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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 2013 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 i Ukrainie, obejmująca 

również problematykę rzecznictwa w Białorusi i Ukrainie; 

 

III. Pomoc Rozwojowa z elementami aktywizacji społeczności lokalnej 

projekt wodny w Kirgistanie i 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.  
 
Od 2011 roku kontynuujemy działania 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-ekonomicznej, stać się zalążkiem dla 
rozwoju nowych gazet w miejsce tych bezpowrotnie zamkniętych.  

Od października 2013 roku realizujemy kolejny projekt wsparcia mediów 
i dziennikarzy lokalnych w Kirgistanie. Tym razem pracujemy nie tylko z 
gazetami lokalnymi, ale także z mediami elektronicznymi: 
lokalnymi stacjami telewizyjnymi i radiowymi oraz redakcjami stron 
internetowych. Tematem przewodnim działań jest budżet lokalny. Projekt 
odpowiada na jeden z ważniejszych problemów lokalnego dziennikarstwa w 
Kirgistanie – brak tekstów opisujących procesy planowania oraz realizacji budżetów 
lokalnych. 

W większości przypadków wynika to z powszechnej wśród lokalnych dziennikarzy  
nieumiejętności przekładania niezrozumiałych informacji liczbowych, zawartych w 
budżetach, na język codziennych problemów mieszkańców. Zwykle materiały o 
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budżecie ograniczają się do przedruków tabel przekazywanych lokalnym mediom 
przez władze samorządowe, a te nic nie mówią przeciętnemu czytelnikowi. 

Do udziału w projekcie zostało wybranych 15 dziennikarzy współpracujących z 
lokalnymi mediami z Oszu, Isfany, Kyzyl Kiji, Dżalal-Abadu, Czatkalu, Karakołu, 
Dżumgalu i Narynu. 

W ramach projektu zostały zaplanowane trzy seminaria, podczas których 
dziennikarze uzyskają wiedzę na temat: 

 Planowania budżetu lokalnego, źródeł jego formowania (np. lokalnych 
podatków, dotacji z budżetu centralnego) oraz instytucji odpowiedzialnych za 
jego realizację; 

 Instrumentów monitorowania planowania i realizacji budżetu lokalnego; 
 Dostępu do informacji publicznej; 
 Jak czytać i interpretować budżet; 
 Jak w dostępny sposób przekazywać informacje o liczbach zawartych w 

budżetach; 
 Jak dane zawarte w budżecie lokalnym przekładać na codzienne problemy 

mieszkańców; 
 Wykorzystywania elementów infografiki w materiałach o budżecie lokalnym. 

 

W listopadzie w Oszu  odbyło się szkolenie „ Budżet lokalny w SMI – liczbami o 
władzy”,  w ramach którego dziennikarze zdobyli wiedzę z zakresu procesów 
formowania, planowania i realizacji budżetu lokalnego oraz możliwości udziału 
obywateli w procesie planowania oraz monitorowania realizacji budżetu lokalnego. 
Wykorzystano liczne przykłady z wielu kirgiskich gmin. Szkolenie zrealizowane we 
współpracy  z Instytutu Polityki Rozwoju (ros. Институт Политики 
Развития, www.dpi.kg) prowadzili trenerzy kirgiscy:  Asylbek Czekirow oraz 
Gulgaky Mamasaliewa, dyrektorka oszskiego Interbilimu, organizacji partnerskiej 
SWCD w zakresie projektów partycypacyjnych.  

Dla uczestników szkoleń został założony http://seminarsmipl.blogspot.com/, na 
którym publikowane są ich teksty oraz materiały ze szkoleń. 

W kolejnych etapach realizacji oprócz dwóch dodatkowych szkoleń grupa 
dziennikarzy weźmie także udział w wewnętrznym konkursie dziennikarskim, 
do którego będą zgłaszane teksty dotyczące tematyki budżetowej, opublikowane w 
lokalnych mediach. 

W ramach projektu zaplanowaliśmy także konkurs małych grantów dla 
lokalnych mediów, połączony z indywidualnymi konsultacjami eksperckimi. 

Szkolenia oraz konsultacje prowadzone są przez polskich i kirgiskich trenerów i 
ekspertów. 

