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Wstęp  

 
 
Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne wspiera 
środowiska obywatelskie w krajach postsowieckich 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.  
 

 

 

Programy realizowane w 2016 roku 

 

I. Program medialny –  

 kontynuacja wsparcia niezależnej prasy na Białorusi i Ukrainie;  

 

II. Program wsparcia społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi –  

Społeczne zaangażowanie, profesjonalizacja i współpraca  
 
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 „programowa” gazety opiera się przede wszystkim na jej ekonomicznej 
samowystarczalności. Ważne jest dążenie wydawców do realizacji interesów 
ekonomicznych gazet bez uzależniania się od władzy, partii politycznej czy 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. Lokalne media publiczne i prywatne obwodu mikołajowskiego na rzecz 
wiarygodnej informacji  

Ukraina przechodzi trudny okres początku dawno oczekiwanych reform. Brak rzetelnej 
informacji o tym, na czym te reformy mają polegać, jakie przyniosą zmiany i jak postępuje 
proces ich planowania i implementacji może bardzo szybko doprowadzić do pojawienia się 
nieufności, zniechęcenia i rozczarowania. Dodatkowym wyzwaniem, z którym Ukraina musi 
sobie poradzić jest konflikt na Wschodniej granicy i towarzysząca mu wojna informacyjna. 

Podwyższanie poziomu profesjonalizmu lokalnych mediów na Ukrainie było celem projektu 
realizowanego w obwodzie mikołajowskim oraz w Odessie, Siewierodoniecku i Kijowie.  

Adresatami projektu byli redaktorzy i dziennikarze 26 drukowanych komunalnych gazet z 
obwodu mikołajowskiego.   

W ramach projektu mieli oni możliwość uczestniczyć w cyklu treningów i spotkań 
doskonalących ich warsztat dziennikarski i porządkujących wiedzę o kluczowych reformach: 
decentralizacji, edukacji, ochrony zdrowia i energetyki. W trakcie wizyt w obwodzie 
Ługańskim i Odeskim oraz staży w Kijowie poznali sytuację i poszerzyli kontakty z 
dziennikarzami z innych obwodów Ukrainy. Spotkali się z przedstawicielami władz 
lokalnych i centralnych oraz nowo powstałych połączonych hromad. Odwiedzili także Polskę 
poznając szczegółowo model i praktykę działania polskiego samorządu lokalnego.  

Oddzielne szkolenia i konsultacje poświęcone były reformie mediów 
komunalnych, która w sposób bezpośredni dotyczyła większości gazet 
uczestniczących w projekcie. 

Projekt pozwolił co najmniej połowie uczestników kardynalnie zmienić 
podejście do reform i nawet jeżeli pozostali oni krytyczni w stosunku do 
nich, to na pewno przestali być ich przeciwnikami. Zrozumienie procesów 
na poziomie reform ogólnokrajowych dało im narzędzia do samodzielnej 
dalszej analizy i pracy nad przekazywaniem tej wiedzy własnym 
czytelnikom. W rezultacie powstało 87 publikacji na tematy poruszane w 
ramach projektu, które dotarły do minimum 47 000 mieszkańców obwodu 
mikołajowskiego.  



 4

Uczestnicy zweryfikowali swoją rolę jako dziennikarzy i stali się prawdziwymi liderami 
opinii w swoich miejscowościach. Zmieniło się także ich nastawienie do reformy samych 
komunalnych gazet – od strachu do nadziei na pozytywne rezultaty tej reformy i wejście ich 
wydań w nowy etap funkcjonowania już bez kurateli władz. 

Partnerem w realizacji projektu było Ukraińskie Kryzysowe Centrum Medialne Kijów-
Mikołajów. 

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia 
Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Rządu Kanady w terminie luty-listopad 
2016. 

2. Wsparcie niezależnych mediów na Białorusi 

Główne kierunki działań Stowarzyszenia na Białorusi to wsparcie niezależnych mediów, w 
tym lokalnych i ogólnokrajowych gazet i czasopism oraz portali informacyjnych. Prócz 
tradycyjnych form wsparcia, oferowaliśmy również szkolenia i konsultacje podwyższające 
kwalifikacje współpracowników redakcji oraz  kształcenie na potrzeby białoruskich mediów 
lokalnych nowych dziennikarskich kadr. 

