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CCzzyymm  jjeesstt  RRIITTAA??
RITA to skrót angielskiej nazwy programu Region in Transition, czyli Przemiany w Regionie. Program
zosta³ stworzony pod koniec 2000 r. przez Polsko-Amerykañsk¹ Fundacjê Wolnoœci (PAFW), która do
jego realizacji wybra³a Fundacjê Edukacja dla Demokracji. 

Celem realizowanego g³ównie na terenie Polski Programu jest wspieranie demokratycznych 
i wolnorynkowych przemian w krajach by³ego bloku wschodniego, poprzez upowszechnianie
doœwiadczeñ zwi¹zanych z transformacj¹ w Polsce. Dziêki wsparciu Programu RITA, polskie organi-
zacje pozarz¹dowe oraz instytucje edukacyjne mog¹ dzieliæ siê z partnerami w Regionie doœwiad-
czeniami zwi¹zanymi z rozwojem w³asnych organizacji, spo³ecznoœci lokalnych, czy samorz¹dów;
mog¹ równie¿ upowszechniaæ osi¹gniêcia polskich przemian ustrojowych i gospodarczych. Program
wspiera rozmaite dzia³ania: od wymiany uczniów, warsztatów i obozów m³odzie¿owych, poprzez
budowanie sieci kontaktów pomiêdzy organizacjami pozarz¹dowymi, ró¿nego rodzaju szkolenia, np.
dla nauczycieli, czy radnych samorz¹dowych, a¿ po wprowadzanie modeli partnerstwa lokalnego 
i opracowanie planu reform gospodarczych. Dzia³ania te adresowane s¹ do wschodnich s¹siadów
Polski, jak równie¿ do partnerów na Ba³kanach, Kaukazie i w Azji Œrodkowej.

W 2001 r. g³ówny cel Programu RITA realizowany by³ na cztery sposoby: 

• wsparcie 39 projektów, w których polskie organizacje pozarz¹dowe oraz instytucje edukacyjne
dzieli³y siê doœwiadczeniami polskich przemian z partnerami w 12 krajach Regionu (patrz tabela);
w 2001 r. komisja niezale¿nych ekspertów zdecydowa³a o przyznaniu dotacji na sumê ponad 
1,9 mln z³ (lista dofinansowanych projektów na koñcu broszury);

• organizacja spotkañ z cyklu „Dzielimy siê polskim doœwiadczeniem“, umo¿liwiaj¹cych wymianê
informacji oraz dyskusjê nad problemami zwi¹zanymi z dzia³alnoœci¹ polskich organizacji 
w Regionie; w 2001 r. odby³y siê cztery spotkania przedstawicieli organizacji i instytucji eduka-
cyjnych w Polsce oraz spotkania wyjazdowe na Ukrainie, we Lwowie i Iwano-Frankowsku, oraz 
w Rosji – w Kaliningradzie; 

• dostarczanie wiarygodnych informacji o dzia³aniach polskich organizacji pozarz¹dowych w krajach
by³ego bloku wschodniego oraz informowanie o potencjalnych partnerach w Regionie; w 2001 r.
rozpoczêto we wspó³pracy z organizacjami partnerskimi gromadzenie tych informacji na portalu
www.ngo.pl Towarzystwa Wzajemnej Informacji (program stworzony wspólnie przez Stowarzy-
szenie Klon/Jawor i PAFW); w atlasach o organizacjach z Ukrainy (we wspó³pracy z Towarzys-
twem Lwa ze Lwowa) i z obwodu kaliningradzkiego (we wspó³pracy z Fundacj¹ Rozwoju Demo-
kracji Lokalnej – Oœrodkiem Samorz¹du Lokalnego w Olsztynie i Nidzick¹ Fundacj¹ Rozwoju
Nida), a tak¿e w oœrodkach informacji o organizacjach partnerskich INFRUST, prowadzonych w
Polsce przez FRDL-Olsztyn i Nidê, w Rosji – przez kaliningradzkie Centrum M³odzie¿y na rzecz
Wolnoœci S³owa, oraz na Litwie – przez Centrum Studiów Samorz¹dowych w K³ajpedzie;

• pomoc w nawi¹zywaniu wspó³pracy polskich organizacji pozarz¹dowych z innymi partnerami
pracuj¹cymi w Regionie, a tak¿e wspó³organizowanie spotkañ s³u¿¹cych m.in. wypracowaniu
wspólnych standardów oraz koordynacji pracy poza granicami kraju; w 2001 r. z inicjatywy m.in.
Fundacji Edukacja dla Demokracji w ramach spotkañ prowadzonych w Fundacji im. Stefana
Batorego powsta³ dokument „Dobra praktyka w pracy polskich organizacji pozarz¹dowych za
granic¹“, który prezentujemy na koñcu broszury, podpisany przez kilkadziesi¹t najwa¿niejszych
polskich organizacji pozarz¹dowych pracuj¹cych w Europie Wschodniej i Azji Centralnej.
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W pierwszym roku funkcjonowania Programu odby³o siê w sumie 135 rozmaitych warsztatów 
i sta¿y, w których bezpoœrednio wziê³o udzia³ ponad 2000 uczestników z ponad 50 zagranicznych
organizacji pozarz¹dowych. W niniejszej publikacji prezentujemy artyku³y dziennikarzy prasy lokalnej
o 10 projektach, które wed³ug nas dobrze oddaj¹ ró¿norodnoœæ dzia³añ prowadzonych dziêki wspar-
ciu Programu RITA. S¹ tu relacje ze zwyk³ych spotkañ, w których ludzie z nieodleg³ych sobie krajów
poznawali ró¿nice i podobieñstwa wystêpuj¹ce w ich codziennym ¿yciu, a tak¿e obecne w sposobie
rozwi¹zywania podobnych problemów. Kolejna grupa artyku³ów opisuje szkolenia, wskazuj¹c miêdzy
innymi na trudnoœci w dostosowaniu do potrzeb odbiorców z Regionu rozwi¹zañ, które sprawdzi³y
siê w Polsce. W dalszej czêœci prezentujemy dwa reporta¿e o polskich organizacjach, które wspólnie 
z zagranicznymi partnerami realizowa³y lokalne przedsiêwziêcia w Regionie i w ten sposób przekazy-
wa³y w³asne doœwiadczenia. I wreszcie na koñcu zamieszczamy artyku³ o doradztwie – wspó³pracy
polskich i bia³oruskich ekonomistów w opracowywaniu planu reform gospodarczych.

Mamy nadziejê, ¿e niniejsza publikacja zainteresuje Pañstwa dzia³alnoœci¹ organizacji, które dziel¹c
siê polskimi doœwiadczeniami wspieraj¹ przemiany w Regionie. Liczymy tak¿e, ¿e zachêci ona nowe
organizacje, szko³y i inne instytucje edukacyjne do nawi¹zywania wspó³pracy z partnerami w krajach
by³ego bloku wschodniego. Okazj¹ ku temu mo¿e byæ kolejna edycja Programu RITA, rozpoczêta 
w maju 2002 r., o której szczegó³owe informacje dostêpne s¹ w Fundacji Edukacja dla Demokracji
oraz na stronie www.edudemo.org.pl. 

Wniosek dotyczy
dzielenia siê polskim 
doœwiadczeniem 
w dziedzinie:
wsparcie trzeciego 6 3 2 2 1 1 1 1 1 1 19
sektora
samorz¹d terytorialny 4 1 1 2 8
reforma edukacji 6 2 2 1 1 12
niezale¿ne media 1 1
reformy spo³eczne,
prawa mniejszoœci, 6 2 1 2 1 12
równoœæ p³ci
ekologia 1 1
reformy ekonomiczne, 
wsparcie ma³ego 1 1 2 4
biznesu
RAZEM 24 10 8 6 2 2 2 1 1 1
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* dofinansowano w sumie 39 projektów – niektóre by³y realizowane w wiêcej ni¿ jednej dziedzinie 
lub adresowane do wiêcej ni¿ jednego kraju.
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WWzzoorryy  ddllaa  lliitteewwsskkiieejj
aaggrroottuurryyssttyykkii
Wypoczynek na wsi staje siê coraz bardziej popularn¹ form¹
spêdzania urlopów i weekendów. Mieszkañcy miast
poszukuj¹ spokoju, kontaktu z natur¹ i kultury, o której 
czasami s³yszeli tylko z ust babæ i dziadków. Odpowiedzi¹ na
tê potrzebê s¹ gospodarstwa agroturystyczne, które powstaj¹
od kilku lat w Polsce. W³aœciciele niektórych z nich, 
wykorzystuj¹c miejscowe atrakcje, potrafi¹ ca³kiem dobrze
zarobiæ. Miêdzy innymi do nich przyjechali uczyæ siê turystyki
wiejskiej 22 m³odych Litwinów z Wileñskiej Wy¿szej Szko³y
Rolniczej w Bia³ej Wace. 

W czerwcu 2001 r. siedmiodniowe szkolenia i sta¿e zorganizowa³a dla Litwinów
Fundacja Wspomagania Wsi (FWW) z Warszawy. – Od wielu lat zajmujemy siê
problematyk¹ wiejsk¹ i sposobami zarz¹dzania dziedzictwem kulturowym 
w ma³ych miejscowoœciach. Nasi wschodni s¹siedzi chcieli zobaczyæ konkretne
gospodarstwa i  rozwi¹zania promuj¹ce turystykê wiejsk¹. To nas przekona³o do
realizacji projektu – mówi Romuald Domañski, koordynator szkolenia w Fundacji
Wspomagania Wsi. Terminem dziedzictwo kulturowe okreœla siê wiejsk¹
architekturê, obrzêdy, legendy i tradycje ludowe. Zdaniem koordynatora projek-
tu s¹ one podstawowymi sk³adnikami nowoczesnej oferty agroturystycznej.

WWiieeœœ  iinnttrryygguujj¹¹ccaa

Turyœci oczekuj¹ bogatszej oferty, ni¿ oferowany przez pocz¹tkuj¹ce gospo-
darstwa zakres us³ug, takich jak noclegi, wy¿ywienie i czasami przeja¿d¿ki konne.
Fundacja Wspomagania Wsi wraz ze wspó³organizatorem szkolenia, Wy¿sz¹
Szko³¹ Zawodow¹ w Bia³ej Podlaskiej, stara³a siê przekazaæ polskie doœwiad-
czenia poszerzania oferty agroturystycznej litewskim studentom.

nazwa projektu:
Wykorzystanie zasobów 
dziedzictwa kulturowego wsi 
w podnoszeniu jakoœci produktu
agroturystycznego

autor projektu w Polsce:
Fundacja Wspomagania Wsi

partnerzy za granic¹:
Wileñska Wy¿sza Szko³a Rolnicza
w Bia³ej Wace (Litwa)



Wyznacznikiem atrakcyjnoœci gospodarstwa agroturystycznego, wed³ug Romualda Domañskiego 
s¹ klienci, którzy wracaj¹ do tego gospodarstwa. – Gdy przyje¿d¿am do miejscowoœci, której prawie
nie znam, pytam siê miejscowych gospodarzy, ilu goœci wraca. Czêsto ¿al¹ siê, ¿e goœcie wyje¿d¿aj¹ 
i nie wracaj¹. To jest symptom s³abego gospodarstwa. Najlepsz¹ promocj¹ turystyki wiejskiej s¹ zado-
woleni klienci – ocenia koordynator FWW.

Oferta turystyczna powinna obejmowaæ nie tylko w³asne gospodarstwo, ale równie¿ szcze-
gó³ow¹ informacjê o ciekawych miejscach w okolicy. Wspólnie z s¹siadami lub gmin¹ mo¿na opub-
likowaæ np. informator regionalny. Nie trzeba ogromnych nak³adów finansowych, ¿eby postawiæ
tablicê informacyjn¹. Jeœli gospodarz potrafi opowiedzieæ miejscow¹ legendê albo pokazaæ tradycyjne
wiejskie zwyczaje lub charakterystyczne dla tego regionu miejsca czy budynki, goœæ bêdzie usatys-
fakcjonowany. Pod Wroc³awiem mo¿na obejrzeæ m.in. kamienne krzy¿e pokutne, które przed wiekami
stawiali grzesznicy, by uwolniæ siê od przewinienia. Niektóre z nich maj¹ ponad 3 metry wysokoœci.
W innym regionie mog¹ to byæ oryginalne kapliczki s³upowe, rzadko spotykane roœliny, zwierzêta,
zabytki, specyficzny zawód itd. Turyœcie trzeba pokazaæ, ¿e wieœ potrafi byæ intryguj¹ca.

RRzzeemmiieeœœllnniicczzee  ddooœœwwiiaaddcczzeenniiaa

Podczas sta¿u goœcie z Litwy próbowali m.in. rêkodzie³a. W Lipsku, niedaleko Augustowa robili kwiaty
z bibu³y i uczestniczyli w  przygotowaniu korowaja weselnego – starej wiejskiej tradycji, znanej
równie¿ na WileñszczyŸnie. Zajmowali siê kraszeniem pisanek. Na d³u¿ej zatrzymali siê 
w Wojciechowie s³yn¹cym z tradycji kowalskich. Tam w³aœnie organizowane s¹ znane w ca³ej Polsce
warsztaty kowalskie. Z wizyt¹ u kowala wi¹za³ siê ca³y rytua³. Kowal przywita³ ka¿dego maŸniêciem
sadz¹ po twarzy, póŸniej opowiada³ o swym fachu w trakcie pracy przy kowadle. Ka¿dy móg³ wzi¹æ
m³ot do rêki i spróbowaæ rzemios³a pod okiem mistrza. Skutek najczêœciej by³ niezbyt imponuj¹cy, ale
przecie¿ nie o to chodzi³o. Wojciechowskie tradycje s¹ tak bogate, ¿e zorganizowano tam muzeum
kowalstwa.

SSzzaannssaa  ttkkwwii  ww  ttrraaddyyccjjii

Wojciechów jest jedn¹ z nielicznych miejscowoœci, któr¹
wypromowano na bazie jednego zawodu. Dziœ profesjo-
nalnie zarz¹dzany zarabia na siebie. Innym wa¿nym przy-
k³adem, jaki wed³ug Romualda Domañskiego mogli poznaæ
goœcie z Wileñszczyzny, by³ Szlak Gin¹cych Zawodów. Tak¹
formê promocji prezentuje agroturystyka w gminach
Czarna Bia³ostocka i Janów. 

W Czarnej Wsi Koœcielnej goœcie odwiedzili kowala 
i garncarza, który przej¹³ warsztat po dziadach. O dziwo,
dzisiaj sprzedaje wiêcej swych wyrobów ni¿ jego przod-
kowie. W Zamczysku goœcie próbowali swoich si³ w robieniu
³y¿ek z drewna, a w Wasilówce tkactwa dwuosnowowego.
Wziêli równie¿ udzia³ w wyk³adzie o aktywizacji turystycznej
wsi za pomoc¹ zachowania gin¹cych  zawodów. Potem
zwiedzili Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. – Chcieliœmy
im pokazaæ kilka sposobów wypromowania regionu i zara-
biania pieni¹dzy na turystyce wiejskiej - podkreœla koordy-
nator projektu z FWW. 
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Litwini podgl¹dali równie¿ gospodarstwa agroturysty-
czne, w których mieszkali. By³y ró¿ne: lepsze i gorsze. Jak
sami powiedzieli oceniaj¹c pobyt w Polsce: „Co cz³owiek
raz zobaczy, ma wiêksz¹ wartoœæ, ni¿ gdyby to us³yszeæ
tysi¹c razy”. Porównywali gospodarstwa do podobnych na
Litwie i wyci¹gali wnioski. Choæ turystyka wiejska dopiero
siê u nich rozpoczyna, maj¹ ju¿ kilka gotowych pomys³ów
na przyci¹gniêcie klientów.

KKoonnkkuurreennccjjaa  zz  HHiisszzppaannii¹¹

Turystyka wiejska musi sprostaæ nie lada konkurencji. Uboga oferta nie jest w stanie zainteresowaæ
klienta, a nawet jeœli go przyci¹gnie, to tylko raz. Konieczne jest rozbudowanie oferty, mimo, ¿e na
przeszkodzie stoi czêsto brak pieniêdzy. Podobnie jest na Litwie. Goœcie wiedz¹ ju¿, ¿e pojedynczo
sobie nie poradz¹. Dlatego postanowili zrzeszyæ siê, aby stworzyæ wspóln¹ i bogat¹ ofertê turysty-
czn¹. Tym sposobem chc¹ zdobyæ sta³ych klientów, którzy stan¹ siê najlepsz¹ reklam¹ dla ich gospo-
darstw. 

Przy pomocy FWW opracowano projekt statutu stowarzyszenia lokalnego zajmuj¹cego siê agro-
turystyk¹. W Polsce dzia³a blisko 90 podobnych organizacji. Dla pojedynczego gospodarstwa sto-
warzyszenie ma niewielkie znaczenie, jednak przy realizacji wiêkszych projektów, np. zak³adaniu
skansenów, jest niezwykle pomocne. Dziêki niemu m.in. ³atwiej uzyskaæ kredyt. 

Litwini zobaczyli równie¿ jak dzia³a w Polsce zwi¹zek takich ma³ych stowarzyszeñ. Ich wspó³praca
mo¿e zaowocowaæ chocia¿by wy³onieniem reprezentanta œrodowisk agroturystycznych i wspóln¹
akcj¹ promocyjn¹. Dla ma³ych  gospodarstw, które nie dysponuj¹ du¿ymi œrodkami finansowymi jest
to jedna z najlepszych mo¿liwoœci samopomocy.

OOpprróócczz  pprraakkttyykkii  ––  wwyykk³³aaddyy

W miejscowoœciach zajmuj¹cych siê turystyk¹ wiejsk¹,
litewscy studenci wziêli udzia³ w wyk³adach poœwiêconych
„interpretacji dziedzictwa kulturowego”. Animatorzy kultury
wiejskiej mówili o twórczoœci ludowej, zasobach kulturo-
wych np. Kazimierza Dolnego i organizacji imprez dla turys-
tów, narzêdziach skutecznej promocji miejscowoœci agrotu-
rystycznych. Goœcie uczyli siê budowaæ ofertê turystyczn¹
w oparciu m.in. o tradycyjn¹ wiejsk¹  architekturê. 

Wileñszczyzna posiada bogate tradycje i kulturê ludow¹. Wyk³ady pomog³y Litwinom zrozumieæ,
jak wa¿ne jest ich podtrzymywanie i ocalenie od zapomnienia. Goœcie przekonali siê, ¿e tak jak trady-
cja daje perspektywy agroturystyce, tak agroturystyka jest szans¹ dla tradycji.

GGrruunntt  ttoo  IInntteerrnneett

W turystyce wiejskiej coraz wa¿niejsz¹ rolê zaczyna odgrywaæ Internet. Niektórzy prezesi sto-
warzyszeñ agroturystycznych twierdz¹, ¿e ponad 60 proc. klientów znajduj¹ dziêki og³oszeniom
zamieszczonym na witrynach internetowych. – Jest to chyba najwygodniejsza i najszybsza forma
poszukiwania informacji.  Jeœli dzwoni¹ do mnie znajomi z proœb¹ o wskazanie dobrego gospodarstwa
agroturystycznego, najczêœciej podajê im w³aœnie adresy internetowe – mówi Romuald Domañski.

Litwini powiedzieli 
o pobycie w Polsce: 
„Co cz³owiek raz zobaczy,
ma wiêksz¹ wartoœæ, ni¿
gdyby to us³yszeæ tysi¹c
razy“. 

Goœcie przekonali siê, 
¿e tak jak tradycja daje
perspektywy 
agroturystyce, tak 
agroturystyka jest szans¹
dla tradycji.



W Internecie mo¿na znaleŸæ szcze-
gó³owe oferty turystyki wiejskiej. Nie
tylko cenê noclegów i wy¿ywienia, ale
równie¿ informacjê o jakoœci gospo-
darstwa, okolicznych atrakcjach, a na-
wet o osobowoœci gospodarzy. Tym,
którzy nie posiadaj¹ komputera pozos-
taj¹ telefony, biura turystyczne i og³o-
szenia prasowe. 

EEffeekkttyy  wwiizzyyttyy

Efekty pobytu Litwinów w Polsce pojawi¹ siê mniej wiêcej po roku. Studenci Wileñskiej Wy¿szej
Szko³y Rolniczej zakoñcz¹ naukê i bêd¹ podejmowaæ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub poszukiwaæ
zatrudnienia w organizacjach wspieraj¹cych rozwój agroturystyki. Wtedy oka¿e siê, jakie efekty
przynios³a ich wizyta w Polsce. Bezpoœredni¹ korzyœci¹ jest rozpoczêcie wspó³pracy litewskiej WWSR
i Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Bia³ej Podlaskiej. Fundacja Wspomagania Wsi zasugerowa³a
litewskiemu partnerowi praktyki studentów w polskich gospodarstwach agroturystycznych. Na tym
wspó³praca jednak siê nie koñczy. Obie strony przymierzaj¹ siê do realizacji wspólnych programów 
instytucjami z krajów Unii Europejskiej. 

Krzysztof Piotr Koz³owski, dziennikarz gazety „Bo¿y Pos³aniec” w Wo³ominie 
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PPoommóócc  ppoommaaggaajj¹¹ccyymm
nnaa  UUkkrraaiinniiee
Rodzice dzieci autystycznych otrzymuj¹ od w³adz ukraiñskich
„nieocenion¹” pomoc – zaœwiadczenie, ¿e ich pociechy „nie
nadaj¹ siê do ¿ycia w spo³eczeñstwie”. Tym samym problem,
jakim jest autyzm, nie do koñca rozpoznana przez lekarzy
choroba, z punktu widzenia pañstwa nie istnieje. Tak bardzo
potrzebne wsparcie przysz³o z Polski, od Fundacji Synapsis,
która od 10 lat pomaga rodzinom dzieci autystycznych.

Autyzm jest chorob¹ zagadkow¹. Nie do koñca wiadomo, co j¹ powoduje. Jest
zaburzeniem neurologicznym, które ujawnia siê u dwu-, trzyletnich dzieci. 
U wiêkszoœci z nich choroba uwidacznia siê dopiero w tym wieku – przestaj¹ siê
rozwijaæ, boj¹ siê bliskoœci, dotyku nawet ze strony najbli¿szych. Zamykaj¹ siê 
w œwiecie niedostêpnym dla innych ludzi – autyzm oddziela ich od normalnego
¿ycia szczeln¹ kurtyn¹. Do dzisiaj na tê chorobê nie ma leku. Wiadomo, ¿e
jedynym sposobem leczenia jest terapia w zakresie mowy,
wzroku czy s³uchu. To jedyna, póki co, mo¿liwoœæ przy-
wracania dzieci dotkniêtych autyzmem do ¿ycia. Gwarancji
na ca³kowite wyleczenie nie ma. Dla rodziców znaczy to
pe³ne poœwiêcenie. Opieka i terapia poch³ania bez reszty,
czêsto zmuszaj¹c do podporz¹dkowania swojego ¿ycia
tylko temu jednemu celowi. Z tego te¿ zapewne wynika
potrzeba wzajemnego wsparcia rodzin dzieci autystycznych.
Sta³o siê to mo¿liwe w ramach Fundacji Synapsis, zawi¹-
zanej w Polsce po zmianach demokratycznych w 1989
roku. 

Na Ukrainie autyzm
nadal jest postrzegany
jako choroba, która
dotkniête ni¹ dzieci i ich
rodziców wyrzuca na
margines ¿ycia
spo³ecznego. Tak
stanowi¹ przepisy.

nazwa projektu:
Wymiana doœwiadczeñ miêdzy
rodzinami i profesjonalistami –
projekt profesjonalnego wsparcia
œrodowiska rodzin wychowuj¹cych
dzieci z autyzmem we Lwowie

autor projektu w Polsce:
Fundacja na rzecz umacniania
wiêzi rodzinnych i spo³ecznych
Synapsis 

partnerzy za granic¹:
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Rodzin Dzieci Autystycznych 
we Lwowie (Ukraina)



Na Ukrainie powsta³o Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Rodziców Dzieci Autystycznych. Tam
jednak autyzm nadal jest postrzegany jako choroba, która dotkniête ni¹ dzieci i ich rodziców wyrzuca
na margines ¿ycia spo³ecznego. Tak stanowi¹ przepisy. To tak, jakby czas zatrzyma³ siê w momencie,
kiedy „¿elazna kurtyna” oddziela³a jeszcze dwa œwiaty.

KKiieerruunneekk::  LLwwóóww

W ci¹gu 10 lat dzia³alnoœci w Polsce Fundacja Synapsis wykszta³ci³a kadrê i zbudowa³a Oœrodek dla
Dzieci z Autyzmem w Warszawie. Zespó³ 16 terapeutów, wœród których s¹ lekarze, psycholodzy 
i pedagodzy, opiekuje siê grup¹ 300 rodzin dzieci autystycznych z ca³ej Polski. Powstanie takiej grupy
specjalistów sta³o siê mo¿liwe dziêki uczestniczeniu w licznych szkoleniach i sta¿ach, w kraju i za
granic¹. Powo³anie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Synapsis mia³o s³u¿yæ przekazy-
waniu tej cennej wiedzy specjalistom z ca³ej Polski. 

Ten wieloletni dorobek, to efekt
m.in. korzystania z doœwiadczeñ zagra-
nicznych w krajach, gdzie metody te-
rapii dzieci z autyzmem by³y bardziej
zaawansowane ni¿ w Polsce. Najpierw
jednak rodzice dzieci autystycznych
skupili siê w jednym œrodowisku, w jed-
nej organizacji, kieruj¹c siê poczuciem
wspólnego losu. W podobny sposób
powsta³o œrodowisko 20 rodzin we

Lwowie. ¯yj¹ w poczuciu osamotnienia i bezradnoœci. Wyrzuceni na margines spo³eczeñstwa, bez
jakiejkolwiek pomocy ze strony pañstwa czy s³u¿by zdrowia, nawet bez prawa posy³ania dzieci do
przedszkoli i szkó³. Mog¹c liczyæ jedynie na siebie, zaczêli szukaæ poprzez znajomych wsparcia 
w Polsce. Chcieli dowiedzieæ siê jak wychowywaæ, rehabilitowaæ i uczyæ swoje autystyczne dzieci.
Pomoc otrzymali ze strony Fundacji Synapsis. Zdaniem Marii Wroniszewskiej, koordynatorki progra-
mu wspieraj¹cego lwowskie rodziny, fakt ¿e Ukraiñcy zwrócili siê o pomoc w³aœnie do polskiej orga-
nizacji, wynika z niedalekiej przesz³oœci. Jeszcze za czasów komunizmu to w³aœnie Polska by³a dla
Ukrainy oknem na œwiat, a znajomoœæ polskiego jêzyka i kultury dawa³a szansê kontaktu z kultur¹
Zachodu. Dlatego wielu Ukraiñców nie maj¹cych rodzin w Polsce, pos³uguje siê swobodnie jêzykiem
polskim. To, jak i poczucie wspólnego losu, zapocz¹tkowa³y wspó³pracê. Maria Wroniszewska pod-
kreœla, ¿e choæ brakuje czasu na rozwi¹zywanie w³asnych problemów, to jednak „my w Polsce krad-
niemy w³asny czas, ¿eby pomagaæ tam, na Ukrainie”.

PPoocczz¹¹tteekk

Na pocz¹tku by³o s³owo – pisane i mówione, dziêki któremu mo¿na przekazaæ to, czego lwowiacy
potrzebowali najbardziej, czyli wiedzy i  doœwiadczeñ w leczeniu autyzmu. Projekt pod nazw¹
„Wymiana doœwiadczeñ miêdzy rodzinami i profesjonalistami” zrealizowany przez Fundacjê
Synapsis zak³ada³ takie w³aœnie merytoryczne wsparcie dla Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy
Rodzin Dzieci Autystycznych. Rodziny te otrzyma³y wiedzê zwi¹zan¹ z prawid³ow¹ terapi¹ 
i edukacj¹ chorych na autyzm, tak by skuteczniej pomagaæ w³asnym dzieciom, a tak¿e propagowaæ
j¹ na ca³ej Ukrainie. Równie wa¿ne okaza³o siê pokazanie wzorcowych placówek w Polsce, co
mia³o inspirowaæ ukraiñskich goœci do budowania podobnego systemu u siebie w kraju. Dlatego te¿
istotny by³ dobór partnerów po stronie polskiej. Wœród nich znalaz³y siê: Samodzielne Ko³o
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Terenowe nr 102 ze Spo³ecznego Towarzystwa Oœwiatowego, które prowadzi w Warszawie
spo³eczn¹ szko³ê specjaln¹ kszta³c¹c¹ dzieci z autyzmem oraz Warszawski Oddzia³ Terenowy
Krajowego Towarzystwa Autyzmu, organizuj¹cy warsztaty terapii zajêciowej dla doros³ych osób 
z autyzmem. Prezentacja przyk³adowych, wrêcz wzorcowych placówek, wyposa¿enie w fachow¹
wiedzê teoretyczn¹ i praktyczn¹, mia³o w konsekwencji przynieœæ najwa¿niejszy efekt – zmianê
ukraiñskiego prawa.

