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Wstęp  

 

 

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne wspiera 

środowiska obywatelskie w krajach posowieckich we wprowadzaniu demokratycznych 

zmian, w szczególności poprzez wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych oraz 

niezależnych mediów. 

  

Programy Stowarzyszenia adresowane są do starannie wyselekcjonowanych 

środowisk i grup lokalnych w krajach posowieckich. Dzięki szczegółowej wiedzy o 

sytuacji tych grup i o warunkach społeczno-politycznych w krajach działania, 

Stowarzyszenie dostosowuje realizowane programy do potrzeb lokalnych 

partnerów i problemów danego regionu. Buduje zespoły ekspertów wokół 

problemów mediów lokalnych i rozwoju organizacji pozarządowych. 

 

Stowarzyszenie jest niezależną organizacją pozarządową, prowadzi działalność typu 

non-profit od 2001 roku.  
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Programy realizowane w 2012 roku 

 

I. Program medialny –  

kontynuacja wsparcia niezależnej prasy lokalnej oraz stron internetowych w 

Białorusi, Ukrainie oraz Kirgizji;  

 

II. Program wsparcia społeczeństwa obywatelskiego –  

aktywizacja grup społecznych w Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainie, 

obejmująca również problematykę rzecznictwa oraz rozwoju regionalnego w 

Białorusi i Ukrainie; 

 

III. Pomoc Rozwojowa z elementami aktywizacji społeczności lokalnej 

projekt wodny w Kirgistanie i wstępnie działania w Tadżykistanie; 

 

IV. Działania na rzecz Białorusi  

 

 

 

 

Publikacje wymienione w raporcie są dostępne na stronie Stowarzyszenia 

www.eedc.org.pl. 
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I. Program medialny 

 

Program, prowadzony od 2001 roku ma na celu wspieranie wolności 

słowa i idei niezależności prasy. Stawia na wzmacnianie etyki 

dziennikarskiej i upowszechnianie wartości lokalności i budowania 

wspólnoty lokalnej przez media.  

 

Niezależność gazety opiera się przede wszystkim na jej ekonomicznej 

samowystarczalności. Ważne jest dążenie wydawców do realizacji interesów 

ekonomicznych gazety, bez uzależniania się od władzy, partii politycznej czy sfery 

biznesu. Gazeta niezależna musi opierać swoje funkcjonowanie o dochody własne, 

pochodzące ze sprzedaży i reklamy.  

 

Ważnym elementem programów medialnych stało się wsparcie regionalnych stron 

internetowych oraz rozwój dziennikarstwa internetowego.  

 

1. Wsparcie niezależnej prasy lokalnej w Kirgistanie 

 

Priorytetem dla programu wsparcia niezależnej prasy w Kirgistanie w latach 2005-

2010 był instytucjonalny rozwój lokalnych niepaństwowych gazet. Wpieraliśmy je 

poprzez szkolenia, staże w Polsce, małe granty oraz organizację indywidualnych 

konsultacji. W najlepszym momencie istniało 7 gazet niepaństwowych, wśród nich 3, 

które powstawały pod wpływem programu Stowarzyszenia: Daban (Talas), Ariet 

(Osz), SSSR (Osz). Niestety, wydarzenia 2010 r., zwłaszcza tragiczne wydarzenia 

na południu Kirgistanu, w ciągu kilku tygodni doprowadziły do likwidacji najlepszych 

uczestników tego programu takich jak np. Itogi nedeli (Osz), gazeta Dijdor 

(Dżalalabad) czy gazeta Vzgljad (Dżalalabad). Sytuacja tych wydawnictw nie zmieniła 

się do tej pory i prawdopodobnie nie zaczną one ponownie pracować.  

 

W 2012 roku kontynuowaliśmy działania rozpoczęte w poprzednim roku, skierowane 

na wsparcie lokalnych gazet niepaństwowych, które nadal funkcjonują i mają w 

sobie potencjał do rozwoju. Jednocześnie inwestowaliśmy w niezależnych 

dziennikarzy, którzy mogą w przyszłości, przy większej stabilności społeczno-
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ekonomicznej, stać się zalążkiem dla rozwoju nowych gazet w miejsce tych 

bezpowrotnie zamkniętych.  

Uczestnikami projektu byli młodzi dziennikarze, gazety lokalne oraz lokalne strony 

informacyjne. 

 

W ramach Szkoły Dziennikarstwa Multimedialnego 17 młodych dziennikarzy 

kontynuowało naukę rozpoczętą w ubiegłym roku, kiedy to zapoznali się ze specyfiką 

pracy prasy papierowej i internetowej, poznali gatunki dziennikarskie służące obu 

mediom oraz uzyskali podstawowe umiejętności niezbędne do tworzenia stron www, 

interakcji z czytelnikami, tworzenia krótkich filmów i robienia dobrych zdjęć.  

 

W 2012 roku zorganizowaliśmy dla nich kolejne 2 czterodniowe seminaria: 

“Znaczenie fotografii w dziennikarstwie internetowym. Fotoreportaż. Jak napisać 

wywiad” i “Fotografia reporterska. Dziennikarstwo interwencyjne. Narzędzia 

interakcji z czytelnikami” 

 

W ramach szkoły powstała także ćwiczebna strona internetowa 

www.seminar.nstrefa.pl, gdzie zamieszczane były materiały dla uczestników szkoleń 

oraz ich artykuły oceniane przez lokalnych ekspertów.  

Dla 4 najbardziej aktywnych absolwentów Szkoły zorganizowaliśmy 10-dniowym 

stażu w polskiej gazecie lokalnej Przełom (Chrzanów), podczas której mieli możliwość 

zaznajomienia się z pracą gazety lokalnej i jej strony informacyjnej, a także pracy 

gazety i wydawnictwa Nowiny Raciborskie. 

Dla 3 gazet lokalnych – Aybat Plus, Daban, Student Life - i czterech lokalnych stron 

informacyjnych www.issyknews.kg, www.naryn.kg, www.talas.kg. www.oshmedia.kg 

zostały zorganizowane dwie tury indywidualnych konsultacji z polskimi ekspertami 

dotyczące usprawnienia pracy gazety, rozszerzenia jej rynku, współpracy z 

reklamodawcami czy wypracowywały nowe projekty stron, ich zawartości. 