W 2016 roku kontynuowaliśmy realizację projektu wsparcia niezależnej prasy na Białorusi. 

W ramach projektu z pomocy na wsparcie bieżącej działalności skorzystało 16 drukowanych 
gazet lokalnych i ogólnokrajowych oraz miesięczników, a także – 11 wydawców stron 
internetowych – w przeważającej części szczebla lokalnego i regionalnego. 

Kilkanaście redakcji poprawiło swoja sytuację finansową dzięki poszerzeniu grona 
reklamodawców w swoich wydaniach papierowych i internetowych. 

Przedstawiciele kilku gazet niezależnych podwyższyli swoje umiejętności w zakresie 
marketingu i promocji dzięki specjalistycznym szkoleniom w redakcjach oraz pracy pod 
okiem specjalistów.  Przygotowali oni i wdrożyli plany marketingowe dla swoich wydań.  

Ponadto dzięki ścisłej współpracy zespołów polskich konsultantów redakcje dwóch 
regionalnych gazet zyskały szansę na rozwój oraz usprawnienie sposobu zarządzania. Obie 
redakcje otrzymały granty na realizację planów, które powstały w wyniku kilkumiesięcznych 
konsultacji on-line oraz wizyt polskich ekspertów na Białorusi.  

Projekt realizowany w sposób ciągły we współpracy z Irex Europe oraz dzięki wsparciu 
koalicji kilku sponsorów (multidonor project). Planowana jest jego kontynuacja do  2019r.  

3.  Staże i wizyty studyjne w Polsce dla redakcji lokalnych/regionalnych 
białoruskich mediów 

Głównym celem projektu jest rozwój umiejętności praktycznych wśród pracowników 
redakcji niezależnych lokalnych mediów w zakresie zarządzania treścią i zespołem 
dziennikarskim dostosowanych do wymagań współczesnego dziennikarstwa. 

W 2016 roku odbyło się dwudniowe spotkanie koordynacyjne w Mińsku, podczas którego 
odbyła się prezentacja programu planowanych wizyty studyjnej dla dziennikarzy oraz staży 
dla menadżerów mediów w Polsce.  
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Przeprowadziliśmy rekrutację wśród obydwu grup docelowych: dziennikarzy i menadżerów. 
Do udziału w wizycie wybrano 14 dziennikarzy spośród 18 zgłoszonych, a na indywidualne 
staże dla menadżerów wybrano 3 osoby z 6 zgłoszonych. 

Został przygotowany program wizyty studyjnej, w ramach której dziennikarze odwiedzą 
redakcje 4 polskich gazet lokalnych: Gazeta Jarocińska (Jarocin), Sztafeta (Stalowa Wola), 
Wspólnota (Radzyń Podlaski), Przełom (Chrzanów).  

W projekcie zaplanowano przygotowanie podręcznika dla białoruskich dziennikarzy 
zatytułowany "Zarządzanie treściami w nowoczesnych mediach: papierowych i cyfrowych. 
Powody planowania rozwoju wydawców mediów". Zostanie on przygotowany przez 4 
polskich ekspertów współpracujących z Stowarzyszeniem przy realizacji projektów 
medialnych: Andrzej Fedorowicz, Jacek Gałązka, Paweł Nowacki, Piotr Tarczyński.  

Wizyta i staże odbyły się w marcu 2017 roku. 

Projekt finansowany ze środków NED i realizowany w terminie październik 2016 –maj 
2017 

 

II.  Program wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

1. Wsparcie organizacji pozarządowych na Białorusi –
profesjonalizacja  

Od 2015 roku Stowarzyszenie realizuje projekt wsparcia merytorycznego 
dla działaczy białoruskich NGO. Projekt przewiduje organizację wizyt 
studyjnych, szkoleń i warsztatów na tematy wskazane przez samych 

działaczy.  

W 2016 roku przeprowadziliśmy szkolenia dla działaczy i menadżerów NGO z Białorusi i 
okrągły stół dla wymiany doświadczeń pomiędzy NGO na Białorusi. Przygotowaliśmy także  
nowe działania: indywidualne staże w polskich NGO oraz kolejną wizytę studyjną w Polsce. 

