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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.  
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Programy realizowane w 2015 roku 

 

I. Program medialny –  

 kontynuacja wsparcia niezależnej prasy lokalnej oraz stron internetowych w 

Kirgizji, na Białorusi i Ukrainie;  

 

II. Program wsparcia społeczeństwa obywatelskiego –  

aktywizacja grup społecznych w Białorusi 

 

III. Pomoc Rozwojowa z elementami aktywizacji społeczności lokalnej 

projekt wodny w Kirgistanie i w Tadżykistanie; 

 
 
Publikacje wymienione w raporcie są dostępne na stronie Stowarzyszenia www.eedc.org.pl. 
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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. Wsparcie niezależnej prasy lokalnej w Kirgistanie 

 
Priorytetem dla programu wsparcia niezależnej prasy w Kirgistanie w latach 2005-2010 był 
instytucjonalny rozwój lokalnych niepaństwowych gazet. Wspieraliśmy 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 a także 
stron internetowych, radia, telewizji. 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.  

W 2015 roku zrealizowaliśmy projekt, który miał na celu poprawę sytuacji i pozycji 
rynkowej mediów lokalnych, jak również ich stabilności finansowej. 

Uczestniczyło w nim 8 lokalnych gazet, stron informacyjnych i internetowych stacji 
radiowych wybranych w ramach otwartego konkursu spośród 28 zgłoszeń:  radio Volna 
Issykkula, Salam, Suusamyr FM; strony informacyjne: www.aymak.kg, www.oshnews.kg, 
www.naryn.kg oraz gazety Aimak, BIZ, Aidarken. 
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W ramach projektu został zaplanowany konkurs mini-grantów oraz wsparcie eksperckie w 
postaci kilkudniowych indywidualnych konsultacji w redakcjach.  

W zależności od potrzeb, w ramach konsultacji będą organizowane: szkolenia dla 
dziennikarzy, wypracowywanie mini-biznesplanów, konsultowanie sposobów zarządzania 
zespołem, pracy z reklamodawcami oraz inne tematy zgłoszone przez media.  

Konsultacje miały na celu analizę z udziałem redaktorów i współpracowników mocnych i 
słabych stron, a także zagrożeń i możliwości dla rozwoju redakcji. W indywidualnych 
przypadkach mogły one także skorzystać z konsultacji i szkoleń z zakresu pisania krótkich 
informacji czy fotografowania czy zarządzania zespołem.  
 
W oparciu o wyniki analizy SWOT redakcje przygotowały odpowiednie plany operacyjne 
(mini biznesplany), które obejmowały takie działania jak modernizacja strony, poprawa 
pracy z reklamodawcami, lepsze wykorzystanie synergii pomiędzy papierem a wydaniem 
internetowym, ulepszenie systemu dystrybucji czy poszukiwania nowych kadr.  Na realizację 
tych działań redakcje uzyskały wsparcie finansowe.  
 
Dodatkowo 5 wydawców i redaktorów naczelnych lokalnych mediów z Kirgistanu wzięło 
udział w wizycie studyjnej w Polsce. W ramach wizyty uczestnicy odbyli czterodniowe staże 
w redakcjach gazety „Przełom” w Chrzanowie oraz tarnowskiego oddziału radia Eska. 
Podczas staży w redakcjach dziennikarze z Kirgistanu mieli możliwość zaznajomienia się z 
całym spektrum działalności redakcji, tj. planowanie pracy dziennikarzy, planowanie 
numeru gazety/programów radiowych, zarządzania redakcją, praca z reklamą, działania na 
rzecz promowania gazety/radia. Uczestnicy wizyty wzięli także udział w jednodniowym 
treningu, podczas którego zdobyli praktyczne umiejętności tworzenia materiałów 
multimedialnych przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych i otwartego oprogramowania. A 
także odwiedzili redakcję Gazety Wyborczej i radia TOK FM. 

Termin realizacji projektu: październik 2014 r. – lipiec 2015 r. 

Projekt zrealizowano dzięki wsparciu National Endowment for Democracy i RITA. 

