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Szanowni	Państwo,

Przedstawiam	Państwu	raport	o	działalności	
Fundacji	Solidarności	Międzynarodowej	(FSM)	
w	roku	2020.	Roku	strasznym,	naznaczonym	
pandemią	COVID-19,	która	stała	się	wyzwaniem	
dla	całego	świata.	Polska	od	początku	uzna-
ła,	że	jedyną	właściwą	reakcją	na	zagrożenie	
w	skali	globalnej,	jest	globalna	solidarność	i	po-
moc.	Można	powiedzieć,	że	solidarność	stała	
się	polską	szczepionką	przeciwko	COVID-19.	
Pod	takim	hasłem	podjęto	działania,	których	
aktywnym	uczestnikiem	stała	się	Fundacja	So-
lidarności	Międzynarodowej.	
Już	od	marca	nasze	biura	w	Gruzji,	Mołdawii	

i	na	Ukrainie	rozpoczęły	identyfikację	potrzeb	
w	środowiskach,	z	którymi	współpracowali-
śmy.	Ta	wiedza	dała	nam	możliwość	zrobienia	
szybkich	i	precyzyjnych	zakupów	sprzętu	me-
dycznego	niezbędnego	do	walki	z	pandemią,	
w	tym	tak	cennych	respiratorów,	a	także	środ-
ków	ochronnych,	dezynfekcyjnych	itp.	
Również	 już	 w	 marcu	 FSM	 włączyła	 się	

w	działania	polskiego	MSZ,	które	rozpoczęło	
akcję	wysyłania	konwojów	pomocowych.	Or-
ganizowaliśmy	konwoje	do	Mołdawii,	Gruzji,	
państw	Bałkanów	Zachodnich,	na	Ukrainę	oraz	
spektakularny	konwój	na	Białoruś	–	ponad	40	
ciężarówek.	Był	to	wyraźny	gest	wsparcia	dla	
społeczeństwa	białoruskiego	ze	strony	władz	
polskich,	wykonany	w	momencie,	gdy	prezy-
dent	Aleksander	Łukaszenka	zaprzeczał	istnie-
niu	pandemii.	
Nie	 wiedzieliśmy	 jeszcze	 wtedy,	 jakiego	

symbolicznego	 znaczenia	może	 nabrać	 na-
sze	wcześniejsze	białoruskie	zaangażowanie.	
Wkrótce	okazało	się,	że	drugim	wydarzeniem	
determinującym	działania	FSM	w	roku	2020,	
będzie	 przebudzenie	 społeczeństwa	 biało-
ruskiego,	które	po	sfałszowanych	wyborach	
masowo	 zaprotestowało	 przeciwko	 uzurpa-
torskiemu	reżimowi.	Po	9	sierpnia,	poruszeni	

skalą	pokojowych	protestów	społecznych	oraz	
przerażeni	brutalnością	władz,	nie	mogliśmy	
pozostać	obojętni.	Szybka	reakcja	władz	RP	
polegała	na	ogłoszeniu	już	na	początku	wrze-
śnia	rządowego	planu	„Solidarni	z	Białorusią”	
i	pokazała	naszą	wrażliwość	na	przejawy	gwał-
tu	i	bezprawia	oraz	solidarność	z	walczącymi	
o	wolność.	I	znowu	właśnie	solidarność	stała	
się	credo	naszych	działań.	
FSM,	wskazana	przez	Premiera	Rządu	jako	

jeden	 z	 głównych	 realizatorów	 programu,	
podjęła	się	zadań	polegających	na	współpra-
cy	z	białoruskimi	środowiskami	organizując	
różnorodne	wsparcie	dla	rodzącego	się	społe-
czeństwa	obywatelskiego.	Bazując	na	naszym	
doświadczeniu	w	realizowaniu	polityki	rozwo-
jowej	oraz	angażując	się	w	rozwój	nowych	form	
aktywności,	staraliśmy	się	wprowadzać	w	życie	
deklarację	premiera	Mateusza	Morawieckie-
go:	by	ludzie	podejmujący	sprawiedliwą	walkę	
o	wolność	i	swoje	prawa	kardynalne	nigdy	nie	
byli	osamotnieni,	by	mieli	świadomość,	że	ich	
los	nie	jest	nam	obojętny,	że	w	sąsiadującej	Pol-
sce	mają	i	przyjaciela,	i	sojusznika.
Były	to	wyzwania,	którym	musieliśmy	spro-