Gazety lokalne Aybat Plus i Daban oraz lokalne strony informacyjne 

www.issyknews.kg, www.naryn.kg otrzymały granty na łączna sumę 7200$ na 

realizację planów rozwoju wypracowanych w wyniku konsultacji.  

Projekt był realizowany w okresie 1.08.2011 - 30.06.2012 we współpracy z polskimi i 

http://www.seminar.nstrefa.pl/
http://www.issyknews.kg/
http://www.naryn.kg/
http://www.talas.kg/
http://www.oshmedia.kg/
http://www.issyknews.kg/
http://www.naryn.kg/
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lokalnymi trenerami i ekspertami oraz organizacjami partnerskimi: Dom 

Dziennikarza (Karakol, Kirgistan), Oszskie Centrum Wsparcia Mediów. 

 

2. „Polskie doświadczenia dla dziennikarzy z Północnej Mołdawii” 

 

W drugiej połowie 2012 roku ważny dla rynku mediów w Mołdawii proces 

prywatyzacji wkraczał w decydującą fazę. Stworzyło to nowe możliwości, ale też 

poważne wyzwania: zwiększenie konkurencji, konieczność budowania pozycji na 

wolnym rynku, a przede wszystkim zmian w zarządzaniu gazetą. Informacja lokalna 

jako wartościowy produkt może być dochodowym towarem budując jednocześnie 

więzi społeczności lokalnej. Jednak do stworzenia takiego produktu potrzebna jest 

wiedza, której w Mołdawii brak.  

 

Stowarzyszenie odpowiedziało na tą sytuację przygotowując projekt, którego celem 

było wsparcie wydawców mediów lokalnych: już sprywatyzowanych - w podnoszeniu 

konkurencyjności oraz państwowych w podejmowaniu decyzji o prywatyzacji i 

przekształcaniu w niezależne media z wykorzystaniem doświadczeń polskich i 

ukraińskich w tym zakresie. 

  

W ramach dwóch trzydniowych seminariów: "Gazeta lokalna jako produkt na rynku” 

oraz "Gazeta w Internecie - oddzielny produkt medialny" 20 dziennikarzy, 

redaktorów i wydawców z 20 gazet północnej Mołdawii zapoznało się z 

funkcjonowaniem mediów lokalnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem 

rozwiązań jakie wymusza rozwój nowych mediów i internetu. Seminaria 

prowadzili polscy trenerzy i eksperci z dużym doświadczeniem oraz praktyką pracy w 

polskich mediach lokalnych. 

 

Zorganizowaliśmy także okrągły stół “Wyzwania i perspektywy mediów w procesie 

prywatyzacji” z udziałem polskich i ukraińskich ekspertów medialnych oraz 36 

uczestników z 15 miast północnej Mołdawii. Dyskusja dotyczyła polskich i 

ukraińskich doświadczeń z prywatyzacji rynku prasy, w tym prezentacja 

przykładów efektywnego funkcjonowania polskich mediów, analiza kluczowych 

czynników sukcesu w niezależnych mediach lokalnych oraz założenia i przebieg 

procesu prywatyzacji w Mołdawii. 
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Projekt łączył w sobie doświadczenia polskie i ukraińskie. Były to doświadczenia 

bardzo różniące się od siebie, ale dla przedstawicieli prasy mołdawskiej na danym 

etapie jej rozwoju pokazanie i zestawienie właśnie tak różnych doświadczeń było 

najkorzystniejsze. 

Projekt był realizowany we współpracy ze Związkiem Niezależnej Prasy (API), 

Centrum Niezależnego Dziennikarstwa (IJC) oraz Stowarzyszeniem Mostenitorii z 

Bielc.  

3. Trzy kroki – wsparcie niezależnych gazet lokalnych na Ukrainie 

Projekt jest kontynuacją działań Stowarzyszenia prowadzonych od 2009 roku, które 

promują niezależne media na południowej Ukrainie. Ma na celu zapoznanie redakcji 

niezależnych gazet lokalnych z Ukrainy z najnowszymi trendami rozwoju w prasie 

światowej, jak również przekazanie nowych umiejętności, niezbędnych w radzeniu 

sobie z wyzwaniami współczesnego rynku medialnego.  

Do udziału w nim zaprosiliśmy tylko redakcje, które uczestniczyły w poprzednich 

naszych projektach i wykazywały duże zaangażowanie we wdrażanie realnych 

zmian, polepszających wydawane przez nie gazety, szczególnie w sferze poprawy 

jakości publikowanych materiałów i wzmacniania ich lokalnego charakteru.  

Spośród 16 zgłoszeń do udziału wybraliśmy 8 gazet: "Vgoru”, Cherson; "Dunajskaja 

Zoria", Kilia; "Kafa", Teodozja, "Melitopolskije Wiedomosti", Melitopol; "Nasz 

Druzkowka", Druzkowka; "Nowaja Nikołajeskaja Gazeta ", Mikołajów, "Nowosti 

Kramatorska", Kramatorsk i "Popularnyje Wiedomosti", Pawlograd.  

34 dziennikarzy i redaktorów z tych gazet uczestniczyło w intensywnym cyklu 

seminariów wprowadzających na Ukrainie, które miały za zadanie uporządkowanie i 

uzupełnienie bazowej wiedzy uczestników z zakresu wizualnych aspektów 

współczesnego redagowania, takich jak komunikacja wizualna i typografia, 

fotografia, infografika, a także organizacja i planowanie pracy redakcji oraz rozwój 

publikacji online. Seminaria miały formę wykładów wspartych prezentacjami 

multimedialnymi, pokazami rozwiązań graficznych (stron gazet i serwisów 

internetowych), zdjęć prasowych oraz infografik, a także ćwiczeń praktycznych z 
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projektowania graficznego, redagowania i fotografowania. Poprowadzili je polscy 

trenerzy i eksperci z wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu redakcjami gazet 

krajowych i lokalnych. 