2. Program wsparcia ukraińskich dziennikarzy i redakcji zajmujących się 

tematyką krymską 

Stowarzyszenie we współpracy z „Internews-Ukraina” (Kijów) zrealizowało projekt, w 
ramach którego wsparcie techniczne otrzymały 21 redakcji i 15 dziennikarzy 
dziennikarzy/blogerów, którzy posiadają doświadczenie i konkretne plany pracy z tematyka 
krymską.   

Wsparcie przyznawano na podstawie zgłoszeń przyjmowanych w ramach otwartego 
konkursu oraz oceny grupy niezależnych ukraińskich ekspertów. Istotnym elementem 
projektu było prowadzenie monitoringu treści w mediach, które zajmują się tematyką 
krymską w aspekcie utrzymywania standardów dziennikarskich. 
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Przygotowano broszurę pt. "Aneksja Krymu oraz jej konsekwencje dla mediów i 
dziennikarzy" w 4 językach, która była prezentowana na spotkaniach podsumowujących 
wyniki i osiągnięcia projektu w Kijowie i Warszawie. 

Projekt był realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Fundacji Solidarności 
Międzynarodowej w obszarach tematycznych wskazanych przez Mustafę Dżemilewa – 
ukraińskiego lidera w walce o prawa Tatarów krymskich, pierwszego laureata Nagrody 
Solidarności. 

3. 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 2015 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 – 10 wydawców stron 
internetowych – w przeważającej części szczebla lokalnego i regionalnego. 
 
19 redakcji poprawiło swoja sytuację finansową dzięki poszerzeniu grona reklamodawców w 
swoich wydaniach papierowych i internetowych. 
 
Przedstawiciele 10 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.  
 
Projekt był zrealizowany we współpracy z Irex Europe oraz dzięki wsparciu koalicji kilku 
sponsorów (multidonor project). 

 
 Szkoła Lokalnego Dziennikarstwa  

 

We współpracy z białoruskimi partnerami Stowarzyszenie zorganizowało i przeprowadziło 
dwusemestralną Szkołę Lokalnego Dziennikarza w 2 miastach poziomu lokalnego.  W obu 
miejscach została stworzona baza merytoryczna i techniczna dla prowadzenia zajęć, w tym 
przygotowano kadrę trenerską, przekazano wyposażenie techniczne i dostarczono materiały 
merytoryczne. Przeprowadzono kształcenie nowych młodych kadr dziennikarskich dla 
dwóch regionalnych niezależnych gazet i ich portali internetowych poprzez zajęcia 
pogłębione z udziałem białoruskich i polskich ekspertów, staż zawodowy w redakcjach oraz 
konkurs Media-poligon. 
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Powyższe działania przysłużyły się do realizacji głównych celów projektu: wsparcia rozwoju 
niezależnych mediów lokalnych (gazet i ich portali internetowych), zapewnienia możliwości 
dalszego rozwoju kadry trenerskiej, szerokiej praktyki dziennikarskiej dla uczestników 
szkoły i pracowników zaangażowanych redakcji, ze szczególnym akcentem na umiejętności 
multimedialne; oraz wsparcia innowacyjnych projektów i integracji młodych dziennikarzy 
wewnątrz zespołów redakcyjnych 
 
Najważniejszymi działaniami projektu było przygotowanie podstaw merytorycznych i bazy 
technicznej dla procesu edukacyjnego.  Przeprowadzono 2 semestry nauczania w Szkole 
lokalnego dziennikarstwa (łącznie 360 godzin zajęć w ciągu 4 miesięcy, w tym 24 godzin 
zajęć pogłębionych, 48 godzin zajęć z ekspertami multimedialnymi i 32 godzin zajęć z 
polskimi trenerami, oraz 2 miesięcy praktyki multimedialnej). Ponadto zorganizowano 2 
konkursy dla słuchaczy: 1 dotyczący praktyki oraz 1 dotyczący samej Szkoły. Uhonorowano 
łącznie 11 osób (5 w pierwszym konkursie i 6 w drugim) za najlepsze materiały 
przygotowanych podczas letniej praktyki multimedialnej oraz za publikacji przygotowane 
przez uczestników Szkoły. 24 osoby uczestniczyły w spotkaniu informacyjno - integracyjnym 
kończącym projekt, połączonym z media-grą Media-poligon. 
 