RRoozzwwiinniiêêcciiee

Projekt „Wymiana doœwiadczeñ miêdzy rodzicami i profesjonalistami” trwa³ od czerwca do grudnia
2001 r. Zapocz¹tkowa³a go wizyta studyjna dwóch osób z Ukrainy w Warszawie. By³y to Ha³yna
Kyrchiw-Hrycaj, przewodnicz¹ca Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Rodzin Dzieci Autystycznych
oraz Kateryna Monastyryszyn, psycholog z Uniwersytetu Lwowskiego. Ta pierwsza wizyta sta³a siê
przede wszystkim okazj¹ do wzajem-
nego poznania, okreœlenia oczekiwañ
oraz mo¿liwoœci dotycz¹cych realizacji
projektu. Goœcie mieli mo¿liwoœæ ob-
serwowaæ w Oœrodku dla Dzieci 
z Autyzmem wizytê rodziny uczest-
nicz¹cej w programie terapeutycznym
Fundacji Synapsis. Anna Rajner z Oœrod-
ka Terapeutyczno-Prawnego przedsta-
wi³a jego dorobek z zakresu poradnic-
twa merytorycznego i prawnego oraz
szkoleñ dla rodziców i profesjonalistów zajmuj¹cych siê autyzmem. Drugiego dnia wizyty panie
odwiedzi³y placówki szkolne prowadzone przez Samodzielne Ko³o Terenowe nr 102 STO, do
których uczêszczaj¹ dzieci z autyzmem. Uczestniczy³y w lekcjach muzykoterapii i plastyki, zapozna³y
siê z histori¹ szkó³ i metodami tam stosowanymi. Przy tej okazji zosta³y zaprezentowane materia³y
edukacyjne i sprzêt rehabilitacyjny u¿ywany w nauczaniu. Kolejne dwa dni tak¿e by³y poœwiêcone
prezentacji polskich doœwiadczeñ terapeutycznych, a jednoczeœnie planowano ju¿ paŸdziernikowe
szkolenie we Lwowie, na podstawie tego, co goœcie z Ukrainy zobaczyli dotychczas w Polsce.
Pierwsze efekty wizyty pojawi³y siê ju¿ wkrótce. Nie tylko powsta³ program szkolenia, ale
lwowskiemu Stowarzyszeniu uda³o siê uzyskaæ od w³adz Lwowa obietnice finansowej pomocy i lokal
na uruchomienie oœrodka dla dzieci z autyzmem. Powsta³ równie¿ plan kszta³cenia ukraiñskich spec-
jalistów w Polsce.

Po wizycie studyjnej w Polsce Fundacja Synapsis stara³a siê jak najlepiej rozeznaæ sytuacjê rodzin
dzieci autystycznych we Lwowie i okreœliæ ich potrzeby. Jednoczeœnie okaza³o siê, ¿e wizyta w Polsce
by³a bardzo silnym impulsem do poprawienia losu dzieci autystycznych. Dziêki niej lwowskie oœrod-
ki przyst¹pi³y do terapii i edukacji dzieci z autyzmem, bo polski przyk³ad by³ dla nich dowodem
skutecznoœæ i celowoœci takich dzia³añ. Uda³o siê przyspieszyæ dzia³ania departamentu oœwiaty Lwowa
w celu utworzenia oœrodka dla dzieci  autystycznych oraz wdro¿enia programu integracji w szko³ach
publicznych. Potwierdzeniem tych niespodziewanie dobrych skutków by³o zainteresowanie
niemieckiej organizacji Aktion Mensch. Jej przedstawiciele po wizycie we Lwowie, ujrzawszy jak
zmienia siê sposób myœlenia w Stowarzyszeniu, zadeklarowali pomoc, tak¿e finansow¹, w realizo-
waniu projektu „Wymiana doœwiadczeñ miêdzy rodzicami i profesjonalistami”.



We wrzeœniu 2001 r. przygotowane zosta³y szczegó³y paŸdziernikowego spotkania we Lwowie.
Najistotniejsze okaza³o siê zaplanowanie takiego programu szkolenia, aby dotyczy³o konkretnych
potrzeb lwowskich rodzin, dostarcza³o wiedzy wspieraj¹cej ich dotychczasowe dzia³ania. Jednak¿e nie
tylko oni byli odbiorcami tych warsztatów. Inauguruj¹cego wyk³adu o autyzmie i mo¿liwoœciach jego
leczenia, wyg³oszonego na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Lwowskiego s³ucha³a szeroka publicznoœæ:
studenci, pracownicy naukowi, przedstawiciele w³adz miejskich. Popularyzacja problemów rodzin
wychowuj¹cych dzieci autystyczne jest jednym z podstawowych warunków zmiany sposobu myœle-
nia o autyzmie na Ukrainie.

Potem odby³o siê czterodniowe, bardzo praktyczne szkolenie. Niektórzy z rodziców przyzna-
wali, ¿e te kilka dni przynios³o widoczne efekty i odkry³o mo¿liwoœci, które dotychczas tkwi³y w ich
dzieciach nierozpoznane. 

ZZaakkooññcczzeenniiee,,  cczzyyllii  kkttoo  rroobbii  hheerrbbaattêê

Myœl¹c o efektach programu „Wymiana doœwiadczeñ...”
trzeba przede wszystkim doceniæ, jak bardzo jego realizacja
wspar³a i natchnê³a nadziej¹ rodziny dzieci autystycznych
we Lwowie. Oczywiœcie wi¹za³o siê to z przekazaniem
konkretnej wiedzy i przedstawieniem przyk³adów, jak mo¿e
wygl¹daæ sprawnie dzia³aj¹cy system pomocy w leczeniu
autyzmu. Niemniej zaskakuje fakt, ¿e rodzinom tym by³

najbardziej potrzebny impuls do dzia³ania, do „brania spraw w swoje rêce”. Polski przyk³ad by³ takim
impulsem, który, co z pozoru wydaje siê niemo¿liwe, wp³yn¹³ pozytywnie na zmianê sposobu myœle-
nia, czy wrêcz mentalnoœci tych ludzi.

Przyk³adem, jak mocno „stare myœlenie” tkwi w ludzkiej
œwiadomoœci mo¿e byæ sytuacja, która mia³a miejsce podczas
ukraiñskiego szkolenia. Na jednej z pierwszych przerw 
w zajêciach, prowadz¹cy zaproponowa³ wypicie herbaty 
i zapyta³, kto j¹ przygotuje. Nikt z uczestników nie zarea-
gowa³. Maria Wroniszewska t³umaczy sobie to zdarzenie 
z jednej strony trwaniem przy roszczeniowej postawie,
oczekiwaniu na pomoc bez wiêkszego, w³asnego zaanga-
¿owania, a z drugiej strony brakiem zorganizowania œrodo-
wiska rodzin dzieci autystycznych. – Trzeba pomagaæ dalej, bo w przeciwnym razie to, co uda³o siê
zrobiæ przez pó³ roku, pójdzie na marne. Tam trzeba kszta³ciæ fachowców – praktyków, których na
Ukrainie po prostu nie ma. To jest pierwszy krok do stworzenia systemu pomocy. Kiedy zaczêliœmy
program, oni ruszyli z ogromnym impetem. Okaza³o siê, ¿e jest w tych ludziach olbrzymia energia,
wola dzia³ania, któr¹ trzeba podtrzymywaæ.

Marcin Bank, Stowarzyszenie Wydawców Polskiej 
Niezale¿nej Prasy Lokalnej w Warszawie
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kszta³ciæ fachowców –
praktyków.
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BBaarrkkaa  pp³³yynniiee  nnaa
WWsscchhóódd
Dylematy, w¹tpliwoœci i pomys³y zwi¹zane z przywracaniem
normalnego ¿ycia ludziom, którzy znaleŸli siê w beznadziejnej
sytuacji, s¹ takie same w Polsce i na Ukrainie. Wiedz¹ 
o tym Wojciech Zarzycki z Fundacji Barka i Roman Proczko 
z lwowskiej Dorohy. 

W latach 80. Barbara i Tomasz Sadowscy – psycholodzy z Poznania, zak³adali
kluby dla osób psychicznie chorych. Powoli dochodzili do wniosku, ¿e ¿ycie we
wspólnocie jest dobr¹ form¹ terapii i u wielu osób przynosi zaskakuj¹ce efekty.
W koñcu zdecydowali siê na zamieszkanie z grup¹ ludzi z problemami psy-
chicznymi. Wydzier¿awili budynek we W³adys³awowie ko³o Lwówka Wielko-
polskiego i zaadaptowali go na siedzibê pierwszej wspólnoty. 

Na pocz¹tku lat 90. pojawi³y siê nowe, nie znane dot¹d, problemy zwi¹zane
z transformacj¹ ustrojow¹. Zaczê³o narastaæ bezrobocie, a tam, gdzie likwido-
wano hotele robotnicze, utrata pracy poci¹ga³a za sob¹ utratê dachu nad g³ow¹.
Ludzie, którzy znaleŸli siê w tej sytuacji nie mogli znaleŸæ zatrudnienia, bo nie byli
nigdzie zameldowani. B³êdne ko³o siê zamyka³o. 

Bezdomni zaczêli szukaæ schronie-
nia w domu we W³adys³awowie. Aby
wspólnota mog³a siê jakoœ utrzymaæ
uprawiali warzywa, sami remontowali
budynek, reperowali meble i ró¿ne
urz¹dzenia, które ofiarowano wspól-
nocie. Okaza³o siê, ¿e ci ludzie wiele
potrafi¹. Zaczêto adaptowaæ kolejne
domy i w 1995 r. Fundacja mia³a piêæ
takich miejsc, gdzie bezdomni mogli

nazwa projektu:
Promocja programów 
socjalno-edukacyjnych 
w Europie Wschodniej

autor projektu w Polsce:
Fundacja Pomocy Wzajemnej
Barka 

partnerzy za granic¹:
Centrum Dzieci i M³odzie¿y
Aratta w Chernihowie 
i Wspólnota Samopomocy
Doroha (Ukraina) 



szukaæ dachu nad g³ow¹. Dawni mieszkañcy przyjmowali nowych, którzy w³¹czali siê w ¿ycie wspól-
noty. – Tak powsta³ ca³y system samopomocy. Ci którzy odbili siê od dna, pomagali innym – opowia-
da Krystyna Dorsz. Do Barki trafi³a szukaj¹c pomocy dla znajomej. Kilka razy odwiedzi³a jedn¹ ze
wspólnot, zachêcali j¹, ¿eby pracowa³a dla fundacji. Zgodzi³a siê i teraz jest wiceprzewodnicz¹c¹
zarz¹du Barki. 

CCooœœ  zz  nniicczzeeggoo

Ide¹ dzia³ania Barki jest pomoc udzielana sobie wzajemnie przez ludzi, którzy od nowa zaczynaj¹
budowanie normalnego ¿ycia. Fundacja zapewnia im mieszkanie i coœ jeszcze, czego nie oferuj¹ stan-
dardowe programy pomocy spo³ecznej – pracê i poczucie samodzielnoœci. Pod dachami Barki chroni
siê obecnie oko³o 500 osób, jeszcze nie tak dawno bezdomnych, którzy obecnie mog¹ zajmowaæ siê
rzemios³em, rolnictwem lub przyuczaæ siê do nowego zawodu. 

Barka siêgnê³a po pomys³ pewnej organizacji z Europy Zachodniej. Zaczêto naprawiaæ 
i sprzedawaæ rzeczy przez innych uznane za niepotrzebne lub bezu¿yteczne. Wiêkszoœæ mieszkañców
Poznania wie o tej dzia³alnoœci. Jeœli ktoœ likwiduje mieszkanie, mo¿e przekazaæ Fundacji zbêdne
rzeczy, które mieszkañcy Barki reperuj¹ lub odczyszczaj¹ i sprzedaj¹ w swoich dwóch sklepach na
Œródce i na Nowym Mieœcie. Mo¿na tam kupiæ prawie wszystko: od odzie¿y, przez zabawki, ksi¹¿ki,
po meble i sprzêt gospodarstwa domowego. Placówki dorobi³y siê ju¿ swojej klienteli i s¹ tacy, którzy
czêsto zagl¹daj¹, by sprawdziæ, czy nie ma nowej dostawy. Nowe mo¿liwoœci pojawiaj¹ siê w punkcie
na Nowym Mieœcie - kompleksie budynków o powierzchni prawie 2 tys. metrów kwadratowych.
Fundacja wygra³a prawo do jego dzier¿awy w przetargu, w którym uczestniczy³a na równych
prawach z firmami handlowymi. Teraz powstaje tu centrum handlowo-us³ugowe, które da pracê
sporej grupie mieszkañców Barki. 

Mieszkañcy Barki wykonuj¹ ponadto rozmaite prace, np. remont pomieszczeñ, sprz¹tanie, czy
wywózka z³omu, na zlecenie firm, które wspó³pracuj¹ z organizacj¹. D³ugoterminow¹ umowê
zawar³y Miêdzynarodowe Targi Poznañskie, które daj¹ zajêcie nawet stu „barkowiczom” przy sprze-
da¿y biletów wstêpu na teren wystawowy. 

Aby umo¿liwiæ podnoszenie kwalifikacji zawodowych zorganizowano Szko³ê Barki. Dzia³a ona od
1996 r. i jest wzorowana na szkole za³o¿onej siedemdziesi¹t lat temu przez H. Kofoeda w Kopen-
hadze. Poznañska placówka wspó³pracuje zreszt¹ z duñskim partnerem. Mo¿na siê w niej przyuczyæ
do zawodu introligatora, mechanika, elektryka, stolarza, itd. S¹ kursy komputerowe i kursy jêzyków
obcych. Egzaminy koñcowe zdaje siê w Izbie Rzemieœlniczej. 

TTuu  bbyy³³oo  œœcciieerrnniisskkoo

W po³owie lat 90. ówczesny wojewoda poznañski zaproponowa³ Barce, by przejê³a dawny PGR 
w Chudopczycach. Gospodarstwo dysponuj¹ce 460 hektarami ziemi posiada stajnie, obory, chlewy
i stodo³y. Na jego terenie znajduje siê te¿ dziewiêtnastowieczny dworek. Fundacja jest w czêœci
w³aœcicielem gospodarstwa, a w czêœci – jego dzier¿awc¹. 

Kiedy „barkowicze” pojawili siê pierwszy raz w Chodopczycach, wszystko by³o w ruinie. –
Mieliœmy oczywiœcie wielkie obawy, ¿e zarz¹dzanie gospodarstwem przerasta mo¿liwoœci Fundacji,
ale teraz wiem, ¿e decyzja o jego przejêciu by³a dla nas prze³omowa - mówi Krystyna Dorsz. Bloki 
s¹ ju¿ otynkowane i pomalowane. Zagospodarowano je na mieszkania, biuro i pokoje dla osób przy-
je¿d¿aj¹cych na szkolenia. 

Zabudowania gospodarcze przesta³y przypominaæ „stajnie Augiasza”. W chlewie znowu hoduje
siê trzodê rzadko spotykanej w Polsce rasy z³otnickiej pstrej. Hodowla zosta³a sfinansowana przez
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jeden z programów ONZ, w ramach którego naukowcy z poznañskiej Akademii Rolniczej odtworzyli
hodowlê prowadzon¹ teraz na co dzieñ przez ludzi z Barki wedle has³a: „Odrzuceni ratuj¹ odrzu-
cone”. W Chudopczycach hoduje siê ponadto kozy rasy alpejskiej i owce rasy bia³ej z Masywu
Centralnego.

ONZ sfinansowa³a tak¿e szkó³kê starych odmian drzew owocowych. W sadzie pojawi³o siê 21
gatunków owoców, m.in. szare i z³ote renety, kosztele, boikeny i glogierówki. W ten sposób pow-
staje wszechstronne gospodarstwo rolne. – Prowadzimy je, bo liczymy na to, ¿e po wejœciu do Unii
Europejskiej sytuacja takich farm ekologicznych jak nasza, poprawi siê - mówi Krystyna Dorsz.

IIllee  gg³³óóww,,......

Z organizacjami zza wschodniej granicy Barka wspó³pracuje
od 1997 r. Ubóstwo, z jakim borykaj¹ siê Ukraiñcy i Bia³oru-
sini, ma znacznie wiêkszy zasiêg ni¿ w Polsce. Organizacje
zza wschodniej granicy maj¹ olbrzymie problemy z biuro-
kracj¹ i niejasnymi, rozbudowanymi procedurami admini-
stracyjnymi, z urzêdnikami obojêtnymi na ludzkie proble-
my. Zdobycie pieniêdzy w kraju jest bardzo trudne, a po te
z zagranicy czêsto nie wiedz¹ jak siêgn¹æ. – Duñczycy wspó³-
pracuj¹cy z nami przy Szkole Barki uwa¿aj¹, ¿e funkcjonuje-
my w skrajnie trudnych warunkach. Podobnie my patrzymy
na Wschód. Poniewa¿ nam ktoœ kiedyœ poda³ rêkê, posta-
nowiliœmy wykonaæ ten sam gest wobec organizacji z Ukra-
iny i Bia³orusi – mówi Krystyna Dorsz. 

Organizacje z Zachodniej Europy i Stanów Zjednoczo-
nych zainteresowane wspieraniem przemian demokratycz-
nych, coraz czêœciej uwa¿aj¹, ¿e Polska ju¿ sobie poradzi³a
z najgorszymi problemami spo³ecznymi, w zwi¹zku z czym pomoc nale¿y teraz kierowaæ do Europy
Wschodniej, gdzie sytuacja jest znacznie trudniejsza. Dlatego coraz wiêkszy strumieñ pomocy jest
skierowany do krajów by³ego Zwi¹zku Radzieckiego. – A my wiemy gdzie pytaæ o te pieni¹dze i jak siê
o nie ubiegaæ. Mamy wartoœciowe kontakty, znamy procedury i formalnoœci, których trzeba dope³niæ.
Opracowuj¹c projekty trzeba myœleæ szerzej i g³ówne cele ³¹czyæ z ochron¹ zabytków czy gin¹cych
gatunków, jak np. w Chudopczycach. Warto zabiegaæ o wolontariuszy z Korpusu Pokoju. S¹ to m³odzi
ludzie z USA, którzy przyje¿d¿aj¹ do polskich organizacji i szukaj¹ partnerów albo funduszy na œwiecie.
To s¹ nasze doœwiadczenia, którymi mo¿emy siê dzieliæ – mówi Wojciech Zarzycki. 

Opracowano projekt, który zosta³ dofinansowany ze œrodków Programu RITA. W Chudop-
czycach uczestnicy ze Wschodu spotkali siê z dzia³aczami organizacji pozarz¹dowych z Polski, a tak¿e
Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec. By³y sta¿e i wizyty studyjne. Ukraiñcy i Bia³orusini mogli podpytaæ
i podpatrzeæ pomys³y innych organizacji i efekty, jakie przynosz¹. Sta¿ystom ze Wschodu pokazano
kilka polskich organizacji pozarz¹dowych. Widzieli Emmaus, Monar i Markot. Roman Proczko od-
wiedzi³ prawie wszystkie wspólnoty Barki. Ka¿da jest trochê inna. Jedn¹ tworz¹ ludzie z problemami
psychicznymi, inn¹ alkoholicy, jeszcze inn¹ – osoby w podesz³ym wieku. Zaproszeni do programu goœ-
cie ze Wschodu, sami musieli zdecydowaæ, co siê przyda w ich organizacjach i bêdzie dla nich najlep-
sze. – Wykorzystuj¹c doœwiadczenia liderów Barki, poznaj¹c plusy i minusy  poszczególnych wspólnot
oraz poznaj¹c realia ¿ycia w Polsce, mog³em stworzyæ plan wspólnoty zbli¿ony do realiów ukraiñskich
– stwierdza Roman Proczko, lider ukraiñskiej organizacji Centrum Pomocy Wzajemnej Doroha.
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WWsscchhooddnniiee  eeffeekkttyy

Ukraiñska Doroha zajmowa³a siê do tej pory organizowaniem terapii dla trzeŸwiej¹cych alkoholików 
i prowadzeniem klubów abstynentów. Zapoznanie siê z polskimi doœwiadczeniami bêdzie mia³o 

w historii organizacji prawdopodobnie prze³omowe zna-
czenie. – We wrzeœniu piêciu cz³onków zarz¹du Dorohy
przyjecha³o do Barki z wizyt¹ studyjn¹. Po odwiedzeniu
wspólnot we W³adys³awowie, Marszewie, Krzy¿ownikach,
Zawadach, Doryszewie, Chudopczycach i Darzyborskach, 
a tak¿e sklepów Barki i Szko³y Koefeda w Poznaniu zapad³a
decyzja o utworzeniu Wspólnoty Pomocy Wzajemnej Do-
roha. To najwa¿niejszy efekt naszego pobytu w Polsce –
uwa¿a Roman Proczko. W jej ramach maj¹ powstaæ wspól-
noty dla ubogich, trzeŸwiej¹cych alkoholików, by³ych wiêŸ-

niów i innych ludzi w potrzebie. Liderzy Dorohy stwierdzili, ¿e programy realizowane przez Barkê
mog¹ byæ wykorzystywane do realizacji nowych celów lwowskiej organizacji. Od polskiej organizacji
przejêli ideê budowania domów – miejsc do ¿ycia, a nie schronisk, przytu³ków czy przechowalni. 

Polski projekt wp³yn¹³ równie¿ na Arattê – organizacjê z Czernihowa. Zajmowa³a siê ona przede
wszystkim pomoc¹ dla dzieci. Teraz dostrzega problem biedy w szerszej perspektywie i chce zaj-
mowaæ siê ca³ymi rodzinami. Jednak najistotniejsze jest to, ¿e ludzie Arraty przeszli ewolucjê od
filantropijnej organizacji zajmuj¹cej siê rozdawnictwem darów pozyskanych za granic¹ do centrum
animacji dzia³alnoœci samopomocowej. Rozpoczynaj¹ kursy dokszta³caj¹ce, a docelowo chc¹ utwo-
rzyæ coœ w rodzaju Szko³y Barki. 

Na „spotkaniach ze Wschodem“ skorzysta³a tak¿e Barka.
Barkowicze szybko dogadali siê z uczestnikami spotkania 
w Chudopczycach, poniewa¿ bariera jêzykowa by³a znikoma.
– Ludzie, którym siê nie powiod³o w ¿yciu, nie zrealizowali
swoich ambicji i ich plany leg³y w gruzach, czêsto przyjmuj¹
postawê roszczeniow¹, myœl¹ sobie, ¿e nie maj¹ tego czy
tamtego, choæ powinni mieæ. A w ¿yciu tak jest, ¿e nic siê
nam nie nale¿y, jeœli sobie tego nie wypracujemy i to jest
podstawowa prawda. Dlatego te „spotkania ze Wschodem“
potrafi¹ sprowadziæ na ziemiê – mówi Krystyna Dorsz.

Polacy podziwiaj¹ ludzi ze wschodnich organizacji za niewyczerpan¹ energiê i chêæ dzia³ania,
natomiast Ukraiñcy mówi¹, ¿e pobyt w Polsce to jak ³adowanie baterii. Potem mo¿na iœæ dalej i robiæ
jeszcze wiêcej. Dlatego obie strony postanowi³y dbaæ o wzajemne kontakty. Zaplanowano ju¿ dwie
wizyty studyjne i wspólny obóz. Wspólnoty Barki maj¹ zaproszenie do Lwowa i Czernihowa. Grupa
z Chudopczyc zosta³a zaproszona na obóz terapeutyczny do Lwowa. Do wspó³pracy chc¹ siê
w³¹czyæ inne organizacje z Ukrainy. 

Jaros³aw Myœliwski, dziennikarz tygodnika „Gwarek” w Tarnowskich Górach
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DDiiaalloogg  kkaasszzuubbsskkii  
nnaa  KKrryymmiiee
Tatarzy Krymscy s¹ mniejszoœci¹ narodow¹, która chce
odzyskaæ swoj¹ odrêbnoœæ kulturow¹ i narodow¹. Jak to
uczyniæ, gdy w³adze Krymu trwaj¹ przy modelu 
rosyjskojêzycznej dominacji, korzeniami siêgaj¹cej 
komunizmu? Okazuje siê, ¿e warto skorzystaæ z dobrych,
sprawdzonych wzorów. Takim przyk³adem okazali siê
Kaszubi, mniejszoœæ narodowa korzystaj¹ca z pe³ni praw 
w pañstwie, które jeszcze przed kilkunastoma laty ¿adnych
praw do jej odrêbnoœci nie uznawa³o.

PPoo  ppiieerrwwsszzee::  nniiee  sszzkkooddzziiææ

Okres rz¹dów Stalina to dla Tatarów Krymskich czasy apokalipsy – deportacja
ca³ego narodu, zakaz u¿ywania jêzyka krymskotatarskiego. Zakazane by³o nau-
czanie go oraz wszelkie badania naukowe z nim zwi¹zane. Biblioteki i archiwa
zosta³y spalone. Szansa na odrodzenie skazanego na œmieræ narodu przysz³a
wraz z rozpadem ZSRR. Szybko jednak siê okaza³o, ¿e rozpad imperium wcale
nie oznacza³ koñca imperialistycznego myœlenia.

W Autonomicznej Republice Krymu na Ukrainie rz¹dz¹ prorosyjcy komu-
niœci. D¹¿¹ do oderwania Krymu od Ukrainy i przy³¹czenia go do Rosji. Czego
innego chc¹ Ukraiñcy i sami Tatarzy pragn¹cy autonomii narodowej w ramach
pañstwa ukraiñskiego. Walka o polityczn¹ dominacjê jednej lub drugiej opcji
odbija siê na systemie oœwiatowym. Choæ ukraiñskie prawo zezwala na tworze-
nie narodowych szkó³, w³adza blokuje wszelkie tego typu inicjatywy. Mimo ¿e
zarówno Ukraiñcom jak i Tatarom uda³o siê uruchomiæ wiele szkó³ narodo-
wych, w³adza nie zmieni³a swojej polityki permanentnego sprzeciwu. Okaza³o

nazwa projektu:
Wspó³praca pozarz¹dowych
organizacji mniejszoœci
etnicznych z samorz¹dem 
w sprawach oœwiaty – 
doœwiadczenia polskie 
i ukraiñskie

autor projektu w Polsce:
Fundacja IDEE

partnerzy za granic¹:
Fundacja Odrodzenie Krymu 
i Fundacja Ukraiñski Dom 
w Bachczysaraju (Krym, Ukraina)



siê, ¿e mo¿na za¿egnaæ ten konflikt poprzez dialog, pokojowe wp³ywanie – tak, ¿eby w³adza nie
chc¹c pomagaæ przynajmniej nie przeszkadza³a. 

O tym, w jaki sposób ruch obywatelski o charakterze narodowym mo¿e doprowadziæ poko-
jowymi metodami do odzyskania prawa do jêzyka i kultury, przekonuje przyk³ad Kaszubów.

PPoo  kkaasszzuubbsskkuu

Ostanie dziesiêciolecie to dla Kaszubów powrót do to¿samoœci, o której kazano im zapomnieæ w cza-
sach PRL-u. Jêzykiem kaszubskim znowu mo¿na pos³ugiwaæ siê nie tylko w domu. Powsta³y liczne
szko³y z wyk³adowym kaszubskim, od wiejskich 3-klasowych podstawówek po liceum. Wszystko dziê-
ki obywatelskiej aktywnoœci, wykorzystaniu swoich praw i „braniu spraw w swoje rêce”. Z pocz¹tku
w³adza czyni³a trudnoœci, podobnie jak to ma miejsce dzisiaj na Krymie. Jednak to w³aœnie poprzez
oddzia³ywanie na œrodowiska akademickie, wy¿sze duchowieñstwo, oraz lobbying w parlamencie 
i ministerstwach zdo³ano osi¹gn¹æ oczekiwane rezultaty. 

KKaannddyyddaaccii

Urszula Doroszewska, koordynator programu w Fundacji IDEE: – We wrzeœniu 2001 r. by³am na
Krymie. Wraz z Andrijem Szczekunem, dyrektorem Fundacji Ukraiñski Dom i Lufti Osmanowem,
dyrektorem Fundacji Odrodzenie Kry-
mu, przygotowaliœmy przyjazd grupy
sta¿ystów do Polski. Rozmawialiœmy 
z trzema dyrektorami szkó³ rosyjskich
w Bachczysaraju i okolicach, którzy ot-
wieraj¹ klasy z ukraiñskim jêzykiem
wyk³adowym, ale boj¹ siê represji ze
strony w³adz oœwiatowych. Zwiedzi-
³am wszystkie trzy szko³y. Wisz¹ w nich
liczne portrety Lenina, czerwone gwiaz-
dy i m³oty, w szkolnym muzeum pie-
czo³owicie przechowywane s¹ dyplomy nieistniej¹cych ju¿ miejscowych ko³chozów oraz popiersia
Lenina.... Poniewa¿ w szko³ach tych nie ma map wspó³czesnej Europy, a s¹ jedynie mapy ZSRR, ofia-
rowa³am im mapy polityczne Europy, które bardzo im siê podoba³y. Do Polski przyjedzie dwóch
dyrektorów krymskich szkó³, trzeciego nie puœci³y rejonowe w³adze oœwiatowe”.