 

Poza szkoleniami kontakt trenerów z uczestnikami i pomiędzy redakcjami był 

możliwy za pośrednictwem blogu http://newtrykroky.blogspot.com/p/blog-

page.html oraz grupy w serwisie społecznościowym Facebook. Blog zwiera m.in. 

informacje dla uczestników, skróty materiałów szkoleniowych, komentarze 

uczestników i trenerów oraz informacje i opinie o zmianach zachodzących w gazetach 

i wydaniach internetowych od początku trwania projektu. 

 

Po zakończenia zajęć uczestnicy wykonali zadanie domowe polegające na wdrożeniu 

zdobytej wiedzy w pracę własnych redakcji. Na podstawie nadesłanych przykładów 

rezultatów w postaci nowych układów graficznych (layouts) stron gazety, 

opublikowanych zdjęć i infografik, oraz zmian stron serwisów internetowych 

wybraliśmy 4 najlepsze redakcje. Wezmą one udziału w dalszych częściach programu 

realizowanych w 2013 roku – szkoleniach zaawansowanych, wizycie studyjnej w 

Polsce (3 redakcje) i konsultacjach z polskimi ekspertami w 2 wybranych redakcjach 

lokalnych na Ukrainie.  

Termin realizacji 1.07.2012 – 30.06.2013 

II. Program wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

1. Wsparcie trzeciego sektora w południowej Ukrainie 

Stowarzyszenie działa na południu Ukrainy (obwody odeski, chersoński, 

mikołajowski, winnicki oraz Krym) od 2009. Adresatami działań realizowanych w 

2009-2012 byli przedstawiciele NGO działający na rzecz społeczności lokalnych i 

podejmujący lokalne problemy w niewielkich społecznościach (miastach rajonowych i 

wsiach). Długoterminowym celem jest poprawa funkcjonowania społeczności 

lokalnych w Południowej Ukrainie, poprzez budowanie roli NGO w tych 

społecznościach. 

 

W ramach programu w latach poprzednich przeprowadziliśmy serię szkoleń 

http://newtrykroky.blogspot.com/p/blog-page.html
http://newtrykroky.blogspot.com/p/blog-page.html
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poświęconych rozwijaniu indywidualnych kompetencji lokalnych aktywistów 

(przywództwo, praca w zespole, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów i 

podejmowanie decyzji), umiejętności pisania i realizacji projektów, współpracy z 

wolontariuszami, lokalnymi władzami i społecznością lokalną. Każdego roku swoje 

kompetencje w ramach szkoleń rozwinęło od 60 do 100 osób.  

 

22 osoby wzięły udział w wizytach studyjnych na Ukrainie, a 19 osób w Polsce, 

poznając dobre praktyki NGO i samorządności. Niektórym uczestnikom udało się 

nawiązać współpracę z organizacją przyjmującą. Powstała także publikacja „Jak 

wprowadzać zmiany w społecznościach lokalnych”, zawierająca przykłady udanych 

inicjatyw zrealizowanych na poziomie lokalnym. 

 

Zrealizowano 29 inicjatyw w ramach 3 konkursów małych grantów a także 4 tzw. 

„akcje lokalne” – jednorazowe wydarzenia skierowane bezpośrednio do wybranych 

grup docelowych.  

W 2012 roku zrealizowaliśmy projekt „Szkoła aktywności lokalnej w Południowej 

Ukrainie” dla NGO z małych miastach i wsi obwodu winnickiego, chersońskiego, 

mikołajowskiego, odeskiego oraz Krymu. Jego celem było wsparcie ukraińskich 

organizacji poprzez rozwijanie ich umiejętności i pokazanie dobrych praktyk w 

zakresie diagnozowania problemów, zasobów i potrzeb swoich społeczności, 

aktywizacji mieszkańców, realizowania lokalnych inicjatyw oraz zachęcenie ich do 

szerszego udziału w procesie decyzyjnym, co wzmocni ich rolę w swojej 

społeczności. 

Projekt podzielony był na dwie ścieżki – animacyjną i partycypacyjną. 

Tzw. ścieżka animacyjna objęła pięciodniową Szkołę Letnią dla 18 uczestników, 

dwudniowe szkolenie z zakresu komunikacji ze społecznością lokalną dla 19 

uczestników, cykl 4 akcji lokalnych (przeprowadzonych przez uczestników Szkoły) 

oraz 4 staże dla przedstawicieli organizacji uczestniczących w projekcie. W ramach tej 

ścieżki wzmocniliśmy kompetencje uczestników w zakresie animacji społeczności 

lokalnej i oraz realizowania inicjatyw lokalnych. 
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Druga ścieżka – partycypacyjna – obejmowała cykl dwóch szkoleń na temat form 

uczestnictwa w procesie decyzyjnym, a także pracę własną uczestników. W pierwszej 

części szkoleń wzięło udział 31 osób, w drugiej 25. Szkolenia te pozwoliły zwiększyć 

kompetencje uczestników w zakresie partycypacji obywatelskiej, przygotowały ich też 

do realizacji własnych inicjatyw partycypacyjnych. 

Projekt będzie kontynuowany w 2013 roku kiedy to przeprowadzimy konkurs na 

najlepszy materiał prasowy z realizacji mini projektów oraz konkursu na granty 

partycypacyjne dla uczestników cyklu szkoleń „Formy uczestnictwa obywateli w 

procesie decyzyjnym”. Projekty wyłonione w ramach konkursu partycypacyjnego 

będą realizowane w pierwszym kwartale 2013 roku, a ich realizatorzy otrzymają 

wsparcie ekspercko-konsultacyjne ze strony partnera wnioskodawcy – organizacji 

Nowa Generacja. 

