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SOCIAL WATCH W POLSCE 
Członkowie polskiej koalicji Social Watch: 

Amnesty International - jest ogólnoświatowym ruchem ludzi działających na 
rzecz praw człowieka. Stowarzyszenie Amnesty International Polska zostało 
zarejestrowane w 1990 roku. Organizacja  bada, dokumentuje i publikuje raporty 
o przypadkach naruszeń praw człowieka; prowadzi kampanie i rzecznictwo 
w celu powstrzymania tych naruszeń oraz edukację na rzecz praw człowieka, jak 
również reaguje na indywidualne przypadki łamania praw człowieka. Amnesty 
International co roku publikuje raport o sytuacji praw człowieka na całym 
świecie. Do Amnesty International należy ponad 2 miliony ludzi (w Polsce 
ponad 4000 członków i donorów). W Polsce działa 12 grup lokalnych i 12 grup 
edukacyjnych oraz 102 grupy Szkolne Amnesty International. 
www.amnesty.org.pl 

Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) -  jest niezależną organizacją 
zrzeszającą ludzi podzielających pogląd o współzależności świata. IGO zajmuje 
się analizowaniem bieżących trendów w zakresie współpracy  rozwojowej, 
wspiera polskie organizacje i instytucje działające na rzecz Globalnego Południa, 
wydaje publikacje, prowadzi badania oraz szkolenia. Jednym z zadań Instytutu 
jest wpływanie na globalną świadomość Polaków poprzez prowadzenie edukacji 
rozwojowej, kampanii oraz działań rzeczniczych.
www.igo.org.pl 

Federacja na rzecz kobiet i planowania rodziny - Federacja na rzecz Kobiet 
i Planowania Rodziny działa od 1992 r. na rzecz liberalizacji prawa polskiego 
w zakresie praw reprodukcyjnych oraz właściwej polityki państwa w tym 
zakresie. Prowadzi stały monitoring przestrzegania praw człowieka w Polsce, 
o rezultatach którego informuje opinię publiczną i właściwe instytucje w kraju 
i za granicą. Prowadzi działalność  poradniczą, interwencyjną, edukacyjną, 
wydawniczą i popularyzatorską. 
www.federa.org.pl 

Fundacja Dzieci Niczyje - jest organizacją pozarządową, której celem jest 
ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich 
rodzinom i opiekunom. W placówkach prowadzonych przez Fundację udzielana 
jest pomoc psychologiczna, medyczna i prawna dla ofi ar krzywdzenia i ich 
opiekunów. Fundacja działa na rzecz poprawy sytuacji dzieci uczestniczących 
w procedurach prawnych (program „Dziecko-świadek szczególnej troski”). 
Prowadzi też programy profi laktyki krzywdzenia dzieci przez dorosłych 
i rówieśników, m.in. program przeciwdziałania zagrożeniom dzieci w Internecie 
oraz program wsparcia rodziców przeżywających trudności w wychowaniu 
dzieci. Organizuje specjalistyczne szkolenia z zakresu problematyki 
dziecka krzywdzonego dla różnych grup profesjonalnych oraz zespołów 
interdyscyplinarnych. Zajmuje się także prowadzeniem badań i analiz. Od 
listopada 2008 r. Fundacja prowadzi Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci 
i Młodzieży 116 111. 
www.fdn.pl 

Fundacja Towarzystwo Demokratyczne Wschód (TDW) - jest organizacją 
pożytku publicznego. Powstała jesienią 2002 roku. Jej misją jest rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz krajach Europy Środkowej 
i Wschodniej. Fundacja jest członkiem Grupy Zagranica.
Najważniejsze cele Fundacji to: działanie na rzecz kształtowania instytucji 
demokratycznych, myśli niezależnej, obrony praw człowieka i niezależnych 
ruchów społecznych, a także wspólnot lokalnych; wspieranie grup i środowisk 
marginalizowanych społecznie; rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, 
politycznych i społecznych z krajami przechodzącymi transformację ustrojową; 
rozpowszechnianie wiedzy o tych krajach w Polsce i za granicą.
www.tdw.org.pl 