stać	nie	rezygnując	z	dotychczasowej	aktywno-
ści	Fundacji.	
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Na	Ukrainie	z	sukcesem	kontynuowaliśmy	
pracę	z	hromadami,	najniższymi	jednostkami	
samorządu	terytorialnego,	przy	wdrażaniu	i	do-
skonaleniu	systemu	usług	społecznych	przede	
wszystkim	w	sferze	pomocy	społecznej.	Ta	na-
sza	aktywność	stała	się	już	symbolem	kompe-
tencji	i	rozpoznawalną	marką.	W	programie	
EU4Skills	analizowaliśmy	system	ukraińskiego	
szkolnictwa	zawodowego	przygotowując	mate-
riały	stanowiące	podstawę	jego	przyszłej	refor-
my,	która	posłuży	dostosowaniu	oferty	oświa-
towej	do	potrzeb	rynku	pracy.	
W	Mołdawii	 kontynuowaliśmy	pracę	nad	

rozwojem	obszarów	wiejskich	z	wykorzysta-
niem	podejścia	LEADER	oraz	jej	systemowym	
włączeniem	do	stałej	praktyki	działań	władz	
państwowych	poprzez	stworzenie	Krajowego	
Programu	LEADER.	W	drugim	obszarze	aktyw-
ności,	tj.	rewitalizacji	miast,	stworzyliśmy	pod-
stawy	teoretyczne	i	praktyczne	do	zapisania	
naszych	doświadczeń	w	rządowym	programie	
rozwoju	miast.	Ukoronowaniem	tej	aktywności	
było	powołanie	w	grudniu	2020	roku	Krajowej	
Sieci	Miast.	Kontynuowaliśmy	 też	działania	
zbliżające	lokalne	wspólnoty	po	obu	stronach	
rzeki	Dniestr	–	obszaru	podzielonego	ostrym	
konfliktem	politycznym,	finalizując	wieloletni	
program	Access	to	success.

W	Gruzji	zwiększaliśmy	potencjał	municy-
palitetów,	tj	najniższych	jednostek	samorządu	
terytorialnego,	kontynuując	działania	aktywi-
zujące	społeczności	lokalne	za	pomocą	pro-
wadzonej	z	sukcesem	Akademii	Partycypacji.	
Jednocześnie,	dzięki	błyskotliwej	kampanii	an-
tycovidowej	realizowanej	za	pomocą	filmów	
udostępnianych	w	internecie	oraz	emitowanych	
w	telewizji	mieliśmy	realny	wpływ	na	racjona-
lizację	zachowań	społeczeństwa	gruzińskiego	
wobec	zagrożeń	pandemicznych.
Rok	2020	był	dla	pracowników	Fundacji	So-

lidarności	Międzynarodowej	czasem	nowych	
i	trudnych	wyzwań,	działania	w	ekstremalnie	
złożonej	sytuacji	politycznej,	pod	presją	zadań	
o	państwowym	wymiarze	i	znaczeniu.	Wymaga-
ło	to	od	zespołu	ciągłego	rozwijania	kompeten-
cji	oraz	pracy	w	ogromnym	napięciu	psychicz-
nym.	Niech	mi	więc	będzie	wolno	na	koniec	
podziękować	wszystkim	pracownikom	za	ich	
pełne	poświęcenia	zaangażowanie.	Zaangażo-
wanie	w	pracę,	która	jest	dla	ludzi	FSM	misją	
i	zobowiązaniem.
	
	

Rafał Dzięciołowski
Prezes	Zarządu	Fundacji	

Solidarności	Międzynarodowej
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Fundacja	 Solidarności	 Międzynarodowej	
(FSM)	to	fundacja	Skarbu	Państwa,	która	dzia-
ła	w	obszarze	współpracy	rozwojowej,	głównie	
w	krajach	Partnerstwa	Wschodniego.	Powsta-
ła	w	1997	roku.	Współpracuje	z	organizacjami	
społecznymi,	 samorządami,	 władzami	 cen-
tralnymi	oraz	z	organizacjami	międzynarodo-
wymi.	Głównym	partnerem	FSM	w	Polsce	jest	
Ministerstwo	Spraw	Zagranicznych.	

Fundacja	 Solidarności	 Międzynarodowej	
wspiera	przemiany	demokratyczne,	ochronę	
praw	człowieka	i	szeroko	rozumiany	rozwój	
społeczny,	obywatelski	oraz	gospodarczy.	Anga-
żuje	się	w	działania	na	rzecz	wolnych	mediów	
i	reform	samorządowych	oraz	promuje	war-
tości	europejskie	w	państwach	powstałych	po	
rozpadzie	ZSRR.	

O Fundacji

We	współpracy	z	Organizacją	Bezpieczeń-
stwa	i	Współpracy	w	Europie	(OBWE/ODIHR)	
organizuje	misje	obserwacyjne.	