Termin realizacji: październik 2013 – lipiec 2014 

 

http://www.dpi.kg/
http://seminarsmipl.blogspot.com/
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2. 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 8 redakcji, 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: "Vgoru”, 
Cherson; "Dunajskaja Zoria", Kilia; "Kafa", Teodozja, "Melitopolskije Wiedomosti", 
Melitopol; "Nasz Druzkowka", Druzkowka; "Nowaja Nikołajeskaja Gazeta ", 
Mikołajów, "Nowosti Kramatorska", Kramatorsk i "Popularnyje Wiedomosti", 
Pawlograd.  

Po intensywnym cyklu seminariów wprowadzających na Ukrainie dla 34 dziennikarzy 
i redaktorów, które porządkowały i uzupełniały wiedzę 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 i przygotowaniu zadania domowego, do kolejnego 
etapu w 2013 roku wybranych zostało 4 najlepsze redakcje.  
 
W styczniu 2013 ich przedstawiciele, dziennikarze i redaktorzy wzięli udział  w 
szkoleniach zaawansowanych, które służyły pogłębieniu wiedzy uczestników w 
ramach tych samych tematów poprzez wykonywanie konkretnych zadań związanych z 
realnym redagowaniem gazet reprezentowanych przez uczestników zajęć,  ćwicząc 
różne rozwiązania.   
 
Rezultatem szkoleń było opracowanie projektów DUŻEJ ZMIANY będącej planem 
pierwszego kroku rozwoju redakcji wynikającego z nowo nabytej wiedzy i analizy 
potrzeb. Plany DUŻEJ ZMIANY, np. wprowadzenia nowego sposobu pracy – 
newsroom workflow, prezentacji treści – visual editing, były  przedstawiane i 
dyskutowane podczas szkoleń.  W trakcie każdego szkolenia miały miejsce 
indywidualne konsultacje każdej redakcji z trenerami na temat obszarów i  
kierunków zmian potrzebnych danej gazecie. 
 
Trzy redakcje, które uzyskały najlepsze efekty przy wdrażaniu dużej zmiany wzięły 
udział w wizycie studyjnej w Polsce oraz skorzystały z indywidulanych konsultacji w 
ich redakcjach.  
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. 

Termin realizacji 1.07.2012 – 30.06.2013 

 

http://newtrykroky.blogspot.com/p/blog-page.html
http://newtrykroky.blogspot.com/p/blog-page.html
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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 
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, w sumie 22 osoby 
wzięły udział w wizytach studyjnych na Ukrainie, a 19 osób w Polsce, poznając dobre 
praktyki NGO i samorządności. Zrealizowano 29 inicjatyw w ramach 3 konkursów 
małych grantów a także 4 tzw. „akcje lokalne” – jednorazowe wydarzenia skierowane 
bezpośrednio do wybranych grup docelowych.  
Powstała także publikacja „Jak wprowadzać zmiany w społecznościach lokalnych”, 
zawierająca przykłady udanych inicjatyw zrealizowanych na poziomie lokalnym. 

W 2013 roku zakończyliśmy realizację projektu „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. 

W ramach ścieżki animacyjnej w roku poprzednim wzmocniliśmy kompetencje 
uczestników w zakresie animacji społeczności lokalnej i oraz realizowania inicjatyw 
lokalnych oraz wsparliśmy 10 małych projektów skupiała się na pracy z młodzieżą, w 
takich obszarach jak rozwój wolontariatu i innych form aktywności (redagowanie 
gazetki szkolnej), promowanie zdrowego trybu życia (uprawianie sportu, profilaktyka 
złych nawyków) oraz odpowiedzialnych postaw takich jak tolerancja wobec osób 
niepełnosprawnych oraz zachowania przyjazne środowisku. Nasi grantobiorcy szukali 
też ciekawych form na zaprezentowanie swoich projektów w ramach konkursu na 
najlepszy materiał promocyjny. Trzy zwycięskie organizacje otrzymały nagrody 
rzeczowe: 

Pierwsze miejsce: 

 Centrum edukacji obywatelskiej „Almenda” (Jałta) – za film promujący 
projekt „Festiwal działań obywatelskich” 

http://www.youtube.com/watch?v=--IqGxlXa9c&feature=youtu.be
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Wyróżnienia: 

 Chersońska obwodowa fundacja dobroczynna „Stowarzyszenie” (Chersoń) – za 
film promujący projekt „Młodzieżowa szkoła aktywności społecznej”. 