Termin realizacji: czerwiec 2012 – kwiecień 2013 

2. Wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych w Rosji 

 

W ciągu ostatnich dwudziestu lat organizacje pozarządowe z Polski, Rosji i 

Ukrainy zgromadziły wiele ciekawego doświadczenia oraz wypracowały wiele 

interesujących metod pracy w obszarach swojej działalności (zwłaszcza w zakresie 

pracy z młodzieżą, inicjatyw społecznych i ekologii). Pojawiły się również nowe 

standardy działalności organizacji pozarządowych (otwartość, przejrzystość oraz 

szerokie zaangażowanie w swoją działalność społeczności lokalnej). Niestety 

organizacje pozarządowe z Polski, Rosji i Ukrainy realizują niezbyt dużo wspólnych 

działań i projektów, w ramach których można byłoby podzielić się doświadczeniem 

lub inicjować nowe projekty transgraniczne. 

 

Celem działań realizowanych od 2009 roku jest aktywizacja współpracy 

transgranicznej i wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi z 

Rosji, Polski i Ukrainy, a także stworzenie platformy dla wymiany doświadczeń i 

najlepszych praktyk działalności organizacji pozarządowych.  

 

Projekt był realizowany na terenie obwodów: woroneski, orłowski, lipecki, 

jarosławski, kostromski, iwanowski, tambowski i samarski. 
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W roku poprzednim przeporwadzone szkolenia i spotkania dla 10 przedstawicieli 

NGO z 7 obwodów Rosji oraz sześciodniowa wizyta studyjna w Polsce, podczas której 

zapoznali się oni z działalnością 14 NGO z Górnego Śląska prowadzących projekty 

w zakresie wolontariatu, pomocy społecznej, edukacja, ekologii, a także 

dziennikarstwa obywatelskiego. 

 

W 2012 roku wzięli oni udział w podobnej wizycie na Ukrainie, podczas której 7 

przedstawicieli NGO z Rosji zapoznało się działalnością 19 organizacji z Winnicy i 

Lwowa, które pracują w takich dziedzinach jak wolontariat, pomoc społeczna i 

rehabilitacja, edukacja obywatelska, ochrony środowiska, ochrona prawna, 

monitorowanie i obserwacja wyborów, wsparcie i rozwój regionalny 

mediów.  

 

Przedstawiciele 4 organizacji partnerskich z Rosji byli dodatkowo na tygodniowych 

stażach w polskich NGO z województwa śląskiego.  

 

Odbyło się także trzydniowe spotkanie dla uczestników staży i wizyt studyjnych w 

Polsce i Ukrainie zorganizowanych w latach 2010-2012, podczas którego 

podsumowano rezultaty projektu. W trakcie spotkania powołano do życia sieć 

"Współpraca organizacji pozarządowych w Europie Wschodniej", w skład której 

weszło 34 NGO z Polski, Ukrainy i Rosji.  

 

3. Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Republice 

Buriacji  

 

Organizacje pozarządowe w oddalonych od centrum azjatyckich (syberyjskich) 

rejonach Federacji Rosyjskiej borykają się z licznymi problemami, które w sposób 

zdecydowany wpływają na osłabienie ich pozycji oraz niewielki wpływ na lokalne 

społeczności. Muszą one zmagać się z ograniczeniami ze strony władz i represywną 

polityką w stosunku do wszelkich przejawów niezależnego działania ograniczaniem 

pomocy i kontaktów rosyjskiego sektora pozarządowego z partnerami z innych 

krajów. Dodatkowo, jako nośnicy języka i kultury największej w tym regionie Rosji 

mniejszości narodowej muszą stawić czoło asymilacyjnej polityce kulturalnej i 
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narażone są na prześladowanie, a nawet zakaz działalności.  

 

W rezultacie pozostają one słabe instytucjonalne i działają w izolacji od swoich 

społeczności lokalnych i innych NGO. 

 

Celem projektu z realizowanego w okresie 1.10.2011 - 31.12.2012 było wsparcie 

rozwoju instytucjonalnego lokalnych organizacji pozarządowych oraz ich działań na 

rzecz społeczności lokalnych. 

 

Projekt skierowany był do 21 przedstawicieli 15-tu lokalnych organizacji, wybranych 

na podstawie ankiet zgłoszeniowych przy dużej współpracy z partnerem lokalnym.  

 

W ramach działań rozpoczętych w poprzednim roku wzięli oni udział w pierwszych z 

trzech seminariów w Ulan-Ude pt. „Profesjonalizm = Efektywność”. Co powinna 

wiedzieć profesjonalna organizacja pozarządowa”. jak zarządzać zespołem, w jaki 

sposób przyciągać do organizacji i motywować do pracy wolontariuszy, jak 

rozwiązywać konflikty wewnątrz organizacji oraz podejmować decyzje dotyczące 

funkcjonowania organizacji.  

 

W 2012 roku organizowaliśmy dwa kolejne seminaria z zakresu określanie misji, 

formułowanie strategii i priorytetów działalności organizacji, analiza SWOT, 

monitoring i ewaluacja działalności organizacji, a także określanie grup 

beneficjentów, podstawowe metody badań społecznych, planowanie i prowadzenie 

kampanii społecznych. Wsparliśmy także realizację najciekawszych lokalnych 

inicjatyw przygotowanych przez organizacje uczestniczące w projekcie.  

 

Ponadto 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych z Buriacji wzięło udział w 

wizycie studyjnej, która obejmował spotkania z 10 organizacjami pozarządowymi 

działającymi w różnych regionach Polski w sferze ekologii, kultury, mniejszości 

narodowe, edukacji dzieci.  
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4. Upowszechnianie rzecznictwa interesów jako instrumentu 

działania organizacji pozarządowych na Ukrainie i Białorusi  

 

Celem działań realizowanych w latach 2010-2012 było upowszechnianie rzecznictwa 

interesów jako instrumentu działania organizacji pozarządowych na Ukrainie i 

Białorusi, a także zwiększenie roli lokalnych NGO i niezależnej prasy w budowaniu 

kultury dobrego rządzenia na poziomie lokalnym w Ukrainie poprzez rzetelne 

nadzorowanie prac władz lokalnych oraz inicjatywy z zakresu rzecznictwa interesów 

społeczności lokalnych.  

