SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011

Rok 2011 był dla Stowarzyszenia „Normalne Państwo” bardzo aktywnym. Organizacja
podjęła szereg działań, do których zaliczyć należy zarówno prace nad dużymi ogólnopolskimi
kampaniami społecznymi, jak i mniejsze aktywności, skupiające się na uczestnictwie w
seminariach i spotkaniach związanych z celami organizacji.

1.

Organizacja kampanii pro frekwencyjnej Akcja: ”Głosuj!”.
Przed

wyborami

parlamentarnymi

mającymi

miejsce

9

października

2011

Stowarzyszenie „Normalne Państwo” razem z Fundacją „Polska Przedsiębiorcza”
zorganizowało medialną kampanię profrekwencyjną pod nazwą Akcja: „Głosuj!”.
Kampania została objęta patronatem honorowym przez Prezydenta RP, Pana
Bronisława Komorowskiego. Akcja została również wsparta przez Polską Radę
Biznesu.

Kampanię inaugurował Prezydent RP, 26 września 2011 w Pałacu Prezydenckim. W
ramach akcji rozpowszechniane były spoty telewizyjne oraz radiowe z udziałem gwiazd
- Moniki Brodki, Jurka Owsiaka i Macieja Stuhra. Ponadto przeprowadzony został
będzie konkurs na najlepszy amatorski film promujący udział w wyborach
parlamentarnych. Filmy można było zamieszczać na stronie Million You.

2.

Dołączenie i uczestnictwo w pracach Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji
Pozarządowych.
W listopadzie 2010r. Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o przyjęcie w grono
organizacji zrzeszonych w Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarządowych
(www. akop.pl). Decyzja w sprawie przyjęcia Stow. „Normalne Państwo” została
podjęta na przełomie maja i czerwca 2011r. Od czerwca 2011 r. Stowarzyszenie
aktywnie uczestniczy we wszystkich inicjatywach podejmowanych przez Koalicję.

3.

Współpraca z Fundacją Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych (FISE) w ramach
Forum współpracy polskich i tunezyjskich organizacji pozarządowych.
W spotkaniach zorganizowanych w listopadzie minionego roku aktywnie uczestniczył
prezes Stowarzyszenia, Bartłomiej Michałowski. W ramach współpracy z FISE, m.in.
wygłosił on wykład dla tunezyjskich uczestników forum.

4.

Nowe wzory naklejek „Nie daję, nie biorę
łapówek”.
W minionym roku Stowarzyszenie przygotowało
nowe wzory naklejek „Nie daję, nie biorę łapówek”.
Nowe naklejki dostępne są w dwóch wersjach
językowych (polskiej i angielskiej).

5.

Kontakt z Parlamentem Europejskim ws kampanii antykorupcyjnej.
W czerwcu 2011 roku Stowarzyszenie wysłało list do ówczesnego Przewodniczącego
Parlamentu Europejskiego, pana Jerzego Buzka z propozycją zorganizowania
społecznej kampanii antykorupcyjnej. Pomysł powstał w wyniku doniesień mediów na
temat przyjęcia – sprowokowanej przez dziennikarzy "Sunday Times"- łapówki przez
kilku deputowanych do Parlamentu Europejskiego. Propozycja nie została przyjęta.

6.

Przygotowywanie akcji płacę w terminie.
W 2011 roku członkowie Stowarzyszenia rozpoczęli przygotowania kampanii
zachęcającej Polaków do płacenia w terminie za swoje zobowiązania. Do końca 2011r.
członkowie Stowarzyszenia zaangażowani w akcję

odbyli szereg spotkań

z organizacjami potencjalnie zainteresowanymi lub/i już zaangażowanymi w sprawę.
Powstał również wstępny projekt kampanii.

7.

Spotkania z Fundacją im. Roberta Schumana.
W pierwszej połowie 2011 roku przedstawiciele Stowarzyszenia kilkakrotnie spotkali
się z panią Anną Radwan (prezes Fundacji im. R. Schumana). Spotkania miały na celu
podjęcie wspólnych starań o dofinansowanie kampanii „Nie daję, nie biorę łapówek”.

8.

Spotkanie z panem Grzegorzem Makowskim (ISP).

W drugim kwartale 2011 roku przedstawiciele Stowarzyszenia „Normalne Państwo”
spotkali się z ekspertem ds. korupcji Instytutu Spraw Publicznych, panem Grzegorzem
Makowskim. Spotkanie miało na celu wymianę refleksji oraz dyskusję a temat poziomu
walki z korupcją w Polsce.

9.

Wypełnienie zobowiązań wobec Głównego Urzędu Statystycznego.
Stowarzyszenie złożyło wymagane przez GUS sprawozdanie z działalności (październik
2011).

10.

„Czy można budować bez korupcji?" – przedruk raportu w biuletynie CBA.
Raport wydany przez Stowarzyszenie w ramach jednej z odsłon kampanii „Nie
daję, nie biorę łapówek” zatytułowany został w całości przedrukowany
w pierwszym numerze „Przeglądu antykorupcyjnego”, periodyku popularno –
naukowego CBA.

11.

Dokonanie zmian w statucie Stowarzyszenia w zw. z nowelizacją ustawy o OPP.
W związku ze zmianami w przepisach dotyczących organizacji pożytku publicznego,
Stowarzyszenie dokonało wymaganych zmian w statucie (marzec 2011r.). Decyzja
o jego zaakceptowaniu przez KRS wpłynęła w czerwcu minionego roku.

12.

Uczestnictwo w Forum Debaty Publicznej.
W

minionym

roku,

przedstawiciele

„Normalnego

Państwa”

uczestniczyli

w organizowanych przez Prezydenta RP spotkaniach w ramach Forum Debaty
Publicznej (m.in. „Samorząd Terytorialny dla Polski” w dniach 26.01.11 oraz 30.03.11
r.).

13.

"Reforma dla Polski" - cykl seminariów.
Wzorem roku poprzedniego, przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenie „Normalne
Państwo” brali udział w spotkaniach „Reforma dla Polski” organizowanych przez
Instytut Studiów Ekonomiczno-Społecznych SKN Finansów Międzynarodowych SGH.
W styczniu 2011r. wykład w ramach cyklu wygłosił Wiceprezes Stowarzyszenia, Pan
Maciej Ślusarek.

14.

List do Prezydenta RP w sprawie OFE.

W marcu ubiegłego roku Stowarzyszenie wsparło akcję organizacji społecznych
i podpisało list do Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego dotyczącego
reformy OFE.

15.

Członkowie.
Na dzień 31 grudnia 2011 roku Stowarzyszenie liczyło 20 członków. Liczba osób
należących do organizacji zwiększyła się o jednego członka w stosunku do roku
poprzedniego.

