzy i autorka: Vladyslav Ivchenko, Miłosz Lindner, Aleksandra Lekowska. 

 

Nie jesteś sama  

(www.facebook.com/niejestessama1/) 
W Polsce pracuje wiele migrantek, a warunki ich pracy pozostawiają wiele do życzenia. Do-

łącz do aktywnych sojuszników kampanii „Nie jesteś sama”, które oferuje narzędzia do roz-

poznawania i reagowania na przypadki molestowania seksualnego imigrantek w miejscu pra-

cy.  

Autorki i autor: Sarah Molina, Eleni Zervos, Vaclav Masek. 

 

Jestem tu  

(www.facebook.com/JESTEMTULGBTQI/) 
Czy młodzi ludzie należący do grona LGBTQI mają wystarczające wsparcie ze strony swoich 

rówieśników, szkoły czy rodziców? Czy mają przestrzeń, w której mogą być sobą? Kampania 

„Jestem tu” wspiera młode osoby ze środowiska LGBTQI, aby budowały swoje życie na wła-

snych warunkach, tworząc sieć opartą o równe traktowanie dla wszystkich.  

Autorki i autor: Sarah Bhatti, Małgorzata Kot, Bryan Stromer. 

 

Troll The Troll  

(www.facebook.com/becomethetroll/?ref=br_rs) 
Hejt zalewa Internet niczym rzesze orków, zalewających Śródziemie. W jaki sposób reago-

wać na ten problem? A może zostawiać hejt samemu sobie? „Troll the Troll” jest inicjatywą, 

w ramach której powstają konkretne odpowiedzi na internetowy hejt dostarczając innym in-

ternautom narzędzi - memów, grafik i ciętych ripost. 

Autorzy i autorka: Robert Brisson, Erik Edman i Agnieszka Chmiel. 

 

#bodystory  

(www.facebook.com/mymamyglos - posty z hasztagiem #bodystory) 
#Bodystory to akcja mająca na celu przełamanie tabu ciążącego na kobiecym ciele. Za dużo 

mówi się o tym, jakie to ciało być powinno, a za mało o tym, jak ciężko w ogóle mieć ciało. 

Jak ciężko być silną dziewczyną, gdy o tym, jak jesteś traktowana decyduje często coś, czego 

nie wybrałaś. Ta kampania to z jednej strony podniesienie dyskusji, a z drugiej crowdfunding 

na rzecz warsztatów body positivity dla nastoletnich liderek, które później te warsztaty po-

wtórzą w swoich szkołach.  

Autorki i autor: Eugenie Becker, Aleksandra Hołyńska, Jay Todd Richey. 

 

No tabu: rainbow edition  

(www.facebook.com/NoTabuRainbow) 
Najlepszym lekarstwem na choroby weneryczne jest abstynencja? Grupa „No tabu: rainbow 

edition” uważa, że jest to edukacja na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego seksu dla mło-

dzieży, koncentrując się przede wszystkim na zgodzie, badaniu kwestii chorób wenerycznych 

i antykoncepcji. W ramach akcji powstanie także podręcznik do edukacji seksualnej. 

Autorki i autor: Erika Gallagher, Agnieszka Przytarska, Yaromyr Udod. 

 

#OdzyskujemyPatriotyzm/#ReclaimingPatriotism 

(www.facebook.com/odzyskujemypatriotyzm/) 
Polski patriotyzm to nie tylko „Rota” śpiewana przed meczem, obudowa na telefon ze zna-

kiem Powstania Warszawskiego, czy jak niektórzy to widzą: niechęć do „obcych”. Według 

inicjatywy #OdzyskujemyPatriotyzm to przede wszystkim poszanowanie konstytucji, pomoc 

https://www.facebook.com/niejestessama1/
https://www.facebook.com/JESTEMTULGBTQI/
https://www.facebook.com/becomethetroll/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/mymamyglos/photos/a.145663532456466.1073741827.144380605918092/431552100534273/?type=3&theater
http://www.facebook.com/NoTabuRainbow
https://www.facebook.com/odzyskujemypatriotyzm/?pnref=story
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uchodźcom, akceptacja mniejszości i walka o społeczną sprawiedliwość – kampania pokazu-

je, czym naprawdę jest poczucie polskości i przynależności.  

Autorki i autor: Marilyn Alvarado, Ana Maria Szilagyi, Jakub Belina-Brzozowski. 

 

Internet inclusive  

(www.facebook.com/InternetInclusive/) 
Niewiele osób wie, że niewidome i niedowidzące osoby korzystają z Facebooka prawie tak 

samo często jak osoby bez wad wzroku. Kampania „Internet Inclusive” nie tylko zwraca na to 

uwagę, ale także zachęca do podejmowania działań, ułatwiających wszystkim korzystanie z 

mediów społecznościowych, zamieszczając pod dodanym zdjęciem/grafiką jej krótki opis, 

tak, aby osoby niewidome i niedowidzące mogły odtworzyć tekst za pomocą aplikacji czyta-

jącej. 

Autorki: Alicja Dańkowska, Kalina Dobrowolska, Vedika Luthra. 

 

Finał Akademii odbył się w formie otwartego wydarzenia pt. „8 pomysłów na kampanie 

społeczne” w Austriackim Forum Kultury 20.06.2017 r., podczas którego uczestniczki i 

uczestnicy Akademii zaprezentowali swoje pomysły na kampanie społeczne i zebrane w pro-

cesie testowania.  

 

Kampanie społeczne uczestniczek/uczestników Akademii promowane były również w ramach 

międzynarodowej sieci Humanity in Action i spotkały się z dużym zainteresowaniem odbior-

ców. 

  

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność  i Przy-

szłość” (EVZ), a uczestnictwo liderów/rek z Grecji było możliwe dzięki funduszom Fundacji 

Stavros Niarchos. Partnerami projektu byli Muzeum Historii Żydów Polskich Polin/Menora 

Info Punkt i Państwo Miasto na Trawie. Program był także realizowany wspólnie z wybrany-

mi organizacjami Koalicji utworzonej w Polsce pod auspicjami Rady Europy, Kampanii „Bez 

nienawiści”, zrzeszającej ponad 100 organizacji pozarządowych, instytucji państwowych i 

innych podmiotów. Rzecznik Praw Obywatelskich RP, dr Adam Bodnar, objął akademię swo-

im honorowym patronatem. Partnerami medialnymi projektu byli: Portal dlastudenta.pl oraz 

stacja radiowa RDC.  

  

Szacujemy, że informacje na temat Inkubatora idei dotarły do co najmniej 370 tysięcy osób. 

  

Więcej informacji: 

http://uprzedzuprzedzenia.org/akademia-praw-czlowieka-i-aktywnosci-obywatelskiej/ 

http://hiapoland2017.blogspot.com  

http://www.humanityinaction.org/Poland/547-warsaw-fellowship 

  

Wywiady radiowe: 

 Radio Kampus  

(http://radiokampus.fm/podcasty/radio_kultury_i_nauki/humanity_in_action___uprze

denia_i_stereotypy.html) 

 Radio Kampus 

(http://radiokampus.fm/podcasty/radio_kultury_i_nauki/humanity_in_action___inkub

ator_ideii.html)  

 Radio Dla Ciebie (http://www.rdc.pl/podcast/horyzonty-akademia-praw-czlowieka/)  

 Radio Dla Ciebie (http://www.rdc.pl/podcast/niedzielny-poranek-edukacja-

rownosciowa/)  

https://www.facebook.com/InternetInclusive/
http://www.humanityinaction.org/Poland/547-warsaw-fellowship
http://radiokampus.fm/podcasty/radio_kultury_i_nauki/humanity_in_action___uprzedenia_i_stereotypy.html
http://radiokampus.fm/podcasty/radio_kultury_i_nauki/humanity_in_action___uprzedenia_i_stereotypy.html
http://radiokampus.fm/podcasty/radio_kultury_i_nauki/humanity_in_action___inkubator_ideii.html
http://radiokampus.fm/podcasty/radio_kultury_i_nauki/humanity_in_action___inkubator_ideii.html
http://www.rdc.pl/podcast/horyzonty-akademia-praw-czlowieka/
http://www.rdc.pl/podcast/niedzielny-poranek-edukacja-rownosciowa/
http://www.rdc.pl/podcast/niedzielny-poranek-edukacja-rownosciowa/
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Niektóre z materiałów medialnych: 

 Wysokie Obcasy  (http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-

obcasy/7,127763,22117146,mamy-glos-%20to-mowimy-%20mamy-cialo-%20to-je-

%20lubimy.html) 

 Pani (Lipiec 2017) 

 Wprost (https://www.wprost.pl/zycie/10038159/Humanity-in-Action-zaproszenie-do-

aplikowania.html)  

 dlastudenta.pl 

(http://studia.dlastudenta.pl/artykul/Inkubator_Idei_2017_juz_niebawem,125509.html) 

 queer.pl (https://queer.pl/news/199651/jestem-tu-mlodziez-lgbtqi-kampania)  

 Magazyn i-D  (https://i-d.vice.com/pl/article/wjn7gb/opowiedz-o-swoich-rozstepach-

bliznach-i-znamionach) 

 Codziennik Feministyczny  (http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-

obcasy/7,127763,22117146,mamy-glos-to-mowimy-mamy-cialo-to-je-lubimy.html) 

http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,127763,22117146,mamy-glos-%20to-mowimy-%20mamy-cialo-%20to-je-%20lubimy.html
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,127763,22117146,mamy-glos-%20to-mowimy-%20mamy-cialo-%20to-je-%20lubimy.html
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,127763,22117146,mamy-glos-%20to-mowimy-%20mamy-cialo-%20to-je-%20lubimy.html
https://www.wprost.pl/zycie/10038159/Humanity-in-Action-zaproszenie-do-aplikowania.html
https://www.wprost.pl/zycie/10038159/Humanity-in-Action-zaproszenie-do-aplikowania.html
http://studia.dlastudenta.pl/artykul/Inkubator_Idei_2017_juz_niebawem,125509.html
https://queer.pl/news/199651/jestem-tu-mlodziez-lgbtqi-kampania
https://i-d.vice.com/pl/article/wjn7gb/opowiedz-o-swoich-rozstepach-bliznach-i-znamionach
https://i-d.vice.com/pl/article/wjn7gb/opowiedz-o-swoich-rozstepach-bliznach-i-znamionach
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,127763,22117146,mamy-glos-to-mowimy-mamy-cialo-to-je-lubimy.html
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,127763,22117146,mamy-glos-to-mowimy-mamy-cialo-to-je-lubimy.html
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Przestrzeń Działania 
 

Mowa nienawiści zalewa i zatruwa Internet, stając się powoli nową normą w komunikacji 

społecznej. Wszyscy to wiemy i obserwujemy.  