Łącznie w wyniku projektu opublikowano 249 materiałów słuchaczy (różne formy 
dziennikarskie oraz reportaże video). Dzięki nowym kadrom redakcje rozbudowały portale, 
wzbogacając ich zawartość o materiały multimedialne i własne zdjęcia. Ok 22 tys. 
czytelników 2 gazet regionalnych otrzymało dostęp do lepszej jakościowo i bardziej 
aktualnej informacji lokalnej. 
 
W tym ramach Funduszu Projektów i współpracy z gazetami poprzedniej edycji Szkoły 
opublikowano 177 artykułów i przygotowano 21 wideo reportaż. 
Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Fundacji Solidarności Międzynarodowej. 
 
4. Zaangażowanie mediów w budowanie społeczeństwa obywatelskiego  

 
Projekt miał na celu zapoznanie 16 przedstawicieli mediów lokalnych z Białorusi i Ukrainy z 
polskimi doświadczeniami w zakresie sposobów zaangażowania mediów w budowanie 
społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności poprzez kampanie społeczne i obywatelskie. 
 
W czasie wizyty studyjnej w Warszawie dziennikarze poznali przykłady kampanii 
społecznych i obywatelskich realizowanych w Polsce z udziałem mediów ogólnokrajowych, 
jak np. „Masz głos, masz wybór” Fundacji Batorego, „Stop wariatom drogowym” 
Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, „Rodzić po ludzku” Gazety Wyborczej, czy Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, oraz lokalnych, jak akcja „Ratujmy rynek” Gazety 
Jarocińskiej polegająca na mobilizowaniu mieszkańców miasta przeciw niechcianym 
posunięciom lokalnej władzy. Stażyści spotkali się w Warszawie z redaktorką naczelną 
Gazety Jarocińskiej, przedstawicielami Fundacji Batorego i Fundacji WOŚP. 
 
Drugim etapem projektu były staże w czterech redakcjach lokalnych: Gazety Jarocińskiej 
(Jarocin), Kuriera Gmin (Wołów), Tygodnika Siedleckiego (Siedlce) i Przełomu (Chrzanów). 
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Tam nasi goście poznają doświadczenia lokalne w prowadzeniu akcji społecznych, ale 
przede wszystkim, z pomocą opiekunów stażu, spróbują opracować pomysły na podobne 
akcje we własnych redakcjach. 
 
Osobną częścią projektu były trzydniowe indywidualne programy dla dwóch menadżerów 
(po jednym z każdego kraju), którym daliśmy możliwość przedstawienia własnych 
propozycji tematów stażu. Dla nich zorganizowano spotkanie między innymi w Dzienniku 
Gazecie Prawnej, Gazecie Krakowskiej, Polskim Radiu. 
 
Po zamknięciu polskiego programu uczestnicy stażu pojechali na tydzień do Danii, gdzie 
uczestniczyli w serii spotkań z duńskimi mediami, instytucjami publicznymi i organizacjami 
pozarządowymi. Temat wizyty w szczególności uwzględniał pomoc uciekinierom z terenów 
wojny, integrację uchodźców, organizowanie społecznego wsparcia dla nich w lokalnych 
społecznościach. 
 
Projekt finansowany ze środków Fundacji Solidarności Międzynarodowej oraz Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych Danii. 
 
5. Wizyta studyjna w Polsce dla przedstawicieli wydawców prasy 

regionalnej z Rosji 

 

W dniach 4-9 luty 2015 odbyła się wizyta studyjna, w trakcie którego 6 przedstawicieli 
regionalnej prasy z Rosji poznało różne aspekty pracy polskiej prasy ogólnokrajowej i 
lokalnej.  Gości interesowały tematy budowy sieci dystrybucji, pozyskiwania nowych 
czytelników i reklamodawców, unowocześnia pracy redakcji i monetyzacji treści w 
internecie oraz włączania się mediów w projekty i akcje społeczne.   
 