Na podstawie ankiety online menadżerowie 30 organizacji aplikujących do programu „Dla 
Białorusi” Fundacji Batorego spośród 5 tematów szkoleń wybrali dwa jako najbardziej im 
potrzebne: prezentacja działalności organizacji na zewnątrz – 47,06% oraz przywództwo i 
rozwiązywanie konfliktów w organizacjach pozarządowych – 41,18%. 

Szkolenia odbyły się w Polsce i poprowadzili je polscy trenerzy:  

- „Komunikacja z otoczeniem i prezentacja działalności organizacji na zewnątrz”, 
uczestniczyło 11 osób z Białorusi, 

- „Przywództwo i rozwiązywanie konfliktów”, uczestniczyło 7 osób z Białorusi. 

Zorganizowano również szkolenia dla aktywistów białoruskich NGO w Białorusi. Celem 
szkoleń było wsparcie aktywistów NGO działających na korzyść interesu ogółu w 
represyjnym środowisku, rozwinięcie ich kompetencji w zakresie ustalania celów i  
planowania działań oraz zainspirowanie do wspólnych działań. 
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W otwartym naborze, zorganizowanym wspólnie z partnerami, spośród 97 zgłoszeń 
wybrano 26 uczestników, reprezentujących organizacje z całej Białorusi. Odbyły się 2 
szkolenia przeprowadzone na Białorusi i przez białoruskich trenerów:  

-  „Od pomysłu do projektu: metody planowania działalności projektowej”, 

- „Jak stworzyć skuteczną organizacje pozarządową” 

Po ukończeniu szkoleń powstały broszury z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi 
poszczególnych tematów. 

Również  w Mińsku w czerwcu 2016 roku przeprowadzono okrągły stół z dyskusją i wymianą 
doświadczenia na temat „Jak znaleźć środki na działalność obywatelską wewnątrz 
Białorusi.” Celem okrągłego stołu była wymiana doświadczenia pomiędzy organizacjami na 
temat najbardziej skutecznych i efektywnych projektów wśród białoruskich NGO, które 
zrealizowano wykorzystując innowacyjnej podejście oraz nowe technologie. W spotkaniu 
wzięli udział przedstawiciele 23 białoruskich organizacji oraz inicjatyw. Swoje projekty i 
osiągnięci zaprezentowało 12 organizacji. Przedstawiono możliwości zdobywania środków 
na działalność społeczną poprzez crowdfunding oraz omówiono działalność platform 
internetowych, które propagują na Białorusi korporacyjną odpowiedzialność społeczną. 

Przeprowadzono także szereg działań przygotowawczych do przeprowadzenia 
indywidualnych staży i wizyty studyjnej w Polsce dla przedstawicieli białoruskich 
organizacji pozarządowych. Spośród 16 polskich organizacji, które w 2015 roku gościły 
grupę aktywistów z Białorusi w trakcie wizyty studyjnej, 7 organizacji odpowiedziało 
pozytywnie na propozycje przyjęcia stażystów. Stażyści będą mogli pogłębić wiedze i 
rozwinąć  praktyczne umiejętności w zakresie: 

• aktywizacji obywatelskiej i/lub 

• prowadzenia dialogu z władzami i/lub, 

• włączania mieszkańców w działania na poziomie lokalnym. 

Zainteresowanie stażami wykazało 7 organizacji białoruskich, spośród których do udziału w 
stażach wybrano 3.  

Wizyta studyjna „Przeskoczyć na nowy etap. Tajniki dialogu z władzami i animacji 
społecznej w Polsce” jest zaplanowana na rok 2017. Weźmie w niej udział 14 osób 
wybranych w otwartym naborze. Przygotowana zostanie także broszura przybliżająca 
historycznie procesy budowania mechanizmów współpracy z władzami i włączania 
mieszkańców na poziomie lokalnym w Polsce.  

Projekt finansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.  

