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1. X edycja, konkurs 

„Samorząd Równych 
Szans” 

KMiKS.43.1.2020 02-04.2020 Fundacja Instytut 
Rozwoju 
Regionalnego 

Wydarzenie 
ogólnopolskie 

Plebiscyt, który docenia najlepsze 
samorządowe inicjatywy z całego kraju na 
rzecz osób z niepełnosprawnościami. 

2. V edycja, Ogólnopolski 
Konkurs Mediacyjny 
#mediUJ! 

KMiKS.43.4.2020 02-04.2020 Koło Naukowe 
Alternatywnych Metod 
Rozwiązywania 
Sporów TBSP UJ 

Wydarzenie 
ogólnopolskie 

Projekt ma na celu popularyzację mediacji jako 
alternatywnej, dla postępowania sądowego, 
ścieżki rozwiązywania sporów. Wydarzenie 
skierowane do studentów od I do V roku 
polskich wyższych uczelni. 

3. Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa pt. „Przestępstwa 
przeciwko wolności 
seksualnej i obyczajności” 

KMiKS.43.5.2020 31.01.2020 Studenckie Koło 
Naukowe Prawników 
Uniwersytet w Lublinie 

Lublin Tematyka konferencji obejmuje m.in. 
problematykę przemocy fizycznej, seksualnej, 
psychologicznej i ekonomicznej, mechanizmy 
zachowania ofiary, wpływ rozmaitych patologii 
społecznych, postępowanie wobec sprawców, 
a także prawa ofiar przemocy. 
Stworzenie możliwości doskonalenia warsztatu 
badacza, wymiana poglądów oraz integracja 
środowiska akademickiego stanowią główne 
założenia konferencji. 

4. Konferencja  
„95 lat kobiet w Policji” 

KMIKS.43.6.2020 26.02.2020 Katedra 
Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego 
Wydział Nauk 
Politycznych i Studiów 
Międzynarodowych  

Warszawa Celem konferencji jest podkreślenie roli 
i znaczenia kobiet w Policji, w aspekcie ich 
służby na rzecz bezpieczeństwa publicznego. 
Głównymi zagadnieniami, na których 
koncentrować będą się prelegentki i prelegenci 
są m.in. geneza kobiet w Policji, dobór do 
Policji w aspekcie płci, ścieżka awansu, 
system szkolenia oraz współpraca 
międzynarodowa. Poruszone zostaną również 
kwestie związane z polityką 
antydyskryminacyjną, wyzwaniami 
dotyczącymi równouprawnienia oraz dobrymi 
praktykami w tym zakresie. 
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5. Dzień Bezpiecznego 
Internetu 2020 

KMiKS.43.7.2020 02-03.2020 Polskie Centrum 
Programu Safer 
Internet, NASK oraz 
Fundacja Dajemy 
Dzieciom Siłę 

Wydarzenie 
ogólnopolskie 

Dzień Bezpiecznego Internetu – święto 
obchodzone w całej Europie w pierwszej 
połowie lutego. Jest inicjatywą Komisji 
Europejskiej, mającą na celu zwrócenie uwagi 
na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci 
i młodzieży do zasobów internetowych. 

6. IV Festiwal Praw Człowieka 
organizowany pod hasłem 
„Prawa Dziecka w obliczu 
konfliktu zbrojnego" 

KMiKS.43.8.2020 19.03.2020 Dyrekcja II Liceum 
Ogólnokształcącego 
im. Mikołaja 
Kopernika w 
Kędzierzynie - Koźlu 

Kędzierzyn – 
Koźle 

IV Festiwal Praw Człowieka jest skierowany 
do uczniów powiatu kędzierzyńsko - 
kozielskiego. Poprzednie edycje cieszyły się 
dużym zainteresowaniem, jej odbiorcami było 
każdorazowo ok. 800 osób. Wydarzeniu 
przysługuje, mający olbrzymie znaczenie 
wychowawcze, szczytny cel edukacji i promocji 
w zakresie praw człowieka, przeciwdziałania 
agresji i mowie nienawiści wobec drugiego 
człowieka. Szczególnie istotnym przesłaniem 
IV edycji jest budowanie wiedzy i świadomości 
w zakresie praw dziecka, szczególnie takiego, 
które znalazło się w obliczu konfliktu 
zbrojnego. 

7. V I Międzynarodowy 
Kongres Psychiatrii 
Sądowej 

KMIKS.43.9.2020 17-18.04.2020 Klinika Psychiatrii 
Dorosłych UM w Łodzi 

Łódź Konferencja mająca na celu bezpośrednią 
wymianę poglądów i aktualnego stanu wiedzy 
przedstawicieli środowiska sędziów, 
adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, 
psychiatrów, psychologów - wszystkich, 
których wiedza jest niezbędna by sprostać 
wyzwaniom orzekania, opiniowania w spra-
wach dotyczących zdrowia psychicznego oraz 
wykorzystywania osiągnięć psychiatrii 
w procesie stosowania prawa, także w życiu 
społecznym. Międzynarodowy Kongres 
Psychiatrii Sądowej jest kontynuacją 
wzajemnej wymiany doświadczeń środowisk 
związanych z opiniowaniem i orzecznictwem 
sądowo-psychiatrycznym rozszerzonym 
o wiedzę międzynarodową. 
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8. Seminarium naukowe 
pt. „Jakie powinny być 
standardy prowadzenia 
kampanii wyborczej?” 

KMIKS.43.10.2020 06.02.2020 Studenckie Koło 
Naukowe Prawa 
Wyborczego „Elektor" 

Toruń Seminarium naukowe składało się z dwóch 
części. Pierwszą był panel wystąpień 
studenckich wraz z dyskusją publiczności 
z teoretykami i praktykami wyborów.  
Drugą część stanowiła debata oksfordzka, 
której przebieg oceniali eksperci.  

9. XV Ogólnopolska 
Olimpiada Kreatywności 
Destination Imagination 

KMIKS.43.11.2020 23-25.03.2020 Fundacja Destination 
Imagination Polska 

Wrocław Destination Imagination jest największym na 
świecie, interdyscyplinarnym programem 
edukacyjnym dla dzieci, młodzieży i studentów. 
Olimpiada rozwija przedsiębiorczość, 
kreatywność i kompetencje cyfrowe dzieci 
i młodzieży. 

10. XXII Ogólnopolska 
Olimpiada Wiedzy o Prawie 

KMIKS.43.12.2020 28.03.2020 II Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 
im. Toniego Halika 
w Ostrołęce 

Ostrołęka W konkursie biorą udział uczniowie ze szkół 
ponadgimnazjalnych z całego kraju. Jego 
celem jest upowszechnianie wśród młodzieży 
wiedzy i poszanowania dla prawa. 

11. Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa „Przemoc 
rówieśnicza 
w zglobalizowanym 
świecie” 

KMIKS.43.13.2020 15.05.2020 Wyższa Szkoła 
Biznesu i Nauk 
o Zdrowiu 

Łódź Celem konferencji jest podjęcie dyskusji na 
temat nowych form przemocy, przyczyn ich 
powstawania, skutków, a przede wszystkim 
podejmowanych działań profilaktycznych. 
Konferencja skierowana jest przede wszystkim 
do pedagogów, psychologów, socjologów, 
polityków, prawników, lekarzy, dyrektorów 
szkół, nauczycieli etc. 

12. Konkurs „Świat przyjazny 
dziecku” 

KMIKS.43.14.2020 01.06.2020 Komitet Ochrony 
Praw Dziecka 

Wydarzenie 
ogólnopolskie 

Kapituła, złożona z ekspertów, 
ocenia książki, zabawki i miejsca przyjazne 
dzieciom. Każdego roku organizujemy 
uroczystą galę - możliwą dzięki donatorom, 
na której wręczamy przyznane nagrody 
i wyróżnienia. 
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13. Program Karta 
Różnorodności 

KMIKS.43.15.2020 Wydarzenie 
długoterminowe 

Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu 

Wydarzenie 
ogólnopolskie 

Karta Różnorodności jest pisemną deklaracją, 
podpisywaną przez pracodawcę, który 
zobowiązuje się do wprowadzenia zakazu 
dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania 
działań na rzecz tworzenia i promocji 
różnorodności oraz wyraża gotowość 
organizacji do zaangażowania wszystkich 
pracowników i pracownic oraz partnerów 
biznesowych w te działania. 

14.  Kampania "Polska na 
Niebiesko" 

KMIKS.43.16.2020 02.04.2020 Fundacja JIM Wydarzenie 
ogólnopolskie 

Kampania społeczna zwracająca uwagę na 
funkcjonowanie w społeczeństwie osób 
z autyzmem. Tegorocznym hasłem kampanii 
było hasło „Autyzm. 400 tys.”, które ma zwrócić 
uwagę na liczbę osób z autyzmem w Polsce. 