 

Statystyki dotyczące wzrostu częstotliwości mowy nienawiści w przestrzeni publicznej 

i wzrostu ilości przestępstw z nienawiści są niepokojące. Porównanie badań Centrum Badań 

nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego z 2014 r. i 2016 r. na temat obecności mo-

wy nienawiści w Polsce pokazuje, że znacznie więcej młodych Polaków i Polek, spotkały 

w Internecie przejawy mowy nienawiści w stosunku do Żydów (wzrost o 15,5 punktów pro-

centowych – z 58,7% do 74,2%). Dramatycznie zwiększyła się też liczba osób, które miały 

do czynienia z dyskryminującymi i nienawistnymi komentarzami pod adresem muzułmanów 

(wzrost o 24,5 punktów procentowych – z 55,3% do 79,8%). Tymczasem, mimo tych alarmu-

jących sygnałów, w Polsce brakuje systemowych działań na rzecz przeciwdziałania mowie 

nienawiści w zakresie edukacji, a polski rząd nie podejmuje odpowiednich działań. Dlatego 

też ten program ma na celu zbudowanie sieci osób, które przyjmą proaktywne postawy wobec 

mowy nienawiści i hejtu i dołożą się w ten sposób do zmiany społecznej. To co jest pewne –  

działać trzeba szybko i zdecydowanie, bo mowa nienawiści jest wszechobecna i niezwykle 

skuteczna.  

 

Jak się jej przeciwstawić? Jak inspirować młodych ludzi w Polsce, by reagowali na to naru-

szenie praw człowieka w swoim otoczeniu? Jak sprawić, by Internet stał się przestrzenią bar-

dziej przyjazną i bezpieczną, szczególnie dla osób pochodzących z grup mniejszościowych? 

Jak skuteczniej promować zaangażowanie i aktywność obywatelską na rzecz praw człowieka 

w sieci?  

W odpowiedzi na te kluczowe pytania w 2017 r. Fundacja HIA Polska zainicjowała dwuletni 

projekt pilotażowy „Przestrzeń Działania”, którego celem jest poszukiwanie i przetestowa-

nie skutecznych i innowacyjnych sposobów reagowania na mowę nienawiści, łącząc narzę-

dzia z zakresu edukacji, technologii i aktywizmu społecznego.  

 

W ramach tej inicjatywy stawiamy sobie następujące cele: 

– wzrost świadomości wśród młodych ludzi na temat mowy nienawiści przy wykorzysta-

niu innowacyjnych i interaktywnych narzędzi takich jak interaktywne książeczki w formacie 

„Zniszcz ten dziennik” promujące różnorodność i tolerancję, łączących historię i edukację 

z zakresu praw człowieka, 
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– włączenie polskich nastolatków/ek do dialogu na temat mowy nienawiści poprzez 

współpracę z influencerami/kami z YouTube przy tworzeniu filmów i vlogów oraz poprzez 

rozwój chat-botów, objaśniających najważniejsze kwestie w przystępny i interesujący sposób, 

– rozpowszechnienie narzędzi przedsiębiorczości społecznej wśród młodych ludzi dzięki 

programowi “Szkoła Działania”, w której realizują oni swoje przedsięwzięcia społecz-

ne w obszarze praw człowieka. 

 

Projekt składa się z następujących trzech filarów: 

 

● Knowledge Hub / Wiedza – skupia się na odkrywaniu, testowaniu i tworzeniu innowacyj-

nych narzędzi edukacyjnych służących do podnoszenia świadomości młodzieży, które będzie 

można wprowadzić na większą skalę. Zakładam, że w projekcie opracujemy 2 interaktywne 

książeczki, z których każda będzie dostępna bezpłatnie zarówno w wersji papierowej, 

w nakładzie przynajmniej 1500 egzemplarzy oraz w formie e-booka. Będą one zachęcać 

do zastanowienia się nad istniejącymi stereotypami i uprzedzeniami w stosunku 

do uchodźców i uchodźczyń oraz osób z niepełnosprawnościami. W 2018 r. powstanie pierw-

sza książeczka dot. uchodźców i uchodźczyń; zaś w 2019 r. dot. osób 

z niepełnosprawnościami. 

 

● Trendsetting Hub / Kreowanie trendów – skupia się na promowaniu reagowania 

na mowę nienawiści i przekazywania wiedzy na ten temat poprzez dialog, użycie atrakcyj-

nych mediów, zaangażowanie popularnych wśród młodzieży influencerów czy modnych apli-

kacji. W ramach tego filaru planujemy wyprodukować co najmniej trzy filmiki z udziałem 

YouTuberów, które dotrą do dużej liczby młodych ludzi. Ponadto opracujemy interaktywną 

aplikację i grę w formie facebookowego chat-bota, która zainicjuje debatę na temat szkodli-

wości mowy nienawiści wśród młodych użytkowników. 

 

● Social Action Hub / Szkoła Działania – czyli program edukacyjno-aktywistyczny, umoż-

liwiający rozwinięcie wiedzy, umiejętności, kompetencji i bazy kontaktów w zakresie przed-

siębiorczości społecznej. W ramach tego filaru zorganizowane zostaną dwie edycje Szkoły 

Działania, których 30 uczestników i uczestniczek (10 w pierwszej edycji i 20 w drugiej) 

otrzyma kompleksowe wsparcie i mentoring. Każdy z uczestników i każda z uczestniczek ma 

za zadanie stworzyć i wcielić w życie pomysł odpowiedzialnego społecznie start-upu albo 

społecznie użytecznego produktu lub usługi, z czego 3-10 pomysłów otrzyma od nas finan-

sowe wsparcie na rozwój. 

 

Wszystkie trzy filary są ze sobą połączone i wzajemnie się uzupełniają. Komponent wiedzo-

wy umożliwia przeniesienie wyników badań naukowych na pole praktycznych atrakcyjnych 

narzędzi edukacyjnych z jednej strony. Z drugiej strony solidna baza wiedzy jest niezbędna 

przy inicjowaniu przedsięwzięć społecznych promujących różnorodność i reagowanie 

na przejawy mowy nienawiści. Aby osiągnąć zamierzone cele, czyli przekonać młodych ludzi 

do reagowania na mowę nienawiści ustanawiając tym samym nowy trend społeczny, ważne 

są szeroko zakrojone działania, które umożliwia zastosowanie technologii. Dzięki technologii 

można dotrzeć do wielu różnorodnych odbiorców i to w czasie rzeczywistym. Dlatego też 

każdy z filarów jest niezbędny i przyczynia się do osiągnięcia zamierzonego efektu. 

 

Inicjatywy uczestników i uczestniczek “Szkoły działania” 
 

Projekt Weroniki Zimnej dotyczy kobiet na rynku IT. Uczestniczka chce, by kobiety dzięki 

kursom i wzajemnemu wsparciu mogły odnaleźć się w zdominowanym przez mężczyzn 

świecie technologii. Agnieszka Świderska zaproponowała aplikację dla nastolatków, która 

http://uprzedzuprzedzenia.org/pierwsze-seminarium-szkoly-dzialania-dzialo-sie/
http://uprzedzuprzedzenia.org/pierwsze-seminarium-szkoly-dzialania-dzialo-sie/
http://uprzedzuprzedzenia.org/pierwsze-seminarium-szkoly-dzialania-dzialo-sie/
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będzie w prosty, ale i rzetelny sposób wyjaśniać wszystkie wątpliwości z zakresu edukacji 

seksualnej. Pomysł Dagmary Fajt opiera się na wsparciu młodzieży z doświadczeniem wy-

kluczenia. Propozycja polega na organizowaniu wyjazdów dla młodzieży migranckiej i 

LGBT+. Główną motywacją miałoby być stworzenie bezpiecznej przestrzeni do wyrażania 

siebie. Z kolei Maria Pruszyńska chciałaby zapobiegać zaburzeniom odżywiania wśród kobiet 

poprzez stworzenie grupy wsparcia. Celem Marty Brodewicz jest przeciwdziałanie seksi-

zmowi w szkołach dzięki kampanii społecznej promującej silne kobiece wzorce. Marek Lega-

szewski chciałby aktywizować dzieci poprzez sport. Jego zdaniem wśród młodzieży, która ma 

trudniejszy start, sport może być dobrą profilaktyką, spełniać funkcje terapeutyczne i zapo-

biegać stosowaniu używek. Julia Celejewska pracuje nad pomysłem stworzenia platformy 

ułatwiającej start w Polsce osobom mówiącym po arabsku. O dialogu międzykulturowym, 

który jest tak ważny w dobie globalnego biznesu, przepływu ludzi i informacji, chce uczyć 

Justyna Langowska. Anna Firgolska proponuje uruchomienie świetlicy dla osób LGBT+, w 

którym każdy miałby szansę czuć się bezpiecznie. Dominika Maj uważa, że potrzebne jest, by 

uczyć chłopców, że agresja nie prowadzi do zakończenia konfliktów. Takie działanie ma 

prowadzić do umacniania postaw anty-przemocowych. Projekty te są tylko przykładem jak 

“Szkoła działania” wyzwala w młodych ludziach ducha inicjatywy i odpowiedzialności spo-

łecznej.  

