Drodzy Sympatycy INSPRO,
z większością z Was znamy się tylko wirtualnie,
ale to właśnie dzięki Wam, był to kolejny rok, w którym
wiele się działo. 2017 rok to czas ciężkiej pracy wielu
osób i rozwoju INSPRO w nowych obszarach.
Gdyby nie Wasze zaangażowanie: podpisywanie
petycji/apelów, udział w wydarzeniach i akcjach,
przekazywanie darowizn czy 1% podatku – większość
z tego, o czym piszemy poniżej nie miałaby miejsca.
Dziękujemy za Wasze zaufanie i wsparcie!
Dziękujemy, że jesteście z nami!
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Przed nami kolejne wyzwania. Wiele pracy i wysiłku.
Zdajemy sobie sprawę, że nie będzie łatwo. Obiecujemy,
że zrobimy co w naszej mocy, by działać nadal w Twoim interesie.
Mamy nadzieję, że nam w tym pomożesz. Na pewno poprosimy Cię o pomoc,
kiedy będzie potrzebna: o podpisanie petycji, wysłanie listu do rządzących,
wzmocnienie naszego głosu podczas debat, czy o dołączenie do nas na demonstracji.
Teraz, jeśli możesz, pomóż nam zebrać środki byśmy mogli
wciąż patrzeć politykom na ręce.

Przekaż swój 1% podatku.
Rozliczając PIT wpisz nr KRS 0000 19 19 28
lub skorzystaj z naszego darmowego programu PIT
www.inspro.org.pl/program-pit.

Przedstawiamy najważniejsze rezultaty
INSPRO w 2017 roku

Dzięki nam Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
prowadzi prace nad projektem ustawy, która ma
wprowadzić do polskich przepisów jednolity
i oﬁcjalnie obowiązujący znak „wolne od GMO”.
To nasz największy sukces!
Ponadto prowadziliśmy też inne działania rzecznicze, m.in. wspólnie z przedstawicielami z Niemiec
i Austrii zorganizowaliśmy debatę ekspercką „Tak
dla jednolitego znakowania wolne od GMO”.
Oprócz oﬁcjalnych komentarzy i uwag do projektu
ustawy, które wystosowały organizacje zainteresowane tym tematem, Ministerstwo otrzymało
ponad 1600 maili z apelem o wprowadzenie do
polskiego prawa znaku „wolne od GMO”.

Przekazaliśmy Prezydentowi RP ponad

223 tys. podpisów
pod petycją ws. wprowadzenia
ułatwień dla obywatelskich ustaw.
Wraz z Kancelarią Prezydenta RP
oraz ekspertami utworzyliśmy zespół,
który prowadzi obecnie prace nad nowelizacją
ustawy o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej.

Wspieraliśmy w codziennym funkcjonowaniu ponad 150
podmiotów ekonomii społecznej, w tym przede wszystkim
organizacje pozarządowe, m.in. poprzez ponad 1500 h
porad specjalistycznych, 350 h szkoleń, wsparcie ﬁnansowe, czy projekty stron www i materiałów promocyjnych.

Zebraliśmy ponad 20 tys. podpisów poparcia
dla postulatu umożliwienia dorabiania do
świadczeń przez opiekunów osób niepełnosprawnych.
Narodowa Rada Rozwoju zainteresowała się
naszym pomysłem na inicjatywę legislacyjną,
która dotyczy objęcia zabezpieczeniem socjalnym opiekunów rodzinnych (osób nieodpłatnie opiekujących się w domu osobami niepełnosprawnymi lub starszymi).

Wydaliśmy raport ekspercki „Odzyskajmy centra miast”, a także uruchomiliśmy
wysyłkę apelu do decydentów ws. ograniczenia smogu samochodowego poprzez uspokojenie i ograniczenie ruchu w centrach miast. W wyniku tych działań
Minister Emilewicz zapowiedziała, że jest wola polityczna, by przekazać samorządom prawa do uspokojenia ruchu samochodów w centrach miast i wprowadzenia dodatkowych opłat w maksymalnej wysokości 30 zł za wjazd do centrum.
Rozpoczęliśmy kampanię „My, pasażerowie!”, w której domagamy się likwidacji
wykluczenia transportowego.
Rozpoczęliśmy akcję „NIE dla likwidacji tramwajów podmiejskich!”, w której
sprzeciwiamy się likwidacji łódzkich tramwajów podmiejskich, a także domagamy się modernizacji linii tramwajowych.