15. XLVIII edycja 
Środowiskowego Konkursu 
Krasomówczego 

KMIKS.43.17.2020 18.03.2020 Studenckie Koło 
Naukowe Prawników 
UMCS w Lublinie 

Lublin Konkurs, organizowany nieprzerwanie od 1973 
roku przez Koło, cieszy się uznaniem i renomą 
w lokalnym środowisku praktyki prawniczej 
będąc jednocześnie najstarszym tego typu 
przedsięwzięciem w kraju. Stworzenie 
warunków rozprawy sądowej pozwala 
rozwinąć umiejętności autoprezentacji 
i publicznego przemawiania, umożliwiając 
także studentom wcielenie się w rolę 
praktyków prawa. 

18. Konferencja „Legal 
regulations on diversity 
in healthcare in European 
countries: challenges for 
national legislation” 

KMIKS.43.20.2020 4-5.03.2020 Centrum Bioetyki 
i Bioprawa,m Instytut 
Filozofii, UW 

Warszawa Konferencja organizowana w ramach projektu 
HERA „Healthcare as a Public Space: Social 
Integration and Social Diversity in the Context 
of Access to Healthcare in Europe.  
Celem konferencji jest ekspercka analiza 
implementacji norm i wytycznych instytucji 
europejskich dotyczących różnorodności oraz 
etycznych, kulturowych i społecznych 
aspektów integracji i wykluczenia w sektorze 
ochrony zdrowia w Niemczech, Chorwacji, 
Słowenii i Polsce. 
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19. konkurs „Nauczyciel-
Mediator” im. Joanny 
Kubiak 

KMIKS.43.21.2020 08.06.2020 Stowarzyszenie 
Interwencji Prawnej 

Wydarzenie 
ogólnopolskie 

Konkurs ma na celu nagrodzenie  nauczycieli, 
którzy w swojej pracy z dziećmi i młodzieżą 
poszukują niestandardowych rozwiązań, 
stosując m.in. mediacje i inne formy 
rozwiązywania i zapobiegania konfliktom. 

20. Dzień Edukacji Prawnej KMIKS.43.22.2020 13.03.2020 Fundacja Edukacji 
Prawnej IUSTITIA 

Wydarzenie 
lokalne 

Dzień Edukacji Prawnej obfituje w spotkania 
sędziów z uczniami szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych, organizację symulo-
wanych rozpraw i konkursów o tematyce 
prawnej. 

22. Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa "Prawne aspekty 
przeciwdziałania 
dyskryminacji w XXI wieku" 

KMIKS.43.24.2020 20.03.2020 Zakład Praw 
Człowieka i Koło 
Naukowe Studenckie 
Forum Praw 
Człowieka UW 

Warszawa Problem dyskryminacji wiąże się z szerokim 
spektrum zagadnień: od najbardziej 
pierwotnych praw człowieka, przez katalog 
praw politycznych, zawartych między innymi 
w normach prawa konstytucyjnego, po kwestie 
tak codzienne i praktyczne, jak dostęp do 
edukacji, możliwość podjęcia niektórych 
rodzajów pracy, czy zarobki. Organizatorzy 
starają się spojrzeć na przykłady szeroko 
pojętej dyskryminacji oraz zagadnienie prawne 
związane z ochroną przed tym zjawiskiem.  

23. XXVII Kwidzyńskie 
Forum Teatralne Placówek 
Kształcenia Specjalnego 

KMIKS.43.25.2020 13-14.05.2020 Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy 
Im. Janusza Korczaka 
w Kwidzynie 

Kwidzyn Podczas Forum Teatralnego na profesjonalnej 
scenie mają okazję zaprezentować się aktorzy 
z placówek kształcenia specjalnego. 

24. projekt Promoting 
Religious Freedom and 
Combating Anti-Semitism 

KMIKS.43.26.2020 28.02-
01.03.2020 

National Democratic 
Institute 
Przedstawicielstwo 
w Polsce 

Warszawa Projekt jest inicjatywą realizowaną przez 
National Democratic Institute w czterech 
krajach; Republice Czeskiej, Węgrzech, Polsce 
i Słowacji. To 30-miesięczny program promu-
jący wolność wyznania, zwalczający antysemi-
tyzm i wzmacniający reakcje na ksenofobię 
i dyskryminację ze względu na religię poprzez 
trwałe działania. 
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25. Wydarzenie „Żywa 
Biblioteka” 

KMIKS.43.27.2020 Kwiecień 2020 Stowarzyszenie 
Nasze Osiedle 
Ścigały 

Katowice Podczas wydarzenia bibliotekę odwiedza 
średnio ponad 100 osób, głównie młodzież 
z miejscowych szkół średnich. W tegorocznej 
Bibliotece gościć będziemy: członka Gminy 
Żydowskiej, bezdomnego, byłego więźnia, 
byłego narkomana, geja, osobę na wózku, 
osobę głuchą, dorosłe dziecko alkoholików, 
muzułmankę, opozycjonistkę uliczną i innych. 

26. Konferencja 
"Przeciwdziałanie 
mobbingowi 
i dyskryminacji, 
w tym molestowaniu 
seksualnemu. Dobre 
praktyki i rozwiązania" 

KMIKS.43.28.2020 27.03.2020 Urząd Miasta 
Krakowa Wydział 
Polityki Społecznej 
i Zdrowia 

Kraków Konferencja była organizowana z inicjatywy 
Rady ds. Równego Traktowania wspólnie 
z Urzędem Miasta Krakowa - Wydziałem 
Polityki Społecznej i Zdrowia. Do udziału 
w konferencji zaproszeni zostali eksperci 
ds. równego traktowania z różnych miast, które 
mają już osiągnięcia w obszarze równości 
i przeciwdziałania dyskryminacji. W programie 
spotkania przewidziane są prelekcje i wykłady 
dotyczące równego traktowania, w tym debata 
o antydyskryminacyjnych politykach 
i rozwiązaniach w innych miastach oraz 
prelekcje typu „case study”. 

27. Youth Speak Forum KMIKS.43.29.2020 20.04.2020 Stowarzyszenie 
AIESEC POLSKA 

Warszawa YouthSpeak Forum to przestrzeń wymiany 
perspektyw pomiędzy generacjami i sektorami 
w celu wypracowania rozwiązań dla 
najistotniejszych problemów współczesnego 
świata. Skupia przede wszystkim 
zaangażowaną, aktywną społecznie młodzież, 
a także liderów instytucji i biznesu działających 
na rzecz otoczenia. Jest to otwarta konferencja 
dla młodych osób składająca się z 
przemówień, inspirujących konwersacji, debat i 
warsztatów w grupach dostarczanych przez 
ekspertów w dziedzinie realizacji konkretnych 
Celów Zrównoważonego Rozwoju. 
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28. V Forum Uczelnianych 
Pełnomocników ds. Osób z 
Niepełnosprawnościami 

KMIKS.43.30.2020 31.03-
01.04.2020 

Zrzeszenie Studentów 
Niepełnosprawnych 
AD ASTRA 

Poznań Celem Forum jest promowanie innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie wspierania osób 
z niepełnosprawnościami oraz upowszech-
nianie wiedzy i podnoszenie świadomości 
na temat funkcjonowania osób z różnymi 
niepełnosprawnościami w szkolnictwie 
wyższym i życiu społecznym. 

29. Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa "Konstytucja RP 
jako źródło praw 
człowieka" 

KMIKS.43.31.2020 18.04.2020 Studenckie Koło 
Naukowe im. Pauliny 
Kuczalskiej-
Reinschmit 

Warszawa Celem konferencji była próba zwrócenia uwagi 
na konstytucyjny aspekt ochrony praw 
człowieka, problem bezpośredniego stoso-
wania Konstytucji RP oraz faktyczną rolę 
ustawy zasadniczej w świetle dynamicznego 
rozwoju międzynarodowych mechanizmów 
ochrony wolności i praw. 

30. Konferencja „Prawa 
Konsumenta w prawie 
polskim i UE” 

KMIKS.43.32.2020 07.04.2020 Okręgowa Rada 
Adwokacka w 
Warszawie 

Warszawa Konferencja poruszał ogólne prawa konsu-
mentów i możliwości egzekwowania należnych 
im praw w świetle obowiązujących przepisów. 
Omówione zostały podstawy ochrony praw 
konsumenta w umowach zawieranych 
z podmiotami rynku finansowego, kontrola 
nieuczciwego charakteru postanowień umowy 
oraz określania przez sąd krajowy konsek-
wencji w przypadku uznania zapisów za 
niedozwolone, ocena charakteru tych 
postanowień i skutków dla dalszego istnienia 
stosunku prawnego, rozliczeń stron w sytuacji 
uznania umowy za nieważną, a także rękojmia 
czy kwestia zakupów przez Internet. 
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31. projekt "Koncept", 
Zwolnieni z Teorii 

KMIKS.43.33.2020 04-05.2020 Hanna Ślusarczyk Warszawa Projekt w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii. 
Projekt ”Koncept” to witryna, która ma na celu 
zachęcić młodych do włączenia się w działania 
społeczne. Na stronie pojawią się aktualne, 
najważniejsze wydarzenia z kraju z wieloma 
odnośnikami do trudniejszych zagadnień. 
Docelowo organizatorzy chcieli, aby strona 
oferowała również podcasty, opisy 
poszczególnych sytuacji zagranicznych (takich 
jak opis brexitu czy impeachmentu), wzory 
dokumentów (przydatne podczas angażowania 
się społecznie np. chcąc wysłać prośbę do 
gminy).  