 

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Fundacji “Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” 

(EVZ). 

  

 

http://www.stiftung-evz.de/eng/home.html
http://www.stiftung-evz.de/eng/home.html
http://www.stiftung-evz.de/eng/home.html
http://www.stiftung-evz.de/eng/home.html
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Animowanie aktywności sieci absolwentów i absolwentek programów Fundacji 

Humanity in Action Polska oraz wspieranie ich w rozwijaniu prospołecznej działalności 

 

 
 

Jednym z głównych priorytetów Humanity in Action jest budowanie i rozwijanie sieci akty-

wistów i aktywistek (tzw. senior fellows network, skrót: SFN), czyli animowanie środowiska 

młodych ludzi o różnych poglądach politycznych, pochodzeniu, statusie społecznym, któ-

rych łączy to, że „nie jest im wszystko jedno”. Dlatego absolwenci i absolwentki programów 

edukacyjnych sieci Humanity in Action po ukończeniu danego programu mogą dołączyć 

do tej sieci i tym samym kontynuować rozwijanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w dzia-

łalności aktywistycznej wspierającej prawa człowieka i społeczeństwo obywatelskie. Osoby 

w sieci korzystają z mentoringu i doradztwa ze strony personelu Fundacji, dzięki czemu mogą 

doskonalić i realizować własne pomysły na aktywność społeczną. Fundacja jest dla nich in-

kubatorem pomysłów bez którego wiele inicjatyw nie mogłoby być zrealizowanych lub ich 

wpływ na zmianę społeczną byłby zupełnie inny. W zależności od swoich preferencji człon-

kowie i członkinie sieci mogą także uczestniczyć w różnych inicjatywach sieci HIA, czyli 

programach stażów zagranicznych, stypendiach, wizytach studyjnych, seminariach czy innych 

inicjatywach wpisujących się w misję i cele sieci Humanity in Action. Z uwagi na różne zain-

teresowania, doświadczenia i preferencje co do profilu działalności tej sieci w Polsce, Funda-

cja HIA Polska w 2017 r. starała się zaoferować szerokie spektrum różnych działań, w które 

absolwenci/absolwentki mogli się włączać. 

 

Pierwszym wspólnym działaniem w tym roku była współpraca w procesie rekrutacyjnym no-

wych osób do Akademii Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej. Dzięki temu mogli oni 

z jednej strony promować program edukacyjny HIA, z drugiej zaś współdecydować o nowych 

członkach i członkiniach sieci.  

Następnie w czerwcu, podczas Akademii Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej zor-

ganizowane zostały 3 spotkania networkingowe między siecią absolwencką a uczestnika-

mi/uczestniczkami Akademii, które były okazją do bezpośredniego spotkania i wymiany po-

mysłów na działanie.  

Między 28 czerwca 1 lipca 2017 r. sieć absolwencka wspomagała działanie stoiska Fundacji 

podczas festiwalu Open’er w Gdyni. Była to okazja do poznania projektów Fundacji i naszej 

sieci przez młodych ludzi uczestniczących w tym największym polskim festiwalu muzycz-

nym. 

W październiku członkowie/członkinie sieci mieli możliwość spotkać się i omówić model 

działania sieci i plany na najbliższe działania o charakterze merytorycznym i integracyjnym. 

Podczas tego spotkania absolwenci/absolwentki mogli podzielić się informacjami o bieżącej 

działalności Fundacji i dowiedzieć się o dalszych możliwościach włączania się w planowane 
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przedsięwzięcia. Dla niektórych osób było to też forum do dzielenia się i skonsultowania po-

mysłów na indywidualne projekty społeczne. W listopadzie odbyło się kolejne spotkanie, po-

święcone wyłącznie planowanym indywidualnym projektom społecznym.  

Natomiast 21 grudnia zorganizowane zostało coroczne spotkanie międzykulturowe tzw. „X-

mas”. Członkowie i członkinie naszej sieci wzięli udział w specjalnych warsztatach z kuchni 

algierskiej, zainspirowanych działalnością startupów społecznych naszych absolwentów i 

absolwentek: “Kuchni Konfliktu” i Gość-Inności. Była to kolejna okazja do rozmów o sytua-

cji dotyczącej praw człowieka i wzrostu ksenofobii w Polsce i na świecie. 

Członkinie i członkowie sieci realizowali także z sukcesem indywidualne projekty społeczne. 

Najnowsze projekty, które były realizowane to: 

 „Inicjatywa Gość-Inność” – projekt Niny Łazarczyk-Bilal kulinarno-społeczny z 

udziałem migrantów/uchodźców, którzy przeprowadzili wraz z edukatorkami warszta-

ty dla ponad 300 uczniów i uczennic szkół podstawowych. Dzięki nim młodzi ludzie 

uczyli się o różnorodności poprzez kuchnię; 

 „Interwencja Pasażerska – akcja Miłosza Lindnera polegająca na aktywizacji otocze-

nia w celu zorganizowanego przeciwdziałania atakom słownym i fizycznym w środ-

kach transportu publicznego przy wykorzystaniu istniejących organów miejskich; 

 “Eksperyment słuchania/Ein Zu(g)hör-Experiment: Berlin-Wrocław-Berlin” – inicja-

tywa Levke Burfeind składająca się z warsztatów aktywnego słuchania na pokładzie 

pociągu Berlin-Wrocław i happeningu w formacie “flashmob” na wrocławskim rynku. 

Projekt miał na celu pokazanie jak oddziaływują na nasze społeczeństwa granice; 

 “Dokumentalni” - akcja Małgorzaty Hermanowicz promująca społecznie zaangażo-

wane kino, która pomaga przełamywać tabu, w ramach której zainicjowano ogólno-

polski konkurs na krótkie materiały dokumentalne o osobach z niepełnosprawnościa-

mi w ich miejscu pracy. 

 

Niezależnie od tego, tak jak informujemy w szczegółowym kalendarium wydarzeń członko-

wie i  członkinie naszej sieci na bieżąco reagowali na naruszenia praw człowieka, organizując 

akcje i projekty obywatelskie i udowadniając zgodnie z modelem HIA, że działać społecznie 

może każdy, a przede wszystkim liczy się motywacja. 
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Kalendarium wydarzeń w roku 2017 
 

 

 
 

12 stycznia 2017 r.  

Media: Radio Kampus o Akademii Praw Człowieka 

Monika Mazur-Rafał, Prezeska Fundacji Humanity in Action Polska (HIA Polska), i Przemy-

sław Iwanek, Dyrektor ds. Mediów Społecznościowych HIA Polska, wzięli udział w dyskusji 

nt. uprzedzeń i stereotypów oraz opowiedzieli o dorocznej Akademii Praw Człowieka i jej 

długofalowych efektach. 

Więcej informacji: 

http://radiokampus.fm/podcasty/radio_kultury_i_nauki/humanity_in_action___uprzedenia_i_

stereotypy.html 

 

 
 

12 stycznia 2017 r. 

Media: Radio Lublin o Akademii Praw Człowieka  
Monika Mazur-Rafał, Prezeska Fundacji HIA Polska, przedstawiła koncepcję programu Aka-

demii Praw Człowieka, zachęcając potencjalnie zainteresowanych do aplikowania. 

Więcej informacji: 

http://uprzedzuprzedzenia.org/humanity-in-action-fellowship-2017/  

 

 
 

1 lutego 2017 r. 

Aktywizm: Prezentacja rezultatów projektu „Wymiany na rzecz zmiany” w Centrum 

Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi 

MamyGłos i OPOWIEDZ SIĘ to dwie nowe inicjatywy – z Poznania i z Łodzi zainicjowane 

dzięki wsparciu Fundacji HIA Polska, a które następnie zostały zaproszone do projektu orga-

http://radiokampus.fm/podcasty/radio_kultury_i_nauki/humanity_in_action___uprzedenia_i_stereotypy.html
http://radiokampus.fm/podcasty/radio_kultury_i_nauki/humanity_in_action___uprzedenia_i_stereotypy.html
http://uprzedzuprzedzenia.org/humanity-in-action-fellowship-2017/
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nizowanego przez Fundację pt.: „WYMIANY na rzecz ZMIANY”. W ramach tej inicjatywy 

aktywiści i aktywistki z różnych miast podjęli próbę przeciwstawienia się fali ksenofobii i 

antysemityzmu, a także przybliżenia kultury żydowskiej młodemu pokoleniu Polaków i Po-

lek. Podczas spotkania można było porozmawiać z twórczyniami filmów, warsztatów i inte-

raktywnej książki o „Żydach i Żydówkach”. O projekcie „WYMIANY na rzecz ZMIANY” 

opowiedział Przemysław Iwanek Dyrektor ds. Mediów Społecznościowych HIA Polska. 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/events/431012223896989/ 

 

 
 

10 lutego 2017 r.  

