
3 karetki

30 tys.
beneficjentów 
pomocy
prowadzonego przez
nas centrum
„Ukraiński Świat”

opakowań leków

Wspieranie reform instytucji międzynarodowych w zakresie 
zapobiegania nadużyciom mechanizmów współpracy 
międzypaństwowej przez reżimy autorytarne i hybrydowe

Napisaliśmy i przekazaliśmy 
instytucjom UE, ONZ, Rady Europy, 
OBWE i innym organizacjom 
międzynarodowym

Obrona prześladowanych prawników
W krajach autorytarnych częstą praktyką jest wywieranie presji na 
prokuratorów i sędziów oraz karanie adwokatów broniących 
oponentów rządu. Interweniujemy w sprawach indywidualnych, jak 
również raportujemy o naruszeniach instytucjom międzynarodowym.

Bezpośrednia pomoc prześladowanym
Jako jedni z pierwszych występowaliśmy w obronie wielu osób 
prześladowanych w państwach byłego ZSRR - broniąc m.in. 
Aleksanda Orłowa, robotników z Żanaozen i opozycji demokratycznej 
z Kazachstanu, Ołeha Sencowa, Nadii Sawczenko i wielu innych 
ukraińskich więźniów Kremla - działamy zdecydowanie i nie boimy się 
kontrowersji będących efektem kampanii dyskredytacyjnych 
rozpętywanych przez ich prześladowców.

Sankcje systemowe i personalne 
(Magnitsky Act)
Lobbing na rzecz ustanowienia, a następnie utrzymania i rozszerzenia 
sankcji przeciwko przedstawicielom rosyjskich władz 
odpowiedzialnym za działania przeciwko Ukrainie, aneksję Krymu, 
zbrodnie wojenne, bezprawne więzienie i torturowanie obywateli 
Ukrainy. Zabiegamy także o sankcje za łamanie praworządności i praw 
człowieka w Kazachstanie i Mołdawii.                   

Mechanizm wstrzymywania funduszy 
pomocowych UE i przedakcesyjnych 
Polegający na uzależnieniu wypłaty funduszy pomocowych UE od 
respektowania praworządności. Zostosowano go m.in. wobec Mołdawii 
po unieważnieniu wyborów mera Kiszyniowa w 2018 r.

Wstrzymanie dostaw zachodniego sprzętu 
wojskowego do Rosji
Sprzeciwiamy się sprzedaży sprzętu wojskowego do Federacji 
Rosyjskiej w świetle agresji na wschodzie Ukrainy i okupacji Krymu. 
Dotyczyła tego kampania przeciw dostawie francuskich okrętów 
wojskowych klasy Mistral.

Nagłaśnianie 
przypadków 
nadużyć władzy

Obrona prześlado- 
wanych adwokatów, 
sędziów, prokuratorów, 
dziennikarzy i 
opozycjonistów

Monitorowanie 
przestrzegania praw 
obywatelskich i 
praworządności
w Polsce

Nagłaśnianie 
przypadków nadużyć 
władzy na forum 
międzynarodowym

raportów i opinii dla 
organizacji 
międzynarodowuch

tyle ważyły ładunki z
przekazaną pomocą

>15 tys.

>125 >75

>60 >600opinii 
i stanowisk

opinii i
stanowiskraportów

napisaliśmy i przekazaliśmy instytucjom UE, 
ONZ, Rady Europy, OBWE i innym 

Wsparcie prześladowanych

>100
uwolnionych
więźniów
politycznych

Misje obserwacyjne

Nagłaśnianie
przypadków
nadużyć władzy

Petycje, apele,
listy otwarte

Organizowane we współpracy m.in. z innymi organizacjami 
pozarządowymi, Naczelną Radą Adwokacką (NRA), Włoską Federacją 
Praw Człowieka (FIDU) oraz posłami i europosłami w celu 
monitorowania przestrzegania praw człowieka

Manifestacje
solidarności z
prześladowanymi

Pomoc dla wojsk ukraińskich

od 2013 do 2016

Pomoc humanitarna
i „Ukraiński Świat”

>65 raportów
spotkań na poziomie
międzynarodowym

Napisaliśmy i przekazaliśmy instytucjom UE, ONZ, Rady 
Europy, OBWE i innym

Wsparcie Majdanu

Centrum misji wsparcia - ponad 50 wolontariuszy z 
Polski i innych krajów; pomoc dla służb medycznych, 
obrońców praw człowieka, mediów obywatelskich i 
Samoobrony Majdanu; informacje o UE dla 
protestujących; organizacja wyjazdów oraz wsparcie 
informacyjne i logistyczne zagranicznych dziennikarzy 
i polityków; codzienne relacje z Majdanu

55
manifestacji
solidarności 
w Polsce*

publikacji/programów w mediach 
o sytuacji w Ukrainie powstało z 
naszym udziałem

>2 600 

Polski namiot na kijowskim
Majdanie 

>500 382
kamizelki
kuloodporne

300
hełmów
ochronnych

zestawów
medycznych

* Wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi Stan na dzień 24.05.2019 r. Podane dane mają charakter przybliżony.
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Napisaliśmy i przekazaliśmy instytucjom UE, ONZ, Rady Europy, OBWE 
i innym organizacjom międzynarodowym

Bronimy praw człowieka, demokracji i rządów prawa. Naraziliśmy się wielu autorytarnym i hybry-
dowym reżimom, które prowadzą wymierzone w nas kampanie propagandowe i dezinformacyjne. 

Chcesz samodzielnie wyrobić sobie zdanie? Zapoznaj się z tym, co dotąd zrobiliśmy.

FUNDACJA OTWARTY DIALOG
- co robimy?

Żanaozen 2011 
Relacjonowanie wydarzeń i 
obrona strajkujących robotników. 
Pacyfikacja strajku przyniosła 
liczne ofiary i rozpoczęła wielką 
serię represji

spotkań na forum 
międzynarodowym

Interpol
System Informacyjny
Schengen (SIS)

>160 >270

8
16

>140

>50

raportów

opinii i
stanowisk

opinii i 
stanowiskraportów