32. projekt „JA + TY = 
nienawidzimy” 

KMIKS.43.34.2020 Projekt 
długoterminowy 

Otwarta 
Rzeczpospolita, 
Stowarzyszenie 
przeciw 
Antysemityzmowi 
i Ksenofobii oraz 
Centrum 
Społeczności 
Żydowskiej 
w Krakowie 

Kraków Cykl pięciu spotkań z ekspertami 
akademickimi, publicystami, autorytetami 
społecznymi, inspirującymi swoją postawą, 
którzy wspólnie 
i wieloaspektowo podejmą tematykę 
nienawiści, obecną w życiu publicznym, 
zawodowym oraz prywatnym. 

33. projekt „Dobro w Sieci” KMIKS.43.35.2020 Od 06.03.2020 Wrocławskie Centrum 
Rozwoju Społecznego 

Wrocław Konkurs, który ma na celu promocję 
przeciwdziałania mowie nienawiści w sieci. 

34. szkolenie dla kadry 
nauczycielskiej 
białostockich szkół, 
w zakresie transpłciowości 
i homoseksualności 
pod nazwą "Jak pomóc 
dziecku LGBT w twojej 
klasie" 

KMIKS.43.36.2020 21.03.2020 My, Rodzice – 
Stowarzyszenie 
matek, ojców 
i sojuszników osób 
LGBTQIA 

Białystok W związku z dezinformacją, niechęcią i agresją 
wokół i w stosunku do osób nieheteronor-
matywnych oraz z niewątpliwym negatywnym 
wpływem, jaki ta atmosfera wywiera na młode 
osoby LGBT, Stowarzyszenie rozpoczęło cykl 
szkoleń dla kadry nauczycielskiej. Część 
pierwszą szkolenia poprowadzi trenerka 
związana z Towarzystwem Edukacji Antydys-
kryminacyjnej. Będzie to przekrojowy warsztat 
dotyczący homoseksualności. Drugą część 
poprowadzą osoby związane z Fundacją 
Trans- Fuzja. 
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35. Right2B Forum KMIKS.43.37.2020 21-22.05.2020 Europejskie 
Stowarzyszenie 
Studentów Prawa 
ELSA POLAND 

Warszawa Głównym celem wydarzenia jest stworzenie 
platformy do dyskusji dla wchodzącymi na 
rynek pracy młodymi ludźmi oraz uwrażliwienie 
na problematykę praw człowieka w biznesie. 

36. konferencja naukowa 
"Depresja chorobą 
współczesnego człowieka. 
Przyczyny - skutki - 
terapia" 

KMIKS.43.38.2020 08.04.2020 Tarnowska Szkoła 
Wyższa 

Tarnów Celem konferencji jest popularyzowanie wśród 
jej uczestników współczesnej wiedzy i 
osiągnięć, 
związanych ze zjawiskiem depresji, jako 
choroby cywilizacyjnej, dotykającej coraz 
szerszego kręgu ludzi w różnych grupach 
wiekowych, różnego stanu społecznego i 
pozycji zawodowej. Niesie to ze sobą 
konieczność podejmowania permanentnej 
refleksji naukowo - medycznej, której 
zadaniem I celem będzie profilaktyka oraz 
leczenie stanów depresyjnych. 

37. wydarzenie "Dyskryminacja 
i jej przeciwdziałanie – 
teoria i praktyka" 

KMIKS.43.39.2020 03.04.2020 Uniwersytecka 
Studencka Poradnia 
Prawna Klinika Prawa 
Wydział Prawa 
i Administracji 
Uniwersytet Opolski 

Opole Celem konferencji jest debata i wymiana 
poglądów przedstawicieli różnych środowisk 
nad aktualnymi problemami dotyczącymi 
dyskryminacji w Polsce. 

38. Spotkania dotyczące 
książki „Droga Jana” 

KMIKS.43.40.2020 04.07.2020 Bartłomiej Pniewski, 
Galeria Klimaty 

Kazimierz 
Dolny 

Patronat i udział RPO w spotkaniu dotyczącym 
praw osób z niepełnosprawnościami, w którym 
punktem wyjście była książka „Droga Jana”. 

39. Szkoła letnia Summer 
School in American Law, 
Politics & Economy 2020 

KMIKS.43.41.2020 5-18.07.2020 Stowarzyszenie 
Center for American 
Studies, Katedra 
Doktryn Polityczno - 
Prawnych i Filozofii 
UAM w Poznaniu 

Poznań Szkoła letnia Summer School in American 
Law, Politics & Economy 2020 ma na cełu 
propagowanie wiedzy na temat Stanów 
Zjednoczonych oraz ich systemowo-
ustrojowych fundamentów wśród studentów i 
doktorantów oraz praktyków rozmaitych 
dziedzin. 
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40. konferencja “Legalność 
Zatrudnienia. Perspektywy 
i zagrożenia" 

KMIKS.43.42.2020 22.04.2020 Instytut Prawa, 
Administracji i 
Ekonomii, Uniwersytet 
Pedagogiczny im. 
KEN 

Kraków Celem Konferencji jest wymiana poglądów na 
temat perspektyw i zagrożeń związanych ze 
stosowaniem przepisów prawa pracy 
w kontekście legalności zatrudnienia. 
Dynamiczne zmiany zachodzące na krajowym 
i międzynarodowym rynku pracy stanowią 
wyzwanie nie tylko dla pracowników i praco-
dawców, ale także ustawodawcy i organów 
kontroli. 

41. impreza sportowa - bieg 
na dystansie 2,5km pod 
hasłem "Alimenty to nie 
wstyd" 

KMIKS.43.43.2020 06. 2020 Fundacja KiDs Łódź, Las 
Łagiewnicki 

Organizatorzy chcą zwrócić uwagę 
społeczeństwa na ciche przyzwolenie na 
niepłacenie alimentów. W Polsce ponad milion 
dzieci nie otrzymuje alimentów od jednego z 
rodziców a dług alimentacyjny przekroczył już 
12 miliardów złotych. Wyzwaniem jest zatem 
„odczarowanie” alimentów i spowodowanie, 
żeby finansowe wsparcie swojego dziecka było 
sprawą zupełnie naturalną i stosowaną 
w praktyce, a nie tylko w teorii. 

42. Marsz Żółtej Wstążki KMIKS.43.44.2020 30.05.2020 Fundacja EF 
KROPKA 

wydarzenie 
ogólnopolskie 

Głównym celem Marszu było zaznaczenie 
obecności osób dotkniętych kryzysem 
psychicznym w społeczeństwie, przeciwdzia-
łanie stygmatyzacji i dyskryminacji oraz 
zabieganie o zwiększenie finansowania 
i reformy systemu ochrony zdrowia 
psychicznego. 

43. III edycja Psychokryminali-
stycznej Konferencji 
Naukowej "Ciemna liczba 
przestępstw - przestępstwa 
przeciwko bezbronnym" 

KMIKS.43.45.2020 16.11.2020 Uniwersytet SWPS, 
Katowice 

wydarzenie 
online 

Konferencja poświęcona była przestępstwom 
przeciwko bezbronnym, w szczególności tym 
zdarzeniom, które pozostają niewykryte lub 
niezauważone albo dopiero po latach spotykają 
się z reakcją karną. Dużo uwagi poświęcimy 
zdarzeniom kryminalnym trudnym do 
ujawnienia - takim jak zaginięcia, w 
szczególności dzieci, aktom przemocy 
psychicznej, fizycznej i seksualnej wobec ofiar; 
przestępstwa seksualne oraz inne zdarzenia. 
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44. konferencja „Włączenie 
Cyfrowe” 

KMIKS.43.46.2020 06.2020 FUNDACJA 
WIDZIALNI 

Warszawa Konferencja, która odbędzie się w Sejmie RP 
oraz będzie połączona z przedstawieniem 
Raportu Dostępności 2020, celem tych działań 
jest doprowadzenie do pełniej dostępności 
informacji publicznej w internecie, szczególnie 
w sektorze publicznym oraz zachęcenie 
podmiotów prywatnych do utrzymywania 
wysokich standardów dostępności. 