 

Jest to możliwe jedynie przy dobrym dostępie do rzetelnej informacji, 

samoświadomości obywateli i ich aktywnej postawie i uczestniczeniu w procesach 

tworzenia i oceny polityk w różnych sferach życia leżących w gestii władz lokalnych. 

Ma to nie mniejsze znaczenie dla rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego 

na Ukrainie niż korzystanie z biernego i czynnego prawa wyborczego. Istotną rolę w 

tym procesie odgrywa rzecznictwo interesów obywateli poprzez organizacje społeczne 

i niezależne media lokalne. Ich zadaniem jest z jednej strony monitorowanie działań 

władz i wytykanie błędów przez nie popełnianych, a z drugiej artykułowanie interesów 

różnych grup społecznych, proponowanie nowych rozwiązań. Mechanizm interakcji 

między trzema sektorami: władzą lokalną, organizacjami społecznymi i mediami 

lokalnymi jest kluczowy dla zdrowego funkcjonowania społeczności lokalnej i 

mobilizacji obywatelskiej. Uświadomienie aktywnych obywateli co do metod oceny 

działań władz jest niezbędnym instrumentem kontroli przejrzystości jej działań.  

W 2012 roku przygotowaliśmy w ramach tego projektu publikację „Rzecznictwo 

interesów społecznych: przewodnik”, który zawiera opisy wybranych inicjatyw z 

zakresu rzecznictwa interesów przeprowadzonych przez białoruskie organizacje 

pozarządowe w latach 2008 - 2012. 

Została przygotowana jako przewodnik dla działaczy trzeciego sektora porządkujący 

wiedzę o dotychczasowych inicjatywach oraz jako źródło inspiracji do pracy nad 

nowymi. Zawiera odnośniki do stron indywidualnych kampanii, dokumentów i 

materiałów video. 
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Publikacja jest dostępna tylko w wersji elektronicznej na stronie internetowej 

Stowarzyszenia w językach białoruskim, rosyjskim i angielskim. Ponadto publikacja w 

języku białoruskim dostępna jest również w wersji na takie urządzenia przenośne jak 

tablety, telefony komórkowe i czytniki. 

5. Wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych Mołdawii.  

 

Trzeci sektor w Mołdowie jest słabo rozwinięty, odizolowany i nie otrzymuje 

wystarczającego wsparcia. W kontekście zmiany władz i europejskich aspiracji 

Mołdawii, ważne jest, by mołdawski trzeci sektor rozwinął współpracę i kontakty z 

NGO w krajach sąsiedzkich. Stabilność i doświadczenie we współpracy 

transgranicznej społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i Ukrainie mogą być cenne 

dla kształtującego się trzeciego sektora w Mołdawii. 

 

Projekt realizowany w 2012 roku był kontynuacją i poszerzeniem działań 

Stowarzyszenia w Mołdawii z roku poprzedniego. Ich celem było wzmocnienie 

mołdawskiego społeczeństwa obywatelskiego i rozwinięcie sieci kontaktów pomiędzy 

polskimi, ukraińskimi i mołdawskimi NGO. Projekt realizowany był na terytorium 

północnej części Mołdawii w miejscowościach: Glodeni, Bălți, Edinet, Drochia, 

Florești, Făleşti, Soroca, Rîşcani. 

 

Przeprowadziliśmy 2 dwudniowe treningi w Bălți i Făleşti dla 62 przedstawicieli 

organizacji pozarządowych i władz samorządowych z tworzenia map problemów 

społeczności lokalnych, przekładania ich na język projektowy oraz z zarządzania 

projektami.  

Przedstawiciele wybranych ukraińskich organizacji pozarządowych: Towarzystwo 

Lwa (Lwow), Oselia (Lwow), Unikalna Kraina (Zmerynka), PLAST (Winnnitsa) 

przygotowali i przeprowadzili 4 jednodniowe warsztaty w Mołdawii dla 

przedstawicieli organizacji pozarządowych i władz samorządowych w Bălți, Edinet, 

Drochia, Făleşti. Podzielili się z uczestnikami dobrymi praktykami ze swojej 

działalności w takich sferach jak: rola NGO w tworzeniu pozytywnego wizerunku 

turystycznego miejscowości, rozwiązywanie problemów społecznych, prowadzenia 

przez NGO radia i telewizji internetowej oraz działalności organizacji harcerskich. W 

sumie w warsztatach uczestniczyło 51 osób. 
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Przeprowadzony został konkurs małych grantów dla inicjatyw spolecznych z rajonów: 

Glodensliego, Edinetskiego, Drochiewskiego, Floreștskiego, Făleştskiegoi, 

Sorocskiego, Rîşcanskiegoi oraz miasta Bălți. Zgłoszono 12 projektów, z których 7 

uzyskało dofinansowanie na łączną kwotę 6000 USD.  

 

Dla 8 uczestników seminariów zorganizowano wizytę studyjną w Polsce (6 dni, 

województwo lubelskie) połączoną z wizytą na Ukrainie (4dni, Lwów). W czasie 

wizyty zapoznali się oni z warunkami działania polskich i ukraińskich organizacji, z 

historią rozwoju polskiego i ukraińskiego trzeciego sektora, funkcjonowaniem 

administracji lokalnej i formami współpracy pomiędzy tymi dwoma sektorami, 

nawiązali także kontakty.  

 

Dodatkowo 8 uczestników z Mołdawii odbyło staże w organizacjach na Ukrainie 

(Winnica i Lwow). Mogli zapoznać się bliżej z działalnością 6 ukraińskich NGO oraz 

formami organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych. Znaleźli wiele 

wspólnych dla obydwu państw tematów i problemów, gdzie możliwa jest obustronna 

wymiana doświadczeń.  

 

Spotkanie podsumowujące dla 22 uczestników projektu z Mołdawii, Ukrainy i Polski 

pozwoliło omówić propozycje kolejnych wspólnych działań na przyszłość. 

 

6. Razem dla partycypacji społecznej. Dialog obywatelski w mieście 

Osz. 