 Młodzieżowa organizacja wolontariuszy „Aktyw” (Armiańsk) – film promujący 
realizację projektu „Lalka porozumienia” (ze względu na to, że film pokazuje 
problemy konkretnych osób, zdecydowaliśmy się nie publikować go na 
stronie). 

Druga ścieżka – partycypacyjna – obejmowała cykl dwóch szkoleń na temat form 
uczestnictwa w procesie decyzyjnym, a także pracę własną uczestników i pozwoliły 
zwiększyć kompetencje uczestników w zakresie partycypacji obywatelskiej, 
przygotowały ich też do realizacji własnych inicjatyw partycypacyjnych. 

W okresie styczeń - marzec 2013 roku uczestnicy szkoleń wzięli udział w konkursie na 
działania partycypacyjne. Wsparcie uzyskało 6 organizacji z miast: Wesełynowo, 
Chersoń, Domaniwka, Nowotroick, Hoła Prystań i Wozneseńsk na  działania w 
zakresie  analizy realizacji różnych programów na poziomie lokalnym, rzecznictwa na 
rzecz wprowadzenia uchwał na poziomie lokalnym, które pozwoliłyby na 
wykorzystanie takich mechanizmów jak konsultacje społeczne itp.  Realizatorzy 
zdobyli bezpośrednie doświadczenie współpracy z władzami lokalnymi; próbowali też 
wpływać na ich działania z wykorzystaniem mechanizmów ukraińskiego 
ustawodawstwa. W wielu przypadkach ich działania przyczyniły się do budowania 
świadomości na temat partycypacji, nierzadko grantobiorcy musieli przekonywać 
lokalne władze, że nie muszą one postrzegać ich działań jako zagrożenia. Podczas 
realizacji projektów partycypacyjnych, ich realizatorzy byli w stałym kontakcie z 
naszym partnerem – organizacją „Nowa Generacja” (Chersoń), która zapewniała im 
wsparcie ekspercko-konsultacyjne.  

Termin realizacji: czerwiec 2012 – kwiecień 2013 

 
2. Upowszechnianie rzecznictwa interesów jako instrumentu działania 

organizacji pozarządowych na Ukrainie i Białorusi  
 

Celem działań realizowanych w latach 2010-2013 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.  
 
W 2013 roku odbyły się 2 szkolenia z zakresu przygotowania działań rzeczniczych dla 
19 przedstawicieli 8 lokalnych organizacji pozarządowych i inicjatyw z całej Białorusi.  
 
Intensywne 6-niowe szkolenia pomogły uczestnikom dopracować własne pomysły 
działań rzeczniczych, o których dofinansowanie mogli się ubiegać z innych źródeł. 
Skorzystali oni także z porad prawnych dotyczących prawodawstwa, które reguluje 
zidentyfikowane problematyczne sfery działania. Szkolenia dawały możliwość 
rozwijania takich umiejętności jak indentyfikowanie problemów i ich przyczyn, 
wyboru celu dla działań rzeczniczych, tworzenia alternatywnych planów działania, 

http://www.youtube.com/watch?v=b-ofhZyv-LQ
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przeprowadzania rozmów/negocjacji oraz wybór właściwej strategii działań. 

Dodatkowo odbyły się szkolenia i konsultacje w zakresie przygotowywania kampanii 
informacyjnych związanych z projektami rzecznictwa, a w szczególności z 
wykorzystania do tego celu internetu.  

 

3. 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. 
W 2013 roku Stowarzyszenie kontynuowało i poszerzało w Mołdawii 
działania, których celem jest wzmocnienie mołdawskiego społeczeństwa 
obywatelskiego i stymulacja współpracy transgranicznej i wymiana 
doświadczeń między organizacjami pozarządowymi z Mołdawii, Polski i 
Ukrainy.  
 
W ramach realizacji projektu skupiliśmy się na  przekazaniu mołdawskim NGO 
standardów kierowania lokalnymi inicjatywami w oparciu o doświadczenia i metody 
działania polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych.  