Na	Ukrainie	Fundacja	wspiera	samorządy	
w	ulepszaniu	usług	społecznych,	w	Mołdawii	
–	lokalne	społeczności	i	przedsiębiorców	w	roz-
woju,	natomiast	w	Gruzji	pomaga	w	nawiąza-
niu	dialogu	między	władzami,	samorządami	
a	mieszkańcami.	

FSM	realizuje	projekty	własne	oraz	projekty	
partnerskie,	a	jako	fundacja	Skarbu	Państwa	
wykonuje	zadania	zlecone	przez	MSZ	w	zakre-
sie	współpracy	rozwojowej.

www.solidarityfund.pl

https://www.youtube.com/channel/UCYZKrxsiIn1j_xJAepNtssw
http://www.solidarityfund.pl
https://www.facebook.com/solidarityfundpl/
https://twitter.com/SFPL_FSM
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Działania profilaktyczne 
i niwelujące skutki  
pandemii COVID-19

I.
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Docelowo i lokalnie

Dzięki stałym przedstawicielstwom 
w Gruzji, Mołdawii i na Ukrainie oraz 
ich rozbudowanej sieci relacji z lokal-
nymi partnerami, Fundacja Solidarności 
Międzynarodowej, mogła błyskawicznie 
zlokalizować społeczności, które miały 
utrudniony dostęp do środków ochrony 
osobistej: maseczek, płynów antyseptycz-
nych, kombinezonów i rękawiczek. Bez 
zbędnej zwłoki potrzebne środki docierały 
do najbardziej potrzebujących miast i wsi. 

Wsparcie ukraińskich szpitali 
Wykorzystując	 uwolnione	 środki	 z	 projek-
tów,	 które	 w	 związku	 z	 pandemią	 COVID-19	
nie	 zostały	 zrealizowane	 w	 zaplanowanym	
zakresie,	 Przedstawicielstwo	 zorganizowało	
pomoc	 dla	 potrzebujących.	 Szybko	 dokona-
no	analizy	ukraińskich	aktów	prawnych	doty-
czących	świadczenia	pomocy	przez	podmioty	
zewnętrzne,	a	następnie	zawarto	umowy	trój-
stronne,	które	pozwoliły	wdrożyć	działania.	
Wsparcie	trafiło	do	11	szpitali,	szkół	oraz	

ośrodka	 pomocy	 społecznej	w	 5	 obwodach	
Ukrainy	i	w	Kijowie.	Szpitale	znajdują	się	w	re-
gionach,	 w	 których	 FSM	 nawiązała	 relacje	
z	partnerami	realizując	przed	pandemią	inne	
projekty.	Przy	wyborze	szpitali	pomogły	także	
Ministerstwo	Spraw	Zagranicznych	oraz	polskie	
placówki	dyplomatyczne	na	Ukrainie.	

Największe	 wsparcie	 otrzymał	 Centralny	
Szpital	Wojskowy	w	Kijowie.	Znajduje	się	on	
w	symbolicznym	dla	Ukraińców	i	Polaków	miej-
scu	–	na	terenie	Cytadeli	Kijowskiej.	Leczeni	
są	w	nim	między	innymi	żołnierze	walczący	
w	Donbasie.	Sprzęt	medyczny,	jaki	trafił	do	szpi-
tala,	jest	używany	zarówno	w	leczeniu	pacjen-
tów	z	Kijowa,	jak	i	w	szpitalach	polowych.	
Jako	priorytetowe	w	walce	z	pandemią	w	ob-

wodzie	 lwowskim	wytypowane	 zostały	 trzy	
szpitale	wskazane	przez	Ministerstwo	Zdro-
wia	Ukrainy:	Regionalne	Kliniczne	Centrum	
Rehabilitacji	Pulmonologicznej	we	Lwowie,	
największa	na	Ukrainie	Zachodniej	jednostka	
specjalizująca	się	w	leczeniu	chorób	płuc,	szpi-
tal	rejonowy	w	Sokalu	oraz	komunalny	w	Rud-
kach.	Poza	środkami	ochronnymi	(maseczki,	
rękawiczki,	kombinezony,	ochraniacze	na	obu-
wie)	otrzymały	w	ramach	programu	odsysacze,	
monitory	diagnostyczne,	pulsoksymetry	i	ter-
mometry	bezdotykowe,	a	także	łóżka.	
Wsparcie	otrzymały	również	szpitale	dla	we-

teranów:	Obwodowy	Szpital	Inwalidów	Wojen-
nych	i	Represjonowanych	we	Lwowie	–	najwięk-
szy	tego	typu	szpital	na	Ukrainie	oraz	szpitale	
partnerskie	MSZ	i	MON	RP:	w	Winnicy,	Ber-
dyczowie	i	Klewaniu.	Do	tych	placówek	powę-
drowały	dodatkowo:	czepki	medyczne,	okulary	
ochronne,	środki	dezynfekujące,	koncentrator	
tlenu	i	defibrylator.	
Kolejnymi	szpitalami,	które	zostały	wsparte	

przez	Fundację,	były	szpitale	rejonowe	w	Menie	
i	Czernihowie	oraz	szpital	miejski	w	Nieżynie.	