Fundacja TUS - powstała w 1993 roku, od tego czasu pomaga osobom 
niepełnosprawnym uczestniczyć w życiu społecznym. Od 1993 roku do końca 
2004 roku TUS prowadził transport specjalistyczny dla osób niepełnosprawnych 
w Warszawie.  W 2005 roku Fundacja przestała zajmować się transportem 
i rozpoczęła działania mające na celu wspieranie osób niepełnosprawnych 
w wejściu na otwarty rynek pracy (Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych).  
Od początku swego istnienia Fundacja zajmowała się badaniami potrzeb osób 
niepełnosprawnych a od kilku lat systematycznie monitoruje rozwiązania 
systemowe oraz samorządowe plany strategiczne pod kątem ich wpływu 
na sytuację osób niepełnosprawnych . Fundacja zaangażowana jest także 
w stworzenie internetowej bazy danych w ramach pilotażowego projektu 
„Mobidat. Niepełnosprawnik po Warszawie”. Baza gromadzi informacje 
o przystosowaniu budynków użyteczności publicznej w Warszawie do potrzeb 
osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Fundacja jest organizacja członkowską Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA.
www.tus.org.pl 

Kampania Przeciw Homofobii (KPH) - jest ogólnopolską organizacją pożytku 
publicznego. Od 2001 roku przeciwdziałamy dyskryminacji lesbijek, gejów, 
osób biseksualnych i osób trans (LGBT). Zajmujemy się kształtowaniem 
postaw tolerancji i przełamywaniem uprzedzeń i stereotypów wobec osób 
bi- i homoseksualnych; kształtowaniem pozytywnej tożsamości osób bi- 
i homoseksualnych, edukacją, działalnością naukowo-badawczą, integracją 
społeczną, działaniami na rzecz kobiet i przeciwdziałaniem dyskryminacji ze 
względu na płeć. KPH specjalizuje się w organizacji dużych akcji edukacyjnych 
i społecznych. Do tej pory przeprowadziliśmy szkolenia uwrażliwiające na 
problemy gejów i lesbijek dla nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, 
studentów wielu kierunków humanistycznych, prawników i policjantów. 
Organizujemy pomoc prawną i psychologiczną dla ofi ar homofobii. Jesteśmy 
zaangażowani w lobbing na rzecz poszanowania praw gejów i lesbijek na 
szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym.
www.kampania.org.pl 

KARAT - to koalicja organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych 
działająca na rzecz równego statusu płci w regionie Europy Centralnej 
i Wschodniej oraz w Krajach Wspólnoty Niepodległych Państw. KARAT 
monitoruje wdrażanie międzynarodowych porozumień, lobbuje 
na rzecz poprawy sytuacji kobiet w Regionie oraz dostosowania 
polityki i ustawodawstwa w krajach Regionu do standardów i umów 
międzynarodowych. W swojej działalności wykorzystuje międzynarodowe 
dokumenty, takie jak: Pekińska Platforma Działania, Konwencja ds. Eliminacji 
Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (CEDAW), konwencje Międzynarodowej 
Organizacji Pracy czy dyrektywy równościowe Unii Europejskiej. Powstanie 
Koalicji KARAT (1997) związanie jest z udziałem w IV Światowej Konferencji na 
Rzecz Kobiet w Pekinie (1995). Koalicja liczy 54 organizacje członkowskie z 23 
krajów Regionu. Obecnie KARAT realizuje trzy programy tematyczne: Prawa 
kobiet, Sprawiedliwość społeczno-ekonomiczna oraz Polityka rozwojowa 
w kontekście równości płci (Gender in Development). 
www.karat.org 