W lipcu 2012 roku rozpoczęliśmy realizację nowego projektu, którego celem było 

wsparcie dialogu władzy lokalnej z mieszkańcami miasta Osz i organizacjami 

pozarządowymi w zakresie jakości usług publicznych. 

Warsztat dla przedstawicieli władz lokalnych przybliżający ideę partycypacji 

obywatelskiej oraz ukazujący możliwości współpracy międzysektorowej. 10 

organizacji pozarządowych, którzy zaprezentują im swoje działania w regionie. 

Przeprowadziliśmy warsztaty „Razem na rzecz dobra mieszkańców – czyli o 

partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych i władzy lokalnej”, w których 
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uczestniczyło 19 osób – 13 to pracownicy Urzędu Miasta Osz, a 6 osób to radni miasta 

Osz (gorkenesza) oraz spotkanie przedstawicieli władzy lokalnej z miejscowymi NGO. 

Szkolenie dotyczyło szans i wyzwań współpracy międzysektorowej, a także wagi 

dialogu społecznego dla efektywnego rozwoju miasta.  

 

Wizyta studyjna w Polsce (11 dni, 7 miast) dla 9 kirgiskich uczestników – 3 

przedstawicieli urzędu miasta, 1 radny i 5 przedstawicieli kirgiskich organizacji 

pozarządowych służyła przekazaniu polskiego doświadczenia w zakresie różnych 

mechanizmów partycypacji i dialogu społecznego funkcjonujących na poziomie miast. 

Staraliśmy się pokazać te procesy z różnych perspektyw: władz 

lokalnych/NGO/mieszkańców miast. Pokazano dobre przykłady współpracy władz 

samorządowych z organizacjami pozarządowymi i przybliżono instytucję 

pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych, a także mechanizmy konsultacji 

społecznych czy tworzenia budżetu partycypacyjnego.  

 

Uczestnicy wizyty studyjnej (9 osobowa grupa inicjatywna) po powrocie przygotowali 

debatę publiczną „Razem dla partycypacji społecznej”, która dotyczyła możliwości 

wdrażania mechanizmów partycypacyjnych w codziennym życiu miasta Osz . 

Uczestnicy projektu podzielili się doświadczeniem zebranym w Polsce oraz 

zastanawiali się wraz z innymi uczestnikami debaty nad szansami ich wdrażania w 

Kirgistanie. Wzięło w niej udział 63 osoby – radnych miasta (gorkeneshu), aktywnych 

mieszkańców, przewodniczących Rad Dzielnicowych (Teritorialnye Sovety), 

przedstawicieli ngo, uniwersytetu oszskiego, dziennikarzy, organizacji 

międzynarodowych, państwowych przedsiębiorstw miejskich i Urzędu Miasta, w tym 

wicemer miasta Osz. Debatę zamykały warsztaty planowania całego procesu 

konsultacji prowadzone przez eksperta konsultacji społecznych z Polski. 

 

Uczestnicy debaty otrzymali publikację - „Przewodnik po partycypacji społecznej” 

(Справочник по общественному участию), zawierający materiały o polskim 

doświadczeniu w zakresie partycypacji. 

 

W Oszu przeprowadzony został pilotaż konsultacji społecznych dotyczący 

polityki młodzieżowej miasta na 2013 rok. Organizatorami byli przedstawicieli NGO i 

lokalnych instytucji państwowych – Komitet Młodzieżowy, Rada Dzielnicy (47 osób). 

http://www.eedc.org.pl/images/dokumenty/spravochnik_po_obshchestvennomu_uchastyu_ru.pdf
http://www.eedc.org.pl/images/dokumenty/spravochnik_po_obshchestvennomu_uchastyu_ru.pdf
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W konsultacjach wzięło udział ok. 750 młodych mieszkańców miasta Osz. Wyniki 

konsultacji przedstawiono podczas okrągłego stołu, poddano konstruktywnej 

krytyce przeprowadzone konsultacje oraz wyciągnięto wnioski na przyszłość. 

 

III. Pomoc Rozwojowa – projekt wodny w Kirgistanie i 

Tadżykistanie 

 

Dolina Fergańska to jeden z najbardziej zapalnych punktów na mapie Azji Centralnej. 

Dla 23 % populacji obszarów wiejskich po stronie Kirgistanu oraz 44 % mieszkańców 

wsi położonych na jej terenie po stronie Tadżykistanu dostęp do wody to centralny 

problem. Spór między krajami górnego strumienia (Kirgistanem i Tadżykistanem) 

posiadającymi zasoby wodne i krajami dolnego strumienia: Kazachstanem, 

Turkmenistanem i Uzbekistanem wokół zarządzania zasobami wodnymi i dostępu do 

nich stanowi bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa całego regionu.  

Słabość państw regionu, różnice w stopniu demokratyzacji powodują, że rozwiązanie 

problemu globalnie jest kwestią jak na razie odległą. Tym czasem dostęp do wody jest 

także w oczywisty sposób jednym z centralnych problemów, wokół którego toczy się 

życie wielu lokalnych społeczności. Przekłada się to na warunki życia, na kwestie 

związane z edukacją, równością społeczną, ale także bardzo często stanowi element 

lokalnych konfliktów także o charakterze etnicznym.  

 

Celem projektu realizowanego od 2008 roku jest aktywizacja tych społeczności 

lokalnych poprzez rewitalizację i rozbudowę sieci wodociągowej przy współpracy 

władz lokalnych, organizacji społecznych i mieszkańców oraz edukację z zakresu 

zrównoważonego użytkowania wody. 

 

W 2012 roku kontynuowaliśmy działania podjęte w latach ubiegłych w Kirgistanie i 

po raz pierwszy włączyliśmy do projektu północny Tadżykistan zaczynając od 

nawiązania kontaktów z lokalnymi stowarzyszeniami wodnymi AWP (Assocjacji 

Wodopolzowatieliej) z tego terenu, wchodzącymi w sieć organizaowaną przez naszego 

partnera lokalnego.  