W trakcie spotkań z ekspertami poznali historię rozwoju rynku oraz modele biznesowe 
polskiej prasy, systemy kolportażu, pracę nowoczesnych newsroomów oraz omawiali 
problemy zmian po stronie oczekiwań odbiorców prasy oraz znaczenia jakości materiałów 
dziennikarskich jako podstawy do sukcesu rynkowego. 
 
II. Program wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

 

1. Wsparcie organizacji pozarządowych na Białorusi  

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

Jako pierwsze z cyklu działań Stowarzyszenie zorganizowało dwie wizyty studyjne dla 
przedstawicieli białoruskich NGO w Polsce i na Ukrainie.  
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Celem wizyty w Polsce (13-20.04.2015) było zapoznanie przedstawicieli białoruskich NGO 
z polskim doświadczeniem w sferze aktywizacji obywatelskiej, pobudzenie do działania 
poprzez pokazanie, że wiele rzeczy można zrobić poprzez włączanie ludzi do wspólnych 
działań, zainspirowanie do dyskusji nad kierunkami zmian na Białorusi 

Program składał się z 8 spotkań w Warszawie z ekspertami z dziedziny rozwoju 
trzeciego sektora w Polsce oraz organizacjami pozarządowymi, działającymi w różnych 
sferach na rzecz pomocy i aktywizacji obywatelskiej. 10 spotkań z organizacjami 

społecznymi odbyło się poza Warszawą. Grupa z Białorusi odwiedziła 6 miast: Łódź, 
Katowice, Lublin, Białystok, Białowieżę, Toruń. Łącznie uczestnicy zapoznali się z pracą i 
poznali doświadczenie 16 polskich organizacji pozarządowych.  
 
W wyniku wizyty powstał materiał video o wizycie w języku pl/blr, film o organizacjach 
warszawskich oraz 7 filmów o organizacjach spoza Warszawy do wykorzystania przez 
Stowarzyszenia na stronie organizacji oraz portalu Koło aktywności do promowania 
doświadczeń polskich organizacji oraz nawiązywania kontaktów. 
 
Wizyta studyjna na Ukrainie (21-30.08.2015) miała na celu zapoznanie białoruskich 
przedstawicieli NGO z inicjatywami/organizacjami w Ukrainie, jakie na co dzień zajmują się 
aktywizacją mieszkańców, lokalnego społeczeństwa pracując w niestabilnych warunkach 
politycznych. A także pokazanie białoruskim uczestnikom, co pobudza Ukraińców do 
działania, pokazanie sposobów poszukiwania dróg wyjścia z kryzysu społeczno-
gospodarczego, zainspirowanie do dyskusji nad kierunkami zmian na Białorusi. 
 

Program składał się z 7 spotkań w Kijowie z ekspertami z dziedziny rozwoju trzeciego 
sektora w Ukrainie oraz organizacjami pozarządowymi, działającymi w różnych sferach na 
rzecz pomocy społecznej i aktywizacji obywatelskiej. 10 spotkań z organizacjami 
oraz inicjatywami społecznymi w Czernihowie. Łącznie uczestnicy zobaczyli prace i 
poznali doświadczenie 10 ukraińskich organizacji pozarządowych oraz 4 inicjatyw 
obywatelskich.  
 
Odbyło się też pierwsze szkolenie dotyczące obrony praw organizacji i aktywistów oraz 
wydano broszurę o tej tematyce w języku białoruskim.  

Projekt finansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego. 

