
Dla Dobra Wspólnego



Przedstawiam Państwu folder 
Prezentujący działalność insty-
tutu sPraw obywatelskich. dzia-
łalność, w ramach której staramy 
się nie zaPominać o słowach artu-
ra schoPenhauera: „Kto przyszedł 
na świat, by na serio oświecać go 
co do spraw najważniejszych, 
ten może mówić o szczęściu, jeśli 
wyniesie sKórę cało”.

rafał górsKi, Prezes zarządu iso

instytut spraw obywatelskich (iso) jest niezależną od partii i grup interesu instytucją badawczo-eduka-
cyjną (think-tankiem) o statusie organizacji pożytku publicznego. instytut powstał w 2004 roku. 

„zwiększyć liczbę obywateli działających dla dobra wspólnego” to misja instytutu. cel, do którego 
dążymy, to społeczeństwo, państwo i kultura zorganizowane wokół idei dobra wspólnego. 

instytut koncentruje swoje działania wokół czterech głównych obszarów tematycznych: 
spo � łeczeństwo obywatelskie 
media i kultura �
przyroda i jakość życia �
gosp � odarka społeczna

od początku naszej aktywności staramy się skupiać wokół instytutu ekspertów, którzy w ramach pro-
wadzonych przez nas projektów są zainteresowani działalnością dla dobra wspólnego.

instytut kieruje swoje działania zarówno do zwykłych obywateli, jak i do administracji publicznej, 
samorządów, mediów i organizacji pozarządowych. współpracujemy z instytucjami krajowymi i za-
granicznymi.

w ramach naszych projektów realizujemy m.in. ogólnopolskie kampanie społeczne, seminaria eks-
perckie i konferencje prasowe, prowadzimy tematyczne serwisy internetowe, wydajemy raporty, 
filmy i publikacje książkowe.

 



audycja radiowa „czy masz świadomość...?”

szkolenia dla organizacji Pozarządowych

instytut spraw obywatelskich w swojej działalności kieruje się następującymi wartościami:

sPołeczeństwo obywatelskie 
samorządność, �  czyli faktyczny udział obywateli w procesach decyzyjnych we wszelkich moż-
liwych sferach życia publicznego.
(re)animacja społeczeństwa. �  sprzeciwiając się zarówno wszechmocnemu państwu, jak 
i liberalnemu egoizmowi, dążymy do odtworzenia tkanki inicjatyw społecznych, kulturalnych, 
religijnych itp., dzięki którym zamiast biernych konsumentów zyskamy aktywnych obywateli. 
solidarne społeczeństwo. �  egoizmowi i uznaniowej filantropii przeciwstawiamy społeczeństwo 
gotowe do wyrzeczeń w imię systemowej pomocy słabszym i wykluczonym oraz w celu stwarzania 
im realnych możliwości poprawy własnego losu.

media i kultura 
media obywatelskie, �  czyli takie, które w wyborze tematów i sposobów ich prezentowania 
kierują się interesem społecznym zamiast oczekiwaniami swoich sponsorów.
wolna kultura. �  chcemy takiej ochrony własności intelektualnej, która nie będzie ograniczała 
dostępu do kultury i dorobku ludzkości.

jakość Życia i Przyroda
rozwój autentyczny, nie pozorny � . kultowi wskaźników ekonomicznych i wzrostu konsump-
cji, przeciwstawiamy dążenie do podniesienia jakości życia, na którą składa się m.in. sprawna 
publiczna służba zdrowia, powszechna edukacja na dobrym poziomie, wartościowa żywność 
i czyste powietrze.
ochrona dzikiej przyrody, �  która obecnie jest niszczona i lekceważona w imię indywidualnych 
zysków i prymitywnie pojmowanego postępu. 

gosPodarka
gospodarka dla człowieka – nie odwrotnie � . zamiast pochwał „globalnego wolnego han-
dlu”, postulujemy dbałość o regionalne i lokalne systemy ekonomiczne oraz domagamy się, by 
państwo chroniło interesy swoich obywateli, nie zaś ponadnarodowych korporacji i „zagranicz-
nych inwestorów”. 