2. Wizyta studyjna w Polsce dla przedstawicieli NGO i władz lokalnych z 
Białorusi 

W dniach 18-22 września 2016 r. Stowarzyszenie gościło przedstawicieli NGO i władz 
lokalnych jednego z regionów Białorusi podczas wizyty studyjnej zorganizowanej w powiecie 
wieluńskim. Jej celem było przekazanie białoruskim gościom doświadczeń związanych z 



 7

funkcjonowaniem samorządu na poziomie lokalnym w Polsce, w szczególności w zakresie 
współpracy międzysektorowej i współdziałania z organizacjami pozarządowymi. 

Uczestnicy zapoznali się z różnorodnością form aktywizowania lokalnych społeczności gmin 
i samorządów powiatowych. Zaprezentowano im zadania realizowane samodzielnie przez 
samorząd gminny lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami 
kultury, samorządem powiatowym i wojewódzkim. Goście poznali także strukturę 
organizacyjną samorządu powiatowego i starostwa powiatowego, zasady ich 
funkcjonowania oraz finansowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Zależało 
nam, by wskazać jak najszerszy zasięg działania samorządu, stąd też uczestnikom 
prezentowaliśmy rozwiązania stosowane w obszarze oświaty i kultury, ochrony dóbr 
kultury, zabezpieczenia potrzeb komunalnych mieszkańców, utrzymania czystości oraz 
zabezpieczenia warunków dla realizacji handlu detalicznego, systemu opieki medycznej 
(publicznej i niepublicznej sfery systemu opieki zdrowotnej), systemu kształcenia 
zawodowego, usług komunalnych, infrastruktury i pomocy społecznej. System planowania i 
finansowania zadań realizowanych przez samorząd gminny został przybliżony uczestnikom 
przez burmistrza Wielunia. 

Uczestnicy odwiedzili m.in.: Lokalną Grupę Działania „Kraj Wielkiego Łuku Warty”, 
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie Gminny Ośrodek Kultury w 
Osjakowie, Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Powiatowy Młodzieżowy Domu Kultury i 
Sportu w Wieluniu. Stowarzyszenia „Poplon”, prywatną przychodnię „Bomed” Zespoł Szkół 
nr 1 w Wieluniu oraz Urzędzie Gminy Pątnów. Nasi goście zapoznali się także z zasadami 
funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych oraz programami ich wsparcia. Mieli 
okazję bezpośrednio zapoznać się z zasobami, infrastrukturą i bazą kilku gospodarstw w 
miejscowościach Krzeczów i Kamion. 

Wizyta odbyła się w ramach współpracy Stowarzyszenia z Association of Local 
Democracy Agencies (ALDA) oraz Komisji Europejskiej. 

 

3. „Różni Razem” - zaangażowanie społeczne na Białorusi 

W ramach rozpoczętego w grudniu 2016 roku pilotażowego projektu 10 organizacji 
podejmie ze sobą współpracę (budowanie zespołu) na rzecz zwiększenia zaangażowania 
społecznego na Białorusi. Projekt będzie się koncentrował na dwóch priorytetach: I. 
Współdziałanie z władzami i II. Budowanie społeczności przy jednoczesnym nacisku na 
innowacyjność, wymianę doświadczeń i uczenie się od siebie nawzajem (budowanie 
potencjału). 
 
Projekt składa się z trzech głównych części - Działanie A:  Analizy i badania, Działanie B: 
Staże, wizyty studyjne, dotacje i stypendia indywidualne i Działanie C: Międzynarodowe 
fora współpracy i dyskusji. 

Współpraca i współdziałanie państwa i organizacji pozarządowych nie jest tematem nowym, 
nawet dla Białorusi. Współpraca ta miała miejsce już uprzednio będąc wynikiem różnych 
procesów zachodzących zarówno w kraju jak i za granicą. Podczas cyklów odwilży w 
stosunkach z Zachodem władze musiały zaakceptować pewnego rodzaju rozejm ze 
społeczeństwem obywatelskim i udowodnić, że nie będą go zwalczać w sposób otwarty. 
Również w wielu przypadkach wsparcie finansowe UE zostało połączone z obowiązkiem 
tworzenia partnerstw różnych uczestników, w tym organizacji pozarządowych. W kraju 
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niektóre organizacje pozarządowe zdały sobie sprawę, że dalsze działania pomocowe na 
rzecz ich beneficjentów wymagają przesunięcia uwagi z poziomu usług na poziom 
rzecznictwa (np. na rzecz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich). W innych 
przypadkach, bez co najmniej milczącej akceptacji władz, dostęp do beneficjentów byłby 
bardzo ograniczony lub niemożliwy (np. praca w więzieniach lub z nauczycielami). W 
niektórych przypadkach władze same stworzyły obywatelskie organy doradcze w celu 
konsultacji ze społeczeństwem obywatelskim.  

