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Fundacja NORDEN CENTRUM realizuje 
swoje cele poprzez inicjowanie, wspiera-

nie i realizowanie: 

 

 badań i konferencji naukowych, semina-
riów, opracowywanie raportów i analiz, 

 projektów edukacyjnych, szkoleń, warsz-
tatów, debat, doradztwa dla firm, 

 wydarzeń kulturalnych, wystaw, akcji pro-
mocyjnych, 

 działalności wydawniczej i publicystycz-
nej. 

 

Partnerami Fundacji w realizacji projektów są 
– polskie i zagraniczne, zwłaszcza skandy-
nawskie - placówki naukowo-badawcze 
i akademickie, instytucje administracji pu-
blicznej, w tym samorządowej, przedsiębior-
stwa, organizacje pracownicze i biznesowe, 
inne stowarzyszenia pozarządowe oraz me-
dia. 

 

Fundacja zaprasza do współpracy firmy, 
instytucje administracji publicznej i inne orga-
nizacje, oferując im różne formy usług eks-
pertyzowych, doradczych i szkoleniowych. 
Wykorzystuje w tym celu wiedzę i doświad-
czenie swoich ekspertów i współpracowni-
ków – zarówno badaczy reprezentujących 
różne dyscypliny nauk społecznych 
(politologia, ekonomia, socjologia, skandyna-
wistyka, prawo, stosunki międzynarodowe), 
jak i związanych z nią praktyków życia go-
spodarczego, administracji publicznej czy 
dyplomacji. Dochody z tych przedsięwzięć, 
po pokryciu kosztów, będą w całości przeka-
zywane na realizację statutowych celów Fun-
dacji. 

Tematyka projektów realizowanych przez 
Fundację NORDEN CENTRUM obejmuje 10 

głównych obszarów problemowych: 

 

 specyfika, ewolucja i perspektywy nordyc-
kiego modelu rozwoju, 

 polityka rodzinna, równouprawnienie kobiet 
i mężczyzn, 

 polityka rynku pracy, stosunki przemysłowe, 
dialog społeczny, 

 polityka migracyjna, integracja imigrantów 
w społeczeństwach wielokulturowych, 

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

 polityka ekologiczna, klimatyczna i energe-
tyczna, 

 społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), 
kultura korporacyjna, 

 integracja europejska, współdziałanie w re-
gionie nordycko-bałtyckim, 

 międzynarodowa współpraca rozwojowa, 
pomoc humanitarna, dyplomacja pokojowa, 

 transnarodowe procesy dyfuzyjne, warunki 
wykorzystywania zagranicznych doświad-
czeń i rozwiązań społecznych w odmien-
nych realiach krajowych. 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Jesteśmy niezależnym ośrodkiem badawczo-

edukacyjnym, założonym w 2011 roku, który 

chce wspierać modernizację społeczną i dialog 

regionalny w Europie Środkowej i Północnej. 

Pragniemy stymulować i współkształtować 

debatę publiczną o najważniejszych wyzwa-

niach cywilizacyjnych stojących obecnie przed 

Polską, regionem nordycko-bałtyckim i całym 

kontynentem. 

Zależy nam szczególnie na wymianie najlep-

szych praktyk w politykach publicznych – jak 

również w aktywności międzynarodowej – po-

między Polską a pięcioma krajami skandynaw-

skimi: Danią, Finlandią, Islandią, Norwegią i 

Szwecją. Chcemy pogłębiać i popularyzować 

wiedzę na temat specyfiki nordyckiego modelu 

rozwoju, jego najnowszych osiągnięć oraz spo-

sobów jego reformowania w obliczu wyzwań 

XXI wieku. 

Głównym adresatem działań Fundacji są śro-

dowiska eksperckie i opiniotwórcze, decydenci 

polityczni, kręgi biznesowe i młodzież akade-

micka. Zapraszam Państwa do współpracy i 

udziału w naszych różnego rodzaju projektach. 

 

Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Anioł 

Prezes Fundacji Naukowej NORDEN CENTRUM 