45. Międzynarodowy Kongres 
Młodych Naukowców 

KMIKS.43.47.2020 18-20.05.2020 Kongres Kół 
Naukowych UAM 

Poznań Kongres jest corocznym wydarzeniem od 
bywającym się na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Stanowi forum 
dyskusji na temat najważniejszych, aktualnych 
problemów nauki polskiej i światowej. 
Wydarzenie co roku przyciąga około 300 
aktywnych uczestników i licznych słuchaczy. 

46. XV Konkurs VERBA 
VERITATIS 

KMIKS.43.48.2020 działania 
długoteminowe 
od maja 2020 

Związek 
Przedsiębiorstw 
Finansowych w 
Polsce 

Gdańsk Celem Konkursu jest inspirowanie do 
budowania kapitału społecznego poprzez 
podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji 
w zakresie etyki biznesu, ładu korporacyjnego 
i społecznej odpowiedzialności biznesu. 

47. konferencja naukowa 
"Artificial Intelligence  
and Human Rights" 

KMIKS.43.49.2020 maj 2020 Komitetu 
Organizacyjnego 
Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej 

Kraków Organizatorzy Konferencji chcieli rozpocząć 
dyskusję, aby wypełnić lukę w zakresie analizy 
stosunków prawnych pomiędzy sztuczną 
inteligencją a prawami człowieka. Zagadnienie 
to nabiera coraz większego znaczenia w dobie 
nieustannego rozwoju sztucznej inteligencji. 

48. Konferencja „Prawa 
człowieka w ostatnim 
dwudziestoleciu na gruncie 
prawa polskiego i między-
narodowego” 

KMIKS.43.50.2020 13.05.2020 Uniwersytet 
Humanistyczno-
Przyrodniczy  
im. Jana Długosza 
w Częstochowie 

Częstochowa Celem organizacji Konferencji jest chęć 
poszerzenia wiedzy z zakresu praw 
człowieka, wymiana praktyk w tym zakresie 
tematycznym oraz próba sformułowania 
wniosków de lege ferenda i de lege lata.  
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49. Wydarzenie United Nations 
Global Compact "Równe 
Szanse w Biznesie" 

KMIKS.43.51.2020 Wydarzenie 
długoterminowe 

GLOBAL COMPACT 
NETWORK POLAND 

Wydarzenie 
ogólnopolskie 

W tym roku kampania skupić się będzie na 
temacie szczegółowym jakim są prawa kobiet, 
równa reprezentacja i przywództwo kobiet 
w biznesie. Założenia te są częścią globalnej 
inicjatywy Target Gender Equality (pl. „Równe 
Szanse w Biznesie”) stworzonej przez United 
Nations Global Compact. Inicjatywa globalna 
Target Gender Equality realizowana jest w 19 
krajach na świecie, w tym w Polsce. 

50. XV edycja Akademii Praw 
Człowieka 

KMIKS.43.52.2020 3-24.06.2020 r. Fundacja Humanity 
in Action Polska 

Wydarzenie 
online 

Wydarzenie polegało na 4 tygodniowej 
współpracy z 22 młodymi liderami/kami 
i aktywistami/tkami z Polski, USA, Niemiec 
i Ukrainy, którzy będą poznawać Polskę pod 
kątem przeciwdziałania dyskryminacji, mowy 
nienawiści i ksenofobii, skupiając się na 
prawach mniejszości, zwłaszcza w czasach 
epidemii. Projekt jest realizowany dzięki 
wsparciu Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność 
i Przyszłość” (EVZ). 

51. kampania społeczna 
dotycząca przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 
w województwie opolskim 
 
pt. EPIDEMIA NIE 
USPRAWIEDLIWIA 
PRZEMOCY - KAMPANIA 
NA RZECZ 
PRZECIWDZIAŁANIA 
PRZEMOCY W RODZINIE 

KMIKS.43.53.2020 Wydarzenie 
długoterminowe 

Opolskie Centrum 
Demokracji 
Lokalnej FRDL 

Województwo 
opolskie 

Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na 
temat dostępnych sposobów przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie i uwrażliwienie 
społeczności lokalnej na to zjawisko. 
Kampania posłuży także przełamywaniu  
stereotypów związanych z przeświadczeniem, 
że problem przemocy jest prywatną sprawą.  
W ramach kampanii zaplanowano: akcję 
bilbordową, wydruk ulotek informacyjnych, 
psychologiczne wsparcie telefoniczne oraz 
założenie specjalnego emaila, który będzie 
obsługiwany przez dyżurujących psychologów 
z wszechstronną wiedzą i doświadczeniem,  a 
także akcję w mediach społecznościowych.  
Materiały informacyjne będą dystrybuowane 
głównie za pośrednictwem jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej. 
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52. Konferencja Naukowa 
online - Turn Over a New 
Leaf. Innovations, Pseudo-
Innovations and Corporate 
Social Responsibility for 
the Future 

KMIKS.43.54.2020 13.06.2020 Koło Naukowe Strateg 
Uniwersytet 
Jagielloński 

Wydarzenie 
online 

Podczas wydarzenia, studenci z całej Polski 
i innych krajów mogli wymienić się poglądami, 
a także mogli wziąć udział w prelekcjach 
z zaproszonymi gośćmi. Konferencja skupiona 
była na współczesnych problemach, 
wyzwaniach oraz szansach i perspektywach 
związanych z Etyką w biznesie, Innowacjami 
oraz Społeczną odpowiedzialnością biznesu. 

53. Konferencja naukowa 
"Prawo Pracy w dobie 
kryzysu" 

KMIKS.43.55.2020 14.05.2020 Koło Naukowe Prawa 
Pracy „Opus per 
laborem” 

Wydarzenie 
online 

Konferencja naukowa online poświęcona 
tematyce prawa pracy w dobie kryzysu. 

54. webinary Akademia Praw 
Człowieka ELSA 

KMIKS.43.56.2020 8-18.05.2020 ELSA Poland Wydarzenie 
online 

Cykl wydarzeń online Akademia Praw 
Człowieka, które mają dotyczyć przestrzegania 
praw człowieka w sytuacji pandemii COVID-19. 

55. kampania edukacyjna 
"Równość zaczyna się 
w domu" 

KMIKS.43.57.2020 projekt 
długoterminowy 

Centrum Praw Kobiet Wydarzenie 
online 

Z okazji Dnia Matki (26. maja) Centrum Praw 
Kobiet zorganizowało kampanię świado-
mościową poruszającą problem nierównego 
podziału prac domowych pt. „Równość 
zaczyna się w domu”. Dzień Matki to szcze-
gólne święto, przy okazji którego chcemy 
przypomnieć, że to właśnie na matkach, 
kobietach spoczywa największy ciężar dbania 
o dom. 

56. VII edycja konferencji 
(Nie)pełnosprawni na rynku 
pracy 

KMIKS.43.58.2020 04.11.2020 Uniwersytet 
Medyczny w Łodzi 

Wydarzenie 
online 

Tegoroczna edycja wydarzenia skupiała się 
wokół tematu „Globalne przewartościowanie. 
Mechanizmy wsparcia dla osób z niepełno-
sprawnościami w obliczu przemian społeczno-
gospodarczych w 2020 roku”. W sytuacji walki 
z Covid-19 należy podjąć tematykę 
nadchodzącego kryzysu ekonomicznego, 
mającego również szczególny wpływ na osoby  
z niepełnosprawnościami, na rynek pracy, 
który na pewno się zmieni. 
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57. projekt  Miesiąc 
Różnorodności 

KMIKS.43.59.2020 06.2020 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu 

Wydarzenie 
online 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w ramach 
Karty Różnorodności od 2012 roku zachęca 
i inspiruje pracodawców w Polsce do 
aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji oraz 
działa na rzecz upowszechniania tworzenia 
otwartych na różnorodność i włączających 
miejsc pracy. Od czasu zainicjowania pro-
gramu odbyło się już sześć edycji konferencji 
pn. Ogólnopolski Dzień Różnorodności. 

58. projekt wydania książki – 
cegiełki pt. „Nadzieja” 

KMIKS.43.61.2020 Działania 
długoterminowe 

Wydawnictwo Agora Wydarzenie 
ogólnopolskie 

Projekt zakładał wydanie książki – cegiełki, 
dochód ze sprzedaży której zostanie 
przekazany na wsparcie osób wykluczonych 
oraz szczególnie narażonych na ucierpienie 
w pandemii koronawirusa. 

59. VIII Regionalna Olimpiada 
Wiedzy o Zdrowiu 
Psychicznym 

KMIKS.43.62.2020 25.09.2020- 
28.10.2020 

Starostwo powiatowe, 
Biała – Podlaska  

Biała - 
Podlaska 

Głównym celem olimpiady jest poszerzenie 
wiedzy i wzrost świadomości w zakresie 
zdrowia psychicznego, sprzyjający 
kształtowaniu nawyków prozdrowotnych, 
lepszemu rozumieniu natury zaburzeń 
i zwalczaniu stereotypów w tym zakresie, 
zgodnie z założeniami Narodowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz 
Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego 2019-2022. 