Takie wra¿enia towarzyszy³y przygotowaniom do wizyty w Polsce szesnastu dzia³aczy oœwia-
towych z Krymu: Ukraiñców i Tatarów Krymskich, o których mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ ludŸmi z dru-
giej strony barykady. W gronie osób zaproszonych znalaz³a siê tak¿e Ludmi³a Piechar maj¹ca opiniê
najbardziej twardog³owej, zagorza³ej przeciwniczki narodowoœciowych szkó³ tatarskich i ukraiñskich.
I choæ w ci¹gu ostatnich lat na Krymie s³abnie wp³yw komunistów, a wiêc i samej Piecharowej, to
jednak nie przyjê³a ona zaproszenia do Polski, zezwalaj¹c jedynie na wyjazd dwóm dyrektorom.
Niestety realizacji projektu nie byli przychylni wy¿si urzêdnicy ministerstwa edukacji Autonomicznej
Republiki Krymu, zdeklarowani komuniœci, dla których celem jest wy³¹cznie rosyjskojêzyczne szkol-
nictwo. W sumie zaproszenie przyjêli m.in. aktywni dzia³acze ze szkó³ tatarskich we wsi Majskoje,
Sowieckoje i Stary Krym, jak równie¿ kierownicy wydzia³ów oœwiaty rejonowej administracji 
w Eupatorii.
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WWiizzyyttaa  wwiieelluu  zzddzziiwwiieeññ

Dziesiêciodniowa wizyta w Polsce mia³a dostarczyæ konkretnych przyk³adów, bo przede wszystkim
w³aœnie praktycznej wiedzy potrzebowali goœcie z Krymu. W czêœci teoretycznej dr Tomasz
Wicherkiewicz, specjalista w dziedzinie jêzyków narodowych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza,
opowiada³ o Europejskiej Karcie Jêzyków. Dyskusja po wyk³adzie pokaza³a, jak bardzo na Ukrainie
brakuje wiedzy na temat statusu jêzyków mniejszoœci ¿yj¹cych w tym kraju.

Potem odby³o siê spotkanie w siedzibie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Kolejne, w Urzê-
dzie Wojewódzkim, prowadzi³a kurator oœwiaty opowiadaj¹c o reformie szkolnictwa w Polsce.
Uczestnicy otrzymali materia³y w jêzyku rosyjskim, co dope³ni³o pozytywnego wra¿enia ze spotkania
z wysokiej rangi urzêdniczk¹, która by³a kompetentna i do tego jeszcze uprzejma!

Kolejny dzieñ to wizyta w oliwskim Liceum Programów Indywidualnych i spotkanie z Rzecz-
nikiem Praw Ucznia – policjantk¹, aspirantk¹ Lucyn¹ Czarnieck¹, odpowiedzialn¹ za prewencjê 
w œrodowisku nieletnich. Goœcie z Krymu mieli okazjê poznaæ programy policji maj¹ce na celu ochro-
nê dzieci przed przestêpczoœci¹, zarówno bêd¹cych jej ofiarami, jak sprawcami. Wywo³a³o to spore
wra¿enie na sta¿ystach, bo jak przyznali, milicja na Ukrainie w ogóle nie zajmuje siê tak¹ profilaktyk¹. 

Ze szczególnym zainteresowaniem przyjêta zosta³a wizyta w Centrum Liderów i Wycho-
wawców im. Pedro Arrupe w Gdyni. Udzia³ w lekcjach by³ okazj¹ do poznania nowych metod
nauczania. Kolejne spotkanie, ze starost¹ powiatu kartuskiego Janin¹ Kwiecieñ, by³o okazj¹ do
przyjrzenia siê dzia³alnoœci oœwiatowej powiatu. Koordynacja podleg³ych powiatowi placówek – od
szkó³, po oœrodki szkolno-wychowawcze, dom dziecka czy oœrodki pomocowe - zrobi³a wra¿enie na
goœciach, tym wiêksze, gdy dowiedzieli siê, ¿e po³owa bud¿etu jakim dysponuje starostwo jest przez-
naczana w³aœnie na dzia³alnoœæ tych placówek. 

Wizyty w kaszubskich szko³ach we
wsiach Mojusz i G³odnica oraz w Siera-
kowicach mia³y pos³u¿yæ jako przyk³ady
„lokalnej zaradnoœci”. Grono nauczyciel-
skie wraz z rodzicami dzieci uczêszcza-
j¹cych do szkó³ przy wsparciu samorz¹-
du skutecznie odbudowuje kaszubsk¹
kulturê i oœwiatê na tym najmniejszym
z poziomów, czyli we wsiach i gminach
wiejskich. Szczególnie zapad³y w pamiê-

ci odwiedziny w niepublicznej szkole wiejskiej, prowadzonej przez ma³¿eñstwo Bobrowskich. Szko³a
– czyli w sumie dwie klasy lekcyjne oraz klasa komputerowa – „jeden komputerek na stryszku i w³asna
strona internetowa”. Szybko mo¿na by³o siê przekonaæ, dlaczego tak malutka szko³a funkcjonuje i ma
siê dobrze – przede wszystkim dziêki zapa³owi i pomys³owoœci osób, które j¹ tworz¹. 

PPrreezzyyddeenntt  bbeezz  bbuuttóóww  cczzyyllii  pprrzzyykk³³aadd  iiddzziiee  zz  ggóórryy

Ostatniego dnia wizyty sta¿ystów z Ukrainy zaplanowana by³a konferencja prasowa. Jednak¿e
uprzednio zapowiedziani dziennikarze t³umnie odwo³ali swoje przybycie. Powód? Wizyta w Gdañsku
prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego, który m.in. uda³ siê do miejscowego meczetu. Dobrze ode-
brane zosta³o, zw³aszcza przez obecnych tam sta¿ystów, zachowanie prezydenta, który wchodz¹c do
meczetu zdj¹³ buty, zgodnie z islamsk¹ tradycj¹, okazuj¹c w ten sposób swój szacunek dla religii.
Trzeba dodaæ, ¿e wœród obecnych tam Rosjan byli tacy, którzy nigdy jeszcze nie byli w meczecie,
mimo ¿e znajduj¹ siê one w ich rodzinnych miastach.
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O tym, ¿e historia potrafi pl¹taæ losy ca³ych narodów, dobrze wiedz¹ wszyscy przesiedleni Ukraiñcy.
Z dnia na dzieñ musieli nauczyæ siê ¿yæ obok gospodarzy tej ziemi, tak by z czasem staæ siê jedny-
mi z nich. Wicestarosta Bytowa, gdzie równie¿ goœcili sta¿yœci, jest z pochodzenia Ukraiñcem.
Spotkanie z nim odbywa³o siê w koœciele greckokatolickim, otwartym przed kilku laty w budynku
dawnego zboru protestanckiego. Rozmowê o przesiedleniach w ramach akcji „Wis³a” uzupe³ni³a
wystawa w pobliskim zamku, zorganizowana m.in. z pomoc¹ finansow¹ w³adz miejskich. Fakt
wsparcia przez w³adze  miejskie tego typu wystawy goœcie z Ukrainy uznali za godny podziwu.

KKoonniieecc  eettaappuu

Zakoñczenie 10-dniowej wizyty ukraiñskich sta¿ystów 
w Polsce zamyka³o równie¿ polski etap programu. Jednym 
z najwa¿niejszych rezultatów jest chyba œwiadomoœæ potrze-
by tolerancji: miêdzy religiami i narodami – tymi wiêkszymi 
i ca³kiem ma³ymi. Tolerancji nie tylko miêdzy wielkimi tego
œwiata, ale przede wszystkim w ma³ej wsi czy miasteczku.
Bez tolerancji i szacunku na pewno nie by³oby w Bytowie ukraiñskiego wicestarosty, nie by³o by
kaszubskich szkó³. I Polacy, i Kaszubi, i Ukraiñcy s¹ gospodarzami tej ziemi. Nie stoj¹ po przeciwnych
stronach barykady. Te refleksje sta³y siê udzia³em sta¿ystów po wizycie w Polsce. Byli wœród nich tacy,
którzy wczeœniej kwestie równych praw mniejszoœci narodowych odczuwali jako zagro¿enie. Po wiz-
ycie w Polsce zmieniali sposób postrzegania relacji ukraiñsko-rosyjskich, czy tatarsko-rosyjskich.
Przekonywali siê, ¿e jedyn¹ naturaln¹ droga rozwi¹zania problemu mniejszoœci, otwierania szkó³ tatar-
skich i ukraiñskich, jest wspó³praca bez wzajemnej wrogoœci.

Po powrocie na Krym dyrektorzy szkó³ zostali poproszeni przez w³adze oœwiatowe o przygo-
towanie relacji ze sta¿u. Referaty spotka³y siê z ciep³ym przyjêciem i zosta³y przekazane do mini-
sterstwa oœwiaty, gdzie równie¿ wzbudzi³y zainteresowanie. Czy oznacza to pocz¹tek odwil¿y?

TTrrzzyy  nnaa  ttrrzzyy  

Trzy szkolenia na Krymie mia³y zaanga¿owaæ – podobnie jak podczas wizyty w Polsce – wszystkie
strony konfliktu. Uczestniczyli w nich zatem i przedstawiciele miejscowych w³adz samorz¹dowych,
urzêdnicy oœwiatowi, i pozarz¹dowcy dzia³aj¹cy na rzecz tworzenia szkó³ z jêzykiem narodowym

Ka¿de ze spotkañ mia³o przebiegaæ wed³ug podobnego scenariusza. Pierwszego dnia dr Wicher-
kiewicz prezentowa³ Europejsk¹ Kartê Jêzyków i jej praktyczne zastosowanie w Europie. Nastêpnie
Renata Mistarz opowiada³a o historii i problemach szkolnictwa kaszubskiego w Polsce. Po tym wstêpie
uczestnicy szkoleñ mieli okazjê zapoznaæ siê ze sprawozdaniami sta¿ów w Polsce, które by³y
wprowadzeniem do dyskusji o problemach towarzysz¹cych organizowaniu szkó³ ukraiñskich i tatar-
skich. Oprócz tego zorganizowano dyskusje w miejscowych wielojêzycznych szko³ach.

UUkkrraaiiññsskkii  DDoomm

Andrij Szczekun szefuje od lat organizacji Ukraiñski Dom w Bachczysaraju wspieraj¹cej kszta³cenie 
w jêzyku ojczystym. Dla wielu uczestników szkolenia w Starym Krymie, by³ on przyk³adem dzia³acza
spo³ecznego, który w ramach organizacji pozarz¹dowej zdo³a³ znacz¹co przyczyniæ siê do wsparcia
narodowego szkolnictwa. Wiele kierowanych do niego pytañ dotyczy³o konkretnych problemów 
w organizowaniu nauczania, w zdobyciu podrêczników, znalezieniu nauczycieli jêzyka. Szczekun
zachêca³ do prowadzenia takich dzia³añ w ramach organizacji pozarz¹dowej. 
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Sta¿yœci po wizycie 
w Polsce zmieniali sposób
postrzegania relacji
ukraiñsko-rosyjskich, czy
tatarsko-rosyjskich.
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Wyst¹pienie Szczekuna wywo³a³o ¿yw¹ dyskusjê miêdzy uczestnikami szkolenia, wœród których
byli zarówno ludzie w³adzy, jak i dzia³acze narodowi. Okaza³o siê, jak wiele spornych spraw mo¿na
wyjaœniæ poprzez dyskusje czyli pokojowe rozwi¹zanie naros³ego przez lata konfliktu. 

Tak¿e seminarium w Bachczysaraju by³o okazj¹ do spotkania przy jednym stole skonfliktowanych
stron. Miejscowa administracja czyni³a trudnoœci w otwarciu tatarskiej szko³y. Lufti Osmanow 
z Fundacji Odrodzenie Krymu chc¹c pomóc w rozwi¹zaniu konfliktu zaprosi³ Ludmi³ê Piechar – naczel-
nika wydzia³u oœwiaty, na sta¿ do Polski. Choæ Piechar nie pojecha³a, to jednak sam fakt zaproszenia
jej uczyni³ pozytywne wra¿enie na w³adzach krymskich i nastawi³o je przychylnie do projektu Fundacji
IDEE. 

W spotkaniu uczestniczy³y równie¿ przedstawicielki ministerstwa oœwiaty, które jednak mani-
festowa³y swoje niezadowolenie z przebiegu seminarium, krytycznie komentuj¹c za³o¿enia ca³ego
projektu. Najwa¿niejsze jednak okaza³o siê przekonanie, ¿e skoro w³adza, i to szczebla ministerial-
nego, uczestniczy w takich spotkaniach, to jest to jakaœ forma akceptacji, a na pewno przyzwolenia na
pronarodowoœciowe dzia³ania na Krymie.

SSttaa¿¿yyœœccii

W trakcie ka¿dego z trzech seminariów sprawozdania ze sta¿y w Polsce okaza³y siê niezwykle istotne
dla przebiegu ca³ego spotkania. W D¿ankoju referowa³ Stanis³aw ¯akow, przewodnicz¹cy Rady
Rejonu D¿ankoj, znany dotychczas z pogl¹dów zachowawczych i komunistycznych. Rozpocz¹³ od
stwierdzenia, ¿e po wizycie w Polsce jest przekonany, ¿e kraj ten idzie w³aœciw¹ drog¹, co powinno

byæ przyk³adem dla Ukrainy. Zapro-
ponowa³ równie¿ wspó³pracê D¿ankoj
z wybranym polskim regionem. Takie
s³owa oraz aktywny udzia³ ¯akowa 
w dalszej czêœci seminarium zrobi³y
dobre wra¿enie na reszcie uczestni-
ków, zw³aszcza zaœ na jego wspó³-
pracownikach. 

W Bachczysaraju relacjê z wizyty
w Polsce z³o¿y³o troje dyrektorów
szkó³. Przyznali, ¿e poznanie polskich

doœwiadczeñ w zakresie tworzenia szkó³ czy klas narodowych da³o im nie tylko fachow¹ wiedzê na
ten temat, ale tak¿e gruntownie zmieni³o ich sposób myœlenia. Jeden z nich stwierdzi³, ¿e najwiêkszym
szokiem w Polsce by³ dla niego udzia³ w lekcji, w trakcie której nauczycielka prowadz¹ca usiad³a na
stole, co jemu samemu wydawa³o siê rzecz¹ nie do pomyœlenia. Dziêki temu wydarzeniu, jak przyz-
na³, zrozumia³ wiele innych spraw w Polsce.

WWiizzyyttyy

Program seminariów zak³ada³ wizyty w szko³ach, w których dzia³aj¹ klasy z jêzykiem narodowym. 
W Starym Krymie by³a to szko³a prowadzona przez Ajszê Czabanow¹. Historia jej dzia³alnoœci niejako
w pigu³ce pokazuje drogê od trudnych pocz¹tków przy wprowadzaniu jêzyka krymskotatarskiego po
akceptacjê takich dzia³añ ze strony w³adz oœwiatowych. Jedenaœcie lat temu Czabanowa jako jedna 
z pierwszych nauczycielek na Krymie stworzy³a klasê krymskotatarsk¹, potem rozbudowan¹ do
szko³y, przy nieustaj¹cym sprzeciwie w³adz. Relacje zmieni³y siê niespe³na dwa lata temu, kiedy zaczêto
doceniaæ wysoki poziom szko³y, wrêcz chwal¹c siê t¹ placówk¹ przed prze³o¿onymi. 



W okolicach D¿ankoju seminarzyœci zwiedzili piêæ ró¿nych szkó³. Szczególny podziw budzi³y
szko³y ze wsi Pobiednoje, Jarkoje i Majskoje, gdzie przed niespe³na dwoma laty powsta³y klasy
ukraiñskie. Nie by³o to efektem zewnêtrznej pomocy, ale spontanicznego dzia³ania rodziców, nauczy-
cieli i uczniów. Lufti Osmanow i Andrij Szczekun od razu zaproponowali w³¹czenie tych szkó³ do pro-
gramów przez siebie prowadzonych, co mia³o skutkowaæ kontaktami z organizacjami z ca³ej Ukrainy,
a tak¿e uwzglêdnieniu rodziców z tych szkó³ w planach szkoleñ komitetów rodzicielskich. 

W trakcie szkolenia w Bachczysaraju jego uczestnicy odwiedzili rosyjsk¹ szko³ê. W podziw
wprowadzi³a m³odzie¿ z dziesi¹tej klasy w tej szkole, przez dwa lata uczestnicz¹ca w lekcjach naro-
dowiedenija bêd¹cych autorskim programem jednej z nauczycielek. Uczniowie ci podali goœciom
kawê wedle obyczaju tatarskiego, zaœpiewali kilka tatarskich pieœni. Najwiêksze wra¿enie zrobi³o to na
ogl¹daj¹cych pokaz Tatarach.

KKiillkkaa  rreefflleekkssjjii

Kaszubi i Krymscy Tatarzy to mniejszoœci narodowe, które nie maj¹ swoich w³asnych pañstw. To klu-
czowy argument za wyborem kaszubskiego przyk³adu, który wydajê siê byæ wzorcowy. Inn¹,
niezmiernie wa¿n¹ rzecz¹, jest powszechne wœród Kaszubów myœlenie: „jesteœmy dobrze zorgani-
zowana mniejszoœci¹, która cieszy siê ze swojej narodowej autonomii, ale Polska to nasz kraj”. Takiego
przyk³adu nie sposób opowiedzieæ, trzeba go zobaczyæ na w³asne oczy. Temu w³aœnie s³u¿y³ sta¿ 
w Polsce. Dla Tatarów, Ukraiñców i Rosjan jest to o tyle istotne, ¿e przez wiêkszoœæ z nich ruchy naro-
dowoœciowe, mniejszoœciowe, s¹ widziane jako zagro¿enie dla pañstwa, a na pewno dla rosyjskiej
dominacji, kulturowej i politycznej, bêd¹cej spadkiem po ZSRR. 

Zdaniem Urszuli Doroszewskiej z Fundacji IDEE takie postrzeganie problemu narodowoœ-
ciowego na Krymie mo¿na zmieniæ. Zw³aszcza teraz, kiedy jest „dobra pogoda” na polskie programy.
Dlaczego? Bo Polska postrzegana jest jako bliski kraj – „Polacy s¹ przecie¿ z tego samego systemu”. 
A jeœli tak, to trzeba wprowadzaæ zmiany, kontynuuj¹c sta¿e w Polsce, zacieœniaj¹c wspó³pracê i wy-
mianê doœwiadczeñ Kaszubów i Krymskich Tatarów.

Marcin Bank, Stowarzyszenie Wydawców Polskiej 
Niezale¿nej Prasy Lokalnej w Warszawie
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BBaa³³kkaannyy  oodd  ppooddssttaaww
Chcieli podzieliæ siê doœwiadczeniami. Zaszczepiæ chêæ do
dzia³ania równie¿ na Ba³kanach. Efekt by³ zaskakuj¹cy.
Powsta³o trzynaœcie stowarzyszeñ, które opracowa³y 
i zrealizowa³y w³asne projekty. Co wiêcej, powsta³a idea ca³ej
sieci wspó³pracuj¹cych ze sob¹ placówek o wspólnej nazwie
„Skola plus”. Ich koordynatorem i opiekunem mia³oby byæ
Ma³opolskie Towarzystwo Oœwiatowe, bo jak ¿artobliwie
podkreœli³ Radojica Mojsijev – Polska, jak wiadomo, 
le¿y na Ba³kanach!

„Demokracja od podstaw” to projekt, który Ma³opolskie Towarzystwo Oœwia-
towe przez rok prowadzi³o na Ba³kanach korzystaj¹c z dotacji Programu RITA.
Jak siê okaza³o, nasze sukcesy w Polsce sta³y siê przyk³adem i zachêt¹ do dzia-
³ania w Kosowie, Boœni, Albanii i Serbii.

Wszystko zaczê³o siê jeszcze w 1988 roku. Wówczas powsta³o Ma³opolskie
Towarzystwo Oœwiatowe stawiaj¹ce sobie za cel utworzenie niezale¿nej 
i niepañstwowej szko³y spo³ecznej. Mia³aby ona pozostaæ niezwi¹zana z jak¹kol-
wiek parti¹ polityczn¹ ani koœcio³em, a przede wszystkim radosn¹ i przyjazn¹ dziec-
ku. Jak wierzyli twórcy, zadaniem tego typu placówki jest nie tylko przekazy-
wanie wiedzy, ale przede wszystkim wychowywanie do ¿ycia w wolnym kraju. 
– Zdawaliœmy sobie sprawê, ¿e czekaj¹ nas g³êbokie przemiany ekonomiczne,

Inicijative w Belgradzie (Serbia), Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia
Psychicznego w Nowym Sadzie (Serbia), Zwi¹zek Zawodowy Nauczycieli
Kosowa Sbashk, Kosowska Akcja na rzecz Inicjatyw Obywatelskich (KACI)
w Prisztinie 
Bu³garia: Akademia „Emilijan Stanev“ w Sofii 

nazwa projektu:
Demokracja od podstaw

autor projektu w Polsce:
Ma³opolskie Towarzystwo
Oœwiatowe

partnerzy za granic¹:
Jugos³awia: Zrzeszenie Ma³ych 
i Œrednich Przedsiêbiorstw
Prywatnych w Wojwodinie, 
Zwi¹zek Zawodowy Nauczycieli
w Wojwodinie, „Dzieci, Rodzice
– Edukacja, Kultura“ w Po¿edze
(Serbia), Stowarzyszenie na
rzecz Demokracji i Edukacji
Demokratycznej Gradanske



spo³eczne i kulturowe – twierdzi Alicja
Derkowska, jedna z za³o¿ycielek i obec-
na prezes MTO. – Ludzi trzeba by³o
zacz¹æ przygotowywaæ do ¿ycia w tym
nowym œwiecie! Wiedzieliœmy, ¿e nasi
wychowankowie kiedyœ pójd¹ na stu-
dia i z czasem oni zaczn¹ kierowaæ kra-
jem.

W 1989 roku w Nowym S¹czu
MTO otworzy³o szko³ê. Przed pierw-

szym zebraniem grupa zapaleñców w³asnorêcznie przygotowa³a plakaty zachêcaj¹ce tych, którzy s¹
zainteresowani powstaniem szko³y, do wspólnego spotkania. Przyszli rodzice i nauczyciele. Zamiast
gotowego projektu us³yszeli proste pytanie: co chc¹ zmieniæ i jak ma wygl¹daæ ta „inna szko³a”. Ustalili,
¿e klasy maj¹ byæ mniejsze ni¿ w szko³ach publicznych oraz konieczny jest silny nacisk na naukê
jêzyków obcych. W sierpniu 1989 roku otrzymali zgodê na otwarcie placówki. Pocz¹tki by³y
skromne. Zaledwie jedna, czternastoosobowa klasa mia³a zajêcia w wynajêtym M-3, a grupka
nauczycieli by³a zatrudniona na godziny zlecone. – To cud Bo¿y, ¿e uda³o siê tê szko³ê utrzymaæ –
podkreœla Derkowska. 

Za rok zg³osi³o siê ju¿ stu chêtnych. Tylko piêædziesiêciu zosta³o przyjêtych do trzech klas. Co
ciekawe, te trzy klasy stanowi³y ju¿ dwie szko³y. Rodzice chcieli, by daæ dzieciom podstawy ekonomii.
Ówczesna wiceminister edukacji Anna Radziwi³³ wykluczy³a tak¹ mo¿liwoœæ, chocia¿by z tego
powodu, ¿e konieczne by³y inne typy œwiadectw. Dlatego te¿ utworzono Spo³eczne Liceum

Ekonomiczne przy Spo³ecznym Liceum Ogólnokszta³c¹-
cym o wspólnej nazwie SPLOT. Mieszkanie okaza³o siê za
ciasne, wiêc szko³a przenios³a siê do budynku dawnego
hotelu robotniczego. Zajêli tam pó³ piêtra obok hufca pracy,
szko³y muzycznej oraz indywidualnych lokatorów. Jednak
tutaj równie¿ szybko zaczê³o brakowaæ miejsca, wiêc ca³a
placówka przenios³a siê do budynku by³ego ¿³obka kole-
jowego, gdzie ma sw¹ siedzibê do dzisiaj. Z czasem SPLOT
wzbogaci³ siê o... klasy ósme podstawówki, które mia³y byæ
swoist¹ zerówk¹ dla liceum. Obecnie szko³a sk³ada siê 

z gimnazjum i liceum, za to nie ma „ekonomika”. I choæ zgodnie ze zmienionymi przepisami nie istniej¹
ju¿ zespo³y szkó³ spo³ecznych – SPLOT dzia³a jakby na przekór obowi¹zuj¹cym trendom. 

Szko³a, zgodnie z ¿yczeniem rodziców, du¿y nacisk k³adzie na naukê jêzyków obcych. W ka¿dej
klasie jest szeœæ godzin jêzyka angielskiego oraz cztery niemieckiego lub francuskiego.  Poza tym chêt-
ni mog¹ uczyæ siê w³oskiego, szwedzkiego lub esperanto. W ka¿dej klasie czêœæ zajêæ prowadzi native
speaker. Dlatego nikogo nie dziwi, ¿e na szkolnych korytarzach, podczas przerw czêsto s³yszy siê roz-
mowy w obcych jêzykach. Uczniowie, nie maj¹ innego wyjœcia chc¹c porozumieæ siê z zagraniczny-
mi nauczycielami. – Nie mówiê, ¿e nasi uczniowie s¹ lepsi od tych z innych szkó³, ale ka¿dy potrafi siê
porozumieæ z obcokrajowcem – podkreœla Alicja Derkowska. – Chcemy ich wychowaæ na ludzi
otwartych, ciekawych œwiata. Równie wa¿ne jest dla nas, by wszczepiæ w nich ducha obywatelskiego
i wychowaæ ich na œwiadomych obywateli pañstwa demokratycznego. Chcemy, by w przysz³oœci nie
siedzieli z za³o¿onymi rêkami i czekali, a¿ ktoœ coœ za nich zrobi! Ci¹gle im powtarzamy „coœ ci siê nie
podoba? - zrób coœ, by to zmieniæ! Sam, lub z innymi, za³ó¿ stowarzyszenie, walcz o coœ!”
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Chcemy wychowaæ
uczniów na ludzi
otwartych, ciekawych 
œwiata. Równie wa¿ne jest
dla nas, by wychowaæ ich
na œwiadomych obywateli
pañstwa demokratycznego.



Szko³a siê rozrasta³a. Rodzice, czêsto sami, pomagali znaleŸæ dobrych nauczycieli. Ci równie¿
g³êboko zaanga¿owali siê w swoj¹ pracê i – w myœl szkolnych idea³ów – nie czekali z za³o¿onymi
rêkami. To w³aœnie nauczyciel biologii Grzegorz Tabasz zaszczepi³ swoim uczniom mi³oœæ do p³azów.
Same zajêcia i wycieczki do Rytra nie wystarczy³y. Wkrótce uczniowie za³o¿yli Greenworks – sto-
warzyszenie czynnej ochrony p³azów. Zaczêli stawiaæ p³otki wokó³ dróg, a w okresie lêgowym
przenosiæ ropuchy przez drogê do stawów, gdzie zwierzêta odbywa³y swój doroczny rytua³
godowy. Nawi¹zali œcis³¹ wspó³pracê z gmin¹, co zaowocowa³o miêdzy innymi wspólnym
wydaniem dwujêzycznego folderu turystycznego. Wkrótce m³odzi dzia³acze Greenworks zaczêli
przygotowywaæ w³asne wnioski o granty tak skutecznie, ¿e dostali nagrodê Ministra Ochrony
Œrodowiska oraz Fundacji Forda. Wspólnie zorganizowali te¿ seminarium dla nauczycieli biologii 
z okolicznych wsi oraz nawi¹zali kontakty ze S³owakami. – To równie¿ zas³uga tego, ¿e nasza
m³odzie¿ jest ju¿ inna. To oni sami zaczynaj¹ wci¹gaæ nauczycieli i swoich kolegów w inne myœlenie!
– zauwa¿a dyrektorka.

SPLOT wydaje równie¿ szkolna gazetkê. Zorganizowano nawet warsztaty dziennikarskie
po³¹czone z wyjazdem na Krym. W szkole aktywnie dzia³a Klub Europejski, który miêdzy innymi
organizuje konkursy. Nagrod¹ w jednym z nich by³ wyjazd do Belgii. Delegacja szko³y dosta³a
zaproszenie do Japonii na Konferencjê
Szkó³ Demokratycznych. 

Jak podkreœla Alicja Derkowska,
szkolny statut zawiera przepis mówi¹-
cy o wspieraniu organizacji pozarz¹do-
wych, co ma s³u¿yæ realizacji g³ównej
misji MTO – budowaniu spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego. Ka¿dy uczeñ ma
obowi¹zek odpracowania okreœlonej
iloœci godzin jako wolontariusz. 

WWiieelloogg³³oowwyy  rroobbii¹¹  ffuurroorrêê  nnaa  BBaa³³kkaannaacchh

Jak to siê sta³o, ¿e MTO pojawi³o siê w Kosowie? Pomys³ wyszed³ od Julie Bourdeaux, wiceprezes
MTO, Amerykanki od lat pracuj¹cej w SPLOCIE. – To Julie by³a zafascynowana Ba³kanami – podkreœla
Alicja Derkowska. – W 1997 roku pojecha³a do Belgradu i Kosowa. Powiedzia³a, ¿e chêtnie zrobi coœ
wspólnie, nawi¹za³a kontakty z Fundacj¹ Sorosa. Mieli coœ zrobiæ dla albañskich nauczycieli. Sytuacja
wówczas by³a taka, ¿e albañskie dzieci w Kosowie mia³y lekcje w domach, bo nie chcia³y uczyæ siê
wed³ug programu serbskiego. Rodzice przez ca³e lata op³acali prywatnych nauczycieli. 