Pierwsza pomoc
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Przekazanie środków pomocowych 
zwykle uhonorowane było obecnością 
przedstawicieli władz obwodowych 
i samorządów oraz przedstawicieli 
polskich placówek dyplomatycznych. 
Samo wydarzenie relacjonowano w lo-
kalnych mediach. 

Poza placówkami medycznymi, środki 
pomocowe trafiły do Departamentu 
Oświaty Rady Miasta Drohobycz, 
który je rozdysponował do podle-
głych mu jednostek oświatowych, 
oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Koriukówce w obwodzie 
czernihowskim.
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Aktywizacja mołdawskich  
przedsiębiorców
Przedstawicielstwo	w	Kiszyniowie	do	walki	ze	
skutkami	pandemii	COVID-19	utworzyło	Fun-
dusz	 Kryzysowy	 o	 wartości	 50	 tys.	 euro.	 Do-
datkowo	na	te	działania	zostało	przeznaczone	
3%	 Funduszu	 Rozwoju	 Obszarów	 Wiejskich	
UE-LEADER.
Intencją	powołania	Funduszu	było	również	

wsparcie	lokalnych	przedsiębiorców.	Właśnie	

dlatego	zamówienia	na	środki	ochrony	i	pły-
ny	do	dezynfekcji	zostały	skierowane	do	nie-
wielkich	lokalnych	przedsiębiorców	(małych	
wiejskich	szwalni,	zakładu	produkcji	perfum)	
oraz	Lokalnych	Grup	Działania.	Pomogło	to	
przedsiębiorcom	przejść	przez	trudny	okres	
pandemii.	
Ze	środków	Funduszu	Kryzysowego	zakupio-

no	także	38	koncentratorów	tlenu,	które	trafiły	
do	30	mołdawskich	szpitali.	

Oficjalne przekazanie sprzętu medycz-
nego odbyło się w obecności Minister 
Zdrowia Pracy i Ochrony Społecznej 
– Vioricy Dumbraveanu oraz amba-
sadora RP w Kiszyniowie Bartłomieja 
Zdaniuka.
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Wsparcie Gruzinów niosących pomoc
Przedstawicielstwo	 FSM	w	Tbilisi	 przeprowa-
dziło	rozpoznanie	najpilniejszych	potrzeb	spo-
wodowanych	pandemią	wśród	34	uczestników	
Akademii	 Partycypacji,	 pochodzących	 z	 róż-
nych	 regionów	Gruzji.	 Z	 badania	wynikło,	 że	
w	 pierwszej	 kolejności	 wesprzeć	 należy	 pra-
cowników	służby	zdrowia	i	samorządy,	udzie-
lające	 pomocy	 najbardziej	 potrzebującym,	
oraz	Państwową	Agencję	ds.	Zarządzania	Kry-
zysowego.	Przedstawicielstwo	przeznaczyło	na	
pomoc	kwotę	około	100	tys.	zł.	
Przekazanie	sprzętu	(systemy	grzewcze	do	

namiotów	w	 szpitalach	polowych,	 urządze-
nia	do	rozpylania	płynów	do	dezynfekcji)	oraz	
środków	ochrony	osobistej,	odbyło	się	spraw-
nie	i	szybko	dzięki	współpracy	z	samorząda-
mi.	Czasem	trzeba	było	docierać	do	trudno	
dostępnych	wiosek,	 zamkniętych	z	powodu	
pandemii.	Działania	doceniła	Prezydent	Salo-
me	Zurabishvili,	która	wystosowała	oficjalne	
podziękowania	do	Prezydenta	Andrzeja	Dudy.	

Do zamkniętego miasta
Około czternastotysięczne miasteczko 
Bolnisi, jak wiele innych miejscowości 
w południowo-zachodniej Gruzji, z po-
wodu pandemii zostało zamknięte. Cała 
akcja przekazania wsparcia – z zacho-
waniem szczególnych środków ostroż-
ności – miała miejsce w punkcie kontroli 
wjazdu do miasta. Z prośbą o pomoc 
do Przedstawicielstwa bezpośrednio 
zwrócił się prawnik rady miasta, Giorgi 
Mazanashvili (na zdjęciu na pierwszym 
planie). Za rozdysponowanie środków 
ochrony do mieszkańców całego powiatu 
odpowiadał przewodniczący rady miasta, 
Tamazi Zhorzholiani.
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Konwoje humanitarne