60. Plebiscyt Warszawianka 
Roku 

KMIKS.43.63.2020 Działania 
długoterminowe 

Urząd M.St. 
Warszawy 

Wydarzenie 
online 

Plebiscyt Warszawianka Roku 2020 zmienił 
formułę, tworząc wspólnotę warszawianek i ich 
historii z uwzględnieniem walki z pandemią. 

61. konferencja online 
"Sytuacja urzędników 
administracji publicznej 
w dobie COVID-19" 

KMIKS.43.64.2020 29.06.2020 Katedra Prawa Pracy 
Wydział Prawa i 
Administracji 
Uniwersytet Łódzki 

Wydarzenie 
online 

Konferencja koncentrowała się na sytuacji 
urzędników, zarówno samorządowych, jak 
i państwowych, w dobie rozpowszechniającej 
się pandemii COVID-19 np. na zagadnieniach 
tarczy antykryzysowych czy redukcji zatrud-
nienia, działalności związków zawodowych. 
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62. V Forum Uczelnianych 
Pełnomocników ds. Osób 
z Niepełnosprawnościami 

KMIKS.43.65.2020 09.2020 Biuro Wsparcia Osób 
z Niepełnospraw-
nościami Zrzeszenie 
Studentów Niepełno-
sprawnych UAM  
Ada Astra 

Wydarzenie 
online 

Tegoroczne forum odbyło się pod hasłem 
„Różne oblicza dostępności – szkoły wyższe 
a nowe realia prawne. Udział w wydarzeniu 
kierowany był głównie do uczelnianych 
pełnomocników, pracowników biur ds. osób 
z niepełnosprawnościami oraz studentów 
zrzeszonych w org. działających na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami 

63. publikacja „Bezpieczne 
domy - Przyjazne Miasta” 

KMIKS.43.66.2020 Działania 
długoterminowe 

FUNDACJA 
CULTURELAB 

Wydarzenie 
online 

Publikacje w projekcie są realizowane przez 
Fundację Habitat for Humanity Poland oraz 
Fundację CultureLab. Projekt finansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej. Jest częścią 
większego projektu "BUILD Solid Ground" oraz 
międzynarodowej kampanii rzeczniczej Habitat 
for Humanity International, której celem jest 
poprawa dostępu do ziemi jako krok do 
uzyskania godnego miejsca do życia. 

64. webinar „ETPC a kryzys 
praworządności w Polsce” 

KMIKS.43.67.2020 27.07.2020 Fundacja Batorego Wydarzenie 
online 

Europejski Trybunał Praw Człowieka przez lata 
traktowany był jako „super sąd” – miejsce, 
do którego obywatel mógł poskarżyć się na 
wszystko: sąd, urząd czy zakład karny. Wyroki 
„Strasburga” wielokrotnie dawały impuls 
do systemowych zmian w polskim prawie 
i strukturach państwowych. Dzięki nim Polska 
stawała się sprawiedliwsza i bardziej przyjazna 
wobec obywateli. Jednak w ostatnich latach, 
w powszechnej świadomości oraz w kręgach 
prawniczych, Trybunał w Strasburgu tracił na 
znaczeniu jako instancja strzegąca praw 
człowieka i zasad państwa prawa. Rolę tę 
przejmował natomiast Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Strasburg 
ustąpił pola Luksemburgowi. Podczas 
spotkania przedyskutujemy, w jaki sposób 
ETPCz może „wrócić do gry” i wesprzeć 
starania o obronę praworządności w Polsce. 
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65. Konkursu Świat przyjazny 
dziecku KOPD XIX edycja 

KMIKS.43.68.2020 Do maja 2021 Komitet Ochrony 
Praw Dziecka 

Wydarzenie 
online 

Kapituła, złożona z ekspertów, 
ocenia książki, zabawki i miejsca przyjazne 
dzieciom. Każdego roku organizujemy 
uroczystą galę - możliwą dzięki donatorom,  
na której wręczamy przyznane nagrody i wy-
różnienia. 

66. 14. Międzynarodowa 
Konferencja 
„Bezpieczeństwo dzieci 
i młodzieży w internecie" 

KMIKS.43.70.2020 10.2020 Naukowa i Akade-
micka Sieć 
Komputerowa - NASK 

Wydarzenie 
online 

Konferencja skupiona na tematyce 
bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników 
internetu i nowych technologii. Na konferencji 
przedstawione są najnowsze wyniki badań 
dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego 
dzieci i młodzieży. 

67. kampania #17 milionów - 
porażenie dziecięce 

KMIKS.43.71.2020 1-31.10.2020 Fundacja Pomocy 
Dzieciom "Kolorowy 
Świat" 

Wydarzenie 
ogólnopolskie 

Kampania składa się z kilku wydarzeń np. 
spacer dla #17milionów, wyzwanie 
społecznościowe #17milionówGroszy 
czy ogólnopolskiej akcji podświetlania 
budynków na zielono, w celu edukacji 
społecznej i zwiększenia widzialności osób 
doświadczających mózgowego porażenia 
dziecięcego. 

68. kampania społecznościowa 
„Odmień swoją głowę” 

KMIKS.43.72.2020 13-18.09.2020 Stowarzyszenie na 
Rzecz Ekspresji 

Trójmiasto Kampania społeczna mająca rozbudzić 
świadomość społeczną na rzecz podniesienia 
wiedzy na temat chorób i zaburzeń 
psychicznych i przeciwdziałanie stygmatyzacji 
osób w kryzysie zdrowia psychicznego. 

69. konferencja "Przemoc 
i agresja wśród dzieci 
i młodzieży – profilaktyka, 
pomoc i skutki prawne" 

KMIKS.43.73.2020 19.10.2020 SWPS Uniwersytet 
Humanistycznospołe-
czny w Warszawie - 
Filia w Katowicach 

Wydarzenie 
online 

Konferencja ma na celu naukową debatę 
dotyczącą problemu przemocy równieśniczej 
oraz problemu agresji wśród dzieci i młodzieży. 

70. II konferencja Sekson – 
o seksualności i 
rodzicielstwie osób 
z niepełnosprawnością 
ruchową 

KMIKS.43.74.2020 19-20.09.2020 Fundacja Avalon 
Bezpośrednia Pomoc 
Niepełnosprawnym 

Wydarzenie 
online 

Projekt Sekson powstał w 2019 roku i jest 
odpowiedzią na potrzeby osób z niepełno-
sprawnością ruchową. Główną misją jest 
odpowiedź na potrzebę edukowania i zmiany 
świadomości o życiu intymnym i rodzicielstwie 
osób z niepełnosprawnością ruchową. 
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71. 17. ogólnopolska 
Konferencja "Dziecko 
pokrzywdzone 
przestępstwem" 

KMIKS.43.75.2020 18-21.10.2020 Fundacja Dajemy 
Dzieciom Siłę 

Wydarzenie 
online 

FDDS organizuje konferencję od 2004 
roku we współpracy z Ministerstwem 
Sprawiedliwości i Miastem Stołecznym 
Warszawa. Tematem przewodnim jest pomoc 
dzieciom, które doświadczyły różnych form 
przemocy i wykorzystywania, a także ochrona 
praw dzieci, które uczestniczą w procedurach 
prawnych. Celem konferencji jest upowszech-
nienie wiedzy dotyczącej problematyki 
krzywdzenia dzieci, prezentacja modelowych 
rozwiązań zapobiegania przestępstwom wobec 
dzieci oraz projektów i inicjatyw praktycznej 
pomocy dzieciom pokrzywdzonym 
przestępstwem i ich rodzinom. 

72. Mały Festiwal o Miastach KMIKS.43.76.2020 16-25.09.2020 Stowarzyszenie 
Rozwoju "Inspiracje", 
Słupsk 

Wydarzenie 
online 

Tematyka festiwalu dotyczyła kreowania 
przestrzeni publicznej, idei współzarządzania 
miastem, zadane było pytanie „do kogo należy 
miasto”, a także rozważania o tożsamości 
miasta i mieszkańców, ekologii, zagrożeniach 
i zaletach płynących z rozwoju suburbiów, 
ruchu ulicznym. 

73. Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa "Płeć i prawo 
pracy" 

KMIKS.43.77.2020 6.11.2020 Koło Naukowe Prawa 
Pracy „OPUS PER 
LABOREM” 

Wydarzenie 
online 

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi przez 
pryzmat prawa pracy na równouprawnienie 
w miejscu zatrudnienia, dyskryminację 
ze względu na płeć oraz jaki wpływ na 
powyższy temat mają związki zawodowe 
i organizacje pracodawców. 

74. Europejski Festiwal Filmowy 
„Integracja Ty i Ja” 

KMIKS.43.78.2020 3-7.11.2020 Koszalińskie 
Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne 

Wydarzenie 
online 

Festiwal „Integracja Ty i Ja” odbywa się 
we wrześniu w Koszalinie od 2003 roku . 
Na Festiwalu przyznawane są nagrody 
„Motyla” w kategoriach „film fabularny”, 
„film dokumentalny” i „film amatorski” 
tworzony przez niepełnosprawnych. 
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75. patronat honorowy nad 
filmem dokumentalnym 
"Heda" 

KMIKS.43.79.2020 09.2020 Inicjatywa "Dzieci z 
Dworca Brześć" 

Wydarzenie 
online 

Heda uciekła z Czeczenii od wojen: tych 
krwawych z Rosjanami i tej, ukrytej – 
domowej. Tam, w Czeczenii pochowała 
pierworodnego 14-letniego Monsura. 
Zgarnęła piątkę pozostałych dzieci i wyjechała 
do bezpiecznej Europy: od wojen, śmierci, 
męża-sadysty, który pił i bił. Film „Heda” 
to opowieść o dobru, które rodzi się na przekór 
stereotypom i które nie poddaje się 
przeciwnościom. To opowieść o pogodzie 
ducha, która jest silniejsza od smutku 
i rozpaczy. 

76. "Powiedz o TYM komuś" - 
działania przeciwko 
przemocy 

KMIKS.43.80.2020 10-11.2020 Fundacja A.R.T. Wydarzenie 
ogólnopolskie 

Celem kampanii jest dotarcie do jak 
największej ilości osób uwikłanych w przemoc 
oraz do specjalistów zajmujących się tym 
zagadnieniem. Kampania wpisuje się w 16 Dni 
Działań Przeciwko Przemocy ze względu na 
płeć. Kampanię, w dniu 25 listopada, 
rozpocznie konferencja dotycząca zjawiska 
przemocy „Powiedz o TYM komuś”. Prelegenci 
opowiedzą o przemocy widzianej oczami 
dziecka i dramacie rodziny zagrożonej 
przemocą, o hejcie jako rodzaju przemocy 
psychicznej, o przemocy ekonomicznej wobec 
kobiet oraz o jednym ze źródeł przemocy 
i agresji, czyli o uzależnieniach. 

77. VI Kongres Osób 
z Niepełnosprawnościami 

KMIKS.43.81.2020 24.10.2020 Polskie Forum Osób 
z Niepełnosprawno-
ściami 

Wydarzenie 
online 

,,Pandemia a osoby z niepełnosprawnościami" 
to temat tegorocznego Kongresu. Czas 
pandemii postawił przez nami wyjątkowe 
wyzwania, dotyczą one w szczególny sposób 
osób z niepełnosprawnościami. W sposób 
wyjątkowy pandemia dotknęła mieszkańców 
instytucji. Pokazało to jak dużym błędem 
było nieprzeprowadzenie skutecznego procesu 
deinstytucjonaIizacji. Wobec tego będzie to 
szczególny temat kongresowych dyskusji. 
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78. IV Dolnośląski Konkurs 
Plastyczno – Literacki 
pt. "Więcej nas łączy niż 
dzieli" 

KMIKS.43.83.2020 Od 12.10.2020 SP nr 50 we 
Wrocławiu 

Wrocław Konkurs adresowany do uczniów klas I-VIII, 
a jego celem jest przeciwdziałanie mowie 
nienawiści, rozwijanie empatii i otwartość 
na drugiego człowieka, a przede wszystkim 
promowanie takich wartości jak współpraca, 
dialog i szacunek, bez względu na wygląd, 
pochodzenie narodowe, etniczne, religię, wiek. 

79. 5. Dolnośląski Konwent 
Regionalny Osób 
z Niepełnosprawnościami 

KMIKS.43.86.2020 19.10.2020 Fundacja Eudajmonia Wrocław Konwent Regionalny odbywa się na Dolnym 
Śląsku już po raz piąty. Począwszy od roku 
2016 jest miejscem wymiany doświadczeń 
i wiedzy i stanowi ważne wydarzenie dla 
całego środowiska osób 
z niepełnosprawnościami i ich rodzin, 
organizacji i innych instytucji działających 
na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 

80. projekt obywatelskiego 
monitoringu mediów 

KMIKS.43.87.2020 Projekt 
długoterminowy 

Instytut Dyskursu 
i Dialogu 

Wydarzenie 
online 

Projekt zakładał obywatelski monitoring 
sposobu prezentowania kandydatów na urząd 
Prezydenta RP przez główne wydania trzech 
najpopularniejszych serwisów informacyjnych 
("Wiadomości" TVP, "Fakty" TVN oraz 
"Wydarzenia" Polsatu). 

81. wydarzenie Ostrowiecka 
Żywa Biblioteka 

KMIKS.43.88.2020 11.10.2020 Świętokrzyskie 
Centrum Inicjatyw 
Społeczno-
Kulturalnych 

Ostrowiec 
Świętokrzyski 

Ostrowiecka Żywa Biblioteka to cykl spotkań 
z osobami szczególnie narażonymi na 
dyskryminację i stereotypy. Poprzez 
przekazanie własnych doświadczeń 
i życiowych historii, chcemy zbudować 
postawy szanujące prawa człowieka wśród 
młodych ludzi. 

82. konferencja 
międzynarodowa Edukacja 
wobec Wyzwań 
Wielokulturowego Świata 

KMIKS.43.89.2020 21-22.01.2020 Instytut Nauk 
Pedagogicznych 
w Akademii 
Pedagogiki Specjalnej 

Warszawa Celem konferencji jest stworzenie bezpiecznej 
przestrzeni naukowej do podjęcia debaty na 
temat edukacji w kontekście wyzwań 
wielokulturowego świata. 
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83. Ogólnopolski Konkurs 
z Praw Człowieka 

KMIKS.43.90.2020 12.2020- 
01.2021 

ELSA Poland Wydarzenie 
ogólnopolskie 

Tematyka konkursu skupia się wokół praw 
człowieka zawartych w Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka i dołączonych do niej 
protokołów. W ramach konkursu przewidziane 
są wydarzenia towarzyszące m.in. wykład 
dotyczący Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka poprowadzony przez dr Agatę 
Hauser, warsztat z pisania skargi do 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 

84. projekt Zaangażowani czy 
zajechani? Rozwój 
kompetencji osobistych 
u osób pracujących w NGO 

KMIKS.43.91.2020 Działania 
długoterminowe 

Regionalne Centrum 
Informacji 
i Wspomagania 
Organizacji 
Pozarządowych 

Wydarzenie 
online 

Planowane działania są projektem 
pilotażowym, potrwają do 20 grudnia 
bieżącego roku. Staną się podwaliną 
regularnego programu wsparcia organizacji 
pozarządowych i profilaktyki wypalenia 
zawodowego w III sektorze. Pilotaż odbywa się 
w ramach projektu Mnożymy wsparcie 
dofinasowanego z Programu PROO, 
realizowanego przez Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego. 

85. wykład "Prawa ucznia 
i praworządność 
w szkołach" 

KMIKS.43.93.2020 7.11.2020 Stowarzyszenie 
na Rzecz 
Praworządności 
w Szkołach 
"Stowarzyszenie 
Umarłych Statutów" 

Białystok Tematyka wykładu trwającego do kilku godzin 
obejmie podstawy praw człowieka i dziecka, 
najczęstsze przypadki łamania praw ucznia 
(również na podstawie badania przeprowa-
dzonego na terenie całego kraju przez stowa-
rzyszenie) i możliwości zapobiegania im. 
Planujemy poruszenie kwestii dostępu do 
informacji i prowadzenia rozmów, mediacji 
z np. rodzicami czy nauczycielami. 

86. projekt poradnika dobrej 
komunikacji Etyka słowa 

KMIKS.43.91.2020 Działania 
długoterminowe 

FLEISHMANHILLARD Wydarzenie 
online 

Etyka słowa to projekt non-profit 
FleishmanHillard, kierowany w szczególności 
do osób i podmiotów wpływających na 
charakter debaty publicznej – dziennikarzy, 
specjalistów ds. komunikacji, osób 
wypowiadających się publicznie. 
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87. „ELSA Day” KMIKS.43.96.2020 25.11.2020 ELSA Polska Wydarzenie 
online 

ELSA Day to projekt, który zwraca uwagę 
odbiorców na problem ochrony praw 
człowieka. Pierwsza edycja tego wydarzenia 
miała miejsce 20 marca 2013 r. Odbyło się 
wówczas forum, podczas którego omówiono 
krajowe i międzynarodowe standardy ochrony 
oraz wdrażania praw człowieka. Wydarzenie 
odniosło ogromny sukces, dlatego od tamtej 
pory rozwijamy projekt, który pomaga 
studentom i młodym adeptom prawa być 
niezależnymi i krytycznymi członkami 
społeczeństwa. 