Niniejsza propozycja działania zrodziła się z przekonania, że trzeba możliwie jak najlepiej 
wykorzystać okresy odwilży. Przez następnych kilka lat będzie to zadanie dla białoruskiego 
społeczeństwa obywatelskiego. Wyzwaniem dla wszystkich aktywistów społeczeństwa 
obywatelskiego jest skorzystanie z możliwości współpracy z władzami jednocześnie jednak 
pozostając wiernym wartościom demokratycznym.  

Osiągnięcie tego celu będzie wymagało pracy przede wszystkim nad akumulacją 
doświadczenia i budową poczucia wzajemnego zaufania i dobrej komunikacji wewnątrz 
samego sektora obywatelskiego jak i grup, na rzecz których ów sektor działa. Przyczyni się to 
lepszego przygotowania aktorów społeczeństwa obywatelskiego do kolejnego cyklu 
ochłodzenia/odwilży, narzuconego przez władze i jej agendę polityczną. 

Projekt finansowany ze środków Open Society Foundation, German Marshall Fund oraz 
Programu MATRA Ambasady Królestwa Niderlandów. Zaplanowany został do stycznia 
2018 roku. 

 

4. Obrona praw człowieka na Białorusi  

Stowarzyszenie stale angażuje się we współpracę z organizacjami obrony praw człowieka na 
Białorusi, a także tak jak w latach poprzednich inicjuje i uczestniczy w dyskusji nad 
kształtem pomocy kierowanej na Białoruś z Polski i innych krajów. 

A. Kontynuowaliśmy projekt, którego celem było przygotowanie przedstawicieli 
białoruskich organizacji wyznaniowych i religijnych różnych konfesji do 
angażowania się w życie społeczeństwa obywatelskiego oraz budowania 
relacji z władzami. 

W ramach projektu uczestnicy poznali politykę wobec grup religijnych oraz 
mechanizmy ich wsparcia przez państwa Grupy Wyszehradzkiej, a także podstawy 
prawne dla współpracy między państwem a kościołami różnych wyznań i związków 
wyznaniowych oraz praktykę rejestracji, a także ich aktywność w sferze kultury, 
edukacji czy pomocy socjalnej.  

Oprócz tego omawiane były istniejące międzynarodowe mechanizm raportowania w 
sprawie łamania praw w obszarach takich jak swoboda myśli, sumienia i religii. 
Uczestnicy ćwiczyli także umiejętność argumentacji i publicznej prezentacji interesów 
własnych społeczności religijnych.  

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z programu Canada Fund for 
Local Initiatives Ambasady Kanadyjskiej w Warszawie w okresie grudzień 2015-luty 
2016. 
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B. Chcąc przybliżyć wizerunek obrońców praw człowieka szerszym grupom społecznym 
zaproponowaliśmy niezależnym gazetom lokalnym prowadzenie rubryk porad 
prawnych których udzielają znani obrońcy praw człowieka. Porady dotyczyły zwykłych, 
codziennych spraw, takich jak kłótnie sąsiedzkie, zaniedbania administracji domowej 
czy pogwałcenie praw pracowniczych. Tematyka praw człowieka jako taka nie jest 
bowiem poruszana w prasie lokalnej albo jest wspominana pośrednio.  W związku z tym 
dla dziennikarzy i wydawców niezależnych gazet regionalnych zostało dodatkowo 
przeprowadzone jednodniowe szkolenie, które odbyło się w Mińsku.  