W listopadzie w 4 miejscowościach Bielce, Şoldăneşti, Donduşeni, Glodeni odbyły się 
seminaria  „Modele współpracy organizacji pozarządowych z organami władzy 
lokalnej w Ukrainie: możliwości wdrożenia tego doświadczenia w Mołdawii”. Wzięło 
w nich udział 105 uczestników, przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych  
oraz władz lokalnych.  

Na przykładzie doświadczeń Lwowa uczestnicy zapoznali się ze sposobami aktywizacji 
społeczności lokalnych oraz  budowania efektywnych mechanizmów współpracy 
samorząd- NGO a także z przykładami zagadnień/wyzwań tworzenia prawnych 
uregulowań takiej współpracy. Seminaria pozwoliły omówić poważny problem jakim 
jest ogromny dystans i brak przygotowania urzędników do realizacji ze środków 
budżetów lokalnych wspólnych zadań  wraz z organizacjami pozarządowymi. 

Dla przedstawicieli trzeciego sektora północnej Mołdawii w tych samych 
miejscowościach w grudniu przeprowadzono seminaria „Metody pracy ukraińskich 
organizacji pozarządowych w kontekście rozwiązania problemów socjalnych 
stowarzyszeń lokalnych we współpracy z władzą lokalną: możliwości wdrożenia tego 
doświadczenia w Mołdawii”.  

W ramach seminarium uczestnicy zapoznali się szczegółowo z przykładem lwowskiej 
organizacji pozarządowej „Samopomoc”, która działa na rzez rozwiązywania 
najbardziej palących społecznych problemów miasta w ścisłej współpracy z władzami 
lokalnymi. W seminariach wzięło udział 95 osób, w tym pojedynczy zainteresowani 
przedstawiciele władz lokalnych i mediów z miast objętych projektem.  
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W projekcie zaplanowane są jeszcze wizyty studyjne organizacji z Ukrainy w Mołdawii 
połączone z warsztatami dla mołdawskich NGO, wizyta studyjna w Polsce i na 
Ukrainie oraz staże w wybranych ukraińskich organizacjach.     

Partnerem projektu jest  ONG „Moştenitorii” (Bielce, Mołdawia) 
http://www.mostenitorii.org.md 

Termin realizacji projektu: 01.10.2013 – 31.08.2014 

 

4. Międzynarodowa platforma wiedzy  

Od 2012 roku realizujemy w partnerstwie z innymi organizacjami, na czele z czeskim 
Transition On-line, projekt promujący używanie nowych technologii do 
akumulowania wiedzy i zasobów organizacji z krajów V4 i udostępnianie ich jak 
najszerszemu gronu odbiorców w krajach postsowieckich: Partnerstwo Wschodnie i 
Rosja o roboczym tytule "Connecting the Dots: An E-learning Platform for Greater 
Civic Activism and Networking" 
 
Podstawowym narzędziem jest uruchomienie platformy zapewniającej zachowanie 
wysokiej jakości merytorycznej i łatwości dostępu do różnych możliwości e-learningu 
(szkolenia, seminaria / samouczki wideo, podręczniki, itp.). Przedsięwzięcie jest 
złożone i wymaga długiego okresu przygotowań niemniej jednak dzięki nawiązaniu 
współpracy z TechChange (The Institute of Technology and Social Change, USA) do 
końca 2013 roku zakończony zastał okres przygotowawczy i uruchomiono testową 
wersję platformy, a następnie serię kursów tematycznych w różnych językach. 
 
Stowarzyszenie udostępniło listę własnych zasobów do wykorzystania na platformie, 
uczestniczyło w promocji i rekrutacji uczestników pierwszych kursów e-
learningowych dostępnych na platformie oraz jest zaangażowane w przygotowanie 
strategii tworzenia zasobów platformy w językach rosyjskim, ukraińskim i białoruski. 
Wykonaliśmy wstępną analizę zasobów polskich organizacji przygotowywanych w 
tych językach, także pod kątem ich dostępności.  
 
 
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 

http://www.mostenitorii.org.md/
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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  2013 roku kontynuowaliśmy  działania Stowarzyszenia w obwodzie oszskim 
na południu Kirgistanu oraz w obwodzie sogdyjskim w północnym Tadżykistanie w 
ramach projektu „Zwiększenie dostępu do wody pitnej w rejonach 
wiejskich na terenie Kotlin Fergańskiej poprzez techniczne i 
instytucjonalne wsparcie lokalnych stowarzyszeń użytkowników wody”. 

