
Działalność Fundacji w roku 2020

W roku 2020 Fundacja zrestrukturyzowała swoją działalność dostosowując się do sytuacji 
pandemicznej i maksymalizacji obecnego potencjału oraz rozpoczynając prace nad uaktualnieniem 
swojej strategii. Zarówno pod względem finansowym zwiększyła ilość grantodawców i otworzyła 
nowe pola współpracy jednocześnie zawężając pole tematyczne do obszaru bezpieczeństwa 
demokratycznego i animacji debaty publicznej o przyszłych scenariuszach dla Europy, regionu i 
Polski (obywatelski foresight).

Fundacja koncentruje się na działalności analitycznej i publicystycznej propagując wątek bezpieczeństwa 
demokratycznego, refleksję nad stanem demokracji i budując sieć partnerów (zarówno osób jak i instytucji).

Dla codziennej pracy ograniczenia pandemiczne przyniosły niespodziewany skutek w postaci:
• Restrukturyzacji programów i projektów wymagających spotkań 
• Mobilizacji zespołu w obliczu niepewności co do rynku pracy,
• Rozwoju działalności fundraisingowej
• Zwiększeniu zasięgu w mediach online

Zespół fundacji przeszedł bardzo szybko na pracę w trybie zdalnym, wprowadzając regularny rytm spotkań 
podstawowego zespołu i spotkań ze współpracownikami (fellows) oraz spotkań publicznych organizowanych 
online. Znacząco poprawiliśmy dotarcie do kluczowych grup odbiorców zarówno w Polsce jak i przede 
wszystkim zagranicą. Uznaliśmy wręcz, że ograniczenia będą naszą szansą na powiększenie grona 
odbiorców i uczestników online. Zamknęliśmy lub przenieśliśmy do online te działania, które były związane z 
organizacją spotkań oraz wyjazdów w tym program American Center Warsaw finansowanego przez 
amerykański Departament Stanu, co wiązało się ze znacznym cięciem w zakładanym budżecie.

Od 2019 r. papierowe wydanie Res Publiki ukazuje się raz do roku z tematem przewodnim “Polska w 
świecie” oceniającym stan naszej demokracji i zarysowującym scenariusze na przyszłość. Rytm pracy 
redakcji określany jest wydaniami elektronicznymi (w trybie ciągłym jako pojedyncze teksty, oraz 
miesięcznym jako tematyczne zbiory tekstów). Teksty te (ok 60 rocznie) w większości ukazują się 
jednocześnie w onet.pl, dzięki podpisanej współpracy między RASP i Fundacją jeszcze w 2019 r.

Dzięki szybkiej rozbudowie współpracy środkowoeuropejskiej w ramach Visegrad Insight oraz New Europe 
100 wprowadziliśmy szereg nowego typu projektów nadających skalę i zasięg naszej działalności, w tym: 

• Cotygodniowy Visegrad Insight Podcast
• Program Fellowship (stypendium dla liderów opinii w Europie Środkowej)
• Nowy portal Visegrad Insight z treściami dostępnymi tylko dla subskrybentów
• Cotygodniowe spotkania i debaty na Zoom (w sumie ok 40 w 2020 r.)
• Nowe programy interaktywnych warsztatów i konferencji na platformie miro.com - np. Gra 

edukacyjna z NATO trenująca umiejętności i postawy studentów w zwalczaniu trollingu na mediach 
społecznościowych, oraz warsztaty strategiczne z analizy trendów i ryzyka dla demokracji w regionie 
Bałkanów Zachodnich;

• Uregulowanie współpracy z partnerami medialnymi i syndykacja treści 
• New Europe 100 Forum - jako formułę spotkań i dyskusji z liderami ery cyfrowej z regionu online w 

formie skoncentrowanej w czasie (3-5 dni po kilka sesji)
• Podobne skoncentrowane sesje np. poświęcone raportowi ze scenariuszami dla Partnerstwo 

wschodniego 

Działalność analityczna Visegrad Insight pozwala rozwijać naszą tożsamość jako think tanku oraz medium, 
co w połączeniu z koncentracją uwagi na Europie Środkowej jest przewagą konkurencyjną w stosunku do 
innych podobnych podmiotów w Polsce i zagranicą. 

http://onet.pl
http://miro.com/