Konkursy: Kuchnia Konfliktu nominowana w konkursie Wdechy2017  

Przez żołądek do serca…, a stamtąd jak wiadomo już bardzo blisko do głowy, poprzez którą 

można obalać stereotypy na temat „obcych” imigrantów/ek/uchodźców/czyń napływających 

do Europy. Kuchnia Konfliktu to pomysł o podwójnej wartości. Z jednej strony tworzy miej-

sce pracy i godnego zatrudnienia, z drugiej zaś ma na celu oswajanie Polek i Polaków  z kul-

turą krajów ogarniętych konfliktami i zmniejszanie lęków przed nieznanym. Odmienność 

staje się ciekawa (i całkiem smaczna) przy bliższym poznaniu, a dystans znika wraz z oba-

wami, gdy ludzie różnych narodowości zaczynają rozumieć siebie nawzajem. Kuchnię kon-

fliktu realizują członkowie i członkinie sieci HIA Polska Jarmiła Rybicka, Paulina Milewska i 

Maciek Kuziemski. 

Więcej informacji: 

http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/1,502,13,106,Wdechy-2016--Miejsce-roku--

NOMINACJE--ZAGLOSUJ-.html 

 

 
 

11 lutego 2017 r. 

Mentoring i wsparcie: koncert Synergia w Cafe Kulturalna 

W odpowiedzi na rosnącą falę ksenofobii, HIA Polska wsparła mentoringowo i promocyjnie 

rozwój projektu Synergia 1.0. Synergia 1.0 to taniec, radość i muzyka z najdalszych zakątków 

świata. To także spotkanie, które celebrując wielokulturowość pomogło wesprzeć osoby po-

trzebujące z różnych krajów mieszkające w Polsce poprzez Fundację Polskie Forum Migra-

cyjne.  

Więcej informacji: 

http://uprzedzuprzedzenia.org/synergia-koncert-na-rzecz-migrantowtek-i-uchodzcowczyn/ 

https://i-d.vice.com/pl/article/dobra-energia-wraca?utm_source=idpl 

https://www.facebook.com/events/431012223896989/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/1,502,13,106,Wdechy-2016--Miejsce-roku--NOMINACJE--ZAGLOSUJ-.html
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/1,502,13,106,Wdechy-2016--Miejsce-roku--NOMINACJE--ZAGLOSUJ-.html
https://www.facebook.com/PolskieForumMigracyjne/
https://www.facebook.com/PolskieForumMigracyjne/
http://uprzedzuprzedzenia.org/synergia-koncert-na-rzecz-migrantowtek-i-uchodzcowczyn/
https://i-d.vice.com/pl/article/dobra-energia-wraca?utm_source=idpl
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1 marca 2017 r. 

Konkursy: Kuchnia Konfliktu nominowana do nagrody przez Polską Radę Biznesu 

Inicjatywa Kuchnia Konfliktu realizowana przez członkinie sieci HIA Polska Jarmiłę Rybicką 

i Paulinę Milewską została nominowana przez Polską Radę Biznesu w kategorii działalność 

społeczna w 6. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu.  

Więcej informacji: 

http://www.nagrodaprb.pl/dla-mediow/aktualnosc/startuje-6-edycja-nagrod-polskiej-rady-

biznesu  

 

 
 

3 marca 2017 r. 

Inspiracja: Fundacja HIA Polska na Gali Szkoły Dialogu Fundacji Forum Dialogu w 

Teatrze Wielkim  

Podczas uroczystej gala „Szkoły Dialogu”, projektu edukacyjnego Fundacji Forum Dialogu w 

Operze Narodowej w Warszawie wzięło udział ponad tysiąc uczniów i uczennic z całej Pol-

ski, którzy działali na rzecz odkrywania i upamiętnienia żydowskiej kultury w swoich miej-

scowościach. Uczniowie i uczennice otrzymali publikację opracowaną przez HIA Polska „O 

Żydach i Żydówkach”, a także mogli pogłębić swoją wiedzę dot. przeciwdziałania mowie 

nienawiści poprzez udział w konkursach oraz zapoznać się z misją i działalnością fundacji.  

Więcej informacji: 

http://dialog.org.pl/szkola-dialogu/pl/  

 

 
 

13 marca 2017 r. 

Wystąpienia eksperckie: panel dyskusyjny na Festiwalu Kobiet Świata w Londynie 

(Women of the World Festival) z udziałem Magdaleny Szaroty 

http://dialog.org.pl/szkola-dialogu/pl/
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Dyskusja panelowa dotyczyła sytuacji kobiet niepełnosprawnych, a w szczególności koncen-

trowała się na pytaniu, dlaczego niepełnosprawność jest wyłączana z debat na temat intersek-

cjonalności i praw człowieka. Panel był zorganizowany przez kolektyw Sisters of Frida, z 

udziałem uznanych aktywistek na rzecz kobiet niepełnosprawnych, np. Lydia X. Z. Brown, 

Sarifa Patel z Newham’s Disability Forum, Simone Aspis z Alliance for Inclusive Education 

(ALLFIE), Magdalena Szarota, Członkini Zarządu Fundacji HIA Polska, z moderacją Michel-

le Daley z Sisters of Frida.  

Więcej informacji: 

https://www.southbankcentre.co.uk/whats-on/festivals-series/women-of-the-world 

 

 
 

27 marca 2017 r.  

Rozwój absolwentów/ek: kwalifikacja do prestiżowego w programu edukacyjnego 

GLEN Polskiej Akcji Humanitarnej 

Troje członków/kiń sieci HIA Polska Sara Nowacka, Tadeusz Michrowski, Adam Pakulski 

zostało przyjętych do prestiżowego programu GLEN (Global Education Network of Young 

Europeans) realizowanym przez Polską Akcję Humanitarną. 

Więcej informacji: 

http://www.pah.org.pl/ 

 

 
 

4 kwietnia 2017 r. 

Aktywizm: nowe filmy na platformie „Opowiedz się” 
Platforma „Opowiedz się” opracowana przez Elizę Gaust w ramach projektu „Start-up. Labo-

ratoria akcji i idei przeciw mowie nienawiści” jest nadal rozwijana po zakończeniu wsparcia 

w ramach tej inicjatywy. Nowe filmy to opowieści o życiu w Polsce i postawach Polaków i 

Polek z perspektywy feministki z Omanu (Sumaya Al-Weheibi) oraz muzyka z Senegalu 

(Abdoulaye Badij), mieszkających w Polsce. 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/opowiedzsie/videos/784123321766892/  - Abdoulaye Badij 

https://www.facebook.com/opowiedzsie/videos/786827548163136/ - Sumaya Al-Weheibi  

 

https://www.facebook.com/sistersoffrida/
https://www.facebook.com/lmxzb
https://www.facebook.com/ALLFIEUK/
https://www.facebook.com/ALLFIEUK/
https://www.facebook.com/michedaley
https://www.facebook.com/michedaley
https://www.southbankcentre.co.uk/whats-on/festivals-series/women-of-the-world
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pah.org.pl%2Fnasze-dzialania%2F218%2F5568%2Fwez_udzial_w_programie_glen&h=ATOojW3DfD7AVGSxIgKkoODbDxPw6bKDhz3LCsGK01AOQaAHLOCts7h03svnw-_-_UsGzpxSMhzB5A4YEmJaZL2yO54ltCigASfFCuZvyHIxVUY1kgetT2HB7yMNJe1kovvV9jEe&enc=AZN10UOyCmLq0IsXURFOiGwPsIOROuA6YfIoH5L1ctuMBiFgHVS-gNz321eJOPRGYWVviRGx07ElKcNaGPF491Hf7k_t44j1rOL4XioiRCs7hsxAwXXUZ_gI2bYt2CjWVeQRO7KqZZJbVgWidEUqGMZ6Y8Eq4c9-mPGc8xbur1OaYv7m4YlCqNX16UrYkVUz93H-gLatBPNZ1F_I27mjnFOD&s=1
https://www.facebook.com/opowiedzsie/videos/784123321766892/
https://www.facebook.com/opowiedzsie/videos/786827548163136/
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19 kwietnia 2017 r. 

Rozwój: absolwent warszawskiej edycji Akademii Praw Człowieka 2015 Surya Karki na 

liście Forbes’a “Under 30” Asia! 

Surya Karki, absolwent Warszawskiej Akademii Praw Człowieka w 2015 r. znalazł się na 

prestiżowej liście Forbes’a jako założyciel nepalskiej Diyalo Foundation, która poprzez swoje 

działania ułatwia dostęp do darmową edukację dla dzieci z wiejskich obszarów kraju. Surya 

jako współzałożyciel fundacji przyczynił się do budowy kilku szkół oraz poprawy infrastruk-

tury kilkunastu nepalskich szkół na terenach wiejskich.  

Więcej informacji: 

https://www.forbes.com/profile/surya-karki/ 

 

 
25 kwietnia 2017 r. 

Aktywizm: Webinarium wprowadzające do konkursu “O Żydach i Żydówkach” 

Fundacja Humanity in Action Polska wraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyj-

nego wspólnie zrealizowały akcję adresowaną do bibliotek z całej Polski, w ramach której 

zainteresowane biblioteki mogły wziąć udział w konkursie. Celem webinarium było wyja-

śnienie zasad współpracy i konkursu oraz przekazanie podstawowych informacji dot. ksią-

żeczki „O Żydach i Żydówkach” i opracowanych na jej kanwie scenariuszy zajęć. Zaintere-

sowane biblioteki otrzymały pakiety książek autorstwa członków/kiń sieci HIA Polska Sylwii 

Wodzińskiej, Michaliny Ferencz i Jana Kirschenbauma pt.: “O Żydach i Żydówkach”, na ba-

zie których ich personel przeprowadził zajęcia oraz opracował atrakcyjną relację dokumentu-

jącą zajęcia. Webinarium prowadziły: prezeska Fundacji Humanity in Action Polska Monika 

Mazur-Rafał wraz z jedną z autorek Michaliną Ferencz z inicjatywy “MamyGłos” oraz koor-

dynatorka projektów Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Bogna Mrozowska. 