Zaostrzenie	 się	 sytuacji	pandemicznej	 skłoni-
ło	 polskie	Ministerstwo	 Spraw	Zagranicznych	
do	wysłania	 konwojów	 z	 pomocą	 humanitar-
ną	do	Europy	Wschodniej,	na	Bałkany,	Kaukaz	
i	do	Azji	Środkowej.	Ze	względu	na	długoletnie	
doświadczenie	w	pracy	w	„państwach	wschod-
nich”,	rozbudowaną	sieć	kontaktów,	Fundacja	
Solidarności	 Międzynarodowej	 otrzymała	 za-
danie	 koordynacji	 tych	 działań,	 czyli	 między	
innymi	 zgromadzenia	 środków	 od	 darczyń-
ców,	zorganizowania	transportu	we	współpra-
cy	 z	 Państwową	 Strażą	 Pożarną,	 załatwienia	
formalności	celnych	i	prawnych,	sporządzenia	
umów	 z	 odbiorcami	 i	 dostarczenia	 pomocy.	
Dzięki	lokalnym	biurom	i	znajomości	miejsco-
wych	 realiów	 konwoje	można	 było	 przygoto-
wać	w	krótkim	czasie.
Pomoc	humanitarna	obejmowała	przekaza-

nie	14	krajom	środków	ochrony	osobistej	takich	
jak:	maseczki	ochronne,	kombinezony	czy	rę-
kawiczki;	sprzętu	medycznego	oraz	testów	na	
obecność	wirusa	SARS-CoV-2.	Łączna	wartość	
sprzętu	i	materiałów	we	wszystkich	9	konwo-
jach	wyniosła	około	55,8	mln	zł.
Całość	sprzętu	medycznego,	środków	ochro-

ny	osobistej	i	testów	została	przekazana	insty-
tucjom	 zajmującym	 się	 walką	 z	 pandemią,	
wskazanych	przez	Ministerstwo	Spraw	Zagra-
nicznych	RP.
Pierwszy	konwój	z	pomocą	dla	Białorusinów	

wyruszył	już	24	kwietnia,	drugi	–	4	czerwca.	Był	
to	największy	w	historii	Polski	konwój	z	pomocą	
humanitarną:	40	pojazdów	z	300	tonami	środ-
ków	ochronnych,	urządzeń	medycznych	i	le-
karstw.	Aby	zapewnić	sprawny	przejazd,	konwój	
został	podzielony	na	5	kolumn	pilotowanych	

przez	policyjne	radiowozy.	W	pomoc	zaangażo-
wanych	było	96	funkcjonariuszy	i	pracowników	
cywilnych	Państwowej	Straży	Pożarnej,	Policji	
i	Straży	Granicznej.	
Długie	 kolumny	 pojazdów	 ciężarowych	

mknęły	przez	Polskę	również	na	Ukrainę,	do	
Mołdawii	i	na	Bałkany:	70	ton	materiałów	me-
dycznych	trafiło	do	Bośni	i	Hercegowiny,	Ser-
bii,	Czarnogóry,	Macedonii	Północnej,	Kosowa	
i	Albanii.	Do	Azerbejdżanu,	Azji	Środkowej	i	na	
Kaukaz	środki	medyczne	przetransportowały	
wojskowe	samoloty	CASA	i	Herkules.	

Darczyńcy: 

• Ambasada RP na Ukrainie 

• Fundacja Grupy PERN 

• Fundacja KGHM Polska Miedź 
w Lubinie

• Fundacja LOTOS 

• Fundacja PGNiG 

• Fundacja PKO Bank Polski 

• Fundacja PZU

• Krajowa Spółka Cukrowa 

• Ministerstwo Zdrowia 

• Orlen Oil 

• Polska Fundacja Narodowa

• Tarchomińskie Zakłady  
Farmaceutyczne Polfa S.A.
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BIAŁORUŚ