W 1998 r. MTO dwukrotnie zorganizowa³o warsztaty dla nauczycieli i dyrektorów albañskich
szkó³ w Kosowie. Kolejny wyjazd by³ zaplanowany na 1999. Niestety wybuch³a wojna. Zamiast tego
powsta³ inny projekt, zupe³nie oryginalny, który wymusi³a sytuacja. Nieopodal Nowego S¹cza, 
w Go³kowicach mieœci³ siê obóz dla uchodŸców z Kosowa. Julie Bourdeaux i Alicja Derkowska
wybra³y siê, by zobaczyæ, czy nie trafi³ tam ktoœ ze znajomych Albañczyków. Stwierdzi³y, ¿e choæ
warunki w obozie by³y dobre, to brakowa³o w nim prawdziwej szko³y. Na szczêœcie wœród
uchodŸców znalaz³ siê jeden dyrektor, czterech nauczycieli i kilku studentów chêtnych do pracy.
Wkrótce dzieci nie tylko mog³y dokoñczyæ rok szkolny, ale równie¿ otrzyma³y prawdziwe œwiadec-
twa podpisane przez krakowskiego kuratora oœwiaty.

– Po wojnie dalej jeŸdzi³yœmy na Ba³kany – opowiada Derkowska. – W 2001 r. Program RITA
zainspirowa³ nas, by podzieliæ siê swymi doœwiadczeniami z tamtejszymi szko³ami. Wyst¹piliœmy 
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o grant na program „Demokracja od Podstaw”. Chcieliœmy
przeszkoliæ grupê rodziców i nauczycieli z krajów ba³kañ-
skich. 

W za³o¿eniach projekt sprowadza³ siê do pomocy
grupom z Kosowa, Serbii, Wojwodiny i Bu³garii w budowa-
niu spo³eczeñstwa demokratycznego od podstaw. Pamiê-
taj¹c w³asne doœwiadczenia w organizowaniu nietypowej
szko³y, a przede wszystkim w d¹¿eniu do zmiany œwiado-
moœci i postaw uczniów, postanowili wykorzystaæ je na

Ba³kanach. Mieli nadziejê, ¿e uda siê przeprowadziæ szkolenia dla grupy z³o¿onej z nauczycieli, dyrek-
torów szkó³ i lokalnych spo³eczników. Efektem mia³o byæ powstanie na Ba³kanach stowarzyszeñ typu
„rodzice – nauczyciele – w³adze lokalne” oraz pomoc w ich dzia³aniu. Pomys³odawcy mieli nadziejê,
¿e w ten sposób uda siê choæ kilka takich projektów. W Nowym S¹czu zaplanowali dziesiêciodniowe
warsztaty, dotycz¹ce przede wszystkim nauki aktywnego s³uchania, umiejêtnoœci wspó³pracy, podej-
mowania decyzji grupowych, negocjacji, zak³adania organizacji pozarz¹dowych, pracy z wolontariu-
szami, wspó³pracy z mediami, zdobywania funduszy i planowania. 

W lutym 2001 r. Alicja Derkowska i Julie Bordeaux wyruszy³y na Ba³kany. Podczas tej podró¿y
odwiedza³y szko³y i uzgadnia³y szczegó³y wspó³pracy prowadz¹c te¿ rekrutacjê na kwietniowe 
warsztaty. Ostatecznie na pierwszy termin zg³osi³o siê 30 Serbów z Wojwodiny, dwóch Serbów 
z Republiki Serbskiej w Boœni (Srebrenica), dziewiêcioro Albañczyków i Boœniak z Kosowa oraz troje
Albañczyków z Albanii. Choæ gospodarze pocz¹tkowo obawiali siê konfliktów na tle etnicznym w tak
zró¿nicowanej grupie, lêki okaza³y siê nieuzasadnione. Zajêcia odbywa³y siê przewa¿nie w trzech
zespo³ach. Ich uczestnicy zostali podzieleni w ten sposób, aby ³atwiej by³o dobraæ t³umaczy, choæ i tak
w jednej z grup trzeba by³o oprócz t³umaczenia na albañski zorganizowaæ dodatkowe, na boœniacki,
gdy¿ jeden z uczestników, Boœniak, koniecznie chcia³ w niej pozostaæ. Jak podkreœlaj¹ organizatorzy,
starali siê nie wymuszaæ wspó³pracy pomiêdzy ró¿nymi grupami etnicznymi. Jednak szybko pocz¹t-
kowa rezerwa i skrêpowanie zast¹pi³a akceptacja i wzajemna ¿yczliwoœæ. W Nowym S¹czu, Serb
robi¹cy zdjêcia Albañczykom z Kosowa nie by³ niczym osobliwym. 

G³ównym tematem zajêæ by³y porady w jaki sposób zarejestrowaæ stowarzyszenie wspieraj¹ce
szko³ê i do czego jest ono potrzebne. Grupy  z konkretnych szkó³ same przygotowywa³y statut dla
swoich stowarzyszeñ. Tu polscy trenerzy musieli siê wykazaæ
znajomoœci¹ przepisów poszczególnych krajów, by móc
przedstawiæ procedury, które trzeba bêdzie na miejscu
dope³niæ. Kolejnym efektem ich pracy by³o przygotowanie
pierwszego projektu oraz wniosku o grant na jego realiza-
cjê. – Praca z nimi by³a fascynuj¹ca – wspomina Alicja Der-
kowska. – Zobaczyliœmy, ¿e przecie¿ my na pocz¹tku pope³-
nialiœmy te same b³êdy. Chcieliœmy zrobiæ wszystko na raz!

Bardzo wa¿nym uzupe³nieniem warsztatów by³y wizy-
ty w okolicznych szko³ach. By³y to placówki, które wspiera³y stowarzyszenia za³o¿one przez rodziców
i nauczycieli. Dla obcokrajowców stanowi³y przyk³ad zmian, jakie mog¹ nast¹piæ, gdy szko³a ma
odpowiednie wsparcie ze strony miejscowej spo³ecznoœci. Wkrótce okaza³o siê, ¿e szko³a 
w Wielog³owach robi furorê na Ba³kanach! Wszyscy uczestnicy s¹deckich warsztatów, teraz u siebie
chc¹ koniecznie zorganizowaæ parlament szkolny dok³adnie w ten sam sposób. Poza tym, ba³kañscy
goœcie odwiedzali m.in. kolegium nauczycielskie, technikum rolnicze oraz szko³ê specjaln¹. Wszystkie
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placówki by³y podobne do tych, w których obecnie pracuj¹ Serbowie, Boœniacy czy Albañczycy. 
Z pocz¹tkiem maja goœcie powrócili do swych krajów, by na miejscu wprowadzaæ projekty w ¿ycie.
W czerwcu trenerki MTO odwiedzi³y zaprzyjaŸnione szko³y, by na miejscu zobaczyæ jak uczestnicy
warsztatów realizuj¹ swoje zamierzenia. I w tym momencie rzeczywistoœæ przekroczy³a oczekiwania...

KKssii¹¹¿¿kkii,,  rryybbkkii  ii  ssppoossóóbb  nnaa  ddyyrreekkttoorraa

– Gdy po szeœciu tygodniach pojecha³yœmy z Julie na Ba³kany, uczestnicy naszego programu byli 
z siebie dumni – opowiada prezes MTO. – Zarejestrowali ju¿ stowarzyszenia, czêsto chwalili siê, ¿e
maj¹ ju¿ swoje logo, piecz¹tki i papeterie. Nie brakowa³o te¿ pierwszych trudnoœci. W Srebrenicy
okaza³o siê, ¿e ¿aden dyrektor szko³y nie wyra¿a zgody, by zarejestrowaæ tam stowarzyszenie.
Powiedzia³am im, ¿e myœmy przechodzili przez te same problemy, a prostym wyjœciem jest zareje-
strowanie swej organizacji we w³asnym domu!

Jednym z wa¿nych punktów programu dzielenia siê doœwiadczeniami by³o przyznawanie ma³ych
grantów na pierwsze projekty. Chodzi³o przede wszystkim o to, by uczestnicy nie rozczarowali siê
tym, ¿e mog¹ spotkaæ siê z odmow¹ sponsora ju¿ za pierwszym razem. Ich projekty zosta³y wsparte
sum¹ 500 dolarów. Jak siê okaza³o, pieni¹dze te uda³o siê
doskonale wykorzystaæ. Z powodu niewielkich œrodków
równie¿ i projekty by³y skromne. Chodzi³o jednak przede
wszystkim, by pokazaæ tak¹ mo¿liwoœæ i efekty wspólnego
dzia³ania. A te zaskoczy³y s¹deckich trenerów. W Srebre-
nicy powsta³o... szkolne akwarium. Rodzice przygotowali
zbiornik, zakupili ryby, uczniowie oprócz codziennej pielê-
gnacji, przygotowali napisy objaœniaj¹ce po angielsku. Jak
chwal¹ siê w szkole – ca³e miasto przychodzi je ogl¹daæ. –
Ja wrêcz kocham ten projekt. Taki nietypowy, ciekawy. Uda-
³o im siê zrobiæ coœ razem! – cieszy siê Alicja Derkowska.

W miejscowoœci Bela Crkva nowemu stowarzyszeniu
uda³o siê stworzyæ bibliotekê szkoln¹. Dotychczas ca³y ksiêgozbiór w licz¹cej ponad piêciuset uczniów
szkole mieœci³ siê zaledwie na trzech pó³kach. Dziêki ma³emu grantowi Serbowie sami wyremon-
towali jedn¹ z klas przeznaczon¹ na czytelniê, zrobili rega³y, dokupili ksi¹¿ki, a czytelniê wyposa¿yli w
telewizor i magnetowid. Powsta³a biblioteka, z której korzysta ca³a wieœ. Stowarzyszenie przygo-
towa³o ju¿ nastêpny projekt – chc¹ stworzyæ szkolny parlament, gazetkê, a nawet radio. MTO
pomog³o ju¿ znaleŸæ sponsora, który przeka¿e 5 tys. marek. 

Innym ciekawym pomys³em by³o stworzenie przez stowarzyszenie powsta³e przy technikum
mechanicznym we Vrsacu strony internetowej, na której znalaz³y siê informacje o powsta³ych orga-
nizacjach. Wszystko jest sporz¹dzone w czterech jêzykach i mo¿na znaleŸæ tam nie tylko podstawowe
dane, ale równie¿ opisy projektów, cele organizacji, jej partnerów, a nawet ¿yciorys pani prezes.
Serbski koordynator programu chce skupiæ wszystkie szko³y, które maj¹ swoje stowarzyszenia w sieæ
o nazwie „Skola Plus”. Ma ona obj¹æ ca³e Ba³kany, na pocz¹tek w ka¿dym kraju mia³yby powstaæ przy-
najmniej 2-3 takie placówki. – To tempo œwiadczy o potrzebie dzia³ania! – komentuje Derkowska. –
Spodziewaliœmy siê, ¿e mo¿e uda siê zaraziæ tym pomys³em piêæ grup, które przyjecha³y do Nowego
S¹cza.
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DDzziieeccii  uucczz¹¹  rrooddzziiccóóww

Ma³opolskie Towarzystwo Oœwiatowe nie koñczy swej misji na Ba³kanach – przeciwnie –  w³aœnie
rozpoczyna drugi etap programu. MTO otrzyma³o grant z Fundacji im. Stefana Batorego. W listo-
padzie 2001 r. Julie Bourdeaux i Alicja Derkowska znów odwiedzi³y Albaniê i Kosowo. Przepro-
wadzi³y tam warsztaty dla szkó³. Efektem s¹ kolejne projekty. Jeden z nich to pomoc szko³y w wyjœciu
z analfabetyzmu doros³ych mieszkañców wioski. Rodzice mieliby siê uczyæ wspólnie z dzieæmi. – Bêdê
szczêœliwa, jeœli ten projekt siê uda – podkreœla pani prezes. – Przecie¿ dok³adnie o to nam chodzi,
aby szko³a sta³a siê centrum, otworzy³a siê na lokaln¹ spo³ecznoœæ. To jeden z najlepszych pro-
gramów, z jakimi siê spotka³am!

Do Nowego S¹cza bêd¹ przyje¿d¿aæ na warsztaty kolejne grupy. Tu¿ przed œwiêtami byli tu
Boœniacy i Czarnogórcy, na luty planowane s¹ warsztaty dla Rumunów i Mo³dawian. Organizatorzy
chc¹, by za ka¿dym razem byli przedstawiciele przynajmniej dwóch krajów. – Czujemy siê czêœci¹
Ba³kanów! – podsumowuje Alicja Derkowska. – RITA sprawdzi³a siê nadzwyczajnie. Ka¿da z³otówka
zosta³a dobrze wydana i rozliczona. Dziêki temu projektowi dokona³y siê zmiany; zaczê³y pojawiaæ
siê stowarzyszenia nauczycieli i rodziców. Ich praca nie ogranicza siê do szko³y, ale promieniuje na ca³¹
spo³ecznoœæ.

Józef Figura, korespondent „Tygodnika Podhalañskiego” w Nowym Targu 

30



31

WWaallcczz¹¹ccyy  
zz  hhaannddllaarrzzaammii  kkoobbiieett
Wed³ug Ÿróde³ policyjnych ok. 15 tys. cudzoziemek pracuje 
w Polsce jako prostytutki. Wiêkszoœæ z nich sprowadzi³y do
kraju miêdzynarodowe grupy przestêpcze z pañstw by³ego
ZSRR, Bu³garii i Rumunii. Na terenie WNP co roku sprzeda-
wanych jest pó³ miliona kobiet, które trafiaj¹ do Europy
Zachodniej. Polska jest jednym z krajów tranzytowych. 

Nie wiadomo, jaka jest skala handlu kobietami i ich tranzytu w granicach naszego
kraju.  Miêdzynarodowe grupy przestêpcze s¹ dobrze zorganizowane, natomiast
policja oraz s³u¿by przygraniczne Polski i krajów s¹siaduj¹cych nie potrafi¹ 
z nimi walczyæ. Organizacj¹, która monitoruje zjawisko handlu kobietami i stara
siê mu przeciwdzia³aæ jest Fundacja La Strada. We wrzeœniu 2001 r. dziêki
wsparciu Programu RITA rozpoczê³a kolejny program szkoleniowy, tym razem
dla profesjonalistów z przygranicznych terenów Rosji, Litwy, Bia³orusi, Ukrainy,
S³owacji i Polski. 

HHiissttoorriiaa  KKaassii

Dziêki sponsorom La Strada wyda³a p³ytê CD z programem edukacyjno-
prewencyjnym. Znajduje siê na niej film, w którym 20-letnia dziewczyna ³ami¹-
cym g³osem opowiada swoj¹ historiê.

Ma na imiê Kasia i skoñczy³a szko³ê fryzjersk¹. Razem z siostr¹ mieszka w oko-
licach £odzi. W mieœcie znalezienie pracy graniczy z cudem. Poniewa¿ sytuacja
materialna rodziny sta³a siê dramatyczna, Kasia chcia³a coœ z tym zrobiæ.
Pewnego dnia przysz³a do niej dawna kole¿anka ze szko³y podstawowej.
Zapyta³a, czy nie chcia³aby pracowaæ w Niemczech. Mia³a to byæ robota

partnerzy za granic¹:
YWCA Bia³oruœ, La Strada Ukraina, Centrum Pomocy Rodzinom Osób
Zaginionych (Litwa), w³adze lokalne obwodu kaliningradzkiego (Rosja),
Grodna (Bia³oruœ), Lwowa (Ukraina), Kowna (Litwa) i Przeszowa (S³owacja)

nazwa projektu:
„Spotkania na granicach” –
szkolenia dla grup profesjona
listów w zakresie prewencji 
i zwalczania handlu kobietami 
w krajach Europy Œrodkowej 
i Wschodniej

autor projektu w Polsce:
La Strada Fundacja przeciwko
Handlowi Kobietami



w kuchni. Pojawi³a siê szansa na niez³y zarobek. Kole¿anka pozna³a j¹ z dwoma mê¿czyznami.
Wyjechali razem i kiedy przekroczyli granicê, jeden z nich wzi¹³ od Kasi paszport mówi¹c, ¿e u niego
bêdzie bezpieczniejszy. Zatrzymali siê w przydro¿nym motelu. Zaprowadzili do pokoju i kazali siê jej
rozebraæ. Zamknêli drzwi na klucz, ¿eby nie uciek³a. Przywi¹zali dziewczynê do ³ó¿ka i kilkakrotnie
zgwa³cili. Jeden z mê¿czyzn robi³ zdjêcia. Pamiêta, ¿e nastêpnego dnia zawieŸli j¹ do du¿ej willi. Tam
pozna³a Polkê – Ewê. Od niej dowiedzia³a siê, ¿e zosta³a sprzedana do ekskluzywnego klubu dla
panów. W willi by³o kilkanaœcie kobiet z Polski, Czech i Ukrainy. W³aœciciel klubu zap³aci³ za nie i trak-
towa³ jak swoj¹ w³asnoœæ. Kiedy Kasia odmówi³a zejœcia na dó³ zosta³a pobita. Pokazali jej zdjêcia zro-
bione w motelu i szanta¿owali wys³aniem do matki w Polsce. Nie mia³a wyboru.

Na dole podszed³ do niej mê¿czyzna. Dziewczyna z obrzydzeniem mówi, ¿e zacz¹³ j¹ ca³owaæ 
i obmacywaæ. Z trudem powstrzyma³a wymioty. W³aœciciel j¹ obserwowa³. Chwilê póŸniej posz³a 
z facetem do pokoju na górze. Kasia nie mog³a opuszczaæ willi, nie mia³a paszportu. Zagro¿ono jej,
¿e jeœli spróbuje ucieczki, to zabij¹ j¹ i wrzuc¹ cia³o do kana³u. Powiedziano te¿, ¿e nie ma po co
dzwoniæ na policjê, bo jest przez nich op³acana.

Co siê sta³o z Kasi¹? Nie wiadomo. Na koñcu filmu s³yszymy tylko jej b³agalne pytanie: Co mam
zrobiæ, ¿eby to siê skoñczy³o?!

PPrraawwoo

Wed³ug kodeksu karnego ka¿dy, kto uprawia handel ludŸmi,
nawet za ich zgod¹, pope³nia przestêpstwo. – Pytanie 
o winê kobiety przypomina sytuacjê, kiedy oskar¿a siê
staruszkê, ¿e nie dosyæ mocno trzyma³a torebkê i dlatego
z³odziejowi uda³o siê j¹ wyrwaæ – mówi Stana Buchowska
z La Strady. – Nie ma siê nad czym zastanawiaæ. Strêczyciel
pope³nia przestêpstwo – dodaje. Wed³ug niej trzeba siê
zastanawiaæ nad przyczynami, które doprowadzi³y do sytu-
acji, w której kobieta znalaz³a siê w domu publicznym na
Zachodzie. 

Klasyczna sytuacja: absolwentka szko³y przegl¹da og³oszenia o pracê w gazetach. Znajduje: praca
dla kelnerki we W³oszech, znajomoœæ jêzyka niekonieczna, numer telefonu komórkowego. Dzwoni
pod podany numer. Zabieraj¹ j¹ samochodem i wbrew woli trafia do domu publicznego pod
Rzymem. 

Bywa i tak, ¿e kobieta œwiadomie decyduje siê na pracê w agencji towarzyskiej na Zachodzie. –
Popracujê 3 miesi¹ce, zarobiê na edukacjê dziecka i zostanie jeszcze trochê na mieszkanie – myœli.
Jeœli jest Ukraink¹, jej rodzice otrzymuj¹ miesiêcznie emeryturê równowartoœci kilku, kilkudziesiêciu
dolarów. – Zarobiê trochê w seksbiznesie i wrócê – liczy na spore zyski decyduj¹c siê na tak¹ pracê.
– Ró¿nica miêdzy nimi jest taka, ¿e pierwsza dziewczyna zosta³a oszukana w momencie, gdy z³apa³a
za s³uchawkê telefonu, a druga, kiedy przekroczy³a próg domu publicznego – t³umaczy Stana
Buchowska. Jej zdaniem sytuacja obu kobiet od tego momentu jest identyczna. Najczêœciej trzymane
s¹ pod kluczem, w tym samym budynku, w którym pracuj¹ 30 dni w miesi¹cu, po 12-14 godzin dzien-
nie. Ich stan zdrowia nie ma znaczenia dla „opiekuna”. Nie maj¹ wyboru i przyjmuj¹ nieograniczon¹
liczbê klientów. Zmuszane s¹ tak¿e do praktyk, których nigdy by nie zaakceptowa³y, m.in. stosunków
bez prezerwatyw, seksu grupowego itd.

W³aœciciele domów publicznych traktuj¹ kupione kobiety jak swego rodzaju inwestycjê. Dopóki
nie sp³ac¹ tego, ile otrzyma³ handlarz, nie maj¹ szans na opuszczenie agencji. Do kwoty doliczane s¹
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zawy¿ane koszty utrzymania: mieszkanie, jedzenie, ewentualnie us³ugi lekarza. Poza tym w³aœciciel
mo¿e, tu¿ przed sp³aceniem kwoty, odsprzedaæ j¹ do innego domu publicznego, gdzie wszystko
zaczyna siê od nowa. Kobieta staje siê tylko przedmiotem, który s³u¿y do zarabiania pieniêdzy. Nie
ma mowy, by mog³a decydowaæ o swoim losie. Jest sama. Jeœli ucieknie, bêdzie œcigana przez grupy
przestêpcze wspomagaj¹ce seksbiznes. Z³apana przez policjê mo¿e byæ natychmiast deportowana.
Nikt siê nie pyta, czy z w³asnej woli trudni siê prostytucj¹. To jednak ta lepsza sytuacja. Gorsza to
odstawienie z powrotem do agencji. Z handlem ludŸmi wi¹¿¹ siê ogromne pieni¹dze i przestêpcom
op³aca siê przekupiæ policjê.

Podobnie jest w Polsce. Dobrym przyk³adem s¹ tzw. tirówki. Stoj¹ zwykle gdzieœ przy ruchliwej
drodze i ³api¹ klientów. Niedaleko od niej czekaj¹ w samochodzie „opiekunowie”. Czuwaj¹, by nie
uciek³a. Jeœli kobieta zwróci siê do policji, nigdy nie wie, czy przypadkiem nie trafi na skorumpowa-
nego funkcjonariusza. Szans¹ dla nich jest warszawski numer zaufania prowadzony przez La Stradê:
(+22) 628 99 99.

Od pocz¹tku dzia³alnoœci w Polsce Fundacja pomog³a ponad 900 kobietom. W zesz³ym roku
zadzwoni³o do niej prawie 2000 osób. Proœby i pytania by³y bardzo ró¿ne. Œrednio co drugi, trzeci
dzieñ do Fundacji trafia kobieta zmuszana do prostytucji. 

Kobieta, która chce siê wydostaæ z domu publicznego, musi skontaktowaæ siê z La Strad¹ tele-
fonicznie, albo przez swojego klienta. Zanim Fundacja cokolwiek dla niej zrobi, musi wiedzieæ, czego
ta osoba oczekuje. – Nie ulegamy „syndromowi Armii Radzieckiej” i nie wyzwalamy nikogo na si³ê –
mówi Stana Buchowska. – Nasze wspó³pracowniczki maj¹ niezliczon¹ iloœæ sposobów, ¿eby spraw-
dziæ, czy kobieta faktycznie chce uzyskaæ pomoc i spowodowaæ, by mog³a siê z nami skontaktowaæ.

Pracownice La Strady mówi¹, ¿e wszystko zale¿y od determinacji kobiety. Czasami musi ona
poczekaæ nawet dwa tygodnie, a¿ pojawi¹ siê sprzyjaj¹ce warunki do wydostania jej z domu pub-
licznego.

NNiieewwyyssttaarrcczzaajj¹¹ccyy  ppoozziioomm  œœwwiiaaddoommooœœccii

– W Polsce nie ma krajowego programu prewencji i zwalczania handlu kobietami – stwierdza Stana
Buchowska, koordynatorka szkolenia „Spotkania na granicach”. – Ministerstwo robi trochê, policja
trochê, natomiast wci¹¿ nie ma wspólnego strategicznego dzia³ania. Z tego powodu 6 lat temu
zaczê³a dzia³aæ nasza fundacja. – dodaje.

Media czêsto przedstawiaj¹ problem prostytutek w kategoriach sensacji. Relacje o przemocy
wobec kobiet i samo zjawisko strêczycielstwa nacechowane s¹ zwykle erotyzmem – to przyci¹ga
odbiorców. W spo³eczeñstwie wci¹¿ pokutuje przekonanie, ¿e prostytucja istnieje tylko dziêki kobie-
tom, które chc¹ w ten sposób zarabiaæ. Tymczasem wiele z nich po prostu nie ma innego wyjœcia. S¹
bez pieniêdzy, zastraszane, bez szans na pomoc. Niewiele na temat handlu kobietami wie policja,
prokuratura i inne instytucje zajmuj¹ce siê bezpieczeñstwem publicznym. Podobnie jest u naszych
po³udniowych i wschodnich s¹siadów.

La Strada prowadzi trzy rodzaje dzia³alnoœci: kampaniê pomocy ofiarom i telefon zaufania, kam-
paniê informacyjn¹ i lobbying, oraz kampaniê prewencyjn¹ i edukacyjn¹. W ramach tej ostatniej
dzia³alnoœci zorganizowano projekt „Spotkania na granicach”, skierowany do policjantów, pro-
kuratorów, przedstawicieli stra¿y granicznej, pracowników socjalnych, konsulatów, organizacji
pozarz¹dowych i samorz¹dów lokalnych. Realizowany by³ oddzielnie dla ka¿dego pañstwa: Rosji,
Litwy, Bia³orusi, Ukrainy i S³owacji. Polscy uczestnicy brali udzia³ we wszystkich spotkaniach,
przekazuj¹c wiedzê i doœwiadczenia zdobyte we wczeœniejszych projektach prowadzonych przez
Fundacjê.
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PPoo  ccoo  ttaakkiiee  sszzkkoolleenniiaa??

– Pomys³, ¿eby zorganizowaæ takie szkolenie, zrodzi³ siê z naszych negatywnych doœwiadczeñ
zwi¹zanych z telefonem zaufania – mówi Stana Buchowska. – Jeœli do naszego telefonu zg³asza³y siê
poszkodowane cudzoziemki, by³yœmy w stanie zorganizowaæ pomoc w Polsce – dodaje. Wed³ug
koordynatorki z La Strady kobiety skar¿y³y siê na z³e traktowanie przez policjê i stra¿ graniczn¹. Nie
mog³y równie¿ liczyæ na wsparcie ze strony pomocy spo³ecznej oraz lokalnych samorz¹dów.
Traktowano je jak przestêpczynie, a nie ofiary przestêpstwa. Zdaniem Stany Buchowskiej w ten
sposób zamyka siê b³êdne ko³o. Strêczyciele wmawiaj¹ kobietom, ¿e policja jest przekupiona. Z³e
traktowanie przez funkcjonariuszy kobiety odbieraj¹ jako potwierdzenie tych s³ów. Nie maj¹ zaufania
do policji i odmawiaj¹ sk³adania zeznañ. Prokurator tymczasem bez œwiadków nie ma dowodów
przestêpstwa, a  zorganizowana przestêpczoœæ dalej zajmu-
je siê procederem.

Szkolenia mia³y pomóc w wypracowaniu zasad, dziêki
którym mo¿liwa stanie siê „kompleksowa i fachowa pomoc
ofiarom przestêpstwa handlu kobietami”. Zaproszony na
jedno ze szkoleñ dziennikarz Gazety Olsztyñskiej napisa³
póŸniej artyku³, który zaczyna³ siê od s³ów: „A¿ do zesz³ego
tygodnia uwa¿a³em, ¿e jeœli kobieta zostaje ofiar¹ handlu
ludŸmi, to jest to jej w³asna wina. Dopiero udzia³ w szkole-
niu otworzy³ mi oczy“. – Jeœli uda siê przekonaæ choæby
jedn¹ osobê, ¿e kobieta jest tu ofiar¹, a nie przestêpc¹, to
osi¹gnêliœmy sukces – stwierdza Irena Dawid-Olczyk 
z La Strady. 

MMeettooddyy  nniiee  ttyyllkkoo  iinntteerraakkttyywwnnee

Czêœæ Polaków uczestnicz¹cych w „Spotkaniach na granicach” zosta³o przeszkolonych wczeœniej.
Teraz mogli dzieliæ siê z kolegami po fachu swoimi doœwiadczeniami. – Uwa¿am, ¿e by³o to w³aœciwe
posuniêcie – opowiada Stana Buchowska. – Policjantom i innym pracownikom organów œcigania ze
Wschodu ³atwiej jest s³uchaæ kolegów z bran¿y ni¿ kobiet z organizacji pozarz¹dowych. W przypadku,
gdy na takie spotkania przyje¿d¿a oficer wy¿szego stopnia, takie rozwi¹zanie jest wrêcz konieczne.
„Polskie aktywistki” nie s¹ w stanie go przekonaæ, a tym bardziej czegokolwiek nauczyæ. 

Po wprowadzaj¹cym wyk³adzie nt. warunków sprzyjaj¹cych handlowi kobiet, pracownice Fun-
dacji La Strada zaprezentowa³y sytuacjê, któr¹ nazwa³y tak, jak slogan reklamowy: „Trzy w jednym”,
tzn. Polska jako kraj pochodzenia, tranzytu i kraj docelowy w handlu kobietami. Profesjonaliœci zajêli
siê nastêpnie specyficznymi aspektami tego zjawiska: ³amaniem praw cz³owieka, problemami prawny-
mi, ekonomicznymi, socjalnymi i migracyjnymi oraz funkcjonowaniem zorganizowanych grup prze-
stêpczych.

