
25 marca (czwartek), godz. 10.00-22.00

•  Prawo do sprawiedliwości - Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Czło-

wieka jako efektywny środek dochodzenia praw.  

  Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

•  Prawo do uczestniczenia w stanowieniu prawa - „Obywatele  – pionki w grze, 

czy aktywni gracze?” – Fundacja im. Stefana Batorego 

•  Wysłuchanie publiczne: 

  1.  Ustawa o działalności pożytku publicznego 

  2.  Ustawa medialna. 

•  Prawo do kandydowania w wyborach - propozycja ordynacji na wzór 

  anglosaski w wyborach radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich – 

Stowarzyszenie Normalne Państwo 

•  Prawo do wyrażania sprzeciwu - między postępowaniem administracyjnym 

  a obywatelskim nieposłuszeństwem – Greenpeace, Towarzystwo na rzecz Ziemi

•  Lightning talks, fi lmy dokumentalne o prawach obywatelskich

26 marca (piatek), godz. 10.00-22.00

•  Prawo do  wybierania przedstawicieli - Obywatele i wybory. 

  Fundacja im. Stefana Batorego

•  Prawo do informacji publicznej. 

  Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich 

•  Prawo do współdecydowania, czy potrzebna jest Rada Społeczno-Ekonomicz-

na?  Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

•  Prawo do demokracji bezpośredniej – referendum i inicjatywa ustawodaw-

cza. Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych

•  Prawo do wiedzy. Koalicja Otwartej Edukacji

•  Prawo do kontroli nad wydatkami publicznymi. Polska Zielona Sieć

•  Lightning talks, fi lmy dokumentalne o prawach obywatelskich

27 marca (sobota), godz. 10.00-17.30

•  Demokracja w dobie Internetu. Internet Society Poland

•  Prawo do Prywatności. Fundacja Panoptykon 

•  Dostęp do pomocy prawnej. Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych 

•  Prawo obywateli do debaty publicznej. Pracownia Badań i Innowacji Spo-

łecznych Stocznia oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

25-27 marca 2010 r., KINO Kultura, 

ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, Warszawa



Czy w Polsce mamy prawo:

-  do sprawiedliwości?

-  do wiedzy?

-  do startowania w wyborach?

-  do prywatności?

-  do debaty publicznej?

W teorii tak. Ale praktyka wygląda nieco inaczej...

Ile jest fi kcyjnych praw obywatelskich i jak zmienić ten stan rzeczy? 

Kongres Praw Obywatelskich pomoże odpowiedzieć na to pytanie. 

Przyjdź i weź udział w naszej dyskusji!

Kiedy:   25-27 marca 2010r.

Gdzie:   Kino Kultura, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23

Dla kogo:  dla każdego obywatela, który chce by jego głos zaczął być 

  słyszalny; 

  dla każdego polityka, który chce słyszeć głos obywateli

Więcej info: www.kongres.ofop.eu

patronat medialny:


