MATERIAŁY DLA PRASY
O FSM KRÓTKO: Fundacja Solidarności Międzynarodowej (FSM) to fundacja Skarbu Państwa, która działa
w obszarze współpracy rozwojowej, głównie w krajach Partnerstwa Wschodniego.

Fundacja Solidarności Międzynarodowej
FSM to fundacja Skarbu Państwa, która działa w obszarze współpracy rozwojowej, głównie w krajach
Partnerstwa Wschodniego. Powstała w 1997 r. Współpracuje z organizacjami społecznymi, samorządami,
władzami centralnymi oraz z organizacjami międzynarodowymi. Głównym partnerem FSM w Polsce jest
Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Zakres działania FSM
Fundacja Solidarności Międzynarodowej wspiera przemiany demokratyczne, ochronę praw człowieka i
szeroko rozumiany rozwój społeczny, obywatelski oraz gospodarczy. Angażuje się we wsparcie dla
wolnych mediów, reformy samorządowe i promuje wartości europejskie w państwach powstałych po
rozpadzie ZSRR. We współpracy z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE/ODIHR)
organizuje misje obserwacyjne. W Ukrainie fundacja wspiera samorządy w ulepszaniu usług społecznych,
w Mołdawii - lokalne społeczności i przedsiębiorców w rozwoju, a w Gruzji pomaga w nawiązaniu dialogu
między władzami, samorządami a mieszkańcami.
FSM realizuje projekty własne i projekty partnerskie, a jako fundacja Skarbu Państwa wykonuje zadania
zlecone przez MSZ w zakresie współpracy rozwojowej. W ostatnich tygodniach w porozumieniu z MSZ
FSM wspiera społeczeństwa, które borykają się ze skutkami pandemii COVID-19. W ramach sąsiedzkiej
współpracy FSM jest odpowiedzialny m.in. za przekazanie partnerom płynów do dezynfekcji i maseczek.
Działania Fundacji nie tylko wzmacniają współpracę i bezpieczeństwo w krajach partnerskich, ale promują
też Polskę za granicą.

FSM w walce z COVID-19
Pandemia COVID-19 jest jednym z największym wyzwań dla Fundacji i jej partnerów. Dlatego Ministerstwo
Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Fundacja Solidarności Międzynarodowej, kierując się
zasadą solidarności, przeznaczają część środków Programu „Polska pomoc” na walkę ze skutkami
spowodowanymi przez koronawirusa.
W jaki sposób Polska za pośrednictwem FSM pomaga swoim partnerom? Przedstawicielstwo Fundacji w
Ukrainie (SFPL UA) uruchomiło program wsparcia szpitali w kilku obwodach, m.in. w czernihowskim,
lwowskim, rówieńskim i żytomierskim. Są to regiony, z którymi polski MSZ nawiązał współpracę już
wcześniej i w których FSM wspierało reformę samorządową i edukacyjną. Na polskie wsparcie mogą liczyć
również szpitale wojskowe i weterańskie, co jest istotne ze względu na toczącą się w Ukrainie wojnę.

Wszystkie placówki otrzymały od FSM m.in.: koncentratory tlenu, kombinezony, termometry
bezdotykowe, monitory diagnostyczne, łóżka, rękawiczki i maseczki. Wartość dotychczas przekazanych
środków wyniosła 0,5 mln złotych.
Na wsparcie w walce z pandemią mogą liczyć też mieszkańcy Mołdawii. Przedstawicielstwo FSM w
Kiszyniowie uruchomiło Fundusz Kryzysowego, z którego zakupiło już m.in.: kilkadziesiąt koncentratorów
tlenu, 800 kombinezonów ochronnych, termometry, urządzenia do rozpylania środków dezynfekujących
i płyn dezynfekujący. Na walkę z pandemią w Mołdawii przeznaczono ponad 200 tys. zł.
FSM wspiera również Gruzję w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa. Na ręce władz w Tbilisi trafiły
już m.in.: systemy grzewcze do namiotów w szpitalach polowych, urządzenia do rozpylania płynów do
dezynfekcji, środki do dezynfekcji, maski i przyłbice. Środki dotarły do najbardziej potrzebujących osób w
18 jednostkach samorządowych dzięki wolontariuszom i samorządowcom. Prezydent Gruzji Salome
Zurabiszwili przekazała podziękowania prezydentowi Polski Andrzejowi Dudzie za wsparcie, które
dostarczyła polska fundacja. Wartość pomocy wyniosła ok. 100 tys. zł.

W celu otrzymania szczegółowych materiałów dotyczących fundacji, zdjęć oraz nagrań prosimy o kontakt
na adres: media@solidarityfund.pl
Zapraszamy na naszą stronę internetową: https://solidarityfund.pl/
Na nasz portal społecznościowy Facebook: https://www.facebook.com/SolidarityFundPL
Twitter: https://twitter.com/SFPL_FSM

FSM. Dodatkowe informacje
UKRAINA
Fundacja Solidarności Międzynarodowej ma swoje stałe przedstawicielstwo w Kijowie (Solidarity Fund PL
in Ukraine). Od kilku lat angażuje się m.in. w:
• reformę polityki społecznej: doradztwo w zakresie stanowienia prawa i szkolenia dotyczące
świadczenia usług społecznych, zwłaszcza na szczeblu ukraińskich samorządów,
• wsparcie reformy szkolnictwa zawodowego z niemieckimi, finlandzkimi i estońskimi partnerami
w ramach programu EU4Skills, która ma unowocześnić system i dopasować standardy do
wymogów Unii Europejskiej,
• decentralizację oświaty we współpracy z Unią Europejską i Szwecją: przygotowanie kadr
zarządzających oświatą w połączonych hromadach, wsparcie samorządów,
• aktywizację mediów regionalnych, by lepiej zaspokajały potrzeby informacyjne mieszkańców i
dostarczały rzetelnej informacji np. na temat UE.
W przeszłości Przedstawicielstwo w Ukrainie współpracowało z kanadyjskim rządem nad wsparciem
decentralizacji kraju i reformą systemu medialnego. FSM angażowało się też w reformę oświaty i mediów,

proces łączenia hromad w większe podmioty samorządowe oraz w przedsięwzięcia związane z ochroną
praw człowieka, np. osób przesiedlonych z Krymu lub Donbasu.
Link do profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/SolidarityFundPLinUA/
Więcej informacji: https://solidarityfund.kiev.ua/ua/
Paweł Kost | Kierownik Przedstawicielstwa na Ukrainie
pawel.kost@solidarityfund.pl
MOŁDAWIA
W Mołdawii Fundacja działa za pośrednictwem swojego przedstawicielstwa (Solidarity Fund PL in
Moldova). Działania FSM pomagają mieszkańcom kraju korzystać ze środków europejskich i rozwijać
społeczeństwo obywatelskie, poprawiać warunki życia i stymulować przedsiębiorczość.
Główne obszary działań Przedstawicielstwa FSM w Mołdawii to:
• wsparcie rozwoju obszarów wiejskich:
o wsparcie wdrożenia unijnego programu LEADER
o wsparcie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
• wsparcie rozwoju miast:
o rewitalizacja
o wsparcie wdrożenia polityki rozwoju regionalnego
• wsparcie środków wzajemnego zaufania między dwoma brzegami Dniestru:
o rozwój społeczności lokalnych
• Zwalczanie skutków pandemii COVID-19:
o uruchomienie Funduszu Kryzysowego, w ramach którego FSM pomaga przedsiębiorcom
przekwalifikować działalność, by uratować miejsca pracy, oraz dostarcza m.in. środki do
dezynfekcji, kombinezony i maseczki.
Link do profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/SolidarityFundPLinMD/
Twitter: https://twitter.com/SFPLinMoldova
Więcej informacji: https://solidarityfund.md/
Tomasz Horbowski | Kierownik Przedstawicielstwa w Mołdawii
tomasz.horbowski@solidarityfund.md

GRUZJA
Powołane w 2019 r. Przedstawicielstwo Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Gruzji (Solidarity
Fund PL in Georgia) działa w dwóch zasadniczych obszarach:
•
•

wsparcie mechanizmów dobrego rządzenia,
wsparcie systemów zarzadzania kryzysowego

W ramach wspomnianych priorytetów Fundacja wspiera rozwój różnych form uczestnictwa i dialogu
społecznego poprzez mechanizmy takie jak: budżet partycypacyjny, inicjatywa lokalna, planowanie
partycypacyjne. Od 2019 r. Fundacja prowadzi „Akademię Partycypacji”, wykuwającą kadry, które z kolei

mają usprawniać dialog między władzą a obywatelami. Fundacja wraz z Gruzińską Państwową Jednostką
ds. Zarządzania Kryzysowego przekazuje mieszkańcom polskie doświadczenia wolontariatu, w tym
dotyczące Ochotniczej Straży Pożarnej.
W przeszłości FSM dofinansowała ponadto organizacje pozarządowe w ramach konkursów grantowych.
Projekty dotyczyły m.in.:
• wsparcia dla mediów (szczególnie lokalnych i regionalnych),
• edukacji obywatelskie,
• partycypacji społecznej,
• promocji wolontariatu i mediacji,
• wsparcia samorządów we wdrażaniu budżetów partycypacyjnych.
Link do profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/SolidarityFundPLinGEO/
Więcej informacji: http://solidarityfund.pl/gdzie-pracujemy/gruzja/
Justyna Kucuk | Kierownik Przedstawicielstwa w Gruzji
justyna.kucuk@solidarityfund.pl

