Na naszej stronie internetowej znajduje się prawie
30 tekstów opublikowanych w większości przez
naszych ekspertów w formie e-booków, w serii
ANALIZY NORDEN CENTRUM. Do najnowszych
z nich należą m.in.:
Nr 2 (28)/2015: Opieka medyczna w krajach nordyckich
Nr 1 (27)/2015: Polityka alkoholowa krajów nordyckich
Nr 6 (26)/2014: Wolność w szwedzkim modelu państwa
Nr 5 (25)/2014: Current state and prospects of nuclear
energy in the Baltic Sea region countries
Nr 4 (24)/2014: Innovation systems in Danish clusters
Nr 3 (23)/2014: Nowe zarządzanie publiczne w Danii w
perspektywie porównawczej
Nr 2 (22)/2014: Globalny kryzys finansowy a finanse
publiczne w Danii, Finlandii i Szwecji
Nr 1 (21)/2014: Oświata w szwedzkim modelu państwa
opiekuńczego
Nr 8 (20)/2013: Skandynawskie państwo opiekuńcze –
erozja czy reaktywacja?
Nr 7 (19)/2013: Dania wobec walk Rzeczypospolitej
o kształt granic w latach 1918–1922
Nr 6 (18)/2013: Ile jest altruizmu w skandynawskiej
pomocy rozwojowej?
Nr 5 (17)/2013: Polityka makroekonomiczna Szwecji po
1990 roku – lekcje dla Polski

Regularnie publikowany jest także MONITOR
NORDYCKI, analityczny
przegląd danych
i informacji o specyfice regionu NordyckoBałtyckiego. W krótkiej i zwięzłej formie raportów
prezentujemy najciekawsze obszary aktywności
państw z regionu, odnoszące się do jakości ich
gospodarek, inwestowania, rozwoju i wspierania
innowacyjności,
zielonych
technologii
oraz dotyczących sukcesów krajów nordyckich
w obszarze współpracy nauki i biznesu.
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Szanowni Państwo,
Jesteśmy niezależnym ośrodkiem badawczoedukacyjnym, założonym w 2011 roku, który
chce wspierać modernizację społeczną i dialog
regionalny w Europie Środkowej i Północnej.
Pragniemy
debatę

stymulować

i

publiczną

współkształtować

o

najważniejszych

Tematyka projektów realizowanych przez
Fundację NORDEN CENTRUM obejmuje 10
głównych obszarów problemowych:
 specyfika,
ewolucja
i
nordyckiego modelu rozwoju,

perspektywy

 polityka rodzinna, równouprawnienie kobiet
i mężczyzn,
 polityka rynku pracy, stosunki przemysłowe,
dialog społeczny,

wyzwaniach cywilizacyjnych stojących obecnie

 polityka migracyjna, integracja imigrantów,

przed Polską, regionem nordycko-bałtyckim

 polityka edukacyjna i innowacyjna, badania
i rozwój, społeczeństwo oparte na wiedzy,

i całym kontynentem.
Zależy

nam

szczególnie

na

wymianie

najlepszych praktyk w politykach publicznych
– jak również w aktywności międzynarodowej
–

pomiędzy

Polską

skandynawskimi:
Norwegią

i

a

pięcioma

krajami

Danią,

Finlandią,

Islandią,

Szwecją.

Chcemy

pogłębiać

i popularyzować wiedzę na temat specyfiki
nordyckiego modelu rozwoju, jego najnowszych
osiągnięć oraz sposobów jego reformowania
w obliczu wyzwań XXI wieku.
Głównym
środowiska
decydenci

adresatem
eksperckie
polityczni,

działań
i

Fundacji

są

opiniotwórcze,

kręgi

biznesowe

i młodzież akademicka. Zapraszam Państwa
do współpracy i udziału w naszych różnego

 zrównoważony rozwój, polityka ekologiczna,
klimatyczna i energetyczna,
 społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
kultura korporacyjna biznesu,
 integracja
europejska,
współdziałanie
w regionie nordycko-bałtyckim,
 międzynarodowa współpraca rozwojowa,
pomoc humanitarna, dyplomacja pokojowa,
 transnarodowe procesy dyfuzyjne, warunki
wykorzystywania
zagranicznych
doświadczeń i rozwiązań społecznych
w odmiennych realiach krajowych.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez
inicjowanie, wspieranie i realizowanie:
 badań i konferencji naukowych, seminariów,
opracowywanie raportów i analiz,

rodzaju projektach.

 projektów
edukacyjnych,
szkoleń,
warsztatów, debat, doradztwa dla firm, wizyt
studyjnych

Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Anioł

 wydarzeń kulturalnych,
promocyjnych,

Prezes Fundacji Naukowej NORDEN CENTRUM

wystaw,

akcji

 wypełnianie zleconych zadań publicznych.

Współpracujemy
z
polskimi
i zagranicznymi, głównie skandynawskimi,
instytucjami naukowymi i badawczymi,
organami administracji publicznej, w tym
z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwami,
izbami handlowymi i stowarzyszeniami
biznesu,
organizacjami
pozarządowymi
i mediami. Naszymi partnerami są np. Baltic
University
Programme,
ESPAnet,
International Development Norway, PolskoSzwedzka Izba Handlowa, Ministerstwo
Spraw Zagranicznych. Do członków naszego
Komitetu
Doradczego
należą
wybitni
naukowcy z uniwersytetów w Uppsali,
Bergen i Berlinie.
Fundacja oferuje różne formy usług, takich
jak: ekspertyzy, doradztwo i szkolenia.
W tym celu wykorzystujemy wiedzę
i
doświadczenie
naszych
ekspertów
i współpracowników - zarówno naukowców
i trenerów reprezentujących różne dyscypliny
nauk
społecznych
(nauki
polityczne,
ekonomia, socjologia, studia skandynawskie,
prawo,
stosunki
międzynarodowe),
jak również specjalistów z dziedziny biznesu,
administracji publicznej i dyplomacji.
Oferujemy przygotowanie profesjonalnych
analiz i raportów, organizację szkoleń,
seminariów i konferencji, a także pomoc
w
nawiązywaniu
kontaktów
międzynarodowych,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
partnerów
z
krajów
nordyckich. Zgodnie z indywidualnymi
potrzebami i zamówieniami, Fundacja
prowadzi
również
kursy
języków
skandynawskich
na
poziomie
od podstawowego do specjalistycznego
(dostosowane do indywidualnych wymagań).