Bezpośrednie cele projektu to zwiększenie dostępu do wody pitnej mieszkańców wsi 
leżących w obwodzie oszskim w Kirgistanie oraz w obwodzie sogdyjskim w 
Tadżykistanie, wzmocnienie potencjału instytucjonalnego lokalnych stowarzyszeń 
wodnych, SOOPPW (ros. Сельское Общественное Объединение Потребителей 
Питьевой Воды, Wiejskie Stowarzyszenie Użytkowników Wody Pitnej) w Kirgistanie 
oraz AWP (ros. Ассоциация Водопользователей, Stowarzyszenie Użytkowników 
Wody) w Tadżykistanie oraz podniesienie poziomu wiedzy w zakresie użytkowania 
lokalnych zasobów wodnych wśród mieszkańców miejscowości objętych działaniami 
technicznymi.  

Beneficjentami projektu byli współpracownicy 18 SOOPPW w Kirgistanie i 7 AWP w 
Tadżykistanie, przedstawiciele samorządów lokalnych (ajyl okmotu w Kirgistanie, 
dżamoatów w Tadżykistanie) oraz lokalne społeczności 11 wsi w Kirgistanie i 3 w 
Tadżykistanie (ok. 11 000 użytkowników wody). 

W ramach projektu w 11 wsiach rejonów arawańskiego, alajskiego, karakuldżińskiego 
i uzgeńskiego (Kirgistan) oraz w 3 wsiach rejonu spitameńskiego (Tadżykistan) 
zostały przeprowadzone prace remontowe sieci wodociągowych. W większości wsi na 
południu Kirgistanu tegoroczne inwestycje będą stanowiły kolejny etap prac 
usprawniających pracę miejscowych wodociągów.  

W wyniku tych działań we wszystkich 14 wsiach objętych działaniami technicznymi 
zwiększyła się ilość dystrybuowanej wody, a w wielu miejscowościach zwiększyła się 
także liczba mieszkańców mających dostęp do wody dostarczanej przez lokalne sieci 
wodociągowe. 

W ramach wsparcia instytucjonalnego 79 przedstawicieli 17 SOOPPW i 8 AWP 
uzyskało wsparcie eksperckie w ramach indywidualnych konsultacji w zakresie 
prowadzenia dokumentacji księgowej, raportów księgowych, naliczania podatków, 
rejestracji umów abonenckich, procedury działania struktur komitetu wodnego. 

50 przedstawicieli 19 SOOPPW i 12 przedstawicieli 7 AWP wzięło udział w 
szkoleniach,  które dawały im wiedzę potrzebną do polepszenia funkcjonowania 
Komitetów, taką jak: organizacja zebrania założycielskiego, organizacja zebrania 
walnego, przeprowadzanie wyborów do struktur komitetu wodnego, planowanie 
działalności komitetu, umiejętność przeprowadzania analizy SWOT, umiejętność 
tworzenia planów działań i pracy komitetu. Ponadto uczestnicy uzyskali praktyczną 
wiedzę na temat instrumentów współpracy z lokalną społecznością oraz władzą 
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lokalną. Dzięki uczestnictwu w szkoleniach przedstawicieli lokalnych samorządów (13 
przedstawicieli 13 aiyl okmotu (Kirgistan) i 4 przedstawicieli 4 dżamoatów 
(Tadżykistan) wspólnie omówiono najważniejsze problemy dotyczące działalności 
komitetów oraz przedstawienia planów rozwoju. Ponadto uzyskali oni wiedzę na 
temat instrumentów współpracy z komitetami wodnymi, uporządkowali i 
uszczegółowili swą wiedzy na temat funkcjonowania komitetów wodnych, 
dokumentacji niezbędnej dla sformalizowania sposobów współpracy obu instytucji, a 
także na temat obowiązków samorządów lokalnych w sferze dostarczania 
mieszkańcom wody pitnej. 