Więcej informacji: 

http://www.biblioteki.org/aktualnosci0/Nagranie_webinarium_wprowadzajacego_do_konkurs

u_O_Zydach_i_Zydowkach0.html 

https://www.youtube.com/watch?v=lYojH2WAPsI 

 

https://www.forbes.com/profile/surya-karki/
http://www.biblioteki.org/aktualnosci0/Nagranie_webinarium_wprowadzajacego_do_konkursu_O_Zydach_i_Zydowkach0.html
http://www.biblioteki.org/aktualnosci0/Nagranie_webinarium_wprowadzajacego_do_konkursu_O_Zydach_i_Zydowkach0.html
https://www.youtube.com/watch?v=lYojH2WAPsI
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17 maja 2017 r. 

Nagrody: National Geographic nagrodził Kuchnię Konfliktu w kategorii "Społeczna 

inicjatywa roku" 

 

Jarmiła Rybicka i Paulina Milewska, członkinie sieci HIA Polska otrzymały nagrodę „Trave-

ler 2017” magazynu National Geographic, najbardziej prestiżową nagrodę podróżniczą w 

Polsce, za realizację inicjatywy Kuchni Konfliktu.  

Więcej informacji:  

http://www.national-geographic.pl/galeria/travelery-2017-najbardziej-prestizowe-nagrody-

podroznicze-w-pols/spoleczna-inicjatywa-roku-kuchnia-konfliktu 

 

 
 

24 maja 2017 r. 

Media: Radio RDC o Akademii Praw Człowieka 2017 r. 

W przededniu rozpoczęcia programu zespół koordynujący Akademię w składzie Sylwia Wo-

dzińska i Przemysław Iwanek opowiedzieli o założeniach “Inkubatora Idei 2017”, aktywi-

zmie, kulturze żydowskiej oraz wciąż narastającej mowie nienawiści. 

Więcej informacji: 

http://www.rdc.pl/podcast/horyzonty-akademia-praw-czlowieka/ 

 

 
 

5 czerwca 2017 r. 

Media: Newsweek o inicjatywie “MamyGłos”  

Newsweek opublikował wywiad z założycielkami inicjatywy “MamyGłos”, w którym opo-

wiadały o motywacji do założenia grupy i rozwoju inicjatywy oraz czym dla nich jest femi-

http://www.rdc.pl/podcast/horyzonty-akademia-praw-czlowieka/
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nizm i działalność na rzecz wzmacniania innych kobiet i dziewczyn. Jedną ze współzałożycie-

lek jest Sylwia Wodzińska, członkini sieci HIA Polska oraz współpracowniczka fundacji.  

Więcej informacji: 

http://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/mlode-feministki-w-polsce-angazuja-sie-w-

walke-o-prawa-kobiet,artykuly,411089,1.html 

 

 
 

20 czerwca 2017 r. 

Media: Radio Kampus o Akademii Praw Człowieka  

Po raz kolejny HIA Polska gościła na antenie Radio Kampus – Prezeska Fundacji Monika 

Mazur-Rafał oraz uczestnicy Akademii Praw Człowieka Ola Hołyńska oraz Miłosz Lindner 

opowiadali o “Inkubatorze Idei” oraz o kampaniach społecznych, które w trakcie jego trwania 

powstały, zapraszając słuchaczy/słuchaczki  na wydarzenie finałowe, podczas którego wszy-

scy uczestnicy/czki mieli zaprezentować wyniki swojej pracy. 

Więcej informacji: 

http://radiokampus.fm/podcasty/radio_kultury_i_nauki/humanity_in_action___inkubator_idei

i.html 

 

 
 

20 czerwca 2017 r. 

Inspiracja: Rzecznik Praw Obywatelskich na finale Akademii Praw Człowieka i Aktyw-

ności Obywatelskiej “Inkubator Idei 2017” 
Podsumowanie działań uczestników/czek Akademii Praw Człowieka 2017 odbyło się w Au-

striackim Forum Kultury. W ramach projektu powstało 8 kampanii społecznych opracowa-

nych przez młodych ludzi dla ich rówieśników/czek, poruszających różnorodną tematykę an-

tydyskryminacyjną dotyczącą osób z niepełnosprawnościami, kobiet, uchodźców, polskich 

Żydów, środowiska LGBTQI+ czy kondycji polskiego patriotyzmu. Wydarzenie uświetnił 

swoim wystąpieniem Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar. 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/events/836814476470480/ 

 

http://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/mlode-feministki-w-polsce-angazuja-sie-w-walke-o-prawa-kobiet,artykuly,411089,1.html
http://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/mlode-feministki-w-polsce-angazuja-sie-w-walke-o-prawa-kobiet,artykuly,411089,1.html
http://radiokampus.fm/podcasty/radio_kultury_i_nauki/humanity_in_action___inkubator_ideii.html
http://radiokampus.fm/podcasty/radio_kultury_i_nauki/humanity_in_action___inkubator_ideii.html
https://www.facebook.com/events/836814476470480/
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28 czerwca 2017 r. 

Inspiracja: HIA Polska na Festiwalu Open’er   
Open’er Festival to nie tylko spotkanie z muzyką, to też spotkania z ludźmi. Różnymi ludźmi. 

Zespół HIA Polska w składzie Przemysław Iwanek, Alicja Łuczyńska, Sylwia Wodzińska 

oraz Marek Beresiński przez cały czas trwania festiwalu spotykali się z uczestnikami/czkami 

festiwalu, opowiadając o działalności HIA Polska, organizowanych przez nią wydarzeniach i 

projektach, zwłaszcza o możliwościach włączania się w inicjatywy przeciw mowie nienawiści 

czy na rzecz promowania kultury praw człowieka i różnorodności. Ponadto była to także oka-

zja do promowania Akademii Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej.  

Więcej informacji: 

https://opener.pl/pl/Info/NGO 

 

 
 

16 lipca 2017 r. 

Media: Radio RDC o Akademii Praw Człowieka  

W „Niedzielnym poranku RDC” zespół Fundacji HIA Polska w składzie Monika Mazur-

Rafał, Prezeska Fundacji i Sylwia Wodzińska wraz uczestnikiem programu Miłoszem Lind-

nerem opowiedzieli o problemach poruszonych na wykładach, warsztatach i dyskusjach pod-

czas miesięcznej Akademii Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej oraz o kampaniach 

społecznych opracowanych podczas jej trwania.  

Więcej informacji: 

http://www.rdc.pl/podcast/niedzielny-poranek-edukacja-rownosciowa/ 

 

https://opener.pl/pl/Info/NGO
http://www.rdc.pl/podcast/niedzielny-poranek-edukacja-rownosciowa/
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23 lipca 2017 r. 

Aktywizm: rozstrzygnięcie konkursu “O Żydach i Żydówkach” 

Jury obejmujące zespół Fundacji Humanity in Action Polska i Fundacji Rozwoju Społeczeń-

stwa Informacyjnego wyłonił zwycięzców konkursu “O Żydach i Żydówkach”. Spośród 100 

zgłoszonych bibliotek, wybrano 5 wyróżniających się relacji z zajęć dotyczących problematy-

ki konkursu, opracowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach/Bibliotekę Pu-

bliczną w Bobrownikach, Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, Biblio-

tekę Publiczną Gminy Dzierżoniów/Filię w Ostroszowicach, Bibliotekę Wiżajny oraz Dolno-

śląską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. Doceniono kreatywne 

podejście, chęć promowania wielokulturowości, dopasowanie do lokalnej specyfiki oraz za-

angażowanie. Konkurs był wspierany przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Czło-

wieka OBWE w Warszawie. 

Więcej informacji: 

http://uprzedzuprzedzenia.org/zwycieskie-biblioteki-konkursu-o-zydach-i-zydowkach/ 

 

 
1 września 2017 r. 

Mentoring i wsparcie: nowa inicjatywa „Gość-Inność” 
Inicjatywa Dobra Strona Świata została opracowana przez członkinie sieci HIA Polska w 

składzie: Nina Łazarczyk, Gosia Sobolewska, Anna Kapiszon oraz Olga Ostas, w partner-

stwie z Fundacją Humanity in Action Polska oraz Kuchnią Konfliktu. Inicjatywa wygrała 

konkurs grantowy organizowany przez sieć HIA dla najlepszych pomysłów na inicjatywy 

sieci absolwenckiej HIA. Do współpracy zostały zaproszone szkoły – dyrekcje szkół, nauczy-

ciele/lki oraz uczniowie i uczennice klas piątych szkół podstawowych, którzy mogli wziąć 

udział w bezpłatnych warsztatach kulinarnych. Podczas zajęć kucharze i kucharki Kuchni 

Konfliktu uczyli dzieci przygotowywać zdrowe i ciekawe dania m.in. kuchni białoruskiej, 

ukraińskiej i algierskiej. Wspólnie z edukatorami/kami inicjatywy Dobra Strona Świata dzieci 

miały okazję porozmawiać na temat migracji w oparciu o wędrówki produktów spożywczych 

- takich jak ziemniaki, goździki czy soczewica. 

Więcej informacji: 

http://uprzedzuprzedzenia.org/inicjatywa-gosc-innosc/ 

 

http://uprzedzuprzedzenia.org/zwycieskie-biblioteki-konkursu-o-zydach-i-zydowkach/
http://uprzedzuprzedzenia.org/inicjatywa-gosc-innosc/
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8 września 2017r. 