W trakcie szkoleñ ponad dwudziestu uczestników poszukiwa³o odpowiedzi na pytania dotycz¹ce
m.in. przyczyn wyjazdów zagranicznych o charakterze zarobkowym. Po obejrzeniu filmu o historii
Kasi zastanawiali siê, w jaki sposób kobiety mog¹ ustrzec siê przed sprzedaniem do ekskluzywnego
klubu. Wa¿nym punktem programu by³o opracowanie w³aœciwych metod poszukiwania pracy 
za granic¹, czyli, co trzeba sprawdziæ, gdzie zadzwoniæ, jak nale¿y zabezpieczyæ siê w trakcie pobytu
za granic¹ itd. Swobodniejsz¹ form¹ szkolenia by³o malowanie plakatów, które mia³y przestrzegaæ
przed niebezpieczeñstwem. Niektóre has³a wywo³ywa³y uœmiechy: „Gdy sutenerom nie dasz rady,
zwróæ siê do La Strady”, „Gdy sutener ciê przytula, notuj numer do konsula”.
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Dziennikarz „Gazety
Olsztyñskiej“ napisa³: 
„A¿ do zesz³ego tygodnia
uwa¿a³em, ¿e jeœli 
kobieta zostaje ofiar¹
handlu ludŸmi, to jest to
jej w³asna wina. Dopiero
udzia³ w szkoleniu
otworzy³ mi oczy“. 



Jedno z æwiczeñ polega³o na przes³uchiwaniu ofiary przestêpstwa. Podczas polsko-rosyjskiego
szkolenia w rolê ofiary wcieli³a siê dwujêzyczna wspó³pracowniczka La Strady. Z grupy wybrano dwie
osoby: policjanta z Polski i Kaliningradu. Historia ofiary oparta jest na autentycznych wydarzeniach.
Przes³uchuj¹cy mia³ za zadanie dowiedzieæ siê, jak najwiêcej. Reszta uczestników notowa³a uwagi. 
W podsumowaniu okaza³o siê, ¿e polska grupa lepiej oceni³a policjanta z Kaliningradu, gdy¿ by³ bar-
dziej uprzejmy, natomiast grupie rosyjskiej spodoba³ siê Polak. Ten z kolei by³ bardziej stanowczy. –
Podczas teoretycznych szkoleñ policjanci czuj¹ siê trochê nieswojo – t³umaczy Irena Dawid-Olczyk.
– To æwiczenie jest bardziej praktyczne od innych. Uczestnicy staj¹ siê gwiazdami, ekspertami. Czuj¹,
¿e to zadanie jest specjalnie dla nich – dodaje.

Organizatorki szkoleñ zaskoczy³a otwartoœæ ludzi. Rosjanie np. przyjechali ¿¹dni wszelkich infor-
macji. Wœród uczestników nawi¹zywa³y siê serdeczne kontakty. Nie by³o animozji. Pojawi³y siê osoby
z tzw. s³u¿b nadzoruj¹cych. Dziêki temu jednak, w szkoleniach mog³y wzi¹æ udzia³ tak¿e osoby „nad-
zorowane”. Inaczej ni¿ planowano rozwi¹zano sprawê doboru osób z Bia³orusi. Fundacja zaprasza³a
profesjonalistów z terenów przygranicznych, ale wskutek odgórnego postanowienia w³adz central-
nych przys³ano na szkolenia przedstawicieli z Miñska.

Oceniaj¹c szkolenia uczestnicy zwrócili uwagê na zbyt-
ni¹ intensywnoœæ zajêæ. By³o bardzo ma³o wolnego czasu.
Wœród plusów wymieniali zaœ aktywne metody prowa-
dzenia szkoleñ, dobre przygotowanie materia³ów, kompe-
tentnych wyk³adowców i dobr¹ atmosferê.

NNiiee  jjeesstteeœœmmyy  BBoonnddaammii  ww  ssppóóddnniiccaacchh

Projekt „Spotkania na granicach” jest kontynuacj¹ szko-
leñ edukacyjnych i czêœci¹ kampanii prowadzonej przez Fun-
dacjê La Strada. – Nasz¹ dzia³alnoœæ uk³adamy jak puzzle.
Chcemy doprowadziæ do tego, by polskie spo³eczeñstwo 
i jego decydenci zdawali sobie sprawê z powagi problemu,
jakim jest handel kobietami – mówi Stana Buchowska z La
Strady. – To nie jest historia Basi, czy Kasi, tylko powa¿ny

problem spo³eczny, dotykaj¹cy wielu tysiêcy kobiet, ich rodzin i œrodowisk lokalnych – dodaje.
Wspó³pracownicy La Strady chc¹ spowodowaæ zmianê statusu prawnego tego rodzaju prze-

stêpstw. Dla handlarzy ryzyko prowadzonej dzia³alnoœci jest niskie, a zyski ogromne. Zdaniem Stany
Buchowskiej miêdzynarodowe grupy przestêpcze uzyskuj¹ dziennie z prostytucji na polskich drogach
ok. 350 tys. z³. 

– My nie jesteœmy Jamesami Bondami w spódnicach, ¿eby zwalczaæ grupy przestêpcze. To nie
jest nasze zadanie – stwierdza koordynatorka „Spotkañ na granicach”. – Chcemy tylko spowodowaæ,
aby odpowiednie s³u¿by mia³y œwiadomoœæ istnienia tego problemu i dobrze wykonywa³y swoje
obowi¹zki. Opowiadaj¹c w teorii ró¿ne historie, zawsze przed oczami mamy konkretne przypadki
kobiet, z którymi siê zetknê³yœmy. Dziêki temu jesteœmy wiarygodne – koñczy Stana Buchowska.

Krzysztof Piotr Koz³owski, dziennikarz gazety „Bo¿y Pos³aniec” w Wo³ominie 
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Chcemy, by polskie
spo³eczeñstwo i jego 
decydenci zdawali sobie
sprawê z powagi 
problemu. To nie jest 
historia Basi, czy Kasi, 
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spo³eczny, dotykaj¹cy 
wielu tysiêcy kobiet, ich
rodzin i œrodowisk
lokalnych.



36

TTrróójjkk¹¹tt::  OOllsszzttyynn--
NNiiddzziiccaa--KKaalliinniinnggrraadd
„Trójstronna wspó³praca w gminie” to program, który 
w Polsce ma ponad dziesiêcioletni¹ tradycjê. Teraz polskie
organizacje postanowi³y pomóc we wdra¿aniu go u s¹siadów
w Rosji.

„Trójstronn¹ wspó³pracê w gminie” z partnerem z obwodu kaliningradzkiego
prowadzono od marca do grudnia 2001 roku. Zadania tego podjê³a siê Fundacja
Rozwoju Demokracji Lokalnej – Oœrodek Samorz¹du Lokalnego w Olsztynie
oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida. 

ZZ  ddooœœwwiiaaddcczzeeññ

Obie organizacje zrealizowa³y ju¿ kilka projektów dotycz¹cych wspó³pracy 
z polskimi i zagranicznymi partnerami. FRDL-OSL zajmuje siê miêdzy innymi

organizacj¹ szkoleñ i konsultacji dla
jednostek samorz¹du terytorialnego 
z województwa warmiñsko-mazur-
skiego. Jej dotychczasowa wspó³praca
z organizacjami zagranicznymi doty-
czy³a przede wszystkim sta¿y szkole-
niowych dla przedstawicieli admini-
stracji i organizacji pozarz¹dowych 
z Bia³orusi i Albanii (w projekcie z grud-
nia 2000 roku „Polska dla Albanii”
bra³o udzia³ dwudziestu dwóch rad-

nych albañskich). Poza tym Fundacja propaguje szkolenia wed³ug programu
ONZ realizowane wspólnie z partnerami z Rumunii i USA. Ponadto wspó³-
pracuje z organizacjami na Bia³orusi, Ukrainie i w obwodzie kaliningradzkim. 

nazwa projektu:
Trójstronna wspó³praca w gminie 

autor projektu w Polsce:
Fundacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej – Oœrodek Samorz¹du
Lokalnego w Olsztynie i Nidzicka
Fundacja Rozwoju Nida

partnerzy za granic¹:
Centrum M³odzie¿y na rzecz
Wolnoœci S³owa w Kaliningradzie
(Rosja)



Istniej¹ca od ponad szeœciu lat pozarz¹dowa Fundacja Nida realizuje g³ównie programy rozwoju
lokalnego i regionalnego z wykorzystaniem œrodków Unii Europejskiej (PHARE), funduszy krajowych
i zagranicznych. Swoimi dzia³aniami obejmuje szkolenia dla ró¿nych grup zawodowych. Ponadto
sponsoruje wizyty studyjne, sta¿e i szkolenia dla przedstawicieli samorz¹dów lokalnych, organizacji
pozarz¹dowych i biznesmenów z Ukrainy, Rumunii, Rosji, Bu³garii i Albanii. Wspó³pracuje tak¿e 
z partnerami z Danii i Holandii. 

IInntteeggrraaccjjaa  zznnaacczzyy  rroozzwwóójj

W ramach „Trójstronnej wspó³pracy w gminie” organizacje pozarz¹dowe, œrodowiska biznesu oraz
administracja wspólnie tworz¹ podstawy lokalnej demokracji. Dofinansowanie z Programu RITA poz-
woli³o na przekazanie wiedzy o tym programie partnerowi rosyjskiemu. Projekt polegaj¹cy na
przekazywaniu polskiego doœwiadczenia do Rosji wymyœlili Krzysztof Margol, prezes Nidy oraz
Marcin Konieczny, by³y wspó³pracownik tej organizacji, a obecnie dyrektor olsztyñskiego oœrodka
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Na pocz¹tku lat 90. przeprowadzili oni podobny projekt 
w gminie Nidzica. – Uda³o nam siê zintegrowaæ wszystkie œrodowiska i doprowadziæ do rozwoju
naszej gminy – twierdzi Konieczny. Wtedy powsta³a strategia rozwoju gminy oraz Nidzicki Fundusz
Lokalny, który co roku przyznaje stypendia i granty organizacjom spo³ecznym. Utworzenie Funduszu
Porêczeñ Kredytowych da³o mo¿liwoœæ gospodarczego o¿ywienia gminy. Rozpoczête wtedy 
w Nidzicy inicjatywy s¹ z powodzeniem kontynuowane do dzisiaj. Na podstawie programu 
w Nidzicy Margol i Konieczny napisali w 1999 r. poradnik „Jak wspó³pracowaæ na rzecz rozwoju
lokalnego w gminie”. Doœwiadczenia autorów pozwoli³y na przeprowadzenie podobnych pro-
gramów w wielu miastach Polski. – Najwiêcej satysfakcji przysporzy³a nam realizacja opracowanego
przez nas programu w Go³dapi – mówi Konieczny.

WWaallcczzyyææ  zzee  sscceeppttyyccyyzzmmeemm

Zdobyta wiedza oraz zadowalaj¹ce efekty w Polsce sk³oni³y autorów poradnika do przeprowadzenia
„Trójstronnej wspó³pracy...” na Wschodzie. Zaproszono do niego przedstawicieli reprezentuj¹cych
zainteresowane œrodowiska z trzech miast obwodu kaliningradzkiego: Gusiewa, Swiet³ego i Kalinin-
gradu. Za cel postawiono sobie wsparcie tamtejszych samorz¹dów w tworzeniu prê¿nie dzia³aj¹cych
gmin. Rosyjski partner, Centrum M³o-
dzie¿y na rzecz Wolnoœci S³owa, zaj¹³
siê znalezieniem ludzi i odpowiednich
organizacji do tego przedsiêwziêcia. 
– Strona rosyjska przejawia³a spore
zainteresowanie projektem – twierdzi
Konieczny. – Choæ, jak mówi³ nam ro-
syjski koordynator, natrafiono na opór
krêgów biznesu. Przedsiêbiorcy oba-
wiali siê, ¿e bêd¹ musieli wspó³finan-
sowaæ projekt. 

Najpierw przeprowadzono rekrutacjê chêtnych po rosyjskiej stronie. W maju 2001 r. do Nidzicy
przyjecha³a 18-osobowa grupa z obwodu kaliningradzkiego.  W ci¹gu oœmiu dni delegacje z Gusiewa,
Swiet³ego i Kaliningradu uczestniczy³y w przesz³o piêædziesiêciu godzinach zajêæ szkoleniowych i mia³y
okazjê odwiedziæ nidzick¹ fundacjê, I³awsk¹ Izbê Gospodarcz¹, spotkaæ siê z dziennikarzami „Gazety
Olsztyñskiej” oraz pe³nomocnikiem wojewody do spraw kontaktów z Kaliningradem. W Olsztynku
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dosz³o do spotkania z M³odzie¿owym Klubem Europejskim. Najbardziej goœciom z Rosji podoba³a siê
I Powiatowa Majówka Pozarz¹dowa w Dobrym Mieœcie, gdzie obejrzeli ponad 150 stoisk, na których
prezentowa³y siê organizacje pozarz¹dowe z powiatu
olsztyñskiego. Na warsztatach zatytu³owanych „I co dalej?”,
odbywaj¹cych siê podczas majówki, przeprowadzono zajê-
cia w trzech grupach tematycznych: m³odzie¿ i sport, kul-
tura oraz Unia Europejska. By³y one okazj¹ do wzajemnego
poznania, wymiany kontaktów i zaplanowania wspólnych
programów wspó³pracy pomiêdzy polskimi i rosyjskimi
partnerami. 

– Zajêcia w terenie pomog³y w prze³amaniu sceptycyz-
mu u naszego rosyjskiego partnera. Wczeœniej uczestnicy
byli przekonani, ¿e prawo w Rosji nie pozwoli na prowa-
dzenie takiej inicjatywy, jak „Trójstronna wspó³praca w gmi-
nie” – mówi Konieczny. 

PPllaannyy,,  zzaa³³oo¿¿eenniiaa......

Po zakoñczonej czêœci szkoleniowej uczestnicy projektu przedstawili stworzone przez siebie plany
dzia³añ, oparte na zdobytej wiedzy. Grupa kaliningradzka podzieli³a siê na dwie czêœci. Jedna z nich
postanowi³a skoncentrowaæ siê na zorganizowaniu miêdzynarodowego obozu m³odzie¿owego.
Pozostali postanowili przygotowaæ forum kaliningradzkich organizacji na wzór Powiatowej Majówki
Pozarz¹dowej w Dobrym Mieœcie. Grupa z Gusiewa chcia³a doprowadziæ z pomoc¹ w³adz samo-
rz¹dowych do stworzenia organizacji funkcjonuj¹cej na podobnych zasadach jak Nida, zajmuj¹cej siê
rozwojem miasta i gminy. Uczestnicy ze Swiet³ego postanowili doprowadziæ do otwarcia M³odzie-
¿owego Punktu Spotkañ w zaadaptowanym budynku komunalnym. 

PPrraaccaa  ddoommoowwaa

Po ponad tygodniowym pobycie w Polsce, goœcie z Rosji wrócili do siebie zaopatrzeni w materia³y
szkoleniowe ONZ-u „Participatory Planning – Building Bridges” („Planowanie uczestnistwa – budo-
wanie mostów”). Mieli sprawdziæ w praktyce zdobyt¹ wiedzê. 

Czerwiec obfitowa³ w spotkania z przedstawicielami administracji i gazet lokalnych, których
zadaniem by³o rozpropagowanie wyników szkolenia. Zespo³y stara³y siê doprowadziæ do realizacji
podjêtych w Polsce planów. Grupa z Kaliningradu skoncentrowa³a siê na organizacji obozu dla utalen-
towanej m³odzie¿y oraz spotkania ekologicznego. Rozpoczêto organizowanie centrum wspierania
fundacji i stowarzyszeñ. Oprócz tego opracowano i zamieszczono w oficjalnych dokumentach komisji
obwodu kaliningradzkiego ds. kontaktów z województwem warmiñsko-mazurskim zapis dotycz¹cy
wspó³pracy transgranicznej. Opracowano projekt wycieczki dla najubo¿szej m³odzie¿y. Grupa 
z Kaliningradu dotar³a równie¿ do animatorów zajmuj¹cych siê kultur¹ na wsi, aby razem z nimi
przeprowadziæ projekt pn. „Sk¹d jesteœmy”, finansowany przez Fundacjê im. Stefana Batorego.
Ponadto powsta³ projekt antologii literatury krajów nadba³tyckich.

Zespó³ z Gusiewa skoncentrowa³ siê na zarejestrowaniu swojej fundacji. Opracowa³ statut 
i zebra³ wszystkie niezbêdne dokumenty potrzebne do jej powo³ania. Budynek na siedzibê da³o miasto.
Uczniowie z Gusiewa odbyli dwutygodniow¹ wycieczkê do Nidzicy. Gusiewska grupa przygotowa³a
równie¿ program pomocy lekarskiej dla regionów wiejskich. 
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Zajêcia w terenie
pomog³y w prze³amaniu
sceptycyzmu u naszego
rosyjskiego partnera.
Wczeœniej uczestnicy byli
przekonani, ¿e prawo 
w Rosji nie pozwoli na
prowadzenie takiej 
inicjatywy, jak
„Trójstronna wspó³praca
w gminie“. 



Najlepsze efekty osi¹gnê³a grupa ze Swiet³ego. Ju¿ na pocz¹tku sierpnia zarejestrowa³a organizacjê
„Nadzieja stulecia”. Wspó³praca z mediami pomog³a jej w propagowaniu swojej dzia³alnoœci. Dziêki
pomocy œrodowiska biznesu organizacja otrzyma³a lokal i œrodki na jego przystosowanie. Opracowano
projekt polityki wobec m³odzie¿y na najbli¿sze cztery lata i zaprezentowano go radzie miejskiej. Nie
zapomniano równie¿ o kontaktach nawi¹zanych w Polsce i trzech przedstawicieli nowopowsta³ej orga-
nizacji wziê³o udzia³ w konferencji przygotowanej przez Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski. 

CCzzaass  nnaa  oocceennêê

W po³owie sierpnia 2001 r. strona rosyjska podsumowa³a rezultaty projektu. Marcin Konieczny 
i Krzysztof Margol pojechali do miast w obwodzie kaliningradzkim, bior¹cych udzia³ w projekcie.
Wspólnie z partnerami rosyjskimi ocenili realizowane zadania, a tak¿e spotykali siê z przedstawicielami
w³adz lokalnych. Chodzi³o o podniesienie rangi lokalnych realizatorów projektu oraz „dyplomatyczne”
poinformowanie w³adz samorz¹dowych o roli polskich organizacji w projekcie, co mo¿e pomóc w dal-
szej wspó³pracy. – Na jednym ze spotkañ mieszkaniec Swiet³ego, który w czasie pobytu w Polsce
wygl¹da³ na bardzo nieœmia³ego stwierdzi³, ¿e cieszy siê z udzia³u w programie. Dziêki niemu przekona³
siê, ¿e s¹ ludzie, którym zale¿y  nie tylko na tym, by nape³niæ swoje kieszenie, ale którzy potrafi¹ bez-
interesownie zrobiæ coœ dla miasta. Dlatego ma nadzieje, ¿e jego dzieciom bêdzie wiod³o siê lepiej 
w demokratycznej Rosji. To dowód na to, ¿e projekt by³ potrzebny – wspomina Konieczny.

SSuukkcceess??

Organizatorzy polsko-rosyjskiego projektu uwa¿aj¹, ¿e zakoñ-
czy³ siê sukcesem. W ka¿dym z miast jest oœrodek umo¿li-
wiaj¹cy wspó³pracê œrodowiskom, do których projekt by³
adresowany. W trakcie konsultacji okaza³o siê, ¿e uczestnicy
robi¹ wiêcej ni¿ zaplanowali podczas pobytu w Polsce. To
dziêki ich zaanga¿owaniu na Turniej Rycerski w Nidzicy
przyjechali mi³oœnicy œredniowiecznej historii z Kaliningradu
i Czerniachowska, którzy stanêli w szranki z Polakami. Cen-
trum M³odzie¿y na rzecz Wolnoœci S³owa pomog³o w zorganizowaniu wizyty polskich organizacji 
w Kaliningradzie. – Pocz¹tkowo baliœmy siê, czy nasz pomys³ trafi do wschodnich s¹siadów – wspo-
mina Konieczny. – Jednak szybko przekonaliœmy siê, ¿e s¹ to ludzie, którzy chc¹ bezinteresownie
dzia³aæ na rzecz swoich miast.

Trener wspomina, ¿e podczas jednego z ostatnich spotkañ, ju¿ po zajêciach dydaktycznych, kiedy
by³ czas na lampkê wina i tañce, uczestnicy spotkania zachowywali siê tak, jakby przyszli na kolejne
szkolenie. – Prowadzê podobne warsztaty od 10 lat i nigdy mi siê nie zdarzy³o, ¿eby taki wieczór siê
nie uda³ – mówi trener. – Jednak tutaj by³o inaczej. Goœcie z Polski i Rosji spêdzili wiele godzin na
planowaniu nowych projektów. O zabawie i tañcach nie by³o mowy.

Po zakoñczeniu projektu okaza³o siê, ¿e podobnymi szkoleniami zainteresowani s¹ ludzie 
z innych miast obwodu kaliningradzkiego. - Nie planujemy w najbli¿szym czasie powtórzenia projek-
tu – twierdzi Marcin Konieczny. – Myœlimy jednak o tym, by przeszkoliæ ubieg³orocznych uczestników
z Rosji, którzy mogliby swoim rodakom przekazywaæ ideê trójstronnej wspó³pracy.

Marcin Bank, Stowarzyszenie Wydawców Polskiej 
Niezale¿nej Prasy Lokalnej w Warszawie

Agnieszka Piotrak, dziennikarka „Gazety Olsztyñskiej”
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Pocz¹tkowo baliœmy siê,
czy nasz pomys³ trafi do
wschodnich s¹siadów.
Szybko jednak 
przekonaliœmy siê, ¿e s¹
to ludzie, którzy chc¹
bezinteresownie dzia³aæ
na rzecz swoich miast.
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SSiieerroocciinniieecc  wweedd³³uugg
kkssiiêêddzzaa  NNiiccoollaaee
Polska pomoc dla rumuñskiego sierociñca zaczê³a siê z inicja-
tywy siostry Ma³gorzaty Chmielewskiej ze Wspólnoty Chleb
¯ycia. To ona przekaza³a informacje Janinie Ochojskiej 
i Polskiej Akcji Humanitarnej. Przez dwa lata do Rumunii
wys³ano szeœæ konwojów z pomoc¹. Jednak naprawdê 
niezbêdne jest zapewnienie prawid³owych struktur
funkcjonowania placówki, bo sama idea miejsca otwartego
na potrzeby wszystkich, jak¹ zaszczepi³ w wiosce Valea
Plopului prawos³awny ksi¹dz Nicolae Tamase, nie wystarcza.
Konieczne s¹ odpowiednie metody pracy dla dzia³aj¹cej tam
organizacji Pro Vita. Próbowali je wypracowaæ wolontariusze
PAH, korzystaj¹c ze wsparcia Programu RITA w szkoleniu
dzia³aczy i wolontariuszy rumuñskiej organizacji pozarz¹dowej
Pro Vita.

Ka¿dy kto tu by³, wspomina przede wszystkim niezwyk³y urok tej karpackiej do-
liny. Valea Plopului, niewielka wioska po³o¿ona 80 km na pó³noc od Bukaresztu,
to miejsce odciête od œwiata. Dociera tu jedynie wiejska droga i mieszkañcy
nawet nie marz¹ o po³¹czeniu autobusowym z innymi miejscowoœciami. Jest to
jednak miejsce szczególne. A wszystko za spraw¹ charyzmatycznego prawo-
s³awnego ksiêdza i jego przesz³o dwustu sierot.

Ks. Nicolae Tamase znany jest z tego, ¿e od lat walczy z aborcj¹. Podczas
kazañ stale namawia, by nie zabijaæ. Wreszcie kiedyœ przysz³a do niego kobieta 
z zawini¹tkiem. – Jak kaza³eœ rodziæ, to teraz wychowuj – rzek³a i zostawi³a
niemowlê. Tak zaczê³a siê historia, która mo¿e wzbudziæ podziw, a nawet zdu-
mienie. Ksiêdzu uda³o siê nie tylko zbudowaæ sierociniec, ale i namówiæ niemal
ka¿d¹ rodzinê w góralskiej wiosce do przyjêcia malucha na wychowanie. Jak to

nazwa projektu:
Program szkoleniowy dla 
dzia³aczy i wolontariuszy
rumuñskiej organizacji
pozarz¹dowej Pro Vita

autor projektu w Polsce:
Polska Akcja Humanitarna –
Biuro regionalne w Krakowie

partnerzy za granic¹:
Stowarzyszenie Pro Vita
(Rumunia)



zrobi³ – nie wiadomo. Byæ mo¿e odegra³y tu jak¹œ rolê kwestie materialne, jednak nie do koñca, bo
przecie¿ ksi¹dz nie daje stale pieniêdzy na utrzymanie sierot. Czêœciej przekazuje rodzinom dary, ale 
i tego nie zawsze wystarcza.

BBiieeddyy  wwyyssttaarrcczzyy  ddllaa  wwsszzyyssttkkiicchh

Pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych o trudnej sytuacji materialnej rumuñskich sierot w Valea Plopului
dowiedzia³a siê Polka, siostra Ma³gorzata Chmielewska. Za³o¿ycielka Wspólnoty Chleb ¯ycia
pojecha³a z darami do Rumunii. PóŸniej, sama borykaj¹c siê z przeciwnoœciami w kraju, przekaza³a
adres sierociñca Janinie Ochojskiej, twórczyni Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH). We wrzeœniu 1999

roku do Valea Plopului pojecha³ pierw-
szy konwój z pomoc¹ zorganizowan¹
przez krakowski oddzia³ PAH. Od
tamtej pory do Rumunii ju¿ szeœ-
ciokrotnie dociera³y transporty, miêdzy
innymi z ¿ywnoœci¹, œrodkami czys-
toœci i pomocami szkolnymi. – Co nas
uderzy³o? – wspomina sw¹ pierwsz¹
wizytê w Valea Plopului Joanna Cze-
chowska, koordynatorka programów
PAH. – Przede wszystkim straszna

bieda. Tam ka¿da rodzina utrzymuje siê z rolnictwa, ale to kiepskie Ÿród³o dochodów. Sprowadza siê
ono g³ównie do hodowania jednej œwinki i paru kur przed domem. 

Nie przeszkodzi³o to ksiêdzu, by wœród tej biedoty za³o¿yæ sierociniec. Wieœæ o tym, ¿e przyj-
muje niechciane dzieci rozesz³a siê szybko. Do wioski zaczê³y trafiaæ niemowlêta porzucone 
w szpitalach, sieroty, dzieci ulicy z Bukaresztu. Ludzie chêtnie dzielili siê z sierociñcem tym, co mieli.
Na apele proboszcza przekazywali ¿ywnoœæ, choæ czêsto zdarza³o siê, ¿e na furmance ziemniaków
le¿a³ w powijakach jeszcze jeden podrzutek. Ksi¹dz nie odprawia nikogo. S¹ wiêc niemowlêta, dzieci 
w wieku szkolnym, s¹ matki, które urodzi³y i nie maj¹ gdzie siê podziaæ oraz te, które dopiero
oczekuj¹ rozwi¹zania. Jest równie¿ grupa szczególnych sierot - dziewcz¹t wyrwanych ulicy. Czêsto
po latach spêdzonych na dworcach, w ciemnych zau³kach stolicy, maj¹ powa¿ny uraz psychiczny. 
W Rumunii pañstwo zajmuje siê sierotami do osiemnastego roku ¿ycia. PóŸniej musz¹ opuœciæ dom
dziecka i radziæ sobie same. Dlatego wiele z nich l¹duje na samym dnie. Ksi¹dz Nicolae nie waha³ siê
czy je przyj¹æ. W efekcie jego „sieroty“ maj¹ niekiedy po trzydzieœci lat.

DDoobbrree  cchhêêccii  ttrrzzeebbaa  wwssppoommóócc

W Valea Plopului wszystko toczy siê swoim rytmem. Wiejskie kobiety opiekuj¹ siê najm³odszymi dzieæ-
mi, które s¹ w sierociñcu. Przedszkolaki w wiêkszoœci s¹ porozdzielane po domach, starsze dzieci
chodz¹ do szko³y w pobliskiej wsi. Dziewczêta zamieszka³y w kilku oddzielnych chatach, gdzie ucz¹ siê
¿yæ „na swoim”. Wszystko zgodnie z wizj¹ i planami charyzmatycznego ksiêdza, choæ niekiedy proza
codziennoœci wymyka siê spod kontroli. W wiosce czêsto pojawiaj¹ siê goœcie. Ksi¹dz z otwartymi
ramionami wita ka¿dego. S¹ przyjezdni z samochodami wy³adowanymi darami, m³odzie¿ zrzeszona 
w koœcielnych grupach religijnych, skauci itd. Przyje¿d¿aj¹ z idea³ami pomocy bliŸniemu, sami nie
wiedz¹c na czym ta pomoc ma polegaæ. Zdarza siê, ¿e w efekcie przeszkadzaj¹ i dezorganizuj¹ pracê.

We wsi znajduj¹ siê ju¿ trzy budynki sierociñca, czwarty jest w budowie. Wszystkie powstaj¹
„sposobem gospodarczym” – wznoszone s¹ tanio, a w konsekwencji byle jak. Wkrótce po ukoñcze-

41



niu niedoci¹gniêcia wychodz¹ na jaw i zaczynaj¹ siê remonty. Dla goœci przyje¿d¿aj¹cych zza granicy
pomyœlano równie¿ o sanitariatach. Na razie brakuje œrodków na wykoñczenie. Mo¿na z nich korzys-
taæ, ale trzeba wyjœæ na zewn¹trz budynku, bo ³azienka i toalety maj¹ osobne wejœcie. Jednak to nie
mankamenty techniczne s¹ najwiêkszym problemem sierociñca.