Posiedzenie senackiej komisji rolnictwa i rozwoju wsi Poświęcone gmo

stoisko na „slot art festiwal” w lubiąŻu

STRONA 4 
(zdjęcie tirów na platformach)

wybrane projekty realizowane przez instytut:

„gmo – z czym to się je?” – projekt poświęcony zwiększaniu świadomości obywateli na temat fak-
tów i mitów związanych z genetycznie modyfikowanymi organizmami (gmo). Projekt zakłada m.in. 
wydanie książki „świat według monsanto”, publikację raportu eksperckiego oraz organizację semina-
rium z udziałem specjalistów i parlamentarzystów. więcej informacji: www.naturalnegeny.pl

„dajmy odetchnąć miastu” – głównym celem programu była promocja transportu publicznego w 
największych polskich miastach. w ramach projektu m.in. zorganizowaliśmy dwie konferencje w mi-
nisterstwie środowiska, wsparliśmy organizację wydarzeń promocyjnych w blisko 100 miastach oraz 
wydaliśmy raport „Polityka transportowa”. więcej informacji: www.miastowruchu.pl

„tir-y na tory” – ogólnopolska kampania społeczna poświęcona popularyzacji tranzytu towarów 
przez Polskę przy udziale kolei. w ramach przedsięwzięcia przygotowaliśmy m.in. objazdową wy-
stawę zdjęć wielkoformatowych, którą mogli obejrzeć mieszkańcy kilkunastu dużych miast. jednym 
z efektów projektu było umieszczenie w budżecie państwa na rok 2007 funduszy (15 milionów zło-
tych) na pilotażowy program „tiry na tory”.



konferencja Prasowa w ministerstwie środowiska Podczas kamPanii  
euroPejski tydzień zrównowaŻonego transPortu 

konsultacje sPołeczne Przed urzędem wojewódzkim w łodzi

„centrum wspierania rad pracowników” – głównym celem projektu jest stworzenie warunków 
sprzyjających powstawaniu i rozwojowi rad pracowników w przedsiębiorstwach. w  ramach przedsię-
wzięcia przeszkoliliśmy blisko 500 osób, zorganizowaliśmy konferencję w senacie rP oraz prowadzimy 
telefoniczną info-linię. Ponadto, wydaliśmy raport ekspercki zawierający wyniki ogólnopolskich badań 
poświęconych kondycji rad pracowników. więcej informacji: www.radypracownikow.info

„zrobione, docenione, wiele warte…” – ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na 
rzecz docenienia pracy domowej kobiet. w ramach projektu przygotowaliśmy m.in. raport „nieopła-
cana praca domowa – jak ją traktować, żeby skutecznie tworzyć podstawy opiekuńczego społeczeń-
stwa?”, zorganizowaliśmy konferencje prasowe w 16 miastach wojewódzkich oraz przygotowaliśmy 
spoty radiowe emitowane przez Program i Polskiego radia. więcej informacji: www.kasakobiet.oai.pl

„abc aktywności obywatelskiej” – celem projektu był rozwój potencjału organizacji społecznych 
z małych społeczności lokalnych poprzez udzielenie wszechstronnego wsparcia informacyjnego, tech-
nicznego i szkoleniowego. w ramach projektu przygotowaliśmy film dokumentalny „dolina strugu”, 
wydaliśmy trzy numery biuletynu informacyjnego „aktywność obywatelska” oraz zorganizowaliśmy 
kilkanaście szkoleń i pokazów filmowych, połączonych z debatami z udziałem publiczności.

ABC



okładka 45 numeru „obywatela’’

okładka ksiąŻki z tekstami edwarda abramowskiego

instytut spraw obywatelskich jest współwydawcą opiniotwórczego kwartalnika „obywatel”. Pismo 
analizuje aktualne zagadnienia społeczno-polityczne oraz przypomina tradycje polskiej myśli spo-
łecznej i działań obywatelskich. 