Inspiracja: VIII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 

Fundacja Humanity in Action Polska wzięła udział w VIII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw 

Pozarządowych w Warszawie, w którym uczestniczyli/ły przedstawiciele/lki organizacji po-

zarządowych, samorządów, administracji publicznej i biznesu. Wiele uwagi poświęcono 

współpracy wewnątrz sektora pozarządowego, perspektywom rozwoju sektora oraz relacjom 

organizacji z partnerami zewnętrznymi, a także z mieszkańcami/kami społeczności lokalnych.  

Więcej informacji: 

http://ofip.eu/ 

 

 
 

9 września 2017 r. 

Inspiracja: Piknik VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 

Warszawiacy/nki mogli/ły wziąć udział w Pikniku Organizacji Pozarządowych na Krakow-

skim Przedmieściu, by bliżej poznać ich działalność. Na stoisku Fundacji HIA Polska można 

było dowiedzieć się, czym fundacja się zajmuje, jakie są nadchodzące nowe inicjatywy, wziąć 

udział w konkursach z nagrodami i zrobić sobie zdjęcie z wybranym przesłaniem/hasłem.  

Więcej informacji: 

http://ofip.eu/organizacje/fundacja-humanity-in-action-polska/ 

 

 
 

14 września 2017 r. 

Wystąpienia eksperckie: prezeska Fundacji HIA Polska o przeciwdziałaniu antysemity-

zmowi na dorocznej konferencji OBWE (Human Dimension Implementation Meeting)  
Monika Mazur-Rafał została zaproszona do udziału w dyskusji panelowej ekspertów dotyczą-

cej metod edukacyjnych służących promowaniu tolerancji, w kontekście przeciwdziałania 

antysemityzmowi. Na podstawie doświadczeń Fundacji zdobywanych podczas realizacji pro-

http://ofip.eu/
http://ofip.eu/organizacje/fundacja-humanity-in-action-polska/
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jektu “Wymiany na rzecz Zmiany” i promocji interaktywnej książeczki „O Żydach i Żydów-

kach”, wypowiadała się na temat innowacyjnych narzędzi edukacyjnych wypracowanych 

przez HIA Polska. Udział w tej międzynarodowej konferencji, jednej z największych poświę-

conej prawom człowieka, jest dowodem uznania dla działań Fundacji HIA Polska  

Więcej informacji: 

http://www.osce.org/odihr/hdim_2017 

 

 
 

15 września 2017 r. 

Konkursy & Inspiracje: gala rozdania nagród S3KTOR  

Fundacja HIA Polska jako organizacja nominowana w kategorii projektu nowatorskiego za 

grę miejską “Ze Snapchatem po żydowskiej Warszawie” opracowaną przez Mateusza Woj-

cieszaka została zaproszoną na galę rozdania nagród Konkursu S3KTOR. Wraz z innymi no-

minowanymi organizacjami Fundacja zorganizowała swoje stoisko, w ramach którego pro-

wadziła konkurs z nagrodami, zapraszała do zrobienia sobie zdjęcia z wybranym przesłaniem 

i opowiadała o swojej działalności w zakresie przeciwdziałania mowie nienawiści zapraszając 

wszystkich zainteresowanych do współpracy. 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/HIAPolska/photos/ms.c.eJxlzLENwDAMA8GNDFPgK9b~_iwW

pAkvt4UltgXhsk95ZS7~_cU7cQjKZaY~_hS6ityPg~_Jb~;UCTgwgkg~-~-

.bps.a.10155157444204069.1073741914.154951649068/10155157444564069/?type=3 

 

 
 

19 września 2017 r. 

Aktywizm, mentoring i wsparcie: „Szkoła Działania” 
Rozwijanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości społecznej wśród młodych ludzi to 

jeden z celów nowego dwuletniego projektu pilotażowego Fundacji Humanity in Action Pol-

ska „Przestrzeni Działania”. W pierwszej edycji „Szkoły Działania”, czyli kompleksowego 

programu edukacyjnego w zakresie przedsiębiorczości społecznej 10 uczestników/ek ma 

szansę szkolenia się w trakcie licznych warsztatów, wykładów, webinariów i sesji coachin-

gowych z uznanymi ekspertami/tkami, aby samemu/ej stworzyć własną inicjatywę, zgroma-

dzić potrzebny budżet do zapewnienia stabilności finansowej, zrealizować planowane działa-

nia i osiągnąć cel, czyli przyczynić się do zmniejszenia dyskryminacji, ksenofobii czy mowy 

nienawiści.  

http://www.osce.org/odihr/hdim_2017
https://www.facebook.com/HIAPolska/photos/ms.c.eJxlzLENwDAMA8GNDFPgK9b~_iwWpAkvt4UltgXhsk95ZS7~_cU7cQjKZaY~_hS6ityPg~_Jb~;UCTgwgkg~-~-.bps.a.10155157444204069.1073741914.154951649068/10155157444564069/?type=3
https://www.facebook.com/HIAPolska/photos/ms.c.eJxlzLENwDAMA8GNDFPgK9b~_iwWpAkvt4UltgXhsk95ZS7~_cU7cQjKZaY~_hS6ityPg~_Jb~;UCTgwgkg~-~-.bps.a.10155157444204069.1073741914.154951649068/10155157444564069/?type=3
https://www.facebook.com/HIAPolska/photos/ms.c.eJxlzLENwDAMA8GNDFPgK9b~_iwWpAkvt4UltgXhsk95ZS7~_cU7cQjKZaY~_hS6ityPg~_Jb~;UCTgwgkg~-~-.bps.a.10155157444204069.1073741914.154951649068/10155157444564069/?type=3
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Więcej informacji: 

http://uprzedzuprzedzenia.org/szkoladzialania/ 

 

 
 

26 września 2017 r. 

Rozwój: wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim 

Fundacja Humanity in Action Polska wzięła udział w wizycie studyjnej w Parlamencie Euro-

pejskim oraz w konferencji „Models of Civil Society”, zorganizowanych między innymi 

przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu 

Europejskiego oraz polskiego europosła Michała Boniego. W trakcie kilku dni spędzonych w 

Brukseli przedstawiciele Fundacji wzięli udział w otwarciu wystawy oraz debacie poświęco-

nej dysydentom z środkowej i wschodniej Europy, w kontekście obecnego zagrożenia demo-

kracji i praw człowieka. 

Więcej informacji: 

http://www.eppgroup.eu/event/Models-of-Civil-Society 

 

 
 

7 października 2017 r. 

Media: radiowa Czwórka o „Szkole Działania”  
Prezeska Fundacji Humanity in Action Polska Monika Mazur-Rafał udzieliła wywiadu dla 

radiowej Czwórki, opowiadając o najnowszym projekcie przedsiębiorczości społecznej 

“Szkoła Działania”, zachęcając wszystkich do aplikowania. 

Więcej informacji: 

https://www.youtube.com/watch?v=WwgVYlbMB6o&feature=youtu.be 

 

 
 

11 października 2017 r. 

Aktywizm: pierwsze warsztaty kulinarne w ramach projektu “Gość-Inność” absolwent-

ki Niny Łazarczyk 

Inicjatywa “Gość-Inność” Dobra Strona Świata, we współpracy z Kuchnią Konfliktu zorgani-

zowała pierwsze bezpłatne warsztaty kulinarne w Mińsku Mazowieckim. Uczennice i ucz-

niowie klasy piątej z pod okiem Aliny Koushyk przygotowali wyjątkowe potrawy z repertua-

http://uprzedzuprzedzenia.org/szkoladzialania/
http://www.eppgroup.eu/event/Models-of-Civil-Society
https://www.youtube.com/watch?v=WwgVYlbMB6o&feature=youtu.be
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ru kuchni białoruskiej. Warsztaty stanowiły dobrą okazję, by porozmawiać o otwartości, go-

ścinności i migracji, nie tylko ludzi, ale także kulinarnych inspiracji. 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/DobraStronaSwiata/photos/a.741841329355433.1073741828.740

201229519443/742675052605394/?type=3&theater 

 

 
 

12 października 2017 r. 

Media: Fundacja MamyGłos na pierwszej stronie portalu Onet.pl 
Założycielki Fundacji MamyGłos oraz założona przez członkinie sieci HIA Polska Sylwia 

Wodzińska i Michalina Ferencz, udzieliły wywiadu portalowi Onet.pl i znalazły się na pierw-

szej stronie portalu. W wywiadzie stwierdziły m.in. “Wierzymy, że każda z nas ma w sobie 

siłę, którą warto się dzielić”. Dzięki rosnącej popularności dziewczyny mogą coraz skutecz-

niej szerzyć ideę równego traktowania. 

Więcej informacji: 

https://www.onet.pl/?utm_source=kobieta_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allone

t_nitro_new&srcc=ucs&pid=16f228db-491d-4982-9dd9-6f675dc23a23&sid=63eeb4cc-4788-

4ae3-a160-ddd0a01f6209&utm_v=2 

 

 
 

17 października 2017 r. 

Aktywizm: konkurs plastyczny w projekcie Dobra Strona Świata/Gość-Inność 

Aby promować wśród dzieci tolerancję, otwartość na innych, równość i równouprawnienie 

Dobra Strona Świata ogłosiła ogólnopolski konkurs plastyczny na najlepszą pracę pt. “Gość-

Inność”, wykonaną dowolną techniką dla klas 4-6 szkół podstawowych.  

Więcej informacji: 

http://uprzedzuprzedzenia.org/konkurs-gosc-innosc/ 

 

 
 

16-19 października 2017 r. 