– Najbardziej tam teraz brakuje odpowiedniej struktury – t³umaczy Joanna Czechowska. – Nie ma
personelu, który umia³by siê zaj¹æ tymi dzieæmi. Wœród kobiet zajmuj¹cych siê maluchami pokutuj¹
jeszcze dawne stereotypy – niemowlêta zawijaj¹ bardzo ciasno w powijaki, ¿eby mia³y nó¿ki proste,
a jak dziecko zachoruje to najlepiej go nie myæ i w ¿adnym wypadku nie wietrzyæ pokoju...

St¹d pojawi³ siê kolejny pomys³ PAH, by do Rumunii sprowadziæ fachowców, którzy na miejscu
podziel¹ siê sw¹ wiedz¹. W lipcu 2000 r. do Valea Plopului wyjecha³a dwudziestoosobowa grupa psy-
chologów, lekarzy oraz studentów z gdañskiego Instytutu Psychologii oraz Polskiej Misji Medycznej ze
Szczecina. W wiosce przebywali przez trzy tygodnie. Jednym z efektów ich pracy by³o wskazanie na
koniecznoœæ zatrudnienia lekarza. Ju¿ po pierwszych konsultacjach okaza³o siê, ¿e trójka dzieci musi trafiæ
do szpitala. W innym przypadku Polacy stwierdzili, ¿e spoœród
darów rozdawanych dzieciom, najmniejszym powodze-
niem ciesz¹ siê witaminy, których ca³e nienaruszone pud³o
znaleŸli w magazynie. 

Wa¿ne by³o odpowiednie podejœcie polskich wolon-
tariuszy. – Konieczna by³a du¿a doza dyplomacji w sto-
sunkach z ludŸmi – wspomina Anna KaŸmierczak, t³umacz-
ka i wolontariuszka PAH. – Przecie¿ wiele kobiet mog³o siê
obruszyæ, ¿e jakiœ m³okos je poucza jak wychowywaæ
dzieci, a ona sama wczeœniej wychowa³a pi¹tkê swoich!
Wolontariusze nigdy jednak nie mówili „jak powinno byæ”, ale „jak to siê u nas robi”. Po prostu dzielili
siê swoimi doœwiadczeniami, a nie narzucali regu³y postêpowania. I to siê przyjê³o, bo przecie¿ du¿o
tych kobiet chcia³o poprawy, choæ jednoczeœnie ba³y siê zmian.

RRIITTAA  ddzziieecciioomm

W 2001 roku do Valea Plopului wyjecha³a kolejna, piêtnastoosobowa grupa. Pomys³ szkoleñ zosta³
zrealizowany ze œrodków Programu RITA. W maju organizatorzy przeprowadzili rekrutacjê kandy-
datów, a w czerwcu wziêli udzia³ w szkoleniach przedwyjazdowych, zorganizowanych czêœciowo 
z pieniêdzy Fundacji im. Stefana Batorego. Wspó³pracowa³y i zajêcia poprowadzi³y osoby z Fundacji
Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego oraz angielskiej Register Engineers for Disaster Reliefs i Pol-
skiej Misji Medycznej. Uczestnicy brali udzia³ w warsztatach na temat wspó³pracy w grupie, systemu
pomocy humanitarnej, pierwszej pomocy i planowania pracy. Spotkali siê z Janin¹ Ochojsk¹, szefow¹
Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Jakubem Wygnañskim, który kieruje Stowarzyszeniem Klon/Jawor.
W lipcu wolontariusze wyjechali do Rumunii. Do Valea Plopului wyruszyli dzia³acze PAH – studenci
medycyny, psychologii, prawa i politologii, wolontariusze Polskiej Misji Medycznej, t³umacz, a tak¿e
koordynator projektu. Czêœæ ekipy by³a w sierociñcu ju¿ po raz drugi. To pomog³o w zorganizowa-
niu pracy na miejscu. Codziennie dzieci z sierociñca bra³y udzia³ w zajêciach terapeutycznych prowa-
dzonych metod¹ Veroniki Sherbourne, a m³odzie¿ upoœledzona psychicznie korzysta³a z terapii zajê-
ciowej. Prowadzone by³y szkolenia z zakresu higieny i opieki medycznej oraz funkcjonowania organi-
zacji pozarz¹dowych na tematy takie, jak podzia³ obowi¹zków, pozyskiwanie funduszy, kontakty 
z innymi organizacjami. Polscy i rumuñscy lekarze czêsto konsultowali siê miêdzy sob¹. Wa¿nym ele-
mentem pracy z dzieæmi by³y rozmaite zadania, które spe³niæ mieli najm³odsi. Mia³o to zwróciæ uwagê
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Wolontariusze nigdy nie
mówili „jak powinno
byæ“, ale „jak to siê u nas
robi“. Po prostu dzielili siê
swoimi doœwiadczeniami,
a nie narzucali regu³y
postêpowania.



na potrzebê dzia³ania zespo³owego. 
I tak dzieci przygotowywa³y w grupach
koncert, sztukê teatraln¹, zawody spor-
towe i zajêcia plastyczne. 

AAnnggeelluuss

Wyjazdy do Rumunii wskaza³y na ko-
niecznoœæ wspó³pracy z innymi orga-
nizacjami na miejscu. – Brakuje nam
ludzi, którzy myœl¹ podobnymi katego-

riami jak my, z którymi ³atwo mo¿na nawi¹zaæ kontakt – uwa¿a Joanna Czechowska. – Nam czêsto
niezrêcznie jest t³umaczyæ starszym kobietom jak siê powinno zajmowaæ maluchami. Inaczej to
wygl¹da, jeœli na miejscu s¹ ludzie, z którymi ³atwo nawi¹zaæ kontakt, bo chocia¿by nie ma bariery
jêzykowej i mamy podobny pogl¹d na dan¹ sprawê.  

Przed rokiem wolontariuszom, którzy wyruszyli na pierwsze warsztaty do Rumunii, uda³o siê
nawi¹zaæ kontakty ze Stowarzyszeniem Angelus z Bukaresztu. Nale¿¹ do niego g³ównie studenci
resocjalizacji i teologii. Nios¹ pomoc „dzieciom ulicy”, dla których miedzy innymi organizuj¹ obozy.
Chêtnie przy³¹czyli siê do wspólnej dzia³alnoœci na rzecz sierociñca w Valea Plopului. Dodatkowym
plusem w kontaktach z Polakami by³ brak bariery jêzykowej – wszyscy mówi¹ bardzo dobrze po angiel-
sku. Dzia³acze Angelusa brali czynny udzia³ w lipcowych zajêciach prowadzonych przez wolontariuszy
z Polski. Oprócz tego podczas lipcowego wyjazdu, Polacy i ich miejscowi wspó³pracownicy nawi¹zali
kontakty z rumuñsk¹ Fundacj¹ Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego. Na wspólnych spotkaniach
rozmawiano o mo¿liwoœci aplikowania do programu PHARE ACCESS, przysz³ych szkoleñ dla Pro Vita
i mo¿liwoœci wsparcia finansowego. Kontakt ten by³ tym bardziej wartoœciowy, ¿e na miejscu uzmy-
s³owi³, jakie s¹ mo¿liwoœci samodzielnych starañ o finanse tak potrzebne na dalsz¹ dzia³alnoœæ.

Nastêpnie zaproszono wolontariuszy Pro Vita i Angelusa do Warszawy. W paŸdzierniku 2001 r.
do Polski przyjechali Stefania Olaru i Radu Cata, którzy w lipcu aktywnie dzia³ali podczas warsztatów
organizowanych przez PAH. Mieli zapoznaæ siê z dzia³alnoœci¹ podobnych organizacji, by móc sko-
rzystaæ z ich doœwiadczeñ. Odwiedzili Wspólnotê Chleb ¯ycia, Dom Ma³ego Dziecka nr 1 w Warsza-
wie, Powiœlañsk¹ Fundacjê Spo³eczn¹, Fundacjê Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego, Fundacjê
dla Polski, Stowarzyszenie KLON/JAWOR, Krakowskie Forum Organizacji Spo³ecznych oraz
Salezjañski Ruch Troski o M³odzie¿ Saltrom. Rumuni przeszli dodatkowe szkolenie z procedur aplika-
cyjnych i fundraisingu. – Powinno to wspomóc budowanie niezale¿nych struktur w sierociñcu –
twierdzi Joanna Czechowska. – Panie, które tam dzia³aj¹, czêsto same s¹ zainteresowane, by
wprowadzaæ zmiany, ale z drugiej strony czuj¹ lêk przed
nimi. A ksi¹dz ma kolejne wizje rozwoju oœrodka, chocia¿
trudno mu zapanowaæ nad codziennym funkcjonowaniem
sierociñca. 

TToo  nniiee  CCzzeecczzeenniiaa,,  nniiee  ttaakk  ³³aattwwoo  oo  ssppoonnssoorraa

Rumuni wrócili do kraju, by dzieliæ siê swoimi doœwiad-
czeniami. Polacy koñcz¹ dok³adne rozliczenia kosztów
zorganizowanych szkoleñ i zastanawiaj¹ siê nad dalsz¹
prac¹. Co teraz? – W tej chwili w kasie na ten cel nie ma
pieniêdzy – zastanawia siê Joanna Czechowska. – Przy-
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Zaczê³o siê od pomocy
doraŸnej, póŸniej Polacy
skoncentrowali siê na
pomocy medycznej,
wreszcie przyszed³ 
czas na wolontariuszy 
i szkolenie ludzi, którzy
maj¹ tworzyæ niezbêdne
struktury organizacyjne.



sz³oœæ naszej akcji w Valea Plopului wygl¹da nieciekawie.
Przede wszystkim chcielibyœmy utworzyæ tam sta³y po-
sterunek, by ktoœ móg³ koordynowaæ pomoc. Potrzebne by
by³o te¿ zatrudnienie 2-3 przeszkolonych osób w siero-
ciñcu. To sensowny pomys³, ale kosztowny i trudny do zrea-
lizowania. Musimy nie tylko znaleŸæ pieni¹dze, ale i wolon-
tariusza, który spêdzi tam kilka miesiêcy. Takie misje mamy
w Kosowie i Czeczenii. W Rumunii nie by³o wojny, wiêc
trudniej jest znaleŸæ sponsorów... A przecie¿ to miejsce, którego nie mo¿na porzuciæ, zapomnieæ!

Joanna Czechowska przegl¹daj¹c stos dokumentów, sprawozdañ i rozliczeñ przypomina kolejne
etapy pomocy dla Valea Plopului. Zaczê³o siê od pomocy doraŸnej, która i tak jest niewystarczaj¹ca.
PóŸniej Polacy skoncentrowali siê na pomocy medycznej, wreszcie przyszed³ czas na wolontariuszy 
i szkolenie ludzi, którzy maj¹ tworzyæ niezbêdne struktury organizacyjne. Kolejnym etapem bêdzie
utworzenie sta³ego posterunku. Dzia³aczom PAH marzy siê, by doprowadziæ równie¿ do zatrud-
nienia na sta³e psychologa w sierociñcu. To niezbêdne, gdy¿ tamtejsze dzieci czêsto wiele ju¿ w ¿yciu
przesz³y i potrzebuj¹ takiej pomocy. Jednak obecnie trudno by³oby wyt³umaczyæ mieszkañcom wios-
ki, ¿e trzeba op³aciæ kolejny etat, skoro czêsto nie ma co do garnka w³o¿yæ. – Wa¿ne w tym wszyst-
kim jest to, ¿e Rumuni zrozumieli, ile sami mog¹ zrobiæ – dodaje optymistycznie koordynatorka
krakowskiego biura PAH. – To wa¿niejsze ni¿ organizacja kolejnych konwojów z pomoc¹ materialn¹.
Mo¿na potrzebuj¹cemu daæ rybê, ale lepiej podarowaæ mu wêdkê i nauczyæ ³owiæ.

Józef Figura, korespondent „Tygodnika Podhalañskiego” w Nowym Targu
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CCzzyyssttaa  UUkkrraaiinnaa  
––  cczzyyssttaa  ZZiieemmiiaa
„Pierwszym krokiem do zachowania czystoœci œrodowiska 
jest zmiana stereotypu myœlenia” – ten pogl¹d sformu³owali
uczestnicy konferencji podsumowuj¹cej pierwsz¹ w historii
Ukrainy akcjê „Sprz¹tanie œwiata”. O tym, jak nauczyæ 
„czystego myœlenia”, przekonuje przyk³ad Fundacji Nasza
Ziemia, która zainicjowa³a sprz¹tanie Ukrainy.

W Polsce Fundacja Nasza Ziemia koordynuje kampaniê sprz¹tania œwiata od
1994 roku, korzystaj¹c ze wzorów opracowanych i sprawdzonych w Australii –
kolebce „Clean up the World”. Cel akcji wydaje siê prosty i niezwykle przydatny
– posprz¹taæ miejsca najbli¿sze, w których ¿yjemy, pracujemy, oraz w których
chcielibyœmy wypoczywaæ. O powodzeniu projektu w Polsce œwiadcz¹ liczby. 
W roku 2000, czyli po kilku latach od zainicjowania „Sprz¹tania œwiata”, ca³¹
Polskê sprz¹ta³o 1,5 miliona osób z 2,5 tysi¹ca miejscowoœci.
Tym samym do³¹czyliœmy do grona 130 krajów, w których
akcja odnios³a sukces. Sukces przek³adany nie tylko na eko-
logiczne korzyœci, ale tak¿e, a mo¿e przede wszystkim, na
efekt spo³eczny. „Sprz¹tanie œwiata” jest pomys³em na wspó³-
dzia³anie ludzi, form¹ pobudzenia aktywnoœci w lokalnej
spo³ecznoœci, a tym samym sposobem na jej wzmocnienie.
W krajach, w których demokratyczny porz¹dek istnieje od
niedawna, tego typu dzia³ania s³u¿¹ budowaniu spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego. I tak jak Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej
Pomocy, „Sprz¹tanie œwiata” jest masow¹ akcj¹. Owocuje realizacj¹ konkretnego
celu i jednoczeœnie uczy wspó³dzia³ania, a samym ludziom – obywatelom –
demonstruje si³ê spo³ecznoœci, o ile ta jest skonsolidowana i zdolna do wspól-
nego dzia³ania.

nazwa projektu:
Zainicjowanie kampanii „Clean
Up the World“ na Ukrainie w
oparciu o doœwiadczenia siedmiu
lat akcji „Sprz¹tanie Œwiata“ 
w Polsce

autor projektu w Polsce:
Fundacja Nasza Ziemia 

partnerzy za granic¹:
Stowarzyszenie Miast Ukrainy,
Towarzystwo Lwa, Lwów,
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W roku 2000, czyli 
po kilku latach od
zainicjowania „Sprz¹tania
œwiata“, ca³¹ Polskê
sprz¹ta³o 1,5 miliona
osób z 2,5 tysi¹ca 
miejscowoœci.



Jednym z wa¿nych czynników suk-
cesu akcji jest jej noœnoœæ medialna.
W³aœciwe nag³oœnienie „Sprz¹tania œwia-
ta” jest niezbêdne, zarówno w mediach
lokalnych czy regionalnych, jak i cen-
tralnych. Dziêki niemu mo¿na liczyæ na
zainteresowanie œrodowisk biznesu.
Jest to tak¿e okazja do oceny dzia³añ
w³adz lokalnych w zakresie ochrony
œrodowiska. Zwrócenie uwagi opinii

publicznej i mediów na ten temat aktywizuje w³adze lokalne do sta³ych, a nie tylko jednorazowych,
dzia³añ proekologicznych. Mo¿na zatem mówiæ o efekcie wychowawczym – w tym przypadku dla
w³adz lokalnych. Równie wa¿ne jest masowe zaanga¿owanie dzieci i m³odzie¿y. Tu jednak potrzeb-
ne jest wczeœniejsze edukowanie w szko³ach. „Sprz¹tanie œwiata” staje siê wiêc tak¿e przyczynkiem
do krzewienia wœród m³odych myœlenia ekologicznego, a tym samym – obywatelskiego. Zgodnie ze
s³owami Miry Stanis³awskiej-Meysztowicz, za³o¿ycielki Fundacji Nasza Ziemia, „jeœli chcecie ¿yæ 
w czystym miejscu, musicie dbaæ o jego czystoœæ sami.”

PPrrzzyykk³³aadd

Realizacja „Sprz¹tania œwiata” w Polsce to efekt obserwacji prowadzenia akcji w krajach, gdzie spraw-
dzi³a siê ona wczeœniej. Dziêki przeniesionym tutaj doœwiadczeniom w organizacji i propagowaniu
projektu, móg³ on odnieœæ sukces. Najwa¿niejszy jest zatem przyk³ad, mo¿liwoœæ skorzystania 
z wiedzy, przyjrzenie siê modelowym rozwi¹zaniom, wreszcie – znalezienie partnerów pomocnych
we wdra¿aniu programu.

W listopadzie 2000 r. Mira Stanis³awska-Meysztowicz
wraz z Piotrem Tyszko z Fundacji Nasza Ziemia udali siê 
z wizyt¹ do ̄ ó³kwi w zachodniej czêœci Ukrainy. Jest to mias-
to partnerskie polskiego Pomiechówka. Dziêki tej wizycie naro-
dzi³ siê pomys³ zorganizowania „Sprz¹tania œwiata” na Ukra-
inie. ̄ ó³kiew mia³a staæ siê lokalnym przyk³adem, na którym
mia³o oprzeæ siê ogólnoukraiñskie „Clean Up the World”.

Do najwa¿niejszych spraw nale¿a³o przekonanie o koniecznoœci jednoczesnego zaanga¿owania
w akcjê samorz¹dowców, ekologów i nauczycieli z Ukrainy. Postanowiono pokazaæ polski model pro-
jektu, z jednoczesnym wsparciem merytorycznym i organizacyjnym tamtejszych inicjatorów
„Sprz¹tania”. Partnerami akcji zostali samorz¹dowcy z ¯ó³kwi, Lwowa, a tak¿e Stowarzyszenie Miast
Ukrainy, jako g³ówna organizacja, która mia³a nadaæ akcji ogólnokrajowy wymiar.

By³ ju¿ pomys³ – inicjowanie „Sprz¹tania œwiata” na Ukrainie oraz partnerzy, zarówno jeœli chodzi
o przyk³ad modelowy (Pomiechówek – ¯ó³kiew) jak i nadanie akcji charakteru ogólnokrajowego.
Dalej plan zak³ada³ realizacjê procesu, którego udane zakoñczenie oznaczaæ mia³o pe³n¹ samodziel-
noœæ akcji na Ukrainie. 

JJaakk  ttoo  ssiiêê  rroobbii??

Zaczê³o siê od dwóch wizyt przedstawicieli Fundacji Nasza Ziemia na Ukrainie, którzy pojechali za
nasz¹ wschodni¹ granicê w styczniu i marcu 2001 roku. Spotkania te odby³y siê w ¯ó³kwi i we
Lwowie. Obie strony zaprezentowa³y swój punkt widzenia na temat inicjowania akcji na Ukrainie 
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¯ó³kiew mia³a staæ siê
lokalnym przyk³adem, na
którym mia³o oprzeæ siê
ogólnoukraiñskie „Clean
Up the World“.



i uda³o siê uzgodniæ konkretne pomy-
s³y na realizacjê projektu. Sami part-
nerzy mieli te¿ okazjê do lepszego poz-
nania siê, które okaza³o siê niezwykle
przydatne w dalszej wspó³pracy. O
efektach obu spotkañ mo¿e œwiadczyæ
zaawansowanie w planowaniu akcji –
opracowanie szczegó³owego harmo-
nogramu i dopracowanie bud¿etu. Ofi-
cjalnie zawi¹zany te¿ zosta³ Komitet
Inicjatywny, w sk³ad którego wesz³y wymienione wy¿ej instytucje. 

Kolejnym etapem by³a kampania informacyjna skierowana do potencjalnych organizatorów akcji
– samorz¹dów, szkó³ i wszelkich organizacji spo³ecznych zainteresowanych uczestnictwem w „Sprz¹-
taniu”. Ciê¿ar tego zadania, którego udana realizacja mog³a przes¹dzaæ o masowoœci ca³ej akcji,
spocz¹³ na Stowarzyszeniu Miast Ukrainy. Rosn¹ca rola partnera miejscowego by³a zamierzonym
dzia³aniem – od pocz¹tkowego inicjowania ze strony polskiej, przekazywania wiedzy i doœwiadczeñ,
po stopniowe usamodzielnianie partnerów ukraiñskich tak, by za realizacjê projektu odpowiadali
przede wszystkim oni sami.

Kolejnym etapem przygotowañ do akcji by³y warsztaty w Polsce. Ich cel stanowi³o stworzenie
grupy liderów, którzy na poziomie lokalnym, regionalnym i centralnym bêd¹ organizowaæ „Clean Up
the World” na Ukrainie. Szkolenie mia³o s³u¿yæ przekazaniu polskich doœwiadczeñ ukraiñskim samo-
rz¹dowcom i ekologom. Wœród nich znaleŸli siê goœcie z ¯ó³kwi, dla których by³y to bezpoœrednie
przygotowania do sprz¹tania w rodzinnym mieœcie. 

Podczas dwudniowych warsztatów starano siê przekazaæ uczestnikom kompletn¹ wiedzê o tym,
jak zaplanowaæ i skutecznie zrealizowaæ „Sprz¹tanie”. Punktem wyjœcia by³y polskie przyk³ady – gmina
Izabelin, gdzie wdro¿ony zosta³ po raz pierwszy program „Czysta gmina” oraz aktywny w dziedzinie
ekologii Pomiechówek – partner ¯ó³kwi. Drugiego dnia uczestnicy zapoznawali siê z konkretnymi
zagadnieniami dotycz¹cymi organizacji akcji. By³a mowa o planowaniu w cyklu rocznym, zgodnie ze
œwiatowym kalendarzem akcji „Sprz¹tania”. O tym, jak istotna jest wspó³praca z mediami (organi-
zowanie konferencji prasowych, pisanie informacji prasowych, zamieszczanie na stronach interne-
towych aktualnego serwisu o „Sprz¹taniu”, czy wreszcie kontakty z dziennikarzami w dniach sprz¹-
tania). Nie przypadkiem kwestia propagowania akcji by³a pierwszoplanowym w¹tkiem w ca³ym
szkoleniu. Obok spraw dotycz¹cych kontaktów z mediami poruszano tak¿e kwestie dotycz¹ce w³aœci-
wego przygotowania i dystrybucji materia³ów drukowanych - plakatów, raportu z akcji czy rozpo-
wszechniania informacji o „Sprz¹taniu” w szko³ach np. poprzez konkursy dla uczniów. Wszystkie te
dzia³ania powinny mieæ na celu jak najskuteczniejsze rozpowszechnienie akcji, gdy¿ tylko jej masowy
charakter mo¿e przynieœæ sukces.

PPiieerrwwsszzyy  rraazz

Modelowe sprz¹tanie w ¯ó³kwi mia³o byæ praktycznym sprawdzianem dotychczasowych przygoto-
wañ do „Sprz¹tania” na Ukrainie. Zaczêto wiêc od ... sprz¹tania miasta i okolic, zorganizowanego przez
Urz¹d Miasta i Urz¹d Rejonowy, z udzia³em m³odzie¿y szkolnej, lokalnych sponsorów i w towarzys-
twie zaproszonych reporterów. Sprz¹tanie zakoñczy³a konferencja prasowa i wspólny obiad dzienni-
karzy z uczestnikami warsztatu. Potem kontynuowano warsztaty rozpoczête w Polsce. Grupê posze-
rzono o w³adze samorz¹dowe, ekologów i nauczycieli z ca³ego kraju. Rozmawiano o konkretnych
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zagadnieniach dotycz¹cych koordynacji,
z którymi zetknêli siê uczestnicy. Ich
poznanie jest niezbêdne do przeprowa-
dzenia akcji na poziomie regionalnym. 

Wœród uczestników warsztatu,
jeszcze po wizycie studyjnej w Polsce,
dominowa³o przekonanie, ¿e w wielu
miejscowoœciach na Ukrainie ju¿ zro-
biono i nadal robi siê wiele w kwestiach
„czystej ziemi”. Dzia³ania te nie maj¹

jednak nic wspólnego z „Clean Up the World”. Po warsztatach ukraiñscy partnerzy przyznawali, ¿e
w³¹czenie ich kraju do tego ogólnoœwiatowego ruchu jest nieodzowne. Jeden z uczestników przyz-
nawa³: „Wiele siê dowiedzia³em o organizowaniu akcji, otrzyma³em wyczerpuj¹c¹ informacjê 
o pozyskaniu dla tej kampanii ró¿nych grup spo³ecznych, uczniów, mediów, kierowników gmin, spon-
sorów, s³u¿b komunalnych, co bêdzie pomocne w przeprowadzeniu «Sprz¹tania» na Ukrainie.”

PPrroommooccjjaa  cczzyysstteeggoo  mmyyœœlleenniiaa

Po modelowym „Sprz¹taniu” w ¯ó³kwi najpilniejsze sta³o siê wydanie zaplanowanego wczeœniej
„Przewodnika dla organizatorów lokalnych akcji sprz¹tania na Ukrainie”. Dziesiêciotysiêczny nak³ad
zosta³ rozes³any ju¿ w lipcu i sierpniu do urzêdów miejskich, rejonowych, wojewódzkich oraz cen-
tralnych, do organizacji pozarz¹dowych i szkó³, oraz mediów na ca³ej Ukrainie. Mia³ byæ nie tylko
zachêt¹ do udzia³u w akcji, ale te¿ zawieraæ przyk³ady z Polski, informacje o kontaktach przydatnych
w przygotowaniach, a przede wszystkim konkretn¹ instrukcjê, jak zorganizowaæ sprz¹tanie „krok po
kroku”. Ci sami adresaci otrzymaj¹ ju¿ wkrótce raport z ogólnokrajowej akcji „Czysta Ukraina –
Czysta Ziemia”. 

Wymienione dzia³ania by³y czêœci¹ kampanii medialnej zapocz¹tkowanej w ̄ ó³kwi, w sk³ad której
wesz³y konferencje prasowe, rozsy³anie informacji do mediów oraz budowa strony internetowej
poœwiêconej akcji „Clean Up the World” i prowadzonej przez Stowarzyszenie Miast Ukrainy.

MMyyœœll  gglloobbaallnniiee,,  ddzziiaa³³aajj  llookkaallnniiee

Zainicjowanie akcji „Sprz¹tanie œwiata” na Ukrainie mo¿na uznaæ za sukces. Co to znaczy? Przede
wszystkim to, ¿e pomys³ trafi³ na podatny, sprzyjaj¹cy kontynuacji grunt. Przyk³adem tego niech bêdzie
chocia¿by zorganizowanie w czerwcu 2001, czyli przed wrzeœniowym ogólnokrajowym sprz¹taniem
Ukrainy, tego typu akcji w Nowomoskowsku ko³o Dniepropietrowska. Odby³o siê ono bez udzia³u
koordynatora polskiego, czyli Fundacji Nasza Ziemia. Symbolem nowego „czystego myœlenia” jest te¿
list od ministra œrodowiska Ukrainy, który popar³ akcjê. 

Na sukces z³o¿y³o siê wiele innych czynników. Przede wszystkim uda³o siê znaleŸæ solidne,
doœwiadczone organizacje ukraiñskie, które by³y otwarte na takie inicjatywy. Okaza³y siê zaintere-
sowane efektami ekologicznymi i edukacyjnymi akcji oraz chêtnie czerpa³y z doœwiadczeñ krajów, 
w tym z Polski, które od wielu lat organizuj¹ „Clean Up the World”. Na Ukrainie uda³o siê w miejsco-
wej tradycji zaszczepiæ inicjatywê o globalnym znaczeniu. 

Marcin Bank, Stowarzyszenie Wydawców Polskiej 
Niezale¿nej Prasy Lokalnej w Warszawie
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BBiiaa³³oorruuœœ  ssiiêê  zzmmiieenniiaa
Wybory na Bia³orusi w 2001 r. pokaza³y, ¿e opozycja zaczyna
dochodziæ do g³osu, a re¿im Aleksandra £ukaszenki bêdzie
musia³ pójœæ na ustêpstwa. Tym bardziej, ¿e Rosja nie chce 
ju¿ zwi¹zku z Bia³orusi¹ na zasadach £ukaszenki. Integracja
obu pañstw jest obecnie mo¿liwa wy³¹cznie na twardych
warunkach dyktowanych przez W³adimira Putina. Bia³oruœ 
nie ma wyjœcia i musi rozpocz¹æ reformy gospodarcze, 
a z nimi równie¿ polityczne. Jednak reelekcja bia³oruskiego
prezydenta przemianom na pewno nie pomog³a. 

W marcu 2001 r. dosz³o w Miñsku do spotkania bia³oruskich i polskich ekspertów
w dziedzinie ekonomi. Za cel postawiono sobie opracowanie ogólnych za³o¿eñ
reform na Bia³orusi. By³o to inauguracyjne spotkanie w ramach projektu „Prze-
miany gospodarcze w Polsce i na Bia³orusi” realizowanego przez Fundacjê Cen-
trum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych (CASE) w Warszawie oraz Instytut Pry-
watyzacji i Zarz¹dzania (IPM) w Miñsku, a sfinansowanego przez Program RITA.
Dziêki projektowi uda³o siê po raz pierwszy stworzyæ ca³oœciowy plan reform
gospodarczych na Bia³orusi. Plan reform popar³a bia³oruska opozycja i jako swój
przedstawi³a opinii publicznej podczas ostatnich wyborów prezydenckich.