88. Wydarzenie 
„Niepełnosprawność 
czy NiepełnoPRAWNOŚĆ? 
Sytuacja prawna osób 
z niepełnosprawnością 
intelektualną” 

KMIKS.43.97.2020 4.11.2020 r. 
3.12.2020 r. 
7.01.2021 r. 

ELSA Polska Wydarzenie 
online 

Temat niepełnosprawności pojawia się 
w przestrzeni publicznej. Uwagę społeczną 
coraz częściej kieruje się na utrudnienia czy 
dyskryminację, z jakimi mierzą się osoby 
z niepełnosprawnościami.Odnosimy jednak 
wrażenie, że wybrzmiewa on najczęściej 
w kontekście niepełnosprawności ruchowej, 
tej dostrzegalnej na pierwszy rzut oka. 
Na dalszy plan schodzi dyskusja o niemniej 
powszechnej, niepełnosprawności 
intelektualnej. Chcąc zmienić zaistniałą 
sytuację, proponujemy to, czego według nas 
brakuje - cykl webinarów, zakończony 
ogólnopolskim wydarzeniem "Niepełnospra-
wność czy niepełnoPRAWNOŚĆ? 

89. IV OKN "Od stereotypów 
do nienawiści. Hejt 
w perspektywie  interdy-
scyplinarnej" 

KMIKS.43.98.2020 07.12.2020 Akademia im. Jakuba  
z Paradyża 
w Gorzowie 
Wielkopolskim 

Wydarzenie 
online 

Przedmiotem konferencji, adresowanej 
do naukowców reprezentujących różne 
dyscypliny naukowe, przedstawicieli NGOs, 
organów władzy i mediów oraz studentów, jest 
natura zjawiska tzw. hejtu, a jej celem – 
stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów i 
dobrych praktyk w zakresie budowania 
inkluzywnego społeczeństwa i zwalczania 
przejawów nietolerancji i dyskryminacji. 
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90. Gala Natwest LGBT+ 
Business Awards 2020 

KMIKS.43.99.2020 9.12.2020 National Westminster 
Bank PLS Spółka 
Akcyjna Oddział 
w Polsce 

Wydarzenie 
online 

Organizatorzy gali przyznają nagrody osobom 
i organizacjom, które poprzez swoją 
działalność oraz zaangażowanie promują 
wartości takie jak równość i wzajemny 
szacunek oraz dbają o bezpieczeństwo i 
wolne od dyskryminacji środowisko pracy. 
Wyróżniają się staraniami na rzecz 
propagowania koncepcji społecznej 
odpowiedzialności biznesu i szerzej w 
społeczeństwie. Przyczyniają się również do 
respektowania praw wszystkich przedstawicieli 
grup narażonych na dyskryminację, 
a w szczególności osób LGBT+. 

91. Nagroda im. Ireny 
Sendlerowej 
"Za naprawianie świata" 

KMIKS.43.101.2020 16.11.2020 Centrum Edukacji 
Obywatelskiej 

Wydarzenie 
ogólnopolskie 

Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za napra-
wianie świata” już od ponad 10 lat trafia w ręce 
nauczycieli i nauczycielek, którzy uczą 
i wychowują w duchu dialogu, tolerancji 
oraz poszanowania dla innych, inspirują do 
działań zgodnych z tymi zasadami i odgrywają 
aktywną rolę w swojej szkole oraz 
społeczności lokalnej. 

92. kontynuacja programu 
„Mediacja rówieśnicza w 
szkole metodą 
przeciwdziałania agresji i 
niedostosowaniu 
społecznemu młodzieży” 

KMIKS.43.102.2020 Działania 
długoterminowe 

Prezes Sądu 
Okręgowego 
w Lublinie 

województwo 
lubelskie 

Program ma na celu promocję rozwiązywania 
konfliktów i sporów rówieśniczych drogą bez 
przemocy, podniesienie kultury prawnej 
w szkołach, zmniejszenie przemocy wśród 
młodzieży dzięki zdobyciu przez uczniów 
wiedzy z zakresu sprawiedliwości naprawczej 
i mediacji. Dzięki takim działaniom możliwa jest 
realizacja praw uczniów do nauki w przyjaznej 
i bezpiecznej szkole. 

93. Global Dignity Day Poland KMIKS.43.103.2020 Działania 
długoterminowe 

Fundacja Global 
Dignity Poland 

Wydarzenie 
ogólnopolskie 

Global Dignity Poland jest częścią międzyna-
rodowej inicjatywy propagującej ideę 
poszanowania godności jako fundamentalnego 
prawa człowieka zwanej Global Dignity Day. 
Idea narodziła się w 2006 roku podczas 
Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. 
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94. inicjatywa “Punkty 
Wspólne" 

KMIKS.43.103.2020 Projekt 
długoterminowy 

Studenckie Koło 
Naukowe im. Pauliny 
Kuczalskiej-
Reinschmit (UW)  
oraz Polskie 
Towarzystwo 
Studentów Farmacji 
(WUM) 

Wydarzenie 
online 

Projekt ma na celu wypracowywanie modelu 
dyskusji interdyscyplinarnej wśród studentów 
poprzez semestralny cykl 5-6 spotkań 
z ekspertami i ekspertkami na temat ważny 
społecznie. Współczesne społeczeństwo coraz 
bardziej potrzebuje bowiem szerokiej 
perspektywy w rozwiązywaniu problemów, 
a w toku studiów wciąż kładzie się raczej 
nacisk na konkretną dziedzinę nauki. Jesteśmy 
świadomi, że nie można jednak ograniczać się 
do jednej perspektywy i szczerze wierzymy 
w skuteczną współpracę różnorodnych 
środowisk naukowych. 

95. kampania „Pomóż jej 
odciąć się od przemocy - 
Międzynarodowy Dzień 
Przeciw Przemocy” 

KMIKS.43.104.2020 25.11.2020 Centrum Praw Kobiet Wydarzenie 
online 

Do zabójstw kobiet, najczęściej żon czy 
partnerek, nie dochodzi przypadkiem lub przy 
pierwszym incydencie związanym z użyciem 
przemocy. Ofiara, która ginie z rąk swojego 
oprawcy, najczęściej przez wiele lat wcześniej 
doznawała przemocy, która eskalowała 
i przybierała kolejne, coraz bardziej groźne 
formy. Dla Centrum Praw Kobiet temat 
zabójstw kobiet popełnianych w związku 
z przemocą w rodzinie jest szczególnie 
bolesny, gdyż dwie spośród naszych klientek 
zostały zamordowane przez swojego partnera. 
Kampania jest ściśle związana obchodzonymi 
międzynarodowo 16 Dniami Przeciwko 
Przemocy ze względu na Płeć.  
W ramach kampanii Centrum Praw Kobiet 
będzie zbierać podpisy pod petycją skierowaną 
do rządzących o wprowadzenie konkretnych 
rozwiązań (np. procedur szacowania ryzyka 
eskalacji przemocy i zabójstwa) mających 
na celu minimalizację skali kobietobójstwa 
w Polsce, a także promować pomysł 
utworzenia w strukturach Centrum 
Obserwatorium ds. Kobietobójstwa. 
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96. "Efekt Domina. Materiały 
dla nauczycieli" - seria 
antydyskryminacyjna 

KMIKS.43.106.2020 Projekt 
długoterminowy 

KULCZYK 
FOUNDATION 

Wydarzenie 
online 

Kulczyk Foundation od początku swojego 
istnienia działa na rzecz promowania 
kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci 
i młodzieży. W tym celu przygotowujemy 
unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny 
i dostosowany do różnych etapów edukacji 
sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych 
wartości i przeżywanych emocji. Ich zadaniem 
jest wsparcie uczniów w lepszym poznawaniu 
siebie i innych ludzi. Wierzymy, że rozwój tych 
kompetencji od najmłodszych lat, pozwala 
stawać się lepszym człowiekiem oraz 
skuteczniej pomagać swojej wspólnocie. 

97. publikacja "Wszystkie 
kolory świata" 

KMIKS.43.108.2020 Projekt 
długoterminowy 

Wydawnictwo 
AGORA 

Wydarzenie 
ogólnopolskie 

Projekt książki – cegiełki. Tematyka tekstów 
zebranych w tomie pt. „Wszystkie kolory 
świata” ma na celu propagowanie takich 
wartości jak szacunek dla odmienności, 
poszanowanie Innego, tolerancja, solidarność, 
empatia oraz sprzeciw wobec wykluczenia, 
napiętnowania i przemocy. 