Międzynarodowa Komisja Prawników (International Commission of Jurists)-  
jest organizacją pozarządową z siedzibą w Genewie. Powstała w roku 1952 
i skupia prawników z kilkudziesięciu krajów świata. ICJ ma status konsultacyjny 
przy ONZ, UNESCO oraz Radzie Europy. Polska Sekcja ICJ powstała w roku 
1992 żeby promować prawa człowieka i rządy prawa w Polsce. Skupia 
praktyków, w tym głównie sędziów i adwokatów, oraz pracowników naukowych. 
Podejmuje przede wszystkim działania na rzecz ochrony niezawisłości 
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sądownictwa oraz prawa do rzetelnego procesu. Bieżące projekty Polskiej Sekcji 
ICJ mają na celu zwiększenie kontroli społecznej nad przestrzeganiem zasady 
rządów prawa w Polsce oraz funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości 
(m.in. Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów). Organizacja była 
zaangażowana w ocenę stanu przestrzegania praw człowieka przez Polskę 
podczas tegorocznego przeglądu (UPR) w Radzie Praw Człowieka ONZ. 
Jednym z głównych obszarów zainteresowania ICJ w Polsce i na świecie jest 
przestrzeganie praw człowieka w ramach tzw. wojny z terrorem oraz szeroko 
rozumianej polityki bezpieczeństwa. 
www.icj.org 

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA) - zostało 
powołane w 2006 r. i skupia prawników - ekspertów z zakresu przeciwdziałania 
dyskryminacji. Celem działania PTPA jest m. in. popieranie rozwoju nauki prawa 
antydyskryminacyjnego, upowszechnianie wiedzy w tym zakresie oraz aktywne 
działanie na rzecz zwalczania dyskryminacji, w szczególności ze względu na 
płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, rasę, religię i wyznawane poglądy, 
niepełnosprawność, orientację seksualną, stan cywilny i majątkowy oraz wiek. 
Towarzystwo realizuje swoje cele m.in. poprzez inicjowanie i organizowanie 
badań naukowych, w tym prawno-porównawczych; przygotowywanie ekspertyz 
naukowych; wspieranie osób dotkniętych dyskryminacją i problemami 
z nią związanymi, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy prawnej łącznie 
z reprezentacją przed sądami powszechnymi, sądami międzynarodowymi oraz 
organami administracji publicznej; działanie na rzecz ochrony praw człowieka 
i propagowanie wiedzy na ich temat; propagowanie inicjatyw sprzyjających 
tworzeniu atmosfery zaufania i szacunku dla ludzi  różnych religii,  kultur 
i światopoglądów; tworzenie, wspieranie i opiniowanie projektów legislacyjnych 
w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji; podnoszenie kwalifi kacji 
przedstawicieli różnych grup zawodowych, w tym prawników, w zakresie 
znajomości krajowego i międzynarodowego prawa antydyskryminacyjnego. 
www.ptpa.org.pl 

Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (SIP) – misją SIP jest podejmowanie 
wszelkich działań na rzecz osób dyskryminowanych i zagrożonych 
marginalizacją, w tym poprzez udzielanie im niezbędnej pomocy prawnej 
i społecznej. Stowarzyszenie udziela porad prawnych oraz reprezentuje klientów 
przed organami publicznymi. Prowadzi też aktywności, które mają na celu 
wprowadzenie zmian systemowych w prawie i polityce społecznej, np. poprzez 
uczestnictwo w konferencjach, konsultację aktów prawnych, komentowanie 
przepisów prawa, sporządzanie ekspertyz i opinii, a także działalność 
informacyjną, badawczą i wydawniczą. W chwili obecnej nasze działania 
skupione są szczególnie na pomocy uchodźcom i osobom ubiegającym się 
o ten status; więźniom i byłym więźniom. W sferze naszych zainteresowań 
znajduje się także młodzież i dzieci, w tym także przebywające w instytucjach 
opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach adopcyjnych. Działamy również na 
rzecz propagowania idei sprawiedliwości naprawczej. 
www.interwencjaprawna.pl 

Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW-Polska - prowadzi 
Międzynarodowy Sekretariat organizacji Network of East-West Women 
(NEWW). Jest to organizacja działająca w Europie Środkowej i Wschodniej 
oraz krajach byłego Związku Radzieckiego. Misją NEWW jest wspieranie 
obywatelskich ruchów i niezależnych organizacji kobiecych oraz pomoc 
kobietom w oddziaływaniu na politykę. 
www.neww.org.pl  




