
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W Europie Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej 
brakuje ekspertów z dziedziny biznesu i praw człowieka. Czas to zmienić. 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

Zakończyła się pierwsza edycja CEE&CA Summer Academy on Human Rights and Business 
(Letniej Akademii Praw Człowieka i Biznesu dla regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz 
Azji Centralnej). 25 światowej klasy wykładowców i praktyków przez pięć  wrześniowych dni 
prowadziło wykłady i warsztaty dla uczestników_czek z regionu. Po spełnieniu wszystkich 
kryteriów,  27 osób z 10 krajów może poszczycić się certyfikatem uczestnictwa Akademii.  

Osoby, które  spełnią dodatkowe wymagania, uzyskają dyplom Akademii oraz dołączą do  
międzynarodowej sieci osób kontaktowych, służących ekspertyzą z dziedziny praw 
człowieka i biznesu w regionie. Jedno z wymagań, to udział w serii webinariów, które 
dostępne będą również dla szerszej publiczności,  jako wykłady otwarte. Zapraszamy do 
skorzystania - taka okazja prędko się nie powtórzy! 

 

Warszawa – Charków, październik 2022 

Nabór do pierwszej edycji CEE&CA Summer Academy on Human Rights and Business przeszedł 
najśmielsze oczekiwania organizatorów1: na jedno z planowanych 25 miejsc aplikowały niemal 
cztery osoby. Wybór był bardzo trudny, ponieważ zarówno motywacja, jak  
i przygotowanie merytoryczne oraz kompetencje wielu osób były na bardzo konkurencyjnym 
poziomie. W rezultacie, na kurs zasadniczy przyjęto 29  osób. Ponadto, trzem osobom z listy 
rezerwowej umożliwiono udział  w teoretycznej części Akademii (pierwsze trzy dni).   

 
1 Organizatorami CEE&CA Summer Academy on Human Rights and Business są Polski Instytut 
Praw Człowieka i Biznesu oraz Uniwersytet Prawa im. Jarosława Mądrego w Charkowie. Ze 
względu na wojnę w Ukrainie, tegoroczna edycja odbywa się w formule online. 

https://pihrb.org/ceeca-summer-academy/


 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Zależało nam bardzo, aby z naszą propozycją poszerzenia wiedzy, rozwoju kompetencji  
i umiejętności w obszarze Biznesu i Praw Człowieka (BiPCzł.) dotrzeć do wszystkich krajów 
regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej  – taki właśnie był zamysł Letniej 
Akademii Praw Człowieka i Biznesu. – mówi Olena Uvarova, doktor na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu im. Jarosława Mądrego w Charkowie.  Niestety, w odróżnieniu od np. Europy 
Zachodniej, świadomość społeczna i zainteresowanie tym tematem nie są jeszcze zbyt 
powszechne. Dlatego bardzo ucieszyły nas nawet pojedyncze zgłoszenia z krajów takich, jak 
Macedonia czy Albania.”  

Niestety, nie wszyscy uczestnicy spełnili wymagania kursu, dlatego certyfikat ukończenia 
otrzymało 27 z 29 osób, reprezentując 10 krajów:  Azerbejdżan, Bułgarię, Gruzję, , Kazachstan, 
Kirgistan, Macedonię, Polskę, Tadżykistan, Ukrainę i Węgry.  

Przekrój uczestników_czek Akademii pod względem zawodowym, to głównie 
przedstawiciele_ki biznesu, organizacji pozarządowych i prawnicy_czki. Reprezentowany był 
również sektor administracji państwowej, sektor akademicki i studenci. „Uważamy, że udało 
nam się zapewnić bardzo dobry i różnorodny  skład uczestników i uczestniczek. Biznes i prawa 
człowieka to zagadnienie angażujące wszystkie sektory, a problemy i ryzyka w nim istniejące, 
wymagają dialogu i wzięcia pod uwagę różnych racji. Zrobiliśmy wszystko, by Akademia dała 
przestrzeń do takich właśnie rozmów i wymiany poglądów.” – mówi Beata Faracik, Prezeska 
Zarządu Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, która wraz z Oleną Uvarovą, jest współ-
dyrektorką Akademii. „Mamy nadzieję, że zdobędziemy fundusze, by zorganizować edycje  
w kolejnych latach, dzięki czemu sieć ekspertów i ekspertek z dziedziny biznesu i praw 
człowieka w regionie będzie rosła.” – dodaje Beata Faracik. 

Program pięciodniowego kursu był bardzo intensywny (21-27.09.2022 z przerwą na weekend). 
Organizatorzy chcieli umożliwić uczestniczącym w nim osobom dostęp do jak najszerszego 
grona światowych ekspertów i ekspertek z dziedziny biznesu i praw człowieka. W skład kadry 
weszło więc aż 25 osób – przedstawicieli i przedstawicielek świata nauki i biznesu oraz 
aktywistów i aktywistek walczących o prawa człowieka. Dokładny przekrój tematyki wykładów 
i warsztatów oraz biogramy wykładowców można znaleźć w specjalnie przygotowanych 
broszurach.  

 

https://pihrb.org/wp-content/uploads/2022/07/CEECA-Summer-Academy-Programme-1.pdf
https://pihrb.org/wp-content/uploads/2022/07/CEECA-Summer-Academy-Programme-1.pdf
https://pihrb.org/wp-content/uploads/2022/07/CEECA-Summer-Academy-Lecturers.pdf


 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przed osobami, które ukończyły kurs podstawowy stoi teraz możliwość kontynuowania nauki 
i uzyskania dyplomu. Aby to osiągnąć,  muszą – pod nadzorem promotora - napisać pracę, 
która będzie jednocześnie studium przypadku. Wszystkie prace, zebrane w publikację, będą 
służyły jako materiał edukacyjny. „O ile dostęp do teorii zapewniają nam ośrodki akademickie 
na całym świecie i możemy się posiłkować  znanymi światowymi kazusami, o tyle baza 
przypadków specyficznych dla tej części Europy i Azji, jest wciąż dosyć uboga. Mamy nadzieję 
to zmienić.” – mówi Beata Faracik. A Olena  Uvarova dodaje: „Zaplanowaliśmy cykl 
webinariów, który jest uzupełnieniem podstawowej części Akademii. Dla osób starających się 
o dyplom, udział w nich jest obowiązkowy. Pomyśleliśmy jednak, że otworzymy do nich dostęp 
dla innych zainteresowanych tą tematyką osób. To unikalna okazja i mamy nadzieję, że 
przyciągniemy wielu słuchaczy i słuchaczek. Zapraszamy!” 

Pierwsze webinarium nt. Równości, różnorodności i kultury włączającej odbędzie się już 27 
października 2022 r. Webinarium prowadzone będzie w j. angielskim i rosyjskim (zapewniono 
tłumaczenie symultaniczne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Tutaj można znaleźć formularz rejestracyjny. 

 

Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy 
Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.  
Przyznano grant w wysokości: 115 039,20 EUR. 

 

Więcej informacji: 

Beata Faracik 
Prezeska Zarządu PIHRB 
beata.faracik@pihrb.org 
 

Małgorzata Szlendak 
Koordynatorka ds. komunikacji 
malgorzata.szlendak@pihrb.org 
 

https://www.linkedin.com/events/equality-diversity-inclusion-ch6985545871178256385/about/
https://www.linkedin.com/events/equality-diversity-inclusion-ch6985545871178256385/about/
https://forms.office.com/r/mFSi5wBG2i
mailto:beata.faracik@pihrb.org
mailto:malgorzata.szlendak@pihrb.org