POLSKA

MOŁDAWIA

GRUZJA

UKRAINA

POLSKA

UKRAINA

M
OŁDAW

IA

BIAŁORUŚ

BIAŁORUŚ  
24 kwietnia,  
4 czerwca

UKRAINA
 24 czerwca

MOŁDAWIA 
24 czerwca

KAZACHSTAN, 
UZBEKISTAN 
24 listopada

AZERBEJDŻAN 
25 czerwca

GRUZJA,  
ARMENIA 
19 czerwca

ALBANIA, 
BOŚNIA I HERCEGOWINA, 
CZARNOGÓRA,  
KOSOWO,  
MACEDONIA PÓŁNOCNA,  
SERBIA 
26 maja

krajów konwojów łączna wartość 
darowizn

55,8  
mln zł 14 9
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Za transport odpowiadały: 
Ministerstwo Obrony Narodowej, 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych,  
Państwowa Straż Pożarna,  
Policja, Straż Graniczna.
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Pierwsze	skojarzenia	z	Gruzją	to,	oprócz	wina	
i	 chaczapuri,	 gruzińscy	 wojownicy	 –	 dżygici.	
Historia	potwierdza	jak	waleczny	i	bohaterski	
to	 naród.	W	okresie	marzec-sierpień,	 gruziń-
skie	 instytucje	 sprawnie	 radziły	 sobie	w	wal-
ce	z	pandemią.	Jednak	we	wrześniu	wskaźnik	
zakażeń	 wzrósł	 drastycznie.	 Pogarszająca	 się	
sytuacja	 epidemiczna	 pozwalała	 interpreto-
wać	wirusa	SARS-CoV-2	jako	„nowego	najeźdź-
cę”	–	najeźdźcę	XXI	wieku,	który	zagraża	życiu	
i	zdrowiu	Gruzinek	i	Gruzinów.	
Obserwując	niefrasobliwość	ludzką,	przeja-

wiającą	się	w	nagminnym	niestosowaniu	się	
do	zaleceń	służb	ochrony	zdrowia	i	apelując	do	
gruzińskiej	waleczności	i	bohaterstwa,	Przed-
stawicielstwo	FSM	w	Gruzji	 zaprojektowało	
kampanię	społeczną	„Bądź	prawdziwym	dżygi-
tem,	chroń	siebie	i	swoich	bliskich”,	pokazującą	
najprostszy	sposób	walki	z	najeźdźcą	–	noszenie	
maseczek.	
Kampanii	informacyjnych	na	temat	środków	

ochrony	było	wiele,	ale	mało	skutecznych,	gdyż	

nie	odnosiły	się	do	honoru	i	dumy,	które	są	
ważnymi	elementami	identyfikacji	narodowej,	
a	pouczały,	czego	Gruzini	nie	lubią.	Logiem	
kampanii	został	gruziński	wojownik-tancerz,	
który	w	swojej	kaburze	zamiast	kindżału	ma	
maseczkę	ochronną.	
W	ramach	kampanii	zostały	wyprodukowane	

3	spoty	reklamowe.	Aby	wzmocnić	przekaz,	
zaangażowano	lubianych	celebrytów:	influen-
serkę	Nuki	Kokelishvili,	prezentera	telewizyj-
nego	i	komika	Giorgi	Vardosanidze	oraz	zespół	
tańca	Shushpari,	którzy	zgodzili	się	wystąpić	
w	spotach	pro bono.
Kampania	miała	dotrzeć	przede	wszystkim	

do	ludzi	młodych.	Bo	młode	osoby	są	najmniej	
narażone	na	ryzyko	powikłań	COVID-19,	ale	
stanowią	zagrożenie	dla	starszych,	zwłaszcza	
w	gruzińskich	warunkach	kulturowych,	gdy	
wielopokoleniowe	rodziny	żyją	pod	jednym	da-
chem.	Reklamy	odwoływały	się	do	gruzińskich	
wartości	i	promowały	postawę	obywatelskiej	
odpowiedzialności	za	siebie	i	za	innych.	

Nowoczesna kampania społeczna 
„Bądź prawdziwym dżygitem…”
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Spoty	były	emitowane	w	mediach	społecz-
nościowych	i	na	ekranach	wielkoformatowych	
oraz,	w	ramach	bezpłatnego	czasu	antenowego,	
w	czterech	głównych	kanałach	telewizji	publicz-
nej	i	prywatnej.	Dzięki	zatrudnionemu	eksper-
towi	ds.	mediów	społecznościowych,	kampania	
dotarła	do	blisko	150	tys.	osób	korzystających	
z	portali	społecznościowych.	Dodatkowo	wła-
ściciel	 firmy	 ekranów	 wielkoformatowych	
„ALMA”	wsparł	kampanię	i	pokrył	90%	kosztów	
jej	emisji.	Dzięki	temu	spot	wyświetlony	został	
w	grudniu	na	8	ekranach	w	Tbilisi,	Zugdidi,	
Batumi	i	Kutaisi.	
Kampanii	społecznej	towarzyszyły	szkolenia	

na	temat	wirusa	w	13	lokalizacjach	na	terenie	
całej	Gruzji.	Udział	w	nich	wzięło	1022	mło-
dych	osób.	Fundacja	docierała	do	tych,	którzy	
nie	przywiązywali	wagi	do	noszenia	maseczek.	

