
                           

                

  

ZAPROSZENIE 

 

Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych 

Uniwersytetu Warszawskiego, Rada Europy,  

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej,  

z udziałem fińskiej prezydencji w Komitecie Ministrów Rady Europy  

zapraszają do udziału w  

 

Warszawskiej Konferencji na temat roli i pozycji organizacji pozarządowych  

w Radzie Europy 

Warszawa, 22 marzec 2019 r. 

 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa i wszystkich członków Rady Europy oraz 

obserwatorów - do wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu, które odbędzie się w 

Warszawie, 22 marca 2019 r. 70. rocznica powstania Rady Europy, stwarza okazję do 

podsumowania postępów poczynionych od czasu przyjęcia Deklaracji Warszawskiej i Planu 

Działania z 2005 r. Położyły one nowy nacisk na znaczenie społeczeństwa obywatelskiego i 

potrzebę zwiększenia aktywnego udziału organizacji pozarządowych (NGOs) w działaniach 

Rady Europy. 

 

Ważny jest związek między organizacjami pozarządowymi i organizacjami 

międzynarodowymi. Podmioty te pracują ramię w ramie, jako elementy kreujące dyskurs 

publiczny, decydenci, liderzy opinii oraz źródła informacji i wiedzy. Dla wspólnego dobra 

wzmacniaja się nawzajem. Konferencja ta jest okazją, nie tylko do dyskusji o tym, jak 

rozwinęły się te relacje w kontekście praw człowieka, ale także o tym, dokąd zmierzamy: jak 

możemy skuteczniej współpracować, aby osiągnąć nasze wspólne cele. 

 

W związku z powyższym, uczestnikami Konferencji będą dyplomaci z państw 

członkowskich Rady Europy, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, eksperci 

wysokiego szczebla w tej dziedzinie oraz naukowcy i studenci. Ponadto powitamy delegatów 

z innych znanych międzynarodowych organizacji - Organizacji Narodów Zjednoczonych, 

Biura OBWE ds. Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka oraz Agencji Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej - aby mogły uczyć się od siebie nawzajem jak najlepszej 

współpracy organizacji międzynarodowych z organizacjami pozarządowymi. Ogółem w 

Wydarzeniu weźmie udział około 150 uczestników. 

Wnioski z Konferencji zostaną przedstawione przez fińską prezydencję podczas jednego z 

najbliższych posiedzeń Komitetu Ministrów. Następnie mogą zostać włączone do procesu 

refleksji nad przyszłością Rady Europy. 
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Dalsze informacje, w tym szczegółowy program, zostaną rozesłane pocztą 

elektroniczną do zainteresowanych uczestników. Prosimy o rejestrację na Konferencję pod 

adresem coe70@msz.gov.pl do 15 marca 2019 r. 
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