2. Głos w dyskusji o rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi 

 
W czerwcu 2014 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. W spotkaniu wzięło 
udział ponad 140 osób, w tym ponad 70 z Białorusi.  
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W dyskusjach panelowych i w podgrupach poruszane były tematy współpracy między NGO i 
mediami, ngo i partiami politycznymi, nowe formy pracy NGO z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii i mediów, a także problemy i wyzwania współpracy pomiędzy 
organizacjami parasolowymi i grassroots czy „centralnymi” i z „regionów”, potrzeby sektora 
pozarządowego w zakresie badań i analiz vs. działania białoruskich think tanks czy potrzeby 
rozszerzenia określenia organizacja obrony praw człowieka o te działające na rzecz grup 
marginalizowanych i mniejszości.  
 
W 2015 roku jako kontynuacja dyskusji z uczestnikami spotkania powstała publikacja „Civil 
Society in Belarus, 2000-2015. Collection of texts” poświęcona rozwojowi społeczeństwa 
obywatelskiego na Białorusi w ciągu ostatnich 15 lat.  
 
Autorzy  podejmują w niej próbę podsumowania wysiłków białoruskich organizacji 
pozarządowych podejmowanych w różnych wymiarach aktywności obywatelskiej, w tym 
sferze kultury, równości płci, solidarności politycznej, samorządu terytorialnego, edukacji 
obywatelskiej, relacji między grupami religijnymi, subkulturami, ruchami ekologicznymi; 
opisuje także proces (de)konsolidacji i (de)upolitycznienia sektora obywatelskiego.  
 
Publikacja rzuca również światło na różne rozumienie społeczeństwa obywatelskiego w 
białoruskich środkach masowego przekazu oraz praktyki podmieniania społeczeństwa 
obywatelskiego przez państwowe „organizacje pozarządowe”. Opisuje także życie codzienne 
sektora obywatelskiego i specyfikę działalności społecznej białoruskich organizacji 
pozarządowych. 
 
Białoruska wersja publikacji została wydana jako tematyczny numer ARCHE: 
http://arche.by/item/5867 
 
3. 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. 

Zrealizowaliśmy projekt dla przedstawicieli białoruskich organizacji wyznaniowych i 
religijnych różnych konfesji, którego celem było przygotowanie przedstawicieli białoruskich 
organizacji wyznaniowych i religijnych różnych konfesji do rzecznictwa interesów własnych 
członków poprzez szkolenia, wymianę doświadczeń, przeprowadzenie kompleksowej analizy 
przepisów regulujących tą sferę życia społecznego na Białorusi oraz działania informacyjne 
podwyższające wiedzę społeczeństwa o problemach tych grup.  
 
Będziemy kontynuować pracę z tą grupą przygotowując ją do angażowania się w życie 
społeczeństwa obywatelskiego oraz budowania relacji z władzami. 
 
Przygotowaliśmy także broszurę dla dziennikarzy „Obrona praw człowieka na Białorusi. 
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Kompendium wiedzy dla dziennikarzy”, która ma pomóc w pisaniu o tych złożonych 
tematach.  
 
Termin realizacji 1 grudzień 2015-luty 2016 
 
Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z programu Canada Fund for Local 
Initiatives Ambasady Kanadyjskiej w Warszawie. 
 
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 grudniu 2015 roku zakończyliśmy kolejny projekt wsparcia komitetów wodnych w 
Kirgistanie i Tadżykistanie. Nasze działania w ramach projektu były oparte na założeniu, że 
tylko całościowe podejście może przynieść zakładane rezultaty. W związku z tym 
realizowane działania dotyczyły remontów oraz prac budowlanych i jednocześnie 

wsparcia rozwoju instytucjonalnego lokalnych komitetów wodnych, a także 

działań społecznych aktywizujących samorządy i mieszkańców. 

W ramach projektu zrealizowano następujące cele:  

1. Zwiększenie dostępu do czystej wody pitnej w 19 miejscowościach w 

Kirgistanie i Tadżykistanie.  

 

35 200 mieszkańców uzyskało lepszy dostęp do wody pitnej dzięki wykonanym 
pracom remontowym; w 11 wsiach zwiększyła się ilość mieszkańców mających dostęp do 
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wody pitnej; zwiększyła się ilość wody dostępnej w pompach ulicznych i domowych kranach 
dzięki zwiększeniu objętości ciśnienia wody w wodociągach; w 5 wsiach zwiększył się czas 
dystrybucji wody. 

2. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego 20 lokalnych komitetów 

wodnych (SOOPPW) w Kirgistanie oraz rejonowych struktur 

„Todżikobdehot” w Tadżykistanie w zakresie zarządzania sieciami 

wodociągowymi i lokalnymi zasobami wodnymi. 

 

Ponad 180 przedstawicieli 20 komitetów wodnych z Kirgistanu - dzięki udziałowi 
w treningach, indywidualnych konsultacjach, wizytach studyjnych - uzyskało wiedzę i 
praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia dokumentacji, księgowości, planowania 
działań na rzecz rozwoju instytucjonalnego organizacji oraz współpracy z samorządem 
lokalnym i pracy informacyjnej wśród mieszkańców. 

6 pracowników rejonowych struktur „Todżikobdehot” z Tadżykistanu - dzięki 
udziałowi w treningach i spotkaniach - uzyskało praktyczne umiejętności z zakresu 
zarządzania sieciami i lokalnymi zasobami wodnymi i pracy informacyjnej wśród 
mieszkańców.  

W trakcie realizacji projektu w Tadżykistanie zostały zlikwidowane lokalne komitety wodne. 
Zarządzanie systemami wodociągowymi znajdującymi się na terenie wsi zostało 
scentralizowane. Obecnie odpowiada za tę kwestię rejonowy oddział Ministerstwa 
Melioracji i Zasobów Wodnych, „Tadżikobdehot”. Część byłych dyrektorów komitetów 
wodnych została przedstawicielami „Tadżikobdehot” na terenie swoich wsi. 

Przed likwidacją komitetów wodnych przeprowadzono treningi:  

- dla 15 przedstawicieli 6 lokalnych komitetów wodnych, podczas których uzyskali 
wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu współpracy z samorządem lokalnym i pracy 
informacyjnej wśród mieszkańców oraz  

- dla 10 przedstawicieli 3 komitetów wodnych, liderów i władz lokalnych  - trening z 
zakresu tworzenia planów bezpieczeństwa wodnego wsi. W treningu wzięło udział także 2 
przedstawicieli „Todżikobdehot”.  

Rezultaty tych działań także bezpośrednio odnoszą się do osiągnięcia zakładanego celu i 
efektów, ponieważ część uczestników pracuje obecnie w strukturach „Todżikobdehot” i 
wspiera struktury wodne swoim doświadczeniem i wiedzą, uzyskaną również podczas 
projektu. Ponadto naczelnik rejonowego oddziału „Todżikobdehot” oraz jego zastępca także 
brali udział we wszystkich szkoleniach organizowanych w ramach projektu w Tadżykistanie.  

3. Podniesienie poziomu wiedzy i współodpowiedzialności wśród 

lokalnych partnerów społecznych – samorząd lokalny i mieszkańcy 

wsi, w zakresie użytkowania lokalnych sieci wodociągowych i zasobów 

wodnych. 

Ponad 1300 mieszkańców z 16 wsi wzięło udział w spotkaniach informacyjnych 
dotyczących działalności komitetu wodnego oraz funkcjonowania lokalnych sieci 
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wodociągowych.  

Ponad 30 przedstawicieli samorządów lokalnych (przede wszystkim wójtowie) 
wzięło udział we wspólnych treningach z komitetami wodnymi oraz spotkaniach z 
komitetem wodnym i mieszkańcami.  

Ponad 9000 sztuk materiałów informacyjnych: informatorów dla użytkowników 
wody, kalendarzy, broszur o licznikach na wodę, banerów dla szkół i samorządów z 
informacją o komitecie wodnym i użytkowaniu wody oraz materiałów o projekcie zostało 
rozdystrybuowanych w ramach projektu we wsiach w Kirgistanie i Tadżykistanie.  

4. Zainicjowanie procesów mediacyjnych w miejscowościach, gdzie 

ograniczony dostęp do wody pitnej jest przyczyną lokalnych 

konfliktów.  