PPllaann  rreeffoorrmm  ggoossppooddaarrcczzyycchh  nnaa  BBiiaa³³oorruussii

– Plan reform opiera siê na liberalnych zasadach i wykorzystuje przyk³ady innych
krajów, które odnios³y sukcesy w procesach transformacji. Te rozwi¹zania, które
nie przynios³y spodziewanych efektów, odrzucono – mówi Rafa³ Antczak, koor-
dynator projektu ze strony Fundacji CASE. Wed³ug niego jednym z filarów planu
reform by³o zbilansowanie bud¿etu w pierwszym roku programu przemian
gospodarczych z zachowaniem funkcji socjalnych i zwiêkszeniem ich efektyw-
noœci. Pomoc socjalna nie mo¿e obejmowaæ wszystkich, tak jak dotychczas, 
a tylko te grupy osób, które podczas reform dotknie spadek dochodów. Projekt
zak³ada uszczelnienie systemu podatkowego oraz wprowadzenie jednolitych,

nazwa projektu:
Przemiany gospodarcze w Polsce
i na Bia³orusi 

autor projektu w Polsce:
Centrum Analiz Spo³eczno-
Ekonomicznych (CASE)

partnerzy za granic¹:
Instytut Prywatyzacji 
i Zarz¹dzania (Bia³oruœ)
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liniowych stawek podatkowych. Ten system oparto na rozwi¹zaniach Estonii, która jako pierwsza 
z krajów nadba³tyckich, skutecznie wprowadzi³a podatek liniowy.

Bia³oruscy eksperci szybko przystali równie¿ na „euroizacjê” bia³oruskiego rubla, czyli zast¹pienie
po kilku latach rodzimego pieni¹dza walut¹ Unii Europejskiej. W tym wypadku istnieje jednak pewien
wybór. Wed³ug obowi¹zuj¹cych umów w 2005 r. Bia³oruœ utraci swoj¹ walutê na rzecz rubla
rosyjskiego. Zdaniem ekspertów, o ile wybór euro bêdzie bardziej korzystny ekonomicznie, o tyle
skorzystanie ze wspomnianej  alternatywy bêdzie wyborem stricte politycznym. 

CCoo  mmoo¿¿ee  zzrroobbiiææ  ££uukkaasszzeennkkaa??

Spoœród europejskich republik by³ego ZSRR, tylko Bia³oruœ
nie przeprowadzi³a dotychczas reform gospodarczych.
Aleksander £ukaszenka, wybrany w 1995 r. na prezydenta,
skutecznie zahamowa³ pocz¹tkowe postêpy w liberalizacji
¿ycia gospodarczego i politycznego. Bia³oruœ pogr¹¿y³a siê
w systemie centralnego planowania i autorytarnych rz¹dów nowego prezydenta. Wed³ug Fundacji
CASE bia³oruski prezydent powróci³ do dawnej strategii pe³nej gospodarczej zale¿noœci od Rosji.

Chcia³ ustanowiæ zwi¹zek miêdzy oboma pañstwami, pole-
gaj¹cy na integracji gospodarczej i w efekcie finansowaniu
Bia³orusi przez Rosjê. Tymczasem w Rosji w 1998 r. dosz³o
do kryzysu gospodarczego, który spowodowa³ za³amanie
planów £ukaszenki. Przys³owiowy „gwóŸdŸ do trumny” przy-
bi³ nowy rosyjski prezydent, W³adimir Putin, który postawi³
sprawê jasno: integracja tak, ale na naszych warunkach.

Analiza sytuacji gospodarczej na Bia³orusi wykonana
przez bia³oruskich i polskich ekspertów ekonomicznych
wykaza³a m.in., ¿e ponad 40 proc. wszystkich przedsiê-

biorstw na Bia³orusi jest niedochodowych, a spo³eczeñstwo, w porównaniu z krajami przeprowa-
dzaj¹cymi reformy, ubo¿eje. Ponadto przy braku inwestycji zagranicznych, spada poziom inwestycji
krajowych. Nieefektywnoœæ tych drugich widoczna jest szczególnie w bran¿ach uprzywilejowanych:
rolnictwie i budownictwie.

Zdaniem Rafa³a Antczaka £ukaszenka ma niewielki wybór. Mo¿e zwlekaæ z przeprowadzeniem
reform, ale wtedy bêd¹ ros³y koszty ich przeprowadzenia. – Bia³oruska gospodarka znajduje siê na
progu katastrofy i bez zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania nie utrzyma siê nawet na obecnym pozio-
mie rozwoju – podsumowuje koordynator projektu reform. 

OOppoozzyyccjjaa  ppooppiieerraa  rreeffoorrmmyy

Plan reform zaprezentowano po raz pierwszy na konferencji 24 sierpnia 2001 r. w Miñsku.
Uczestniczyli w niej dziennikarze, ekonomiœci oraz przywódcy zjednoczonej opozycji politycznej na
Bia³orusi. Podczas tej konferencji Siamion Domasz, jeden z opozycyjnych liderów i kandydat 
na prezydenta, wyrazi³ gotowoœæ wdro¿enia tego planu, jeœli tylko opozycja wygra wybory pre-
zydenckie. W ten sposób opozycjoniœci zdecydowanie poparli program reform gospodarczych 
i przedstawili go jako czêœæ programu wyborczego.

Bia³oruœ pogr¹¿y³a siê 
w systemie centralnego
planowania 
i autorytarnych rz¹dów
nowego prezydenta.

Bia³oruska gospodarka 
znajduje siê na progu
katastrofy i bez
zewnêtrznych Ÿróde³ 
finansowania nie utrzyma
siê nawet na obecnym
poziomie rozwoju.



W bia³oruskiej prasie ukaza³y siê tylko streszczenia programu. Œrodki spo³ecznego przekazu, pod-
dane cenzurze politycznej, powstrzymywa³y siê od wyczerpuj¹cych informacji i komentarzy. Jednak
opozycja rozdawa³a chêtnym kompletny tekst. 

Po og³oszeniu oficjalnych wyników wyborów na Bia³orusi wiadomo by³o, ¿e £ukaszenka dokona³
manipulacji. Og³osi³ swoje absolutne, dziewiêædziesiêcioprocentowe zwyciêstwo. Obawia³ siê, ¿e
mo¿e nie zostaæ uznany na arenie miêdzynarodowej. Wed³ug szacunków opozycji i zagranicznych
obserwatorów móg³ on zdobyæ jedynie 42-56 proc. g³osów. Czy jednak wynik wyborów mo¿e byæ
uznany za wskaŸnik odbioru spo³ecznego programu reform
przedstawionych przez opozycjê? 

CCoo  ssiiêê  ssttaanniiee  zz  ppllaanneemm  rreeffoorrmm??

– Plany reform gospodarczych dezaktualizuj¹ siê z regu³y w
ci¹gu pó³tora roku – stwierdza Rafa³ Antczak. – Wynika to ze
zmian w przepisach prawnych i sytuacji gospodarczej kraju.

Koordynator projektu uwa¿a jednak, ¿e grupa eksper-
tów, która opracowa³a ju¿ taki plan i przeprowadzi³a ró¿ne
symulacje gospodarcze, bêdzie w stanie szybko dostoso-
waæ go do obowi¹zuj¹cych warunków. Wed³ug niego
najwiêkszym pozytywem projektu jest zebranie grupy bia³oruskich i polskich ekspertów, którzy chc¹
pracowaæ nad przemianami i wdra¿aæ je. Zainteresowanie pracami wyrazili równie¿ zagraniczni

eksperci w w¹skich dziedzinach ekonomicznych, którzy
podobne reformy przeprowadzali po upadku komunizmu
m.in. w Polsce.

Wiêkszoœæ osób, które zaanga¿owa³y siê w projekt, to
Bia³orusini. Maj¹ przeciêtnie trochê powy¿ej 30 lat i alter-
natywê: zostaæ i próbowaæ coœ zmieniæ albo wyjechaæ 
z kraju. Podobna sytuacja mia³a miejsce w Polsce, w latach
osiemdziesi¹tych. – Wyjazd oznacza stratê dla kraju, ale
tymczasowo mo¿e byæ najlepszym rozwi¹zaniem – wyjaœ-
nia rozterki swoich kolegów zza wschodniej granicy Rafa³
Antczak.

PPrrzzeebbiieegg  pprroojjeekkttuu

Fundacja CASE wspólnie z bia³oruskim partnerem – In-
stytutem Prywatyzacji i Zarz¹dzania z Miñska zapropo-

nowa³y na pocz¹tku 2001 r. projekt opracowania reform gospodarczych na Bia³orusi. Mia³o to byæ
priorytetowe zadanie przed zbli¿aj¹cymi siê wyborami prezydenckimi i staæ siê alternatyw¹ dla
ówczesnych realiów. Drugim celem by³o doprowadzenie do publicznej dyskusji nad perspektywami
gospodarczymi na Bia³orusi. Projekt „Reformy gospodarcze w Polsce i na Bia³orusi” sfinansowano ze
œrodków Programu RITA.

W marcu 2001 r. CASE i IPM zebra³y czêœæ grupy bia³oruskich ekspertów, a w kwietniu 
do zespo³u do³¹czyli polscy ekonomiœci. Miesi¹c póŸniej zespó³ opracowuj¹cy reformy wzi¹³ udzia³ 
w seminariach m.in. na temat liberalizacji wewnêtrznej i zewnêtrznej gospodarki Bia³orusi. Po opra-
cowaniu przez stronê bia³orusk¹ wstêpnych wersji, w miêdzynarodowym gronie ekspertów odby³y
siê seminaria poœwiêcone ich analizie i weryfikacji. Prace zaowocowa³y stworzeniem pierwszego
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Najwiêkszym pozytywem
projektu jest zebranie
grupy bia³oruskich 
i polskich ekspertów,
którzy chc¹ pracowaæ
nad przemianami 
i wdra¿aæ je. 

Wiêkszoœæ osób, które
zaanga¿owa³y siê 
w projekt, to Bia³orusini.
Maj¹ przeciêtnie trochê
powy¿ej 30 lat 
i alternatywê: zostaæ 
i próbowaæ coœ zmieniæ
albo wyjechaæ z kraju.
Podobna sytuacja mia³a
miejsce w Polsce, 
w latach osiemdziesi¹tych. 



ca³oœciowego planu reform gospodarczych na Bia³orusi. Program podzielono na cztery czêœci: anali-
zê sytuacji bie¿¹cej, opis programu reform, prognozê sfery realnej oraz omówienie aspektów poli-
tyczno-socjologicznych w przypadku rozpoczêcia przemian. Nadzieje ekspertów i opozycji na ich
szybkie przeprowadzenie zosta³y pogrzebane wraz z wygran¹ Aleksandra £ukaszenki w wyborach
prezydenckich. 

KKoooorrddyynnaattoorrzzyy  pprroojjeekkttuu

Fundacja CASE – pomys³odawca projektu reform gospodarczych na Bia³orusi – zajmuje siê
g³ównie badaniami naukowymi. Nale¿y do grona opiniotwórczych oœrodków badawczych, tworz¹-
cych w krajach demokratycznych niezale¿ne zaplecze intelektualne. Wspiera przemiany gospodarcze,
spo³eczne i polityczne w Europie Œrodkowej i Wschodniej oraz by³ych azjatyckich republikach ZSRR.

W ci¹gu 10 lat Fundacja zrealizowa³a ok. 60 projektów, w wiêkszoœci miêdzynarodowych, 
z udzia³em ekonomistów m.in. z Albanii, Bu³garii, Bia³orusi, Estonii, Francji, Gruzji, Litwy, Mo³dawii,
Niemiec, Czech, Rosji, Rumunii, S³owacji, S³owenii, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Wêgier 
i Wielkiej Brytanii. G³ównymi zagadnieniami, które ³¹cz¹ wiêkszoœæ projektów, s¹ procesy transforma-
cji w krajach postkomunistycznych i formu³owanie strategii rozwoju ekonomicznego ze szczególnym
uwzglêdnieniem polityki monetarnej i fiskalnej, prywatyzacji i restrukturyzacji gospodarki, liberalizacji
handlu, rozwoju bankowoœci i rynków finansowych, polityki socjalnej oraz zagadnieñ zwi¹zanych 
z integracj¹ europejsk¹. Badawczym dorobkiem CASE s¹ tak¿e liczne przedsiêwziêcia realizowane
wspólnie z organizacjami miêdzynarodowymi m.in. Bankiem Œwiatowym i Programem Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).

Partnerem Fundacji CASE w realizacji projektu „Reformy gospodarcze w Polsce i na Bia³orusi”
zosta³ Instytut Prywatyzacji i Zarz¹dzania w Miñsku (IPM), za³o¿ony w 1993 r. Jego w³aœcicielami s¹:
Ministerstwo Prywatyzacji Bia³orusi – 45 proc., Fundacja Uniwersytetu Europy Centralnej z USA – 45
proc. i Miêdzynarodowa Fundacja Rozwoju Rynku Kapita³owego i Przemian W³asnoœciowych 
w Polsce - 10 proc. IPM jest jedynym niezale¿nym instytutem na Bia³orusi prowadz¹cym specjalisty-
czne szkolenia w dziedzinie zarz¹dzania i finansów. Finansowany jest g³ównie ze Ÿróde³ zagranicznych.
IPM powo³a³ m.in. Klub Ekonomistów Bia³orusi, czyli niezale¿ne forum dyskusyjne ekspertów. 
Z Fundacj¹ CASE wspó³pracuje od 1999 r. Jednym ze wspólnych projektów jest analiza skutków
kryzysu rosyjskiego na bia³orusk¹ gospodarkê.

PPllaannyy

Na pocz¹tku 2002 r. dziêki wspó³pracy Fundacji CASE i IPM uka¿e siê dwutomowa ksi¹¿ka o mikro-
i makroekonomii w gospodarce bia³oruskiej. Bêdzie wydana w dwóch jêzykach: rosyjskim i angiel-
skim. Obie instytucje zamierzaj¹ równie¿ wspólnie wydawaæ kwartalnik analityczno-prognostyczny
poœwiêcony gospodarce bia³oruskiej. Nad jego tworzeniem maj¹ czuwaæ ci sami eksperci, którzy
opracowali pierwszy program reform gospodarczych na Bia³orusi. - Bêdziemy czekaæ, obserwowaæ
i gdy pojawi siê szansa na przeprowadzenie reform, bêdziemy tymi, którzy maj¹ ju¿ propozycjê
gotowych rozwi¹zañ - podsumowuje Rafa³ Antczak z Fundacji CASE.

Krzysztof Piotr Koz³owski, dziennikarz gazety „Bo¿y Pos³aniec” w Wo³ominie 
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PPrroojjeekkttyy  
ddooffiinnaannssoowwaannee  pprrzzeezz
PPrrooggrraamm  PPrrzzeemmiiaannyy  
ww  RReeggiioonniiee  ––  RRIITTAA  
ww  22000011  rrookkuu
nazwa projektu: Pobudzenie gospodarcze regionu gorlickiego poprzez

nawi¹zanie wspó³pracy z regionem przygranicznym w Bardejowie
realizator: M³odzie¿owe Stowarzyszenie Integracji Europejskiej

przy Zespole Szkó³ Ekonomicznych w Gorlicach
ul. Ariañska 3, 38-300 Gorlice
tel. (+18) 353 72 95

adresaci: S³owacja
wysokoœæ dotacji RITA: 5.810 z³

nazwa projektu: Samoorganizacja wspólnot lokalnych 
od G³odowej do Borkowa 

realizator: Stowarzyszenie Spo³eczno-Samorz¹dowe „Zielone
Pomorze” 
ul. Zwyciêstwa 137-139, 75-604 Koszalin
tel. (+94) 342 44 10

adresaci: Litwa
wysokoœæ dotacji RITA: 8.248 z³

nazwa projektu: Podzielmy siê swoim doœwiadczeniem
realizator: Elbl¹skie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy

Spo³ecznej
ul. Œwiêtego Ducha 19, 82-300 Elbl¹g
tel. (+55) 236 25 54

adresaci: Rosja (obwód kaliningradzki)
wysokoœæ dotacji RITA: 12.000 z³

nazwa projektu: Miêdzynarodowe warsztaty m³odzie¿y 
pn. „Rola dziedzictwa kulturowego w budowaniu wiêzi proeuropejskich”

realizator: Towarzystwo Wspierania Badañ nad Dziedzictwem 
Kulturowym Europy
ul. £¹cznoœci 3, 82-300 Elbl¹g
tel. (+55) 236 21 47

adresaci: Rosja (obwód kaliningradzki)
wysokoœæ dotacji RITA: 12.000 z³
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nazwa projektu: Poznawanie polskiej reformy oœwiaty – stypendia na pobyty studyjne 
dla nauczycieli ze Lwowa

realizator: Polski Komitet do spraw UNESCO
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa (VII piêtro PKiN)
tel. (+22) 620 33 55 

adresaci: Ukraina
wysokoœæ dotacji RITA: 15.000 z³

nazwa projektu: Samorz¹dnoœæ uczniowska w demokratycznej szkole 
i modelowe rozwi¹zania zwiêkszania jakoœci kszta³cenia

realizator: Liceum Medyczne w Sosnowcu
ul. Franciszkañska 5a, 41-200 Sosnowiec
tel. (+32) 266 12 36

adresaci: Ukraina
wysokoœæ dotacji RITA: 15.400 z³

nazwa projektu: Wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego wsi 
w podnoszeniu jakoœci produktu agroturystycznego 

realizator: Fundacja Wspomagania Wsi 
ul. Obozowa 20, 01-161 Warszawa
tel. (+22) 632 14 84

adresaci: Litwa
wysokoœæ dotacji RITA: 20.000 z³

nazwa projektu: Program szkoleniowy dla dzia³aczy i wolontariuszy 
rumuñskiej organizacji pozarz¹dowej Pro Vita

realizator: Fundacja Polska Akcja Humanitarna – Biuro regionalne w Krakowie
Rynek G³ówny 29, 31-010 Kraków
tel. (+12) 422 08 19

adresaci: Rumunia
wysokoœæ dotacji RITA: 25.000z³

nazwa projektu: Ukraina-Polska: przez samorz¹d do demokracji 
realizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Rzeszowski

Oœrodek Samorz¹du Lokalnego 
ul. Jab³oñskiego 12 (I p.), 35-068 Rzeszów
tel. (+17) 862 94 28

adresaci: Ukraina
wysokoœæ dotacji RITA: 25.000 z³
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nazwa projektu: „Ekipa Œwiêtego Miko³aja” jako forma aktywizacji 
spo³ecznoœci na Ukrainie i Bia³orusi 

realizator: Stowarzyszenie „Dzielimy siê tym, co mamy”
ul. Nowolipie 6, 00-150 Warszawa
tel. (+22) 831 85 90

adresaci: Bia³oruœ, Ukraina
wysokoœæ dotacji RITA: 25.000 z³

nazwa projektu: Rozwój samorz¹dnoœci uczniowskiej 
w szko³ach œrednich rejonu so³ecznikowskiego 

realizator: Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwa³kach 
ul. Utrata 32, 16-400 Suwa³ki
tel. (+87) 566 63 91

adresaci: Litwa
wysokoœæ dotacji RITA: 28.000 z³

nazwa projektu: Kurs liderów samorz¹dów studenckich z wybranych 
uczelni mongolskich i Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego 

realizator: Towarzystwo Polska-Mongolia
ul. Krakowskie Przedmieœcie 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (+22) 826 36 83

adresaci: Mongolia
wysokoœæ dotacji RITA: 29.000 z³

nazwa projektu: Kszta³cenie „edukatorów” na rzecz spo³eczeñstwa 
obywatelskiego i demokracji w Kazachstanie

realizator: Wy¿sza Szko³a Administracji Publicznej w Szczecinie
ul. Marii Sk³odowskiej-Curie 4, 71-332 Szczecin
tel. (+91) 486 15 74

adresaci: Kazachstan
wysokoœæ dotacji RITA: 29.000 z³

nazwa projektu: Szkolenie urzêdników z Federalnej Republiki Jugos³owii
realizator: Polska Fundacja Transformacji Systemowej „Wiedzieæ Jak” 

ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa
tel. (+22) 828 75 21

adresaci: Jugos³awia
wysokoœæ dotacji RITA: 31.000 z³
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nazwa projektu: Wymiana doœwiadczeñ miêdzy rodzinami i profesjonalistami – projekt 
profesjonalnego wsparcia œrodowiska rodzin wychowuj¹cych dzieci z autyzmem we Lwowie 

realizator: Fundacja na rzecz umacniania wiêzi rodzinnych i spo³ecznych
Synapsis
ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa
tel. (+22) 825 77 57

adresaci: Ukraina
wysokoœæ dotacji RITA: 37.000 z³

nazwa projektu: Trzeci sektor bez granic – nawi¹zywanie trwa³ych kontaktów organizacji
pozarz¹dowych z obwodu kalinigradzkiego, województwa warmiñsko-mazurskiego oraz gmin
Euroregionu Ba³tyk 

realizator: Elbl¹skie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarz¹dowych
ul. Stoczniowa 10, 82-300 Elbl¹g
tel. (+55) 239 14 33

adresaci: Rosja (obwód kaliningradzki)
wysokoœæ dotacji RITA: 40.000 z³

nazwa projektu: Demokratyczna szko³a podstaw¹ demokratycznego spo³eczeñstwa 
(doœwiadczenia Polski w reformowaniu systemu oœwiaty) 

realizator: Fundacja „Solidarna pomoc szkole”
ul. Farbiarska 8, 20-107 Lublin
tel. (+81) 532 93 39

adresaci: Bia³oruœ, Ukraina
wysokoœæ dotacji RITA: 40.000 z³

nazwa projektu: Wspó³praca pozarz¹dowych organizacji mniejszoœci etnicznych z samorz¹dem w
sprawach oœwiaty – doœwiadczenia polskie i ukraiñskie

realizator: Fundacja IDEE (Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej)
ul. Marsza³kowska 10/16 m. 25, 00-626 Warszawa
tel. (+22) 627 18 45

adresaci: Ukraina
wysokoœæ dotacji RITA: 40.000 z³

nazwa projektu: Zainicjowanie kampanii „Clean Up the World” na Ukrainie w oparciu 
o doœwiadczenia siedmiu lat akcji „Sprz¹tanie Œwiata” w Polsce

realizator: Fundacja Nasza Ziemia 
ul. Ho¿a 3 m. 5, 00-528 Warszawa
tel. (+22) 622 98 68

adresaci: Ukraina
wysokoœæ dotacji RITA: 40.000 z³
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nazwa projektu: Promocja programów socjalno-edukacyjnych w Europie Wschodniej 
realizator: Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka 

Chudopczyce k. Poznania 17, 64-523 Lubosz
tel. (+61) 291 17 41

adresaci: Ukraina
wysokoœæ dotacji RITA: 40.000 z³

nazwa projektu: Razem Nieprzetartym Szlakiem
realizator: Integracyjny Klub Sportowy

ul. Wieniawska 15a, 20-071 Lublin
tel. (+81) 532 26 67

adresaci: Ukraina
wysokoœæ dotacji RITA: 40.000 z³

nazwa projektu: Polsko-Ukraiñskie Forum Wspó³pracy M³odzie¿y 
realizator: Parlament M³odzie¿y w Przemyœlu

ul. Konarskiego 5, 37-700 Przemyœl
tel. (+16) 678 49 09

adresaci: Ukraina
wysokoœæ dotacji RITA: 40.000 z³

nazwa projektu: Program „Ma³a Szko³a” na Ukrainie – pilota¿
realizator: Federacja Inicjatyw Oœwiatowych

ul. Kozietulskiego 21, 01-571 Warszawa
tel. (+22) 839 68 19

adresaci: Ukraina
wysokoœæ dotacji RITA: 45.000 z³

nazwa projektu: „Pedagog” – projekt wsparcia nauczycieli i wychowawców podstawowych szczebli
systemu edukacyjnego na Bia³orusi 

realizator: Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne-IDEE
ul. Szpitalna 5 m. 16, 00-031 Warszawa
tel. (+22) 827 95 87

adresaci: Bia³oruœ
wysokoœæ dotacji RITA: 50.000 z³

nazwa projektu: Akademia m³odzie¿owych liderów spo³ecznoœci lokalnych
realizator: Fundacja Szczêœliwe Dzieciñstwo

ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin
tel. (+81) 534 66 31

adresaci: Ukraina
wysokoœæ dotacji RITA: 55.000 z³
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nazwa projektu: M³odzie¿ w demokracji 
realizator: Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku

ul. Hotelowa 12, 44-213 Rybnik
tel. (+32) 422 50 53

adresaci: Litwa, Ukraina
wysokoœæ dotacji RITA: 58.000 z³

nazwa projektu: Rybnik przyk³adem wielokulturowoœci 
realizator: Zespó³ Szkó³ Ponadpodstawowych nr 3 w Rybniku

ul. Orzepowicka, 44-217 Rybnik
tel. (+32) 422 70 81

adresaci: Litwa
wysokoœæ dotacji RITA: 59.000 z³

nazwa projektu: Strategie rozwoju jako narzêdzia wspierania przemian demokratycznych i wolno-
rynkowych – na podstawie doœwiadczeñ Gminy Bielsko-Bia³a

realizator: Wydzia³ Promocji Miasta w Urzêdzie Miejskim w Bielsku-Bia³ej 
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Bia³a
tel. (+33) 822 77 91

adresaci: Ukraina
wysokoœæ dotacji RITA: 60.000 z³

nazwa projektu: „Spotkania na granicach” – szkolenia dla grup profesjonalistów w zakresie
prewencji i zwalczania handlu kobietami w krajach Europy Œrodkowej i Wschodniej 

realizator: La Strada Fundacja przeciwko Handlowi Kobietami
skr. poczt. 5, 00-956 Warszawa
tel. (+22) 625 73 27

adresaci: Bia³oruœ, Litwa, Rosja, S³owacja, Ukraina
wysokoœæ dotacji RITA: 60.000 z³

nazwa projektu: Upowszechnianie polskich doœwiadczeñ zwi¹zanych ze zmianami 
w³asnoœciowymi w rolnictwie

realizator: Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów
Wiejskich „Poœwiêtne” w P³oñsku
ul. Sienkiewicza 11, 09-100 P³oñsk
tel. (+23) 662 34 47

adresaci: Litwa, Ukraina
wysokoœæ dotacji RITA: 60.000 z³

nazwa projektu: Pomosty Miêdzymorza
realizator: Stowarzyszenie Szko³a Liderów 

ul. Sienkiewicza 12/14, pok. 4D19, 00-944 Warszawa
tel. (+22) 828 64 05

adresaci: Bia³oruœ, Rosja (obwód kaliningradzki), Ukraina
wysokoœæ dotacji RITA: 60.000 z³
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nazwa projektu: Polskie Reformy
realizator: Fundacja Nowy Staw

ul. Krakowskie Przedmieœcie 26 (II p.), 20-002 Lublin
tel. (+81) 534 61 91

adresaci: Bia³oruœ, Ukraina
wysokoœæ dotacji RITA: 70.000 z³

nazwa projektu: Metody nauczania ukierunkowane na integralny rozwój ucznia – kursy doskonal¹ce
i materia³y dydaktyczne dla nauczycieli 

realizator: Centrum Kszta³cenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe
ul. Tatrzañska 35, 81-313 Gdynia
tel. (+58) 661 65 82

adresaci: Litwa, Ukraina
wysokoœæ dotacji RITA: 85.000 z³

nazwa projektu: Trójstronna wspó³praca w gminie
realizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Oœrodek Samorz¹du

Lokalnego 
w Olsztynie oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida 
ul. Pieniê¿nego 10, 10-006 Olsztyn
tel. (+89) 625 22 26

adresaci: Rosja (obwód kaliningradzki)
wysokoœæ dotacji RITA: 95.000 z³

nazwa projektu: Przemiany gospodarcze w Polsce i na Bia³orusi 
realizator: Centrum Analiz Spo³eczno Ekonomicznych (CASE) 

ul. Sienkiewicza 12, 00-944 Warszawa
tel. (+22) 622 66 27

adresaci: Bia³oruœ
wysokoœæ dotacji RITA: 100.000 z³

nazwa projektu: Skuteczna informacja o spo³ecznoœci lokalnej. Program szkoleniowy 
dla dziennikarzy mediów pozarz¹dowych oraz twórców gazet i biuletynów trzeciego sektora 

realizator: Dom Pojednania i Spotkañ im. Œw. Maksymiliana Kolbego
ul. Œwiêtej Trójcy 4, 80-822 Gdañsk
tel. (+58) 301 57 21

adresaci: Bia³oruœ
wysokoœæ dotacji RITA: 100.000 z³

nazwa projektu: Demokracja od podstaw 
realizator: Ma³opolskie Towarzystwo Oœwiatowe, Nowy S¹cz

ul. Limanowskiego 7, 33-300 Nowy S¹cz
tel. (+18) 444 25 57

adresaci: Jugos³awia, Bu³garia
wysokoœæ dotacji RITA: 100.000 z³

59



nazwa projektu: „ChodŸcie z nami!” - program sta¿y w Polsce dla liderów organizacji
pozarz¹dowych, dziennikarzy, nauczycieli i dzia³aczy w³adz lokalnych z Europy Œrodkowej
i Wschodniej

realizator: Fundacja IDEE (Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej)
ul. Marsza³kowska 10/16 m. 25, 00-626 Warszawa
tel. (+22) 627 18 45

adresaci: Armenia, Azerbejd¿an, Gruzja, Mongolia
wysokoœæ dotacji RITA: 130.000 z³

nazwa projektu: Szkolenie urzêdników ukraiñskiej administracji samorz¹dowej 
realizator: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich 

ul. Kozia 3/5 lok. 6, 00-070 Warszawa
tel. (+22) 827 20 52

adresaci: Ukraina
wysokoœæ dotacji RITA: 130.000 z³
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„„DDoobbrraa  pprraakkttyykkaa  
ww  pprraaccyy  ppoollsskkiicchh  
oorrggaanniizzaaccjjii  ppoozzaarrzz¹¹ddoowwyycchh  
zzaa  ggrraanniicc¹¹””  
1. Ludzie, organizacje, spo³ecznoœci lokalne, z którymi wspó³pracujemy na Wschodzie, s¹ naszymi

partnerami. Jako partnerzy maj¹ prawo znaæ i zrozumieæ istotê wspólnego projektu. 