Eksperci wprowadzili 26 uczestników, w tym wszystkich redaktorów naczelnych oraz 
dziennikarzy gazet biorących udział w projekcie, w podstawowe zagadnienia o pojęciu 
praw człowieka, katalogu praw człowieka, prawach obywatelskich i politycznych oraz o 
tym, kim są obrońcy praw człowieka, a także o domniemaniu niewinności. Dziennikarze 
uzyskali podstawową wiedzę o prawach socjalnych i ekonomicznych, o komponencie 
obrony praw człowieka w praktyce prawnej oraz o mechanizmie skarg do Komitetu 
Obrony Praw Człowieka przy ONZ.  

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Programu Wsparcie Demokracji  
Fundacji Solidarności Międzynarodowej w okresie kwiecień - listopad 2016. 

 

5. Głos w dyskusji o rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi 

W marcu 2016 roku Stowarzyszenie we współpracy organizacjami pozarządowymi z 
Białorusi przeprowadziło w Warszawie dwudniowe spotkanie przedstawicieli białoruskiego 
sektora pozarządowego oraz donorów i organizacji z różnych państw zaangażowanych we 
wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokratyzację (BIIM). W spotkaniu 
wzięło udział ponad 100 osób, w tym połowa z Białorusi.  

Coroczne spotkania umożliwiają wymianę informacji na temat bieżących wydarzeń na 
Białorusi, strategii pracy z Białorusią oraz wyznaczenie obszarów wymagających wsparcia, a 
także poprzez bezpośredni dialog z przedstawicielami białoruskiego społeczeństwa 
obywatelskiego. Odbywają się mniej więcej co 6 miesięcy z reguły w Warszawie lub w 
Wilnie. 

W roku 2016 uczestnicy spotkania skoncentrowali swoją uwagę na zagadnieniu relacji 
sektora pozarządowego z władzami oraz pracy nad otwarciem i pogłębieniem więzi 
pomiędzy różnymi aktorami społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi.  

Program spotkania był stworzony w oparciu o publikację „Civil Society in Belarus, 2000-
2015. Collection of texts” wydaną przez Stowarzyszenie w roku 2015 i poświęconą rozwojowi 
zaangażowania społecznego na Białorusi w ciągu ostatnich 15 lat.  

Projekt finansowany ze środków National Endowment for Democracy, German Marshall 
Fund, Programu MATRA Ambasady Królestwa Niderlandów oraz European Endowment 
for Democracy. 
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III. Dane finansowe Stowarzyszenia za rok 2016 

Ogólna sytuacja finansowa Stowarzyszenia stabilizuje się od kilku lat, w 2016 roku 
kształtowała się na poziomie porównywalnym z poprzednimi latami. Środki z dotacji i 
grantów gwarantowały funkcjonowanie zespołu oraz utrzymanie zaplecza technicznego 
niezbędnego dla prowadzenia działań statutowych.  

Wielkości przychodów i wydatków roku 2016 były na poziomie ok. 30% niższym niż w roku 
poprzednim, niemniej zapewniły utrzymanie płynności finansowej na poziomie niezbędnym 
dla profesjonalnej realizacji wszystkich programów. Ma to związek z odejściem od realizacji 
działań na terenie Azji Centralnej (Kirgistan i Tadżykistan) wskutek zmiany priorytetów 
finansowania pomocy rozwojowej m.in. przez MSZ. 

W roku 2016 odnotowaliśmy po raz kolejny dodatni wynik finansowy prowadzonej 
działalności statutowej (+9.487,93 zł), co wpłynęło na wzmocnienie kondycji finansowej 
Stowarzyszenia – nie tylko pokryte zostały straty roku 2015, ale również zmniejszono 
ujemny wynik lat poprzednich. Strata wynosi obecnie 33.369,21 zł. 

Niemniej należy zwrócić uwagę, iż Stowarzyszenie ponosi stale podwyższone ryzyko 
walutowe, gównie ze względu na fakt, iż działania statutowe realizowane są w krajach 
trudnych i przy niesprzyjających tendencjach na rynkach walutowych.  

Na koniec roku 2016 utrzymano rezerwę przeznaczoną na doraźne wsparcie płynności 
finansowej w kwocie 30.111,64 zł, uwidocznioną w bilansie jako przychody przyszłych 
okresów. Stan rezerwy nie zmienił się w ciągu roku.  