W cyklu szkoleń odbyły się także dwa treningi dla dyrektorów, w których wzięło 
udział 17 dyrektorów wykonawczych SOOPPW. Uczestnicy uzyskali wiedzę i 
umiejętności w zakresie funkcjonowania struktur komitetu wodnego, delegowania 
pełnomocnictw organu wykonawczego, formułowania i delegowania zadań członkom 
struktur i współpracownikom komitetu, analizy słabych stron w funkcjonowaniu 
komitetu i sposobów radzenia sobie z nimi. 

Dla dyrektorów wykonawczych SOOPPW i AWP została zorganizowana także wizyta 
studyjna w wybranych SOOPPW. Uczestnicy uzyskali praktyczną wiedzę na temat 
funkcjonowania wodnych komitetów, przykładów współpracy SOOPPW i samorządu 
lokalnego oraz pracy SOOPPW z lokalną społecznością i odbiorcami wody. Podnieśli 
swe umiejętności w zakresie pracy kontrolerów, współpracy organu wykonawczego z 
zarządem. Mieli możliwość wymiany doświadczeń i informacji dotyczących 
funkcjonowania komitetów wodnych, rozwiązań technicznych, najważniejszych 
problemów w działalności. Uczestnicy uzyskali możliwość lepszego poznania się i 
uzyskania dodatkowej wiedzy podczas wspólnych spotkań i rozmów.  

Wszystkie szkolenia i konsultacje zostały przeprowadzone przez lokalnych trenerów i 
ekspertów.  

Ważnym komponentem tegorocznego projektu są działania mobilizujące i 
aktywizujące społeczności lokalne 14 wsi objętych działaniami technicznymi. 
 
W ramach działań społecznych zostały przeprowadzone kampanie informacyjne 
we wszystkich 14 wsiach objętych pracami technicznymi , w ramach których odbyły 
się  

 spotkania informacyjne z mieszkańcami wsi oraz spotkania z członkami rad 
gminnych (aiyl kenesz), rozdystrybuowaliśmy 12 000 sztuk informatorów 
użytkownika wody wśród mieszkańców wsi objętych działaniami projektu. 

 Tygodnie Wody, w ramach których ponad 2200 uczniów z lokalnych szkół 
wzięło udział w zajęciach poświęconych prawidłowemu użytkowaniu wody oraz 
wiedzy na temat funkcjonowania SOOPPW / AWP. Uczniowie brali udział 
także w konkursach rysunkowych, w wycieczkach do lokalnych wodociągów.  

 Festiwale Wody, podczas których uczniowie lokalnych szkół prezentowali 
program artystyczny poświęcony tematyce wodnej. 

Termin realizacji: 1.02 – 31.12.2013 
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Projekt od 2010 roku realizowany jest w partnerstwie z Centralnoazjatyckim 
Aliansem Wodnym, CAAW (Osz, Kirgistan). 

 

IV. Działania na rzecz Białorusi  

Stowarzyszenie od początku swej działalności prowadzi projekty społeczne na 
Białorusi i mimo niesprzyjającej polityki władz państwa udaje się podtrzymywać 
kontakty z organizacjami oraz inicjatywami społeczeństwa obywatelskiego na 
Białorusi.  
 
Działania skierowane do Białorusi stanowią aż 44 % aktywności Stowarzyszenia w 
2013 roku.  
 
Poza działaniami w sferze rzeczniczej, główne kierunki działań Stowarzyszenia na 
Białorusi stanowią wsparcie niezależnych mediów, w tym lokalnych i 
ogólnokrajowych gazet i czasopism oraz portali informacyjnych. Prócz tradycyjnych 
form wsparcia, oferowaliśmy również możliwość dofinansowania udziału białoruskich 
dziennikarzy w międzynarodowych spotkaniach o tematyce medialnej, a także 
szkolenia i konsultacje podwyższające kwalifikacje współpracowników redakcji, 
kształcenie na potrzeby białoruskich mediów nowych dziennikarskich kadr. 
 
Ponadto 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. 
 