98. SKN online "Relacja 
między procesem karnym 
a innymi naukami 
penalnymi.  
Miłość czy nienawiść?" 

KMIKS.43.109.2020 5.12.2020 Koło Naukowe 
Postępowania 
Karnego TBSP UJ 

Wydarzenie 
online 

Omówienie tego tematu ma na celu 
przybliżenie prawa karnoprocesowego 
z perspektywy nauk penalnych. 
Prawnoporównawcza dyskusja umożliwi inne 
spojrzenie nie tylko na samo postępowanie 
karne, ale także jego oddziaływanie na resztę 
karnistycznych dyscyplin. Konferencja 
umożliwi zestawienie różnorodnych poglądów 
jej uczestników, zarówno przez osoby 
rozpoczynające karierę prawniczą, jak 
i cenionych ze swego dorobku naukowego 
profesorów. Ponadto taka wymiana myśli 
zapewni naukę krytycznego myślenia 
przyszłym prawnikom. 



25 
 

LP NAZWA WYDARZENIA NR SPRAWY DATA WNIOSKODAWCA MIASTO OPIS WYDARZENIA 

99. 9. Kongres Prawa 
Medycznego 

KMIKS.43.110.2020 1.12.2020 Polskie Towarzystwo 
Prawa Medycznego 

Wydarzenie 
online 

Kongres po raz kolejny będzie okazją do 
prezentacji aktualnych zagadnień z zakresu 
prawa medycznego, etyki oraz problematyki 
praw pacjenta a także miejscem debaty na 
temat prawnych aspektów wykonywania 
świadczeń zdrowotnych. Tym razem 
organizatorzy skupiają się także na najbardziej 
aktualnych tematach związanych z działaniem 
placówek medycznych i rozliczaniem 
świadczeń medycznych w dobie pandemii. 

100 konkurs "Ja, Obywatel" KMIKS.43.111.2020 11-12.2020 Instytut Kreatorów 
Przyszłości 

Wydarzenie 
ogólnopolskie 

Konkurs „Ja, obywatel” jest skierowany do 
uczniów polskich szkół średnich, w którym 
uczestnicy będą mogli się wykazać 
znajomością i świadomością istoty praw 
obywatelskich w Polsce. 

101 II Kongres Suicydologiczny KMIKS.43.112.2020 19-20.11.2020 Ministerstwo Zdrowia Wydarzenie 
online 

Kongres składa się z 6 Sesji plenarnych: 
tematycznie nawiązujących do głównych 
strategii KPZZS (z wykorzystaniem wyników 
opartych na: dowodach naukowych (EBM), 
dobrych praktykach, doświadczeniu) oraz 
warsztatów i wykładów w formie webinariów: 
„Jak i gdzie pomagać osobom w kryzysach 
psychicznych?” 

102 Human Rights Week 2020 KMIKS.43.114.2020 14-17.12.2020 Studenckie Koło 
Naukowe Spraw 
Zagranicznych SGH 
i UW 

Wydarzenie 
online 

Human Rights Week to projekt promujący 
proaktywną postawę obywatelską 
i świadomość dotyczącą praw człowieka 
w różnorodny sposób – w formie dyskusji, 
paneli bądź warsztatów. “30 lat minęło. Prawa 
człowieka w Polsce po 1989 roku” to tytuł 
edycji 2020. Tym samym podsumowujący 
najważniejsze wydarzenia w obrębie ochrony 
praw człowieka w III RP. Debaty organizowane 
w formie internetowej konferencji dotyczyć 
będą m.in. tematyki równości kobiet 
na rynku pracy oraz praw człowieka 
w dziedzinie edukacji czy służby zdrowia. 
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103 VIII. edycja Tygodnia 

Konstytucyjnego 

KMIKS.43.115.2020 10-17.12.2020 Stowarzyszenie 
im. prof. Hołdy 

Warszawa W ramach wydarzenia prawnicy – adwokaci, 
radcowie prawni, sędziowie, prokuratorzy, 
komornicy, notariusze, pracownicy organizacji 
pozarządowych, pracownicy naukowi, a także 
aplikanci i studenci przeprowadzą lekcje 
dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu 
obywateli oraz roli sądów w procesie ochrony 
praw i wolności. Tydzień konstytucyjny ma 
zasięg ogólnopolski. Z okazji światowego Dnia 
Praw Człowieka (Human Rights Day) 
przypadającego w dniu 10 grudnia 2020 r., 
głównym obszarem tematycznym tegorocznej 
edycji będą właśnie zagadnienia praw 
człowieka. 

104 Ogólnopolska Studencko - 
Doktorancka Konferencja 
Naukowa "Proces karny 
w dobie pandemii" 

KMIKS.43.116.2020 4.01.2020 Katolicki Uniwersytet 
Lubelski 

Wydarzenie 
online 

Wraz z wybuchem pandemii C0VID-19 polskie 
społeczeństwo znalazło się w sytuacji nie 
znającej precedensu. Rosnąca liczba 
zachorowań i zgonów wywołanych zakażeniem 
wymusiła wprowadzenie rozwiązań dotychczas 
nieznanych, które nie ominęły również polskiej 
procedury karnej Wybuch pandemii okazał się 
być ogromnym sprawdzianem również dla 
istniejących dotychczas instytucji karnopro-
cesowych i praktyki ich stosowania. Wraz 
z przedstawicielami ośrodków naukowych 
z całej Polski pragniemy wspólnie pochylić 
się nad zagadnieniami funkcjonowania 
procesu karnego w dzisiejszej trudnej 
rzeczywistości, dotykając min. nowelizacji 
k.p.k. wynikającej ze specustawy C0VID-19. 
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105 Raport "Transpłciowa 

społeczność a COVID-19 - 
trudności, kryzysy, 
nadzieje na przyszłość" 

KMiKS.43.118.2020 Od 01.2021 Fundacja Trans-Fuzja Wydarzenie 
ogólnopolskie 

Na początku stycznia 2021 roku Fundacja 
Trans-Fuzja rozpocznie badanie społeczne 
skierowane do osób transpłciowych w Polsce - 
"Transpłciowa społeczność a COVID-19 - 
trudności, kryzysy, nadzieje na przyszłość". 
Badanie jest częścią grantu, który Fundacja 
otrzymała od Google Community za pomocą 
oficjalnego grantodawcy w postaci Fundacji 
Tides. Wyniki uzyskane w badaniu będą 
podstawą dla raportu, który zostanie 
opublikowany w wersji drukowanej oraz online 
(pdf oraz na czytniki) w języku polskim, oraz 
wersji online (pdf oraz wersja na czytniki) 
w języku angielskim. 

106 inicjatywa studencka 
„Działaj dla Psyche” 

KMiKS.43.119.2020 01-02.2021 Studenckie Koło 
Naukowe Psychiatrii 
Dzieci i Młodzieży 

Wydarzenie 
online 

Celem cyklu spotkań jest przedstawienie przez 
psychiatrę, psychologa i pacjenta lub rodzica, 
odpowiednio Centrów Zdrowia Psychicznego 
dla dorosłych oraz trzypoziomowego systemu 
wsparcia i opieki nad zdrowiem psychicznym 
dziećmi oraz młodzieży. Czym właściwie są te 
instytucje, jak działają oraz dlaczego są tak 
ważne. Założeniem jest pokazanie, że reformy 
są korzystne z punktu widzenia wszystkich 
specjalistów związanych z ochroną zdrowia 
psychicznego – psychiatrów, psychologów, 
psychoterapeutów oraz z punktu widzenia 
pacjentów. Poprzez spotkania chcielibyśmy 
zachęcić te grupy do wspólnego działania na 
rzecz wdrażania koniecznych reform systemu 
ochrony zdrowia psychicznego w Polsce. 
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107 Projekt DeBBaty KMiKS.43.120.2020

  
Eliminacje 
22.02.2021 – 
25.03.2021, 
Wielki Finał  
26-27.03.2021 

Samorząd Studentów 
Szkoły Głównej 
Handlowej 

W projekcie 
udział bierze 12 
miast: Opole, 
Wrocław, Bielsko 
– Biała, 
Białystok, 
Radom, Lublin, 
Rzeszów, 
Katowice, 
Olsztyn, Kielce, 
Toruń oraz Łódź. 

Nadrzędnym celem projektu DeBBaty jest 
edukacja. Poprzez szkolenia, turniej debat 
oksfordzkich, a także na przykładzie 
zaproszonych gości, chcemy zaszczepić w 
licealistach ducha samorozwoju, pragnienia 
poszerzania swoich umiejętności i 
zainteresowań oraz ciągłego dokształcania się. 
Wierzymy, że dzięki takiemu nowoczesnemu i 
praktycznemu podejściu do edukacji, opartemu 
na wewnętrznej chęci rozwoju, licealiści dużo 
pewniej wkroczą w pełen wyzwań świat 
dorosłości i kariery. 

 