Poniższe dane obrazują ogólną sytuację finansową Stowarzyszenia, informacje szczegółowe 
zawiera roczne sprawozdanie finansowe. 

Przychody  

Całkowite przychody Stowarzyszenia stanowiły w 2016 roku kwotę 3.544.069,55 zł. W 
znakomitej większości były to przychody na realizację działalności statutowej – konkretnych 
programów – granty i dotacje sponsorów. Kwota 510 zł stanowiły składki członkowskie.  

W kwocie przychodów całkowitych, przychody stanowiące przychody na działalność 
związaną z realizacją projektów w roku 2016 wyniosły 2.654.265,27 zł. Kwota 889.804,28 zł 
przeniesiona została na przychody przyszłych okresów – na poczet kontynuacji działań 
projektów zaplanowanych do realizacji na rok 2017. 

Działania Stowarzyszenia możliwe były dzięki ich finansowaniu przez sponsorów: 

♦ Multidonors – finansowanie z wielu źródeł, program medialny na Białorusi; 

♦ Fundacja Solidarności Międzynarodowej (FSM) – w ramach Programu Wsparcie 
Demokracji 2016 – wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi oraz program 
medialny na Ukrainie; 

♦ National Endowment for Democracy (NED) – program medialny w Białorusi oraz 
BIIM  

NED od początku naszej działalności jest sponsorem programów Stowarzyszenia; 



 11

♦ Fundacja St.Batorego – wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi, 

♦ Ambasada Kanady – w ramach Programu Canada Fund of Local Iniciatives - 
wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi; 

♦ Inne (Matra, GMF, EED, ALDA,OSI) - program wsparcia społeczeństwa 
obywatelskiego na Białorusi oraz BIIM. 

Udział sponsorów w finansowaniu działań podejmowanych przez Stowarzyszenie w 2016 
roku obrazuje poniższy wykres: 

 

W roku 2016 Stowarzyszenie kontynuowało różnicowanie źródeł przychodów. Największymi 
grantodawcami pozostają Multidonors, FSM oraz NED, niestety obserwujemy zmniejszenie 
poziomu finansowania przez FSM i NED, ponadto w 2016 po raz pierwszy od kilku lat 
Stowarzyszenie nie uzyskało finansowania z MSZ RP, ze względu na zmianę priorytetów 
polskiej pomocy rozwojowej. Stowarzyszenie kontynuuje finansowanie swych działań ze 
środków Matry oraz stara się korzystać ze środków nowo pojawiających się na rynku 
finansowania projektów międzynarodowych (m.in. współpraca z ALDA, EED, OSI). 

 

Porównując główne sfery działania 
Stowarzyszenia – 3/4 środków 
zaangażowanych zostało w celu 
wsparcia niezależnych mediów i 
działań na rzecz zwiększania 
dostępności do niezależnej 
informacji. 1/4 środków 
przeznaczono na wsparcie działań 
podejmowanych na rzecz 
społeczeństwa obywatelskiego. 



 12

Koszty 

Całkowite koszty Stowarzyszenia w 2016 roku wyniosły 2.637.951,63 zł, z czego koszty 
działalności statutowej zamknęły się w kwocie  2.571.730,77 zł.  

Koszty administracyjne działalności statutowej wyniosły 66.111,81 zł, co oznacza spadek w 
stosunku do roku 2016 (ok. 10%). Ma to bezpośredni związek z mniejszą niż 2015 roku skalą 
działań.   

Podobnie jak w roku ubiegłym, najwięcej środków zaangażowanych zostało w realizację 
projektów adresowanych do beneficjentów na Białorusi. Zmniejszają się środki 
zaangażowane na działania w Ukrainie. Obserwujemy niestety również brak środków 
przeznaczonych na działania w Mołdawii, Kirgistanie i Tadżykistanie oraz w Rosji (brak 
działań projektowych, pomimo podjętych prób znalezienia finansowania).  

Podział kosztów związanych z realizacją projektów w poszczególnych krajach przedstawia 
poniższy wykres:  

 

 

 

Przygotowane przez:  

Magdalena Dębkowska i Agnieszka Komorowska 

20.06.2017 
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