 

Odbyły się 3 spotkania mediacyjne oraz konsultacje prawnicze 
przeprowadzone dla 2 wsi z udziałem wszystkich stron konfliktowej sytuacji. 

 
Powstał całościowy raport „Poprawa dostępu do wody pitnej w Kirgistanie i Tadżykistanie” 
w języku polskim i angielskim podsumowujący działania projektu w latach 2008-2015.  
  
Okres realizacji projektu: luty-grudzień 2015 roku 

Projekt od 2010 roku realizowany jest w partnerstwie z Centralnoazjatyckim Aliansem 
Wodnym, CAAW (Osz, Kirgistan). 

Dzień Pomocy Rozwojowej 

Projekt wodny Stowarzyszenia był prezentowany 27 września w Warszawie na Krakowskim 
Przedmieściu w ramach Miasteczko Edukacji Globalnej, w czasie którego swoją działalność 
pokazywały szerszej publiczności organizacje pozarządowe działające w ramach Polskiej 
Pomocy. 

Stowarzyszenie zorganizowało namiot w WODA gdzie oprócz projektu opowiadaliśmy 
szerzej o problemie dostępu do wody pitnej w Azji Centralnej, o tym, jak to wpływa na życie 
zwykłych ludzi, co robimy, aby im pomóc, jak każdy może się w tę pomoc zaangażować. 
Poprzez bezpośrednie połączenie z Kirgistanem, każdy mógł zadać pytanie kirgiskim 
gościom na temat potrzeb i wyników realizacji programu wodnego w ich kraju.  

Dzień Pomocy Rozwojowej był zorganizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 
w ramach Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju. 
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IV. Dane finansowe Stowarzyszenia za rok 2016 

 

Ogólna sytuacja finansowa Stowarzyszenia generalnie stabilizuje się od 2011 roku, w 2015 
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 2015 były na poziomie ok. 80% wyższym niż w roku 
poprzednim i zapewniły utrzymanie płynności finansowej na poziomie zapewniającym 
profesjonalną realizację wszystkich programów. Ma to związek ze zwiększeniem skali 
działań na Białorusi realizowanych przez Stowarzyszenie (wskutek ze zmianą sposobu 
rozliczania się z partnerem projektu) 
 

W roku 2015 odnotowaliśmy po raz pierwszy od pięciu lat ujemny wynik finansowy 
prowadzonej działalności statutowej (-5.296,24 zł), co wpłynęło na niewielkie osłabienie 
kondycji finansowej Stowarzyszenia. Sytuacja ta jest bezpośrednio wynikiem wzrostu 
wysokiego odsetka działań statutowych realizowanych w krajach trudnych i przy 
niesprzyjających tendencjach na rynkach walutowych. 
 
Ze względu na specyfikę działalności Stowarzyszenia około 90% wydatków dokonywanych 
jest z udziałem walut obcych i w związku z tym sytuacja finansowa jest mocno 
zdeterminowana przez wahania kursowe. Ponadto od kilku lat większość kosztów (w roku 
2014 – blisko 37%, w roku 2015 – 47%) Stowarzyszenie ponosi na rzecz/w Białorusi (por. 
informacja poniżej). Są to działania  obciążone dużymi trudnościami w dokumentowaniu 
wydatków oraz opóźnieniami w przekazywaniu dokumentacji do rozliczeń. Wpływa to na 
stan finansowy Stowarzyszenia, a przede wszystkim na wysokość uwidacznianych w bilansie 
rocznym należności krótkoterminowych. Dodatkowo w roku 2015 niekorzystnie w ciągu 
roku spadł kurs Euro (od 0,3 do 0,5 zł), co spowodowało powstanie różnic kursowych 
również na kontach bankowych projektów, których sponsorzy przekazywali nam środki w 
tej walucie.  
 
Niemniej, w celu ograniczenia wpływu niekorzystnych czynników na sytuację 
Stowarzyszenia w 2015 roku kontynuowano politykę ostatnich lat polegającą na 
minimalizacji wahań kursów walutowych.  
   