 

Przedstawiciele 9 AWP (ros. Associacija Wodopolzowatelej) z Tadżykistanu i 9 

SOOPPW (ros. Sielskoje Obszczestwiennoje Obiedinenije Potrebitieliej Pitiewoj 
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Wady) z Kirgistanu wspólnie z przedstawicielami samorządu lokalnego (łącznie 35 

osób) wzięli udział w dwóch seminariach nt. podstaw prawnych działalności 

stowarzyszeń wodnych, współpracy z lokalną społecznością i samorządem lokalnym. 

Dyrektorzy wykonawczych tadżyckich stowarzyszeń uczestniczyli w dwudniowej 

wizycie studyjnej w Kirgistanie, w ramach której poznali doświadczenia sąsiedniego 

państwa w organizacji lokalnych struktur odpowiedzialnych za infrastrukturę wodną. 

Odwiedzili także wybrane SOOPPW z powodzeniem pracujące z lokalną społecznością 

oraz lokalną władzą. 

 

9 kirgiskich Stowarzyszeń skorzystało z konsultacji w zakresie prowadzenia 

dokumentacji, księgowości oraz kwestii technicznych. Ponadto cztery najlepsze 

SOOPPW zostały wyposażone w sprzęt komputerowy. 

 

Prace remontowe sieci wodociągowych zostały przeprowadzone tylko na terenie 

Kirgistanu w 9 miejscowościach obwodu oszskiego: Kurszab, Alga, Arawan, Birlik, 

Gulcza, Sogondu, Dul-Dul-Ata, Kablan-Kol, Kyzyl-Senir. 

 

Towarzyszyły im tzw. Tygodnie Wody. W miejscowych szkołach nauczyciele 

przygotowali lekcje dotyczące tematyki wodnej, konkursy rysunkowe dla uczniów, 

wycieczki do wodociągów, którym towarzyszyły akcje informacyjne dotyczące zakresu 

i kosztów remontów przeprowadzonych w ramach projektu, praw i obowiązków 

stowarzyszeń wodnych oraz mieszkańców. 

 

Lokalne SOOPPW zorganizowały okrągłe stoły i spotkania dotyczące problematyki 

wodnej, zakresu przeprowadzonych prac remontowych, planów współpracy SOOPPW 

i samorządu z udziałem przedstawicieli mieszkańców, lokalnych liderów formalnych i 

nieformalnych, np. ajyl baszczy (pol. sołtys) czy aksakałów (starszyzna), 

przedstawicieli lokalnej inteligencji – dyrektorzy szkół, lekarze oraz władz 

samorządowych. 

 

W działaniach edukacyjnych i informacyjnych udział wzięło ponad 8 000 osób (w tym 

około 1500 uczniów, którzy wzięli udział w lekcjach i wycieczkach organizowanych 

przez szkoły i lokalne SOOPPW).  
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Wszystkie szkolenia i konsultacje zostały przeprowadzone przez lokalnych (kirgiskich 

i tadżyckich) trenerów i ekspertów. 

Nowym elementem tego projektu było przygotowanie i wydanie w tym roku publikacji 

"Gdzie jest ta woda? Dostęp do wody w kontekście problematyki rozwojowej regionu 

Azji Centralnej" (nakład 400 egz.). Popularyzuje ona wiedzę na temat problemu 

dostępu do wody w państwach postradzieckiej Azji jako jednego z najważniejszych 

wyzwań rozwojowych o wymiarze zarówno politycznym, społeczno-

gospodarczym, jak i ekologicznym tego regionu. Publikacja powstała z głównie z 

myślą o środowiskach uniwersyteckich i NGO działających w obszarze polityki 

rozwojowej. Zawiera także materiały na płycie DVD, które mogą być 

wykorzystywane do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji globalnej dla uczniów 

szkół średnich i studentów. 

Publikację promował cykl wykładów w różnych miastach w Polsce 

zorganizowanych w dniach 10-18 grudnia we współpracy z: Muzeum Azji i Pacyfiku z 

Warszawa, Centrum Kompetencji Wschodnich i Program Narodów Zjednoczonych 

ds. Rozwoju (UNDP) w Lublinie, Katedrą Socjologii Edukacji i Polityki Edukacyjnej 

Instytutu Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego i Instytutem 

Wschodnich Inicjatyw (IWI) w Krakowie, a także Instytutem Etnologii i Antropologii 

Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego. Ponadto we współpracy z kołem naukowym 

Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego zostało 

zorganizowane spotkanie pt. „Współpraca Rozwojowa w Azji Centralnej - dylematy i 

wyzwania” z udziałem ekspertów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych 

działających w regionie. 

  

Około 300 egzemplarzy publikacji zostało rozesłanych do ponad 150 instytucji i osób.  

Publikacja wraz z zestawem ćwiczeń jest dostępna także w wersji elektronicznej na 

stronie Stowarzyszenia. 

Projekty wodne od 2010 roku są realizowane przez Stowarzyszenie w partnerstwie z 

Centralnoazjatyckim Aliansem Wodnym, CAAW (Osz, Kirgistan). 

IV. Działania na rzecz Białorusi  
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Sytuacja polityczna na Białorusi była dość stabilna, ale konsekwencje represji z lat 

poprzednich były dla sektora organizacji pozarządowych i mediów niezależnych nadal 

bardzo odczuwalne. Stowarzyszenie kontynuowało wsparcie dotychczasowych 

partnerów, inicjowało i uczestniczyło w dyskusji nad kształt pomocy kierowanej na 

Białoruś z Polski i innych krajów, uczestniczyło w akcji wparcia dla Alesia Bielackiego, 

białoruskiego obrońcy praw człowieka. 

 

Wraz z Białoruskim Stowarzyszeniem Schumanowskim zorganizowaliśmy w 

Warszawie Forum Białoruskich Inicjatyw Pozarządowych. Uczestniczyło w nim 85 

przedstawicieli inicjatyw pozarządowych z Białorusi i 87 uczestników z Polski i 

zagranicy. Forum towarzyszyło doroczne spotkanie donorów i implementatorów 

działających na Białorusi (BIIM).  