Informowała	o	tym,	jak	być	aktywnym	w	reżimie	
sanitarnym,	jak	korzystać	z	nowych	możliwości	
stworzonych	przez	pandemię	i	jak	stosować	się	
do	zaleceń	rządu	gruzińskiego	i	WHO.	W	więk-
szości	szkolenia	odbywały	się	w	formule	offli-
ne,	z	zachowaniem	środków	ostrożności.	Kiedy	
coraz	więcej	uczestników	odwoływało	swoje	
uczestnictwo	z	powodu	zakażenia,	zostały	zor-
ganizowane	szkolenia	online	dla	osób	chorych.	

Spoty	 kampanii	 można	 obejrzeć	 na	 YouTube		
na	 kanale	 Fundacji	 Solidarności	 Międzynaro-
dowej:

Minikampanie społeczne 
Przedstawicielstwo wsparło 21 minikampanii 
społecznych na terenie całej Gruzji. Rozdano 
21 tys. maseczek, tysiące podręcznych bu-
teleczek z płynami do dezynfekcji i ulotek 
informujących o metodach chronienia się 
przed zarażeniem. Aktywiści zadbali o to, 

by pracownicy służb oczyszczania miasta, 
policjanci, kierowcy autobusów i zwykli 
przechodnie dostali maseczki z logo dżygita. 
Gadżety promocyjne kampanii „Bądź praw-
dziwym dżygitem…” były nagrodami w kon-
kursach i minimaratonach.  

https://www.youtube.com/watch?v=9MDuSjVkpEs
https://www.youtube.com/watch?v=DiEtvWFAfPI
https://www.youtube.com/watch?v=oIxZQPpEp38
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Pandemia	mocno	 uderzyła	 w	 branżę	medial-
ną,	 szczególnie	 w	 media	 mniejsze,	 regional-
ne.	FSM	zrealizowała	projekt	„Odpowiedź	me-
diów	 regionalnych	 na	 pandemię	 COVID-19”,	
w	którym	udzielone	redakcjom	wsparcie	mia-
ło	umożliwić	pracę	 i	 rozwój	w	czasie	kryzysu	
ekonomicznego,	jaki	pojawił	się	wskutek	pan-
demii.	W	projekcie wzięło	udział	8	ukraińskich	
mediów,	 z	 którymi	 Fundacja	współpracowała	
przy	okazji	wcześniejszych	działań:

•	 gazety:	„MIG”	z	Zaporoża,	
	„Pervaia	Gorodskaia	Gazeta”	z	Kropiwnicka,	
„Slobidsky	Krai”	z	Charkowa;

•	 stacje	radiowe:	„Velyki	Lug”	z	Zaporoża,	
	„Vilnoie	Radio”	z	Bachmuta;

•	 portal	0629.com.ua	z	Mariupola;
•	 agencje	informacyjne:	„Ostrov”	z	Kijowa,	
„Vchasno”	z	Pokrowska.

Uczestnicy	projektu	wiele	miejsca	na	swo-
ich	łamach	i	w	eterze	poświęcili	przeciwdzia-
łaniu	szerzenia	dezinformacji	na	temat	wirusa	

i	choroby,	którą	wywołuje,	informując	jedno-
cześnie	o	działaniach	lokalnych	władz	i	instytu-
cji	odpowiedzialnych	za	walkę	z	pandemią.	Róż-
norodność	form	tych	działań	najlepiej	ilustruje	
infografika powyżej.	
Natomiast	wspólne	działania	redakcji	i	men-	

torów	–	lokalnych	ekspertów	w	wąskich	dzie-
dzinach	medialnych	lub	rynkowych	–	dopro-
wadziło	do	wypracowania	nowych	modeli	biz-
nesowych.	Projekt	stał	się	bodźcem	do	rozwoju	
oraz	aktywizacji	pracowników	redakcji.	Przebu-
dowały	one	swoje	strony	internetowe,	wprowa-
dziły	nowoczesne	formy	przekazu	treści,	mię-
dzy	innymi	magazynowe	i	podcasty.	Redakcje	
wyszły	z	kryzysu	zwycięsko,	zwiększając	swoje	
przychody	oraz	poprawiając	sposób	funkcjono-
wania.	Stworzyły	nowe	sposoby	monetyzacji,	
zdobyły	nowych	reklamodawców,	poprawiły	
swoją	pozycję	w	mediach	społecznościowych	
i	wyszukiwarkach.	
Projekt	był	finansowany	ze	środków	progra-

mu	Free	Media	Programme.