Ujemne zbilansowania różnic kursowych wynikających z działalności w całym roku 2015 nie 
pozwoliły w tym roku (po raz pierwszy od 2011 roku) na obniżenie straty powstałej w latach 
ubiegłych. Strata wynosi obecnie 42.857,14 zł.  
Na koniec roku 2015 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 2015 roku kwotę 3 992 044 zł. W 
znakomitej większości były to przychody na realizację działalności statutowej – konkretnych 
programów – granty i dotacje sponsorów. Przychody finansowe stanowiły odsetki od lokat 
(21,24 zł)  
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W kwocie przychodów całkowitych, przychody stanowiące przychody na działalność 
związaną z realizacją projektów  w roku 2015 wyniosły 3 986 803 ,56 zł. Kwota 201 996,94 
zł przeniesiona została na przychody przyszłych okresów – na poczet kontynuacji działań 
projektów zaplanowanych do realizacji na rok 2016. 
 

Działania Stowarzyszenia możliwe były dzięki ich finansowaniu przez sponsorów: 
♦ National Endowment for Democracy (NED) – program medialny w 

Kirgistanie  
NED od początku naszej działalności jest sponsorem programów Stowarzyszenia; 

♦ Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (MSZ) – w ramach Programu 
„Pomoc Rozwojowa 2015” – program wodny w Kirgistanie/Tadżykistanie, 

♦ Fundacja Solidarności Międzynarodowej (FSM) – w ramach Programu 
Wsparcie Demokracji 2015 – wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w 
Białorusi oraz program medialny w Białorusi i Ukrainie, 

♦ Multidonors – finansowanie z wielu źródeł, program medialny na Białorusi, 
♦ 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, SIDA, Canada Fund, Niras) - program wsparcia społeczeństwa 

obywatelskiego na Ukrainie/Białorusi oraz BIIM i program medialny w Białorusi i 
Ukrainie, 

♦ Inne – współpraca z TOL nad międzynarodową platformą wiedzy. 
 

Udział sponsorów w finansowaniu działań podejmowanych przez Stowarzyszenie w 2015 
roku obrazuje poniższy wykres: 
 

 

W roku 2015 Stowarzyszenie kontynuowało różnicowanie źródeł przychodów. Największymi 
grantodawcami pozostają MSZ RP, FSM oraz Multidonors, nadal spłaszcza się różnica 
między nimi, co jest bardzo dobrym kierunkiem (żaden ze sponsorów nie ma udziału w 
finansowaniu wyższego niż 35%). Znacząco spadł udział NED (z ok. 30% w roku 2014 do 
zaledwie 6% w roku 2015). 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 SIDA, CIDA, Fundacja im. 
St.Batorego, Ambasada Kanady). 
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Koszty 
Całkowite koszty Stowarzyszenia w 2015 roku wyniosły 3 997 338,24 zł, z czego koszty 
działalności statutowej zamknęły się w kwocie  3 975 866,96 zł.  
 
Koszty administracyjne działalności statutowej wyniosły 74 818,70 zł, co oznacza niewielki 
wzrost w stosunku do roku 2015 (niecałe 3%).  
 
Podobnie jak w roku ubiegłym, najwięcej środków zaangażowanych zostało w realizację 
projektów adresowanych do beneficjentów na Białorusi. Ustabilizowały się środki 
zaangażowane w Ukrainie, Kirgistanie oraz Tadżykistanie. Obserwujemy niestety brak 
środków przeznaczonych na działania w Mołdawii (brak działań projektowych, pomimo 
podjętych prób znalezienia finansowania). Stowarzyszenie we współpracy z IREX Europe 
wznowiło działania na rzecz Rosji w niewielkim zakresie.  
 
Podział kosztów związanych z realizacją projektów w poszczególnych krajach przedstawia 
poniższy wykres:  
 

 
 

 

Przygotowane przez:  

Magdalena Dębkowska i Agnieszka Komorowska 
22.06.2016 
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