 

Zakończyliśmy realizację projektu „Prezentacja białoruskiemu społeczeństwu 

literatury krajów wyszehradzkich”. W latach 2010-2011 wsparliśmy wydanie 

kilkunastu książek z humanistyki białoruskiej oraz przeprowadziliśmy wizyty 

studyjne i warsztaty dla wydawców i redaktorów z Białorusi. W ramach 2012 roku 

zakończono pracę nad wydaniem 16 książek z humanistyki i literatury pięknej w 

językach czeskim, polskim, słowackim i węgierskim przełożonych na język białoruski. 

 

V. Dane finansowe Stowarzyszenia za rok 2012 

 

Sytuacja finansowa Stowarzyszenia stabilizuje się, w 2012 roku kształtowała się 

na poziomie porównywalnym z latami 2010-2011. Środki z dotacji i grantów 

gwarantowały stałe funkcjonowanie zespołu oraz utrzymanie zaplecza technicznego.  

Wielkości przychodów i wydatków roku 2012 były na poziomie ok. 30% mniejszym 

niż w dwóch latach poprzednich (w 2011 r. zamknęliśmy Program Partnerstwa 

Transgranicznego, którego obroty zawyżały wyniki roczne w latach 2008-2011), 

jednak zapewniły utrzymanie płynności finansowej na poziomie 

zapewniającym profesjonalną realizację wszystkich programów.  

 

W roku 2012 (drugi rok z rzędu) odnotowujemy istotnie dodatni wynik 

finansowy prowadzonej działalności statutowej (+32.063,81 zł) i poprawę 

kondycji finansowej Stowarzyszenia.  
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Dodatkowo Stowarzyszenie uzyskało również przychody zwiększające 

bezpośrednio fundusz statutowy (odsetki z lokat środków – 1.672,49 zł, składki 

członkowskie - 40 zł, darowizny członków Zarządu na fundusz – 2.580 zł), co w 

połączeniu z dodatnim wynikiem działalności wpłynęło na obniżenie o ponad 35% 

starty powstałej w latach ubiegłych, tj. do kwoty 63.866,35 zł, pomimo ujemnego 

zbilansowania różnic kursowych wynikających z działalności w całym roku 2012. 

 

Poniższe dane obrazują ogólną sytuację finansową Stowarzyszenia, informacje 

szczegółowe zawiera roczne sprawozdanie finansowe. 

 

Przychody  

Całkowite przychody Stowarzyszenia stanowiły w 2012 roku kwotę 3.281.959,77 zł. W 

znakomitej większości były to przychody na realizację działalności statutowej – 

konkretnych programów – granty i dotacje sponsorów. Pozostałe przychody 

stanowiły odsetki od lokat 1.672,49 zł, darowizny i wpłaty osób fizycznych, w tym 40 

zł stanowiły składki członkowskie oraz 2.580 zł wpłaty członków Zarządu.  

W kwocie przychodów całkowitych, przychody stanowiące przychody na działalność 

statutową zrealizowaną w roku 2012 wyniosły 2.967.456,71 zł. Pozostała kwota 

została zwrócona sponsorom jako niewydatkowana na realizację projektów (w 

przypadku zakończenia realizacji). Kwota 277.327,83 zł przeniesiona została na 

przychody przyszłych okresów – na poczet kontynuacji działań projektów 

zaplanowanych do realizacji na rok 2013. 

 

 

Działania Stowarzyszenia możliwe były dzięki ich finansowaniu przez sponsorów: 

 National Endowment for Democracy (NED) – programy wsparcia 

społeczeństwa obywatelskiego w Ukrainie, Rosji i Mołdawii oraz programy 

medialne na Białorusi, Ukrainie i w Kirgistanie, a także organizację BIIM w 

Warszawie, 

NED od początku naszej działalności jest sponsorem programów Stowarzyszenia; 

 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (MSZ) – w ramach 

Programu „Pomoc Zagraniczna 2012” – program medialny na Białorusi 

i program wodny w Kirgistanie/Tadżykistanie, 
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 Fundacja Solidarności Międzynarodowej – w ramach Programu 

Wsparcie Demokracji 2012 – program medialny w Mołdawii oraz 

programy wsparcia społeczeństwa obywatelskiego w Ukrainie, Kirgistanie i 

Białorusi, 

 Komisja Europejska – program medialny na Białorusi, 

 Fundacja im. St. Batorego - program wsparcia społeczeństwa 

obywatelskiego na Ukrainie i Białorusi, 

 Fundusz Wyszehradzki - program wydawniczy na Białorusi, 

 Ambasada Kanady i Matra – organizacja BIIM w Warszawie. 

 

Udział sponsorów w finansowaniu działań podejmowanych przez Stowarzyszenie w 

2012 roku obrazuje poniższy wykres: 

 

 

 

W roku 2012 Stowarzyszenie starało się utrzymać stabilizację oraz różnicować źródła 

przychodów. Największymi grantodawcami pozostają NED oraz MSZ RP. 

Stowarzyszenie powróciło po kilku latach przerwy do finansowania swych działań ze 

środków Komisji Europejskiej oraz stara się korzystać ze środków nowo 

pojawiających się na rynku finansowania projektów międzynarodowych (m.in.: 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej). 
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Koszty 

Całkowite koszty Stowarzyszenia w 2012 roku wyniosły 2.972.568,28 zł, z czego 

koszty działalności statutowej zamknęły się w kwocie 2.857.839,68 zł.  

Koszty administracyjne wyniosły 68.436,52 zł i nie wzrosły od roku poprzedniego.  

Najwięcej środków zaangażowanych zostało w realizacje projektów adresowanych do 

beneficjentów na Białorusi i w Kirgistanie. Obserwujemy spadek środków 

przeznaczonych na działania w Ukrainie oraz wzrost na działania w Mołdawii. Skala 

przedsięwzięć realizowanych na rzecz Rosji pozostaje niezmienna.  

Podział kosztów związanych z realizacją projektów w poszczególnych krajach 

przedstawia poniższy wykres:  

 

 

 

Opracowanie: A. Komorowska, M. Dębkowska  

Zatwierdził Zarząd SWCD - uchwała 11/2013 z dn. 26.03.2013 