2. Czynimy wszystko, by nasi partnerzy byli samodzielni, nie traktujemy ich protekcjonalnie 
i nie uzale¿niamy ich od siebie. 

3. Swoj¹ postaw¹ œwiadczymy, ¿e idee demokracji i spo³eczeñstwa obywatelskiego nie s¹ dla nas
pustymi deklaracjami.

4. W programach, które realizujemy, jesteœmy gospodarni i rzetelni. Wymagamy tego od siebie
i od innych. Nie zrzucamy ciê¿aru finansowania programu na partnerów znajduj¹cych siê 

w trudniejszej sytuacji. Nigdy nie sk³adamy nie przemyœlanych obietnic.

5. Nie anga¿ujemy siê w programy, które nie prowadz¹ do realizacji wa¿nych spo³ecznie celów.

6. Przygotowuj¹c siê do realizacji programu poza granicami kraju poznajemy kulturê, historiê, jêzyk,
obyczaje, podstawy systemu prawnego i politycznego, realia ¿ycia, religiê krajów i narodów, 
z którymi bêdziemy pracowaæ. Swoje programy budujemy w poszanowaniu dla miejscowej 
kultury i tradycji.

7. Dok³adamy wszelkich starañ, aby nasze programy realizowane by³y w jêzyku uczestników.
U¿ywanie jêzyków miêdzynarodowych ograniczamy do minimum.

8. Dbamy o bezpieczeñstwo naszych partnerów. Pracuj¹c w krajach totalitarnych zawsze pamiê-
tamy, ¿e g³ówne ryzyko ponosz¹ lokalni dzia³acze.

9. Porozumienie budujemy ponad granicami. Obywatele Bia³orusi, Litwy czy Ukrainy s¹ dla nas
gospodarzami swych ziem. Chcemy ich wspieraæ w dzia³aniach na rzecz ugruntowania niepod-
leg³oœci, demokracji oraz silnej gospodarki ich w³asnej Ojczyzny. 

10. Pracuj¹c za granic¹ tworzymy dobry wizerunek Rzeczypospolitej. W miarê mo¿liwoœci utrzymuje-
my kontakty z polskimi placówkami dyplomatycznymi.

Tekst zosta³ przyjêty na spotkaniu grupy roboczej polskich organizacji
pozarz¹dowych wspó³pracuj¹cych z zagranic¹, które odby³o siê w siedzibie

Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie, 11 lipca 2001 r.
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FFuunnddaaccjjaa  EEdduukkaaccjjaa  
ddllaa  DDeemmookkrraaccjjii
Fundacja Edukacja dla Demokracji rozpoczê³a dzia³alnoœæ w 1989 r., kontynuuj¹c
wspó³pracê nauczycieli polskich i amerykañskich podjêt¹ w 1982 r., po wpro-
wadzeniu w Polsce stanu wojennego. Celem Fundacji jest krzewienie wiedzy o
demokracji i gospodarce wolnorynkowej oraz kszta³towanie umiejêtnoœci
dzia³ania obywatelskiego w pañstwie demokratycznym. W przekonaniu, ¿e
spo³eczeñstwo obywatelskie istnieje nie tylko dla wybranych, Fundacja wspó³-
pracuje z ludŸmi ró¿nych narodowoœci, wyznañ czy przekonañ politycznych
w miejscach, gdzie ograniczone s¹ szanse rozwoju, dostêp do edukacji i rynku
pracy, oraz mo¿liwoœci decydowania o w³asnym losie. Fundacja koncentruje
swoj¹ dzia³alnoœæ:

- w Polsce, poza wielkimi oœrodkami miejskimi, szczególnie na terenach 
o wysokim bezrobociu; 

- w krajach Europy Wschodniej i Azji Centralnej, szczególnie tam, gdzie wol-
noœæ s³owa, demokracja i wolny rynek s¹ nadal marzeniem.

Fundacja Edukacja dla Demokracji (FED) jest pozarz¹dow¹ organizacj¹ non-
profit, nie zwi¹zan¹ z partiami politycznymi ani zwi¹zkami wyznaniowymi. Za
swoje osi¹gniêcia zosta³a wyró¿niona w 1998 roku presti¿ow¹ nagrod¹ Demo-
cracy and Civil Society Award (Nagroda Demokracji i Spo³eczeñstwa Obywa-
telskiego), przyznan¹ przez przedstawicieli Unii Europejskiej oraz rz¹d Stanów
Zjednoczonych w 50 rocznicê og³oszenia Planu Marshalla. 

Programy krajowe

DDeemmookkrraaccjjaa  ww  sszzkkoollee

Program wspiera zak³adanie samorz¹dów uczniowskich w szko³ach. Trenerzy
FED we wspó³pracy z lokalnymi samorz¹dami, nauczycielami i m³odzie¿¹ szkol¹
liderów i opiekunów samorz¹dów uczniowskich, organizuj¹ warsztaty dla rad
rodziców, redaktorów gazetek uczniowskich, a tak¿e prowadz¹ seminaria dla
nauczycieli na temat aktywnych metod nauczania oraz edukacji obywatelskiej 
w szkole. W ramach programu opublikowano broszury oraz materia³y dydakty-
czne. Do tej pory program dotar³ do blisko 100 szkó³ w kilkunastu gminach 
w Polsce.

FFiilloozzooffiiaa  ddllaa  ddzziieeccii

Program Philosophy for Children, którego autorem jest prof. Matthew Lipman 
z Uniwersytetu Stanowego w Montclair w USA, uczy dzieci samodzielnego
i logicznego myœlenia, a tak¿e dyskutowania i podejmowania decyzji w grupie.



FED przygotowuje nauczycieli do prowadzenia tego programu w polskich szko³ach. Do tej pory
przeprowadzono kilkadziesi¹t warsztatów, wydano w jêzyku polskim podstawowe podrêczniki prof.
Lipmana oraz materia³y dydaktyczne opracowane przez polskich autorów. Program „Filozoficzne
dociekania z dzieæmi i m³odzie¿¹” zosta³ dopuszczony przez MEN do u¿ytku szkolnego. FED
prowadzi tak¿e we wspó³pracy z Politechnik¹ Warszawsk¹ podyplomowe studium dla nauczycieli
„Nowoczesna dydaktyka w szkole. Dociekania filozoficzne z dzieæmi i m³odzie¿¹”. 

JJaakk  nnaauucczzaaææ  oo  UUnniiii  EEuurrooppeejjsskkiieejj  ii  iinntteeggrraaccjjii  PPoollsskkii  zz  UUEE

Program pozwala na przygotowanie nauczycieli do nauczania aktywnymi metodami o Unii Euro-
pejskiej. W ramach programu opracowywane s¹ konspekty lekcji na temat integracji europejskiej, 
a tak¿e powstaj¹ szkolne kluby europejskie, grupy nauczycieli zainteresowanych tematyk¹ europejsk¹
oraz dzia³y tematyczne w szkolnych bibliotekach dotycz¹ce UE.

ZZnnaajjddŸŸ  sswwoojjee  mmiieejjssccee  nnaa  rryynnkkuu  pprraaccyy

Program przygotowuje nauczycieli i wychowawców ostatnich klas szkó³ œrednich do prowadzenia
zajêæ na temat metod poszukiwania pracy. Zajêcia przygotowuj¹ przysz³ych absolwentów do poszuki-
wania ofert pracy, pisania ¿yciorysów i listów motywacyjnych, prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych,
planowania œcie¿ki rozwoju zawodowego, a tak¿e prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.

MMaa³³aa  ddeemmookkrraaccjjaa  ––  pprrooggrraamm  sszzkkoolleenniiaa  lliiddeerróóww  oorrggaanniizzaaccjjii  ppoozzaarrzz¹¹ddoowwyycchh  

W ramach programu prowadzone s¹ szkolenia dostosowane do potrzeb lokalnych organizacji
pozarz¹dowych. Szkolenia najczêœciej dotycz¹ takich zagadnieñ jak: ustalanie celów organizacji, struk-
tury w organizacjach demokratycznych, organizowanie i prowadzenie zebrañ, wykorzystywanie pro-
cedur parlamentarnych w organizacjach, planowanie pracy, umiejêtnoœci przywódcze, metody pracy
z wolontariuszami, podstawy negocjacji, komunikacja wewnêtrzna w organizacji, kontakty ze spon-
sorami i pisanie wniosków o granty.

KKsszzttaa³³cceenniiee  ttrreenneerróóww

FED od pocz¹tku istnienia kszta³ci w³asn¹ grupê trenerów, którzy samodzielnie prowadz¹ warsztaty
i przygotowuj¹ w³asne programy szkoleniowe. W przeprowadzonych dot¹d oœmiu edycjach 

(na pocz¹tku we wspó³pracy ze szkoleniowcami z Amerykañskiej Federacji Nauczycieli), nauczyciele
i dzia³acze lokalnych organizacji pozarz¹dowych uczestniczyli w intensywnym cyklu szkoleñ trener-
skich, a nastêpnie odbyli praktyki trenerskie pod okiem doœwiadczonych kolegów. W ten sposób
powsta³ zespó³ sta³ych wspó³pracowników, których zalicza siê do najlepszych polskich trenerów.
Trenerzy FED s¹ laureatami presti¿owych w Polsce nagród Fundacji POLCUL, uczestnicz¹ w pracach
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarz¹dowych, prowadz¹ zajêcia w ramach programu MEN
„Nowa Szko³a”, a tak¿e warsztaty w trakcie miêdzynarodowych konferencji na temat edukacji oby-
watelskiej i spo³eczeñstwa obywatelskiego. 

Programy miêdzynarodowe 

EEdduukkaaccjjaa  oobbyywwaatteellsskkaa  ww  kkrraajjaacchh  EEuurrooppyy  WWsscchhooddnniieejj  ii  AAzzjjii  ŒŒrrooddkkoowweejj

Program s³u¿y wspieraniu lokalnych spo³ecznoœci w krajach Europy Wschodniej i Azji Œrodkowej,
które d¹¿¹ do odtworzenia spo³ecznych wiêzi oraz rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego. Od
1994 FED zaprasza do udzia³u w swoich szkoleniach uczestników z zagranicy oraz organizuje szkole-
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nia i warsztaty w takich krajach, jak Litwa (od 1993), £otwa (od 1994), Bia³oruœ (od 1995),
Uzbekistan, Kirgistan, Kazachstan, Turkmenistan (od 1995), zachodnia czêœæ Ukrainy i Krym (od 1995),
Mongolia (od 1997), Azerbejd¿an i Rosja (od 1999).

EEdduuccaattiioonn  ffoorr  DDeemmooccrraaccyy  IInntteerrnnaattiioonnaall  TTrraaiinneerrss  NNeettwwoorrkk  ((EEDDIITT  NNeett))

W ramach programu powsta³a sieæ dwunastu niezale¿nych zespo³ów trenerskich skupionych przy lo-
kalnych organizacjach pozarz¹dowych. Zespo³y prowadz¹ edukacjê obywatelsk¹ i tworz¹ zal¹¿ki
spo³eczeñstwa obywatelskiego w krajach Europy Wschodniej i Azji Œrodkowej. Ka¿dego roku w kra-
jach reprezentowanych w EDIT Net odbywa siê oko³o 400 kilkudniowych warsztatów adreso-
wanych do trenerów, nauczycieli, liderów organizacji pozarz¹dowych oraz samorz¹du terytorialnego.
D³ugofalowym celem programu jest wyszkolenie na terenie krajów by³ego bloku wschodniego
lokalnych zespo³ów osób zdolnych do samodzielnego prowadzenia treningów oraz tworzenia
nowych programów i materia³ów szkoleniowych.

PPrrooggrraamm  „„PPrrzzeemmiiaannyy  ww  RReeggiioonniiee””  ((RReeggiioonn  iinn  TTrraannssiittiioonn ––  RRIITTAA))

Program s³u¿y przekazywaniu polskich doœwiadczeñ w zakresie transformacji systemowej krajom
by³ego bloku wschodniego. W drodze konkursu wy³aniane s¹ najlepsze inicjatywy polskich organiza-
cji pozarz¹dowych oraz instytucji edukacyjnych upowszechniaj¹ce w Regionie doœwiadczenia zwi¹-
zane z demokratycznymi i wolnorynkowymi przemianami w Polsce. W 2001 roku komisja kwalifika-
cyjna, spoœród blisko 300 wniosków, wybra³a 39 najlepszych projektów wspó³pracy z partnerami 
w 12 pañstwach Regionu, g³ównie krajach s¹siedzkich Polski.

AAddrreess

Fundacja Edukacja dla Demokracji 
skr. poczt. 48
00-952 Warszawa UP-40
tel.-faks (+22) 827 76 36
strona internetowa: www.edudemo.org.pl
e-mail:  edudemo@edudemo.org.pl
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PPoollsskkoo--AAmmeerryykkaaññsskkaa
FFuunnddaaccjjaa  WWoollnnooœœccii
Fundacja zosta³a utworzona przez Polsko-Amerykañski Fundusz Przedsiê-
biorczoœci w 1999 roku w USA, zaœ w roku 2000 otworzy³a Przedstawicielstwo
w Polsce. PAFW wspiera przedsiêwziêcia w nastêpuj¹cych obszarach progra-
mowych: inicjatywy w zakresie edukacji, rozwój spo³ecznoœci lokalnych, oby-
watel w demokratycznym pañstwie prawa oraz upowszechnianie polskich
doœwiadczeñ zwi¹zanych z transformacj¹. Obecnie w Polsce Fundacja koncen-
truje siê na inicjatywach s³u¿¹cych przede wszystkim wyrównywaniu szans
edukacyjnych oraz na wyzwalaniu i umacnianiu energii obywatelskiej w miejs-
cach wymagaj¹cych szczególnego wsparcia.

Inicjatywy w zakresie edukacji

PPoollsskkii  PPoorrttaall  EEdduukkaaccyyjjnnyy  „„IInntteerrkkll@@ssaa””

Program s³u¿y upowszechnianiu Internetu w procesie nauczania. W efekcie jego
realizacji powsta³ niekomercyjny portal internetowy www.interklasa.pl, bêd¹cy
Ÿród³em zasobów edukacyjnych, a tak¿e forum wymiany informacji dla
œrodowisk zaanga¿owanych w doskonalenie szkolnictwa poprzez bezp³atne
konta e-mail, grupy dyskusyjne i serwis wiadomoœci. Prezentuje tak¿e inicjatywy
obywatelskie, np. „Spo³eczn¹ Edukacyjn¹ Sieæ Bibliotek”, czy masowe szkolenia
komputerowe dla nauczycieli.
Realizator programu: Fundacja Edukacji Ekonomicznej.

KKoommppuutteerr  ddllaa  NNaauucczzyycciieellaa  22000000--22000011  ((zzaakkooññcczzoonnyy))

Program mia³ na celu u³atwienie nauczycielom zakupu w systemie ratalnym
komputerów do osobistego u¿ytku i adresowany by³ do nauczycieli gimnazjal-
nych z ma³ych miast oraz wsi. Fundacja pokry³a koszty uzyskania kredytu. 
W dwóch edycjach z oferty programu skorzysta³o ponad 3000 nauczycieli z
ca³ej Polski.
Realizator programu: Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej.

EEnngglliisshh  TTeeaacchhiinngg  22000000  ((zzaakkooññcczzoonnyy))

Program zosta³ zainicjowany z myœl¹ o wyrównywaniu szans edukacyjnych
dzieci i m³odzie¿y ze wsi i mniejszych miast w zakresie nauki jêzyka angielskiego.
W ramach programu dofinansowano 58 lokalnych inicjatyw z ca³ej Polski, dziêki
którym zorganizowano m.in. szkolenia nauczycieli jêzyka angielskiego oraz roz-
maite zajêcia pozalekcyjne dla dzieci i m³odzie¿y. W sumie dzia³ania te objê³y
ponad 13000 uczniów i nauczycieli. PAFW przygotowuje siê do uruchomienia
drugiej edycji programu w 2002 r.
Realizator pierwszej edycji programu: Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y.



SSzzkkoolleenniiaa  ddllaa  MMeenneedd¿¿eerróóww  SS³³uu¿¿bbyy  ZZddrroowwiiaa  ((zzaakkooññcczzoonnyy))

Program mia³ na celu podniesienie poziomu wiedzy w zakresie nowoczesnego zarz¹dzania placów-
kami medycznymi. Komisja Kwalifikacyjna przyzna³a 19 oœrodkom edukacyjnym  dofinansowanie
dzia³añ maj¹cych na celu podniesienie jakoœci kszta³cenia dla ³¹cznie ok. 2000 s³uchaczy. W ramach
Programu 156 osób (na 246 aplikacji s³uchaczy studiów podyplomowych) otrzyma³o stypendia na sfi-
nansowanie op³at za II semestr nauki. Ponadto zorganizowano 3 konferencje szkoleniowe nt. jakoœci
kszta³cenia podyplomowego mened¿erów s³u¿by zdrowia.
Realizator programu: Stowarzyszenie Mened¿erów Opieki Zdrowotnej.

EEdduukkaaccjjaa  MMeenneedd¿¿eerrsskkaa  22000011

Za³o¿eniem programu jest wsparcie edukacji wy¿szej w dziedzinie ekonomii i zarz¹dzania poprzez
przyznawanie stypendiów dla uzdolnionej m³odzie¿y z ma³ych miast i wsi, wydawnictwa, konferenc-
je, konkursy oraz inne inicjatywy na rzecz dostêpnoœci oraz poprawy jakoœci kszta³cenia. Dotychczas
w 40 uczelniach niepañstwowych utworzono fundusze stypendialne, z których skorzysta³o 1500 stu-
dentów. Ponad 200 studentów i absolwentów wziê³o udzia³ w dwóch konkursach: „Przedsiêbior-
czoœæ i Zarz¹dzanie” oraz „Moje studia a wyzwania przysz³ego ¿ycia zawodowego”. Przygotowano
tak¿e wydanie 9 ksi¹¿ek z zakresu ekonomii.
Realizator programu: Fundacja Edukacyjna Przedsiebiorczoœci

SSzzkkoo³³aa  UUcczz¹¹ccaa  SSiiêê

Program upowszechnienia mechanizmy samooceny i podnoszenia jakoœci pracy w gimnazjach w ma³ych
miejscowoœciach. Dotychczas ponad 1250 nauczycieli pozna³o metody oceniania efektywnoœci oraz
doskonalenia nauczania. Opublikowano podrêczniki dotycz¹ce jakoœci nauczania, opracowano narzêdzia
diagnozy i polepszania jakoœci pracy szko³y, a tak¿e przygotowano program komputerowy umo¿liwiaj¹cy
szybk¹ analizê danych. Ponad 50 placówek z ca³ej Polski przyst¹pi³o do „Klubu Szkó³ Ucz¹cych Siê“. 
Realizator programu: Centrum Edukacji Obywatelskiej.

RRóówwnnaaææ  SSzzaannssee

Cel programu to wyrównywanie szans edukacyjnych – a tym samym startu ¿yciowego – m³odzie¿y
z terenów wiejskich oraz ma³ych miast poprzez upowszechnianie dobrych wzorów pracy wœród
m³odzie¿y, doœwiadczeñ zwi¹zanych z podnoszeniem poziomu nauczania, pobudzaniem aspiracji
poznawczych i twórczych m³odych ludzi. W I edycji nap³ynê³o ponad 500 zg³oszeñ, z których komis-
ja kwalifikacyjna wybra³a do realizacji 40 projektów. W listopadzie 2001 roku PAFW rozpoczê³a II edy-
cjê bêd¹c¹ kontynuacj¹ przedsiêwziêæ Fundacji na rzecz usuwania skutków powodzi w 2001 roku. 
Realizator programu: Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y.

Rozwój spo³ecznoœci lokalnych

TToowwaarrzzyyssttwwoo  WWzzaajjeemmnneejj  IInnffoorrmmaaccjjii

Program pozwoli³ stworzyæ powszechnie dostêpne zasoby informacji o organizacjach pozarz¹-
dowych i lokalnych inicjatywach, a tak¿e dostarczaæ bie¿¹ce informacje dla sektora pozarz¹dowego 
w Polsce. Aktualne wiadomoœci, skróty opracowañ prawnych, baza danych o organizacjach, a tak¿e
specjalnie zamawiane ekspertyzy s¹ dostêpne za poœrednictwem portalu www.ngp.pl, centrum infor-
macyjnego Informatorium oraz Infolinii 0-801-646-719. 
Realizator programu: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
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DDzziiaa³³aajj  LLookkaallnniiee

Program wspiera inicjatywy obywatelskie, które pomagaj¹ rozwi¹zywaæ problemy wsi i ma³ych miast,
a tak¿e pobudzaj¹ aktywnoœæ wœród ich mieszkañców. W 2001 roku dofinansowano 69 projektów
dotycz¹cych m.in. rozwoju lokalnej przedsiêbiorczoœci, aktywizacji spo³ecznej kobiet, tworzenia
lokalnych funduszy stypendialnych, lokalnych banków ¿ywnoœci, pomocy dla dzieci i m³odzie¿y
zagro¿onych patologi¹, wspierania lokalnych organizacji pozarz¹dowych, odtwarzania dziedzictwa
kulturowego, czy ochrony przyrody. Program zakoñczy³ siê konkursem, w którym nagrodzono 12
modelowych inicjatyw lokalnych. W marcu 2002 roku PAFW i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
rozpoczê³y realizacjê II edycji programu. 
Realizator programu: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

PPrrzzeecciiww  BBeezzrroobboocciiuu

Zadaniem tego pilota¿owego programu jest pobudzenie inicjatyw oddolnych i zachêcenie instytucji
lokalnych do prowadzenia aktywnych dzia³añ na rzecz zapobiegania bezrobociu z wykorzystaniem
metody outplacement – walki z bezrobociem polegaj¹cej na wykorzystaniu doradztwa zawodowego,
szkoleñ oraz poœrednictwa pracy, z po³o¿eniem nacisku na aspekty psychologiczne.

W pierwszej fazie ponad 1000 osób zosta³o dotychczas objêtych bezpoœrednimi dzia³aniami pro-
gramu. Inn¹ grupê beneficjentów stanowi¹ organizacje lokalne, którym przekazywane s¹ zebrane 
w trakcie realizacji doœwiadczenia oraz gotowe do powielenia, sprawdzone wzorce.
Realizator programu: Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci w Suwa³kach.

ZZaarrzz¹¹ddzzaanniiee  FFiinnaannssaammii  OOrrggaanniizzaaccjjii  PPoozzaarrzz¹¹ddoowwyycchh  ((zzaakkooññcczzoonnyy))

Program s³u¿y³ poprawie jakoœci zarz¹dzania finansami przez polskie organizacje pozarz¹dowe, 
a przez to zwiêkszeniu efektywnoœci ich dzia³ania. W ramach Programu opracowano (w formie pub-
likacji, CD-romów i prezentacji w Internecie) sporz¹dzone w przystêpny sposób poradniki dla osób
odpowiadaj¹cych za stronê finansow¹ organizacji pozarz¹dowych.
Program by³ wspó³finansowany przez Fundacjê im. Leopolda Kronenberga. 
Realizator programu: Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego.

PPrrooggrraamm  IInniiccjjaattyyww  WWiieejjsskkiicchh  „„WWiieeœœ  AAkkttyywwnnaa””

Celem programu jest pobudzanie inicjatyw obywatelskich na obszarach wiejskich o niskiej aktywnoœci
spo³ecznej. G³ówn¹ czêœci¹ s¹ projekty zak³adaj¹ce cztery etapy dzia³ania: kampaniê informacyjn¹,
szkolenia i doradztwo, realizacjê konkretnych inicjatyw oraz upowszechnianie zdobytych doœwiad-
czeñ miêdzy organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na rzecz wsi. Informacyjny etap programu obj¹³
swym zasiêgiem 120 spo³ecznoœci lokalnych z Bieszczad, Polesia, Pomorza Œrodkowego i Mazowsza.
W realizowanym obecnie drugim etapie w kilkudziesiêciu z nich odbywaj¹ siê szkolenia i doradztwo.
Realizator programu: Fundacja Wspomagania Wsi.

KKoonnkkuurrss  NNaa  NNaajjlleeppsszz¹¹  IInniiccjjaattyywwêê  OObbyywwaatteellsskk¹¹  „„PPrroo  PPuubblliiccoo  BBoonnoo””

O nagrody w III edycji Konkursu, organizowanej pod auspicjami Rzecznika Praw Obywatelskich, ubie-
ga³y siê 243 organizacje pozarz¹dowe o ró¿nych profilach dzia³alnoœci. Kapitu³a nagrodzi³a 20 ini-
cjatyw. Podobnie jak w poprzednich latach, ceremonia wrêczenia nagród odby³a siê w Œwiêto
Niepodleg³oœci, 11 listopada, w Krakowie. PAFW po raz pierwszy wspar³a finansowanie konkursu 
w 2000 roku. Ostatnia III edycja by³a wspólnym przedsiêwziêciem PAFW i nowo utworzonej
Fundacji Konkurs „Pro Publico Bono”.
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Obywatel w demokratycznym pañstwie prawa

WWssppiieerraanniiee  RReeffoorrmm  PPrraawwnnyycchh  ––  SSzzkkoolleenniiaa  KKoommppuutteerroowwee  ((zzaakkooññcczzoonnyy))

Celem programu by³o wsparcie dzia³añ podejmowanych przez œrodowisko wymiaru sprawiedliwo-
œci na rzecz wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych dla samokszta³cenia i dostêpu do
informacji. W ramach programu utworzono trzy centra szkoleniowe: w Warszawie, Wroc³awiu 
i Bia³ymstoku, w których ponad 500 osób zatrudnionych w s¹dach rejonowych odby³o szkolenia
komputerowe oraz uzyska³o wiedzê nt. dostêpu do baz danych z informacjami prawnymi. Uczestnicy
szkoleñ mogli zakupiæ komputery do osobistego u¿ytku w systemie ratalnym na podobnej zasadzie,
jak w innym programie PAFW „Komputer dla Nauczyciela”.
Realizator programu: Fundacja Centrum Szkolenia Sêdziów Polskich Iustitia.

OObbyywwaatteell  ii  PPrraawwoo

Celem programu jest wspieranie inicjatyw pozarz¹dowych, u³atwiaj¹cych obywatelom dostêp do
poradnictwa prawnego, szczególnie w spo³ecznoœciach ma³omiasteczkowych i wiejskich. Komisja
kwalifikacyjna przyzna³a dofinansowanie dla 21 projektów, które pos³u¿¹ wspomo¿eniu poradnictwa
obywatelskiego i informacji prawnej przez administracjê publiczn¹, mobilizowaniu œrodowisk praw-
niczych do pracy pro publico bono w lokalnych spo³ecznoœciach oraz organizowaniu praktyk w organi-
zacjach pozarz¹dowych dla studentów prawa.
Realizator programu: Instytut Spraw Publicznych.

Upowszechnianie polskich doœwiadczeñ zwi¹zanych z transformacj¹

PPrrooggrraamm  „„PPrrzzeemmiiaannyy  ww  RReeggiioonniiee““  ((RReeggiioonn  iinn  TTrraannssiittiioonn  ––  RRIITTAA))

Realizator programu: Fundacja Edukacja dla Demokracji.

PPrrooggrraamm  SSttyyppeennddiiaallnnyy  iimm..  LLaannee’’aa  KKiirrkkllaannddaa

Jest to d³ugofalowy program stypendialny, wzorowany na programie Fulbrighta, maj¹cy na celu dzie-
lenie siê z innymi krajami Europy Œrodkowej i Wschodniej polskimi doœwiadczeniami w zakresie trans-
formacji ustrojowej. Dotychczas, w dwóch edycjach programu, przyznano 42 stypendia dla obywa-
teli pañstw s¹siedzkich. Program nosi imiê zmar³ego w 1999 r. Lane’a Kirklanda, zas³u¿onego dla
Polski wieloletniego przewodnicz¹cego amerykañskiej centrali zwi¹zkowej AFL-CIO, cz³onka Rady
Dyrektorów Polsko-Amerykañskiego Funduszu Przedsiêbiorczoœci.
Realizator Programu: Polsko-Amerykañska Komisja Fulbrighta.

AAddrreess  PPoollsskkoo--AAmmeerryykkaaññsskkiieejj  FFuunnddaaccjjii  WWoollnnooœœccii

Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Dobra 72, 00-312 Warszawa
tel. (+22) 8284373, faks (+22) 8284372
strona internetowa: www.pafw.pl 
e-mail: paff@pafw.pl
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