
 

 

Wyniki V. edycji konkursu na projekt materiału dziennikarskiego 

pt. “Budujemy społeczeństwo otwarte”

 

1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie opisu projektu dziennikarskiego o 

tematyce migracyjnej i prezentacja osób: 

oraz instytucji, które działają na rzecz pomocy i integracji migrantów, migrantek, 

uchodźców i uchodźczyń w Polsce, czyniąc nasze społeczeństwo otwartym, 

włączającym i różnorodnym, a także podjęcie refleksji, czy

społeczeństwo i jaką rolę w jego budowaniu pełnią różne instytucje i społeczeństwo 

obywatelskie. 

 

2. Skład Komisji Oceny Projektów:

- Agnieszka Serwadczak 

migracjach na XXI wiek”

- Sylwia Domagała - koordynatorka kursu internetowego “Globalna szkoła”

3. Wyniki postępowania: 

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony 07/09/2022 

Komisja wyłoniła dwa zwycięskie projekty: 

- Wiktoria Bieliaszyn 85/100 pkt

- Anna Kiedrzynek 77/100 pkt

 

 

Warszawa, 28.09.2022

  

Wyniki V. edycji konkursu na projekt materiału dziennikarskiego 

pt. “Budujemy społeczeństwo otwarte” 

Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie opisu projektu dziennikarskiego o 

tematyce migracyjnej i prezentacja osób: aktywistów i aktywistek, grup, stowarzyszeń 

oraz instytucji, które działają na rzecz pomocy i integracji migrantów, migrantek, 

uchodźców i uchodźczyń w Polsce, czyniąc nasze społeczeństwo otwartym, 

włączającym i różnorodnym, a także podjęcie refleksji, czym jest otwarte 

społeczeństwo i jaką rolę w jego budowaniu pełnią różne instytucje i społeczeństwo 

Skład Komisji Oceny Projektów: 

Agnieszka Serwadczak - koordynatorka programu “I am European” Historie i fakty o 

migracjach na XXI wiek” 

koordynatorka kursu internetowego “Globalna szkoła”

 

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony 07/09/2022 r. i ważny do 19.09.2022

Komisja wyłoniła dwa zwycięskie projekty:  

Wiktoria Bieliaszyn 85/100 pkt 

77/100 pkt 

 

  

  

Warszawa, 28.09.2022 

Wyniki V. edycji konkursu na projekt materiału dziennikarskiego  

Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie opisu projektu dziennikarskiego o 

aktywistów i aktywistek, grup, stowarzyszeń 

oraz instytucji, które działają na rzecz pomocy i integracji migrantów, migrantek, 

uchodźców i uchodźczyń w Polsce, czyniąc nasze społeczeństwo otwartym, 

m jest otwarte 

społeczeństwo i jaką rolę w jego budowaniu pełnią różne instytucje i społeczeństwo 

koordynatorka programu “I am European” Historie i fakty o 

koordynatorka kursu internetowego “Globalna szkoła” 

i ważny do 19.09.2022 r.  

 