na łamach pisma często poruszamy tematy, które rzadko lub w ogóle nie pojawiają się w innych 
mediach. Prezentujemy wyczerpujące analizy wielu tzw. trudnych tematów, przedstawiamy alter-
natywne rozwiązania, nasze łamy służyły licznym dyskusjom. w „obywatelu” gościło wielu spośród 
najciekawszych polskich analityków rzeczywistości, m.in. zygmunt bauman, ryszard bugaj, 
grzegorz Kołodko, bernard margueritte, jadwiga staniszkis. jako jedyni lub nieliczni w kraju 
prezentowaliśmy też opinie czołowych myślicieli z kręgów tzw. antyglobalizmu, ekonomii alterna-
tywnej i myśli ekologicznej. 

czytelnikami pisma są zarówno zwykli obywatele, jak i społecznicy, samorządowcy, parlamentarzy-
ści, dziennikarze, studenci, naukowcy.

więcej informacji: www.obywatel.org.pl

instytut spraw obywatelskich jest również współwydawcą książek w ramach biblioteki „obywate-
la”.  Projekt ma na celu wydawanie publikacji szerzej poruszających problematykę obecną w kwartal-
niku, ze szczególnym uwzględnieniem proponowania alternatyw wobec negatywnych zjawisk.



konferencja Prasowa towarzysząca wystawie „tiry na tory!”

kuluary międzynarodowej konferencji „genetycznie zmodyfikowane organizmy a środowisko 
Przyrodnicze”, na uniwersytecie kardynała stefana wyszyńskiego

ludzie
największym dobrem instytutu są ludzie – eksperci, analitycy, współpracownicy, wolontariusze. 
wyróżnia ich aktywne uczestnictwo w życiu publicznym. zachęcamy osoby z dorobkiem naukowym 
lub doświadczeniem praktycznym, aby dołączyły do zespołu naszych ekspertów i współpracowników. 
w ramach działań, pod szyldem instytutu oferujemy m.in. pomoc w prowadzeniu badań i przygo-
towywaniu publikacji. instytut oferuje również możliwość odbycia praktyk i staży, w czasie których 
młodzi ludzie mają szansę na zdobycie cennego doświadczenia.

organizacje
jesteśmy otwarci na współpracę z innymi polskimi i zagranicznymi organizacjami, które w swojej 
działalności kierują się podobnymi wartościami. instytut jest członkiem krajowych i międzynarodo-
wych sieci, m.in. koalicja Polska wolna od gmo (www.polska-wolna-od-gmo.org), koalicja lanc-
korońska na rzecz zrównoważonego transportu (www.lanckoronska.eu), european consumer debt 
network (www.ecdn.eu), international association of Public transport (www.uitp.org). 

media
instytut opiera swoją działalność edukacyjno-informacyjną na ścisłej współpracy ze środkami ma-
sowego przekazu. dziennikarze bardzo często wykorzystują projekty realizowane przez instytut do 
przygotowania materiałów medialnych. nasi eksperci i współpracownicy uczestniczą w programach 
telewizyjnych i radiowych oraz udzielają wywiadów dla prasy. współpraca instytutu z dziennikarza-
mi polega również na pomocy w tworzeniu publikacji prasowych opartych na własnych badaniach, 
analizach i raportach.

sPonsorzy
instytut jest organizacją o statusie fundacji pożytku publicznego. realizuje projekty non profit. wszel-
kie dotacje i darowizny od osób prywatnych i darczyńców instytucjonalnych przeznaczmy na działal-
ność statutową. lista najważniejszych sponsorów: fundusz inicjatyw obywatelskich, ministerstwo 
środowiska, fundusz dla organizacji Pozarządowych, fundacja fundusz współpracy, narodowy fun-
dusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, komisja europejska (intelligent energy europe).



instytut sPraw obywatelskich
ul. więckowskiego 33/127, 90-734 łódź 
tel./fax.: (042) 630 17 49

e-mail: iso@iso.edu.pl
http://www.iso.edu.pl

bank spółdzielczy rzemiosła w łodzi
11 8784 0003 0005 0010 0013 0001
przekaż 1% – krs 0000191928

wsparcie udzielone przez islandię, liechtenstein, i norwegię poprzez dofinansowanie ze środków mechanizmu 
finansowego europejskiego obszaru gospodarczego oraz norweskiego mechanizmu finansowego,  
a także ze środków budżetu rzeczpospolitej Polskiej w ramach funduszu dla organizacji Pozarządowych.

ABC