Kryzys jako impuls do rozwoju

nowe 
formy 

przekazu

260
publikacji

14 nowych 
reklamodawców 
= 3 organizacje

60 tys. 
egzemplarzy 

spec. wydania 
gazety/dodatku

repor-
taże

crowdfunding

nowe kanały 
pozyskiwania 

dochodów

sondaże

wsparcie 
mentorskie

sprzęt 
do pracy 
zdalnej

środki ochrony 
osobistej prze-
ciwko zakaże-
niu wirusem 
SARS-CoV-2

quizy

analizy

pomoc 
psycho-
logiczna

komiksy

podcasty

infografiki

8 
ORGANIZACJI 
MEDIALNYCH

3 miesiące

https://mig.com.ua/
https://www.ugorod.kr.ua/?fbclid=IwAR0KxJaueHApE4I8dRVCGIS7BRVGGsMsrVZTI4gU7nLVpSVf1o2f3wpoi-g
https://www.slk.kh.ua/
https://anchor.fm/maximum-fm
https://freeradio.com.ua/
https://www.0629.com.ua/
https://www.ostro.org/
https://www.ostro.org/
https://vchasnoua.com/
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Solidarni 
z Białorusią

II.
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W odpowiedzi na sierpniowe wydarze-
nia na Białorusi i falę represji wobec 
uczestników prodemokratycznych ru-
chów społecznych, Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych RP zleciło Fundacji Soli-
darności Międzynarodowej nowe zadanie 
– wspomóc Białorusinów. W ogłoszonym 
konkursie grantowym wybrano 19 projek-
tów. Ich autorzy zorganizowali działania 
pomocowe na rzecz Białorusinek i Biało-
rusinów, którzy w wyniku prześladowań 
w swoim kraju przybyli do Polski. Naj-
lepszym sposobem opowiedzenia o skali 
potrzeb, będzie opowieść o ludziach, 
którzy otrzymali wsparcie od partnerów 
Fundacji. W historii ich działań – jak w so-
czewce – odbija się nie tylko ogrom ludz-
kich potrzeb, lecz także zaangażowanie 
partnerów. 
 

Fundacja Białoruski Dom w Warszawie
Aleś	 Zarembiuk,	 prezes	 Fundacji,	 naszki-
cował	 kilka	 portretów	 grup Białorusinów	
zgłaszających	 się	 po	 pomoc	 oraz	 priory-
tety	 we	 wsparciu,	 jakiego	 im	 udzielono.		
W	 sierpniu	 przybyli	 poszkodowani	 fizycznie	
po	 brutalnym	 tłumieniu	 protestów.	 Trafie-
ni	 gumową	 kulą,	 granatem	hukowym,	 ranni,	
pobici,	 posiniaczeni.	Wymagali	 leczenia	 i	 re-
habilitacji.	 Najpierw	 trzeba	 było	 im	 załatwić	
wizy,	 testy	 na	 obecność	 wirusa	 SARS-CoV-2.	
Doszli	do	siebie,	część	wróciła	na	Białoruś.	Dla	
niektórych	pobyt	w	domu	okazał	się	czasowy.	
W	 listopadzie	 i	 grudniu	 zaczęły	 się	 powroty.	
Zmieniono	 im	plany.	Nie	dano	żyć	 spokojnie.	
Za	udział	w	protestach	potracili	pracę,	ich	mał-
żonkowie	także.	Zaczęły	się	szykany	ze	strony	
władz.

W	drugiej	grupie	zgłaszających	się	do	Funda-
cji	znaleźli	się	ci,	którzy	nie	zdawali	sobie	spra-
wy,	w	jakim	kraju	żyją.	Nie	wiedzieli,	czym	się	
dla	nich	skończy	udział	w	pokojowych	akcjach.	
Z	nadzieją	na	zmianę	wyszli	na	ulicę	wyrazić	
sprzeciw.	To	ludzie	ogromnie	poranieni	psy-
chicznie.	Niektórzy	przeszli	przez	areszty.	Dla	
nich	priorytetem	było	wsparcie	psychologicz-
ne.	Dla	każdego	trochę	inne.	Czasem	potrzebne	
były	leki	i	rehabilitacja.
Trzecia,	 mniej	 liczna	 grupa,	 to	 rodzice	

z	dziećmi.	Uciekali,	bo	grożono,	że	dzieci	zo-
staną	im	odebrane.	Pakowali	w	pośpiechu,	co	
było	pod	ręką	i	jechali	donikąd.	Nie	zebrali	waż-
nych	dokumentów.	Ich	trzeba	było	wspierać	we	
wszystkim.	W	załatwieniu	spraw	urzędowych,	
znalezieniu	mieszkania,	pracy	itd.	A	na	począ-
tek	przyznać	zapomogę.	
W	grupie	 studentów	 i	młodzieży	zdarzali	

się	pobici	przez	milicję.	Dla	nich	priorytetem	
stała	się	nauka	języka	polskiego,	by	dostać	się	
na	polskie	uczelnie.	Uczą	się	języka,	otrzyma-