Aktywizm, mentoring i wsparcie: pierwsza edycja “Szkoły Działania”  

W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w najnowszym pilotażowym projekcie HIA Polska 

„Szkoła działania” nadesłano wiele ciekawych i ważnych pomysłów na pro-społeczne działa-

https://www.facebook.com/DobraStronaSwiata/photos/a.741841329355433.1073741828.740201229519443/742675052605394/?type=3&theater
https://www.facebook.com/DobraStronaSwiata/photos/a.741841329355433.1073741828.740201229519443/742675052605394/?type=3&theater
https://www.onet.pl/?utm_source=kobieta_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&pid=16f228db-491d-4982-9dd9-6f675dc23a23&sid=63eeb4cc-4788-4ae3-a160-ddd0a01f6209&utm_v=2
https://www.onet.pl/?utm_source=kobieta_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&pid=16f228db-491d-4982-9dd9-6f675dc23a23&sid=63eeb4cc-4788-4ae3-a160-ddd0a01f6209&utm_v=2
https://www.onet.pl/?utm_source=kobieta_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&pid=16f228db-491d-4982-9dd9-6f675dc23a23&sid=63eeb4cc-4788-4ae3-a160-ddd0a01f6209&utm_v=2
http://uprzedzuprzedzenia.org/konkurs-gosc-innosc/
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nia z użyciem narzędzi przedsiębiorczości społecznej. Jury wybrało projekty z największym 

potencjałem na sukces i zmianę społeczną oraz zaprosiło ich autorów i autorki do „Szkoły 

działania”, czyli cyklu edukacyjnego poświęconego przedsiębiorczości społecznej umożliwia-

jącego rozwój własnych inicjatyw. 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/pg/HIAPolska/photos/?tab=album&album_id=101552250213240

69 

 

 
 

18 października 2017 r. 

Wyróżnienia: Humanity in Action Fellowship w światowej czołówce stypendialnych 

programów edukacyjnych. 

Humanity in Action Fellowship, czyli Akademia Praw Człowieka i Aktywności Obywatel-

skiej znalazła się w pierwszej dziesiątce stypendialnych programów edukacyjnych (fellow-

ship) w światowych rankingach opiniotwórczych portali branżowych: Human Rights Care-

ers oraz College Magazine. Program Humanity in Action znalazł się obok tak prestiżowych 

programów jak Fulbright, Princeton, Watson, Robert F. Kennedy Human Rights Legal Fel-

lowship, czy NYU School of Law Fellowship. W ocenach doceniono zarówno międzynaro-

dowy charakter programu, jak i jego formułę - od studium przypadku do realnego pomysłu na 

zmianę społeczną.  

Więcej informacji: 

http://uprzedzuprzedzenia.org/humanity-in-action-fellowship-w-swiatowej-czolowce-

stypendialnych-programow-edukacyjnych/ 

 

 
 

19 października 2017 r. 

Wystąpienia eksperckie: udział w XVIII Kongresie Badaczy Rynku i Opinii  

Fundacja Humanity in Action Polska została zaproszona do udziału w XVIII Kongresie Ba-

daczy Rynku i Opinii by podzielić się swoim know-how oraz know-why w zakresie przeciw-

działania mowie nienawiści. Celem kongresu była dyskusja i wymiana na temat potencjału, 

jaki wnoszą nowoczesne technologie, w tym zwłaszcza technologie VR w przeciwdziałaniu 

dyskryminacji i ograniczaniu mowy nienawiści. Dzięki prezentacjom dowiedzieliśmy się, że 

VR to skok w nową rzeczywistość i coraz bardziej dostępne rozwiązania technologiczne, 

dzięki którym można edukować, kształtować empatię oraz postawy. 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/pg/HIAPolska/photos/?tab=album&album_id=10155225021324069
https://www.facebook.com/pg/HIAPolska/photos/?tab=album&album_id=10155225021324069
http://uprzedzuprzedzenia.org/akademia-praw-czlowieka-i-aktywnosci-obywatelskiej/
http://uprzedzuprzedzenia.org/akademia-praw-czlowieka-i-aktywnosci-obywatelskiej/
https://www.humanrightscareers.com/human-rights-fellowships/
https://www.humanrightscareers.com/human-rights-fellowships/
https://www.collegemagazine.com/what-is-a-fellowship-5-fellowship-to-keep-eye-on/
http://uprzedzuprzedzenia.org/humanity-in-action-fellowship-w-swiatowej-czolowce-stypendialnych-programow-edukacyjnych/
http://uprzedzuprzedzenia.org/humanity-in-action-fellowship-w-swiatowej-czolowce-stypendialnych-programow-edukacyjnych/
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https://www.kongresbadaczy.pl/index.php/agenda#sesja-xi-związki-trudne-acz-kuszące-

moderuje-michał-kociankowski-prelegenci-aleksandra-olkowska-grażyna-skarżyńska-agata-

nowotny-adrianna-cholewa-tomasz-dulinicz 

 

 
 

20-22 października 2017 r. 

Aktywizm, mentoring i wsparcie: inauguracja pierwszej edycji “Szkoły Działania” 

„Szkoła działania” to pilotażowy projekt edukacyjny umożliwiający wybranym uczestni-

kom/kom z całej Polski rozwijanie swoich pomysłów na pro-społeczne działania z użyciem 

narzędzi przedsiębiorczości społecznej. Jury wybrało projekty z największym potencjałem na 

sukces i zmianę społeczną oraz zaprosiło ich autorów/ki do „Szkoły Działania”, czyli cyklu 

edukacyjnego poświęconego przedsiębiorczości społecznej umożliwiającego rozwój wła-

snych inicjatyw. W ramach pierwszej edycji planowane są 2 seminaria w Warszawie, cykl 

webinariów oraz wsparcie mentoringowo-coachingowe. Dla najlepszych inicjatyw przewi-

dziano wsparcie finansowe na rozwój w ramach konkursu.  

Pierwsze 3-dniowe seminarium odbywało się w Centrum Kreatywności Targowa m. st. W-

wy, komercyjnej przestrzeni co-workingowej HubHub oraz w Menora Infopunkt Muzeum 

Polin. W każdej z tych lokalizacji omawiano inne aspekty przedsiębiorczości społecznej. Po-

za tym pierwszy zjazd był również okazją do rozwijania umiejętności w ramach warsztatów z 

pozyskiwania funduszy (crowdfundingu) oraz skutecznego rozwijania i prezentowania inicja-

tyw (design thinking, storytelling).  

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/pg/HIAPolska/photos/?tab=album&album_id=101552425492440

69 

 

 
 

2 listopada 2017 r. 

Konkursy: inicjatywa Fundacji w konkursie #StoryMakers 2017 

Kandydatura Fundacji została zgłoszona do konkursu #StoryMakers2017 zorganizowanego 

przez TechSoup. Do 20 listopada prowadzona była akcja promocyjna zachęcająca użytkowni-

ków i użytkowniczki Internetu do głosowania na naszą historię, opowiedzianą przez Sylwię 

Wodzińską, współzałożycielkę inicjatywy MamyGłos, zajmującej się prawami nastolatek 

Więcej informacji: 

http://a.pgtb.me/pjdKW2/nfldt?w=61525523&e=174368805 

https://www.kongresbadaczy.pl/index.php/agenda#sesja-xi-zwi%C4%85zki-trudne-acz-kusz%C4%85ce-moderuje-micha%C5%82-kociankowski-prelegenci-aleksandra-olkowska-gra%C5%BCyna-skar%C5%BCy%C5%84ska-agata-nowotny-adrianna-cholewa-tomasz-dulinicz
https://www.kongresbadaczy.pl/index.php/agenda#sesja-xi-zwi%C4%85zki-trudne-acz-kusz%C4%85ce-moderuje-micha%C5%82-kociankowski-prelegenci-aleksandra-olkowska-gra%C5%BCyna-skar%C5%BCy%C5%84ska-agata-nowotny-adrianna-cholewa-tomasz-dulinicz
https://www.kongresbadaczy.pl/index.php/agenda#sesja-xi-zwi%C4%85zki-trudne-acz-kusz%C4%85ce-moderuje-micha%C5%82-kociankowski-prelegenci-aleksandra-olkowska-gra%C5%BCyna-skar%C5%BCy%C5%84ska-agata-nowotny-adrianna-cholewa-tomasz-dulinicz
https://www.facebook.com/pg/HIAPolska/photos/?tab=album&album_id=10155242549244069
https://www.facebook.com/pg/HIAPolska/photos/?tab=album&album_id=10155242549244069
https://www.facebook.com/hashtag/storymakers2017?source=feed_text
https://www.facebook.com/TechSoupGlobal/
http://a.pgtb.me/pjdKW2/nfldt?w=61525523&e=174368805
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13 listopada 2017 r. 

Wystąpienia eksperckie: jak zostać aktywistą/ką?– prezentacja w American School of 

Warsaw  

Aby wspierać wolontariat i aktywizm społeczny, American School of Warsaw zaprosiła 

przedstawiciela Fundacji HIA Polska, Przemysława Iwanka na spotkanie się z uczniami i 

uczennicami tej placówki. Dzięki temu spotkaniu młodzież dowiedziała się więcej o działal-

ności HIA Polska i o tym jak każdy/a z nich może przyczynić się do obrony praw człowieka 

w kraju. 

Więcej informacji: 

https://www.aswarsaw.org/learning/service-learning/blog/~board/service-learning-

blog/post/iwanek-humanity-in-action-asw 

 

 
 

8-9 grudnia 2017 r. 

Wystąpienia eksperckie: udział w panelu „Jak uczyć o Konstytucji i prawach obywatel-

skich?” w ramach I Ogólnopolskiego Kongresu Praw Obywatelskich 

Prezeska Fundacji HIA Polska Monika Mazur-Rafał wzięła udział w dyskusji panelowej wraz 

z Agnieszką Milbrandt, prof. Moniką Płatek oraz prof. Pawłem Wilińskim w ramach Pierw-

szego Ogólnopolskiego Kongresu Praw Obywatelskich organizowanego przez Biuro Rzecz-

nika Praw Obywatelskich. W trakcie wydarzenia przeprowadzono aż 36 sesji, które dotyczyły 

najważniejszych obecnie wyzwań z zakresu praw człowieka i praw obywatelskich w Polsce. 