Uruchomiliśmy cykl comiesięcznych debat, które dają
przestrzeń do dyskusji łodzian w sprawach dla nich ważnych,
tj. m.in. likwidacji tramwajów podmiejskich, podwyżek
czynszów w mieszkaniach komunalnych, dzikiej
reprywatyzacji, czy budżetu obywatelskiego.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
przekazało społeczny projekt nowelizacji ustawy
o radach pracowników do Komisji Kodyﬁkacyjnej
Prawa Pracy, Rady Dialogu Społecznego oraz
Głównego Inspektora Pracy. Projekt ten przygotowaliśmy wraz z ekspertami i członkami rad pracowników z całej Polski.

Zorganizowaliśmy 3. edycję kursu i kongresu
„Kuźnia kampanierów”, w ramach której
przygotowaliśmy 9 aktywistów do prowadzenia
skutecznych kampanii obywatelskich.

Żadna władza nie przepada za organizacjami monitorującymi jej poczynania.
INSPRO jest organizacją obserwującą, podejmującą interwencję,
dbającą o korzystne prawo dla Obywateli.
Patrzymy władzy na ręce, interesujemy się tym, co robią rządzący.
Sprawdzamy jakie decyzje podejmują i czy są one dobre dla obywateli.

PATRZYMY WŁADZY NA RĘCE!
PRZEKAŻ
PODATKU INSPRO
rozliczając PIT wpisz nr KRS 0000 19 19 28
lub skorzystaj z bezpłatnego programu na www.inspro.org.pl/program-pit

Wciąż mamy wiele do zrobienia. W 2018 roku nasze działania chcemy skupić przede wszystkim na trzech obszarach:
1. Oznakowaniu żywności wolnej od GMO – dalszym nacisku na Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, by projekt ustawy o znakowaniu żywności „wolne od GMO” doprowadzić do
uchwalenia. Jest to szczególnie ważne w kontekście umów międzynarodowych CETA/TTIP.
2. Obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej – pracach nad nowelizacją ustawy wprowadzającej ułatwienia dla obywatelskich ustaw.
3. Konstytucji – kontroli pracy posłów i senatorów w zakresie zmian w konstytucji, rzecznictwie
rozwiązań zawartych w przygotowanym przez nas raporcie „Konstytucja dla Obywateli”.
Polska jest dla nas ważna… Pomożesz nam?

Patrzymy władzy na ręce! Przekaż swój 1% podatku INSPRO.
Rozliczając PIT wpisz nr KRS 0000 19 19 28
lub skorzystaj z naszego darmowego programu PIT
www.inspro.org.pl/program-pit

Instytut Spraw Obywatelskich
(INSPRO)
od 2004 r. po stronie obywateli
Jesteśmy zakorzenioną społecznie organizacją obywatelską niezależną od partii politycznych. Naszą misją jest rozwijanie, kształtowanie i promowanie postaw obywatelskich.
Marzy nam się Polska szczęśliwych obywateli, którzy czują
się odpowiedzialni za swoją rodzinę, dom, ulicę, miasto i państwo. Marzy nam się Polska ułatwiająca obywatelom dbanie
o dobro wspólne i angażowanie się w życie publiczne. Marzy nam się Polska, w której
władza słucha obywateli i razem z nimi polepsza jakość codziennego życia.

Działamy dzięki wsparciu Darczyńców indywidualnych, biznesowych, publicznych
oraz dzięki Klientom kupującym nasze usługi. Szczególnie ważne jest dla nas wsparcie od Sympatyków naszych inicjatyw – aktywnych Obywateli.
� Przekaż swój 1% podatku INSPRO wpisując w rozliczenie PIT nr KRS 0000 19 19 28
� Podaruj darowiznę :
Instytut Spraw Obywatelskich | ul. Pomorska 40 | 91-408 Łódź
nr konta (Alior Bank): 26 2490 0005 0000 4530 3441 9579
cel: na działania INSPRO
Pamiętaj, że kwotę darowizny możesz odliczyć od podstawy
swojego opodatkowania.

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) | ul. Pomorska 40 | 91-408 Łódź
tel./fax: 42 630 17 49 | e-mail: biuro@inspro.org.pl
www.inspro.org.pl | www.facebook.com/fundacja.inspro