 
V. Dane finansowe Stowarzyszenia za rok 2013 
 
Komentarz do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2013 
Ogólna sytuacja finansowa Stowarzyszenia stabilizuje się od kilku lat, w 2013 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 2013 były na poziomie ok. 40% mniejszym  
niż w roku poprzednim, jednak zapewniły utrzymanie minimalnej płynności 
finansowej na poziomie zapewniającym profesjonalną realizację wszystkich 
programów. Wiązało się to głównie ze zmniejszeniem skali realizowanych działań 
przez Stowarzyszenie.   
W roku 2013 już trzeci rok z rzędu odnotowujemy istotnie dodatni wynik finansowy 
prowadzonej działalności statutowej (+25.058,56 zł) i poprawę kondycji finansowej 
Stowarzyszenia. Ma to miejsce pomimo utrzymującego się wysokiego odsetka działań 
statutowych realizowanych w trudnych krajach i przy niesprzyjających tendencjach 
na rynkach walutowych. 
 
Poniższe dane obrazują ogólną sytuację finansową Stowarzyszenia, informacje 
szczegółowe zawiera roczne sprawozdanie finansowe. 
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Przychody  
Całkowite przychody Stowarzyszenia stanowiły w 2013 roku kwotę 1 863 266,70 zł. W 
znakomitej większości były to przychody na realizację działalności statutowej – 
konkretnych programów – granty i dotacje sponsorów. Pozostałe przychody 
stanowiły odsetki od lokat i/lub kont bankowych (140,74 zł), darowizny i wpłaty osób 
fizycznych (780 zł), w tym 380 zł stanowiły składki członkowskie.   
 

W kwocie przychodów całkowitych, przychody stanowiące przychody na działalność 
związaną z realizacją projektów  w roku 2013 wyniosły 1 809 582,81 zł. Kwota 
352 366,45 zł przeniesiona została na przychody przyszłych okresów – na poczet 
kontynuacji działań projektów zaplanowanych do realizacji na rok 2014. 

 
Działania Stowarzyszenia możliwe były dzięki ich finansowaniu przez sponsorów: 
 

 National Endowment for Democracy (NED) – programy wsparcia 
społeczeństwa obywatelskiego w Ukrainie i Mołdawii oraz programy medialne 
na Białorusi, Ukrainie i w Kirgistanie, 

NED od początku naszej działalności jest sponsorem programów Stowarzyszenia; 

 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (MSZ) – w ramach 
Programu „Pomoc Rozwojowa 2013” – program wodny w 
Kirgistanie/Tadżykistanie, 

 Fundacja Solidarności Międzynarodowej – w ramach Programu 
Wsparcie Demokracji 2013, Komisja Europejska, Matra – działania 
w Białorusi 

 TOL – współpraca nad międzynarodową platformą wiedzy. 
 
 
Udział sponsorów w finansowaniu działań podejmowanych przez Stowarzyszenie w 
2013 roku obrazuje poniższy wykres: 
 

 
 
W roku 2013 Stowarzyszenie starało się utrzymać stabilizację oraz różnicować źródła 
przychodów. Największymi grantodawcami pozostają NED, MSZ RP oraz FSM. 
Stowarzyszenie kontynuuje finansowanie swych działań ze środków Komisji 
Europejskiej i Matry oraz stara się korzystać ze środków nowo pojawiających się na 
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rynku finansowania projektów międzynarodowych (m.in. współpraca z TOL). 
 
Koszty 
Całkowite koszty Stowarzyszenia w 2013 roku wyniosły 1 838 208,14 zł, z czego koszty 
działalności statutowej zamknęły się w kwocie 1 792 296,45 zł.  
 
Koszty administracyjne wyniosły 60 341,01 zł, co oznacza ograniczenie o ponad 10% 
w stosunku do roku ubiegłego, głównie miało to związek z obniżką czynszu lokalu 
siedziby Stowarzyszenia spowodowaną zmniejszeniem powierzchni najmu.  
 
Podobnie jak w roku ubiegłym, najwięcej środków zaangażowanych zostało w 
realizację projektów adresowanych do beneficjentów na Białorusi i w Kirgistanie. 
Obserwujemy ponownie również spadek środków przeznaczonych na działania w 
Ukrainie oraz w Mołdawii. Stowarzyszenie zawiesiło działania na rzecz Rosji, 
natomiast zwiększyło się zaangażowanie środków w działania na rzecz Tadżykistanu.   
 
Podział kosztów związanych z realizacją projektów w poszczególnych krajach 
przedstawia poniższy wykres:  
 

 
 
 
Opracowanie:  
Magdalena Dębkowska, Agnieszka Komorowska 
20.06.2014  
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