Więcej informacji: 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kpo 

https://watchdogportal.pl/watchdog-article/pierwszy-kongres-praw-obywatelskich-8-9-

grudnia-2017-r/ 

 

 
 

13 grudnia 2017 r. 

https://www.aswarsaw.org/learning/service-learning/blog/~board/service-learning-blog/post/iwanek-humanity-in-action-asw
https://www.aswarsaw.org/learning/service-learning/blog/~board/service-learning-blog/post/iwanek-humanity-in-action-asw
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kpo
https://watchdogportal.pl/watchdog-article/pierwszy-kongres-praw-obywatelskich-8-9-grudnia-2017-r/
https://watchdogportal.pl/watchdog-article/pierwszy-kongres-praw-obywatelskich-8-9-grudnia-2017-r/
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Rozwój: biznes a prawa człowieka - rozwijanie pro-społecznych inicjatyw w ramach 

formuły „Biznes Mixer” 
Czy biznes może wychodzić naprzeciw prawom człowieka? Oczywiście, że tak! Formuła 

„Biznes Mixer” Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych jest na to dowodem. Absol-

wenci i absolwentki Akademii Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej: Nina Bilal, 

Aleksandra Hołyńska, Miłosz Lindner oraz Dominika Maj ze Szkoły Działania przedstawili 

swoje pomysły na działania społeczne członkom Koalicji Prezesi-wolontariusze. Było to wy-

jątkowe wydarzenie, umożliwiające transfer doświadczeń od doświadczonych menagerów/ek 

ze świata biznesu i młodymi aktywistami/tkami.  

Więcej informacji: 

http://www.bizoon.pl/tag/biznes-mixer/ 

 

 
 

21 grudnia 2017 r. 

Międzykulturowe spotkanie przed-świąteczne: wspólne gotowanie i warsztaty kulinarne 

Zgodnie z doroczną tradycją absolwenci/tki programów Humanity in Action Polska spotkali 

się przed świętami. Celem spotkania było poznawanie się młodych ludzi z różnych edycji 

programów i nawiązywanie kontaktów, większa integracja członków/kin sieci dzięki wspó l-

nemu gotowaniu, a także poznanie kuchni marokańskiej. Warsztaty zostały zorganizowane 

we współpracy z Menora Info Punkt oraz 2 inicjatyw absolwenckich Kuchni Konfliktu i 

Gość-Inności. 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/154951649068/photos/?tab=album&album_id=101554110726940

69 

 

 
 

21 grudnia 2017 r. 

Aktywizm: Akademia Praw Człowieka  
Jak co roku w grudniu zainicjowana została rekrutacja do dorocznej Akademii Praw Człowie-

ka 2018 dla aktywistów/ek z Polski i Ukrainy. Działania promocyjne koncentrowały się na 

przykładach aktywności członków/kin sieci HIA Polska oraz na zachęcaniu do aktywności 

społecznej.  

Więcej informacji: 

https://www.humanityinaction.org/pages/97-call-for-applications 

https://www.humanityinaction.org/pages/220-call-for-applications 

http://uprzedzuprzedzenia.org/rekrutacja_akademia_praw_czlowieka_2018/ 

http://www.bizoon.pl/tag/biznes-mixer/
https://www.facebook.com/154951649068/photos/?tab=album&album_id=10155411072694069
https://www.facebook.com/154951649068/photos/?tab=album&album_id=10155411072694069
https://www.humanityinaction.org/pages/97-call-for-applications
https://www.humanityinaction.org/pages/220-call-for-applications
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2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym 

Sprawozdanie finansowe Fundacji jest prezentowane za rok rozpoczynający się dnia 01 

stycznia 2017 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2017roku.  

 

3. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki 

wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania 

finansowe 

 

Fundacja przyjęła sposób sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem art. 45 

ustawy dla jednostek o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-

łalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jedno-

stek, o których mowa w art. 3 ust.3 pkt. 1 i 2 tej ustawy   

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych wewnętrznych jednostek organizacyj-

nych sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe. Fundacja nie posiada jednostek 

samodzielnie sporządzających sprawozdania finansowe. 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiło połączenie z inną 

jednostką organizacyjną, nabycie lub łączenie udziałów.  

 

4. Założenia kontynuacji działalności.  

 

Sprawozdanie finansowe fundacji za rok rozpoczynający się dnia 01 stycznia 2017 roku i 

kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności statutowej przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Fundacji 

nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, 

które wskazywałyby na zagrożenie dla możliwości kontynuacji działalności przez Fundację w 

okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zanie-

chania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności 

 

5. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów 

(w tym amortyzacji) pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawoz-

dania finansowego. 

 

Księgi rachunkowe prowadzone są przez Spółkę EPM Doradcy, na podstawie umowy z dnia 

03 marca 2009 roku na prowadzenie ksiąg rachunkowych. 

Zaprezentowane w niniejszym dokumencie sprawozdanie finansowe sporządzane zostało przy 

zastosowaniu następujących zasad: 

1) sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591 ze zm.), 

2) sprawozdanie finansowe sporządza się zgodnie z konwencją kosztu historycznego, z 

zachowaniem zasady ostrożności, 

3) rok obrotowy Fundacji obejmuje okres trwający dwanaście kolejnych pełnych miesię-

cy kalendarzowych, 

4) rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie kalkulacyjnym. 

  

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. 
 
Wartości niematerialne i prawne 

 

Wartości niematerialne i prawne wycenione są według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy amor-
tyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
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Środki trwałe 

 
Środki trwałe wycenione są według cen nabycia zwiększonych o koszty rozbudowy lub modernizacji, 

pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Zarząd Fundacji uznaje, że przewidywany okres zużycia eksploatowanych środków trwałych nie od-
biega w istotny sposób od okresu amortyzacji podatkowej. Wobec powyższego kwoty rocznych odpi-

sów umorzeń i amortyzacji bilansowej ustala się przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o 

podatku dochodowym od osób prawnych, metodą liniową 

Naliczanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu oddania 
do używania i kończy w miesiącu zrównania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych z wartością 

początkową środka trwałego lub miesiącu przeznaczenia środka trwałego do likwidacji, sprzedaży lub 

stwierdzenia jego niedoboru. 
 

Przedmioty o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 3,5 tys. złotych zaliczane 

do środków trwałych są jednorazowo amortyzowane w miesiącu oddania ich do używania.   

 
Zapasy. 

 

Zapasy są wyceniane według cen zakupu. Zakupy w walutach obcych wykazywane są według śred-
niego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienia faktury. 

 

Należności i zobowiązania krótkoterminowe 
 

Należności i zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. 

Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane są w ciągu roku w wartości nominalnej 

przeliczanej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego 
dokonanie operacji. 

 

Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych  prze-
licza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym 

w dniu bilansowym. 

 
Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i 

pasywów rozlicza się następująco: 

 dodatnie - do przychodów z operacji finansowych, 

 ujemne - do kosztów operacji finansowych. 

 

Odpisy aktualizacyjne na należności tworzone są z zastosowaniem zasad określonych w art. 35 b ust. 
1 ustawy o rachunkowości tj. 

 

1. należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości, 
2. należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, 

3. należności kwestionowane przez dłużników, dłużników z których zapłatą dłużnik zalega a  

wg oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika, spłata należności w umownej kwo-

cie nie jest prawdopodobna,  
4. należności skierowane na drogę postępowanie sądowego, 

5. należności od dłużników uchylających się od zapłaty powyżej jednego roku 

 
 Inwestycje krótkoterminowe 

 

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej, a wyrażone w walu-
tach obcych przeliczane na PLN wg średniego kursu ustalonego na dzień wyceny dla danej waluty 

przez NBP. 

 









3 Uzupełniajace dane o aktywach i pasywach

1 Aktywa trwałe 0,00
2 Aktywa obrotowe 334 272,58
- Zapasy
- środki pieniężne w kasie 1 808,85
- środki pieniężne na rachunkach bankowych 326 282,97
- należności 6 180,76
- należne wpłaty od fundatorów

3 Fundusz Własny 323 076,28
- fundusz statutowy: 323 076,28
- zysk(strata) z lat ubiegłych
- zysk(strata) z roku bieżącego 323 076,28
4 Pasywa - Zobowiązania i Rezerwy 11 196,30
- zobowiązania 11 196,30
- przychody przyszłych okresów

PASYWA
Stan na koniec roku 

bieżącego

AKTYWA
Stan na koniec roku 

bieżącego



4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje p przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

1. Informacja o przychodach organizacji

1.1  Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 678 915,90
a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
c) Przychody z działalności gospodarczej
d) Przychody finansowe 341 924,92
e) Pozostałe przychody 1,20
f) Przychody statutowe 336 989,78

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 678 915,90

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 334 889,78

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych
b) ze środków budżetu państwa
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
d) ze środków państwowych funduszy celowych
e) z budżetu zagranicznego, europejskiego 334 889,78

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2 100,00
a) ze składek członkowskich
b) z darowizn od osób fizycznych 100,00
c) z darowizn od osób prawnych 2 000,00
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)
e) ze spadków, zapisów
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

2.4. Z innych źródeł w tym zysk z lat poprzednich 341 926,12



5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

wysokość
1. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym koszty ogółem kosztów

finansowanych
z 1%

1.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 355 839,62 0,00
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego
c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
d) koszty finansowe
e) koszty administracyjne 114 583,88
f) pozostałe koszty statutowe ogółem 241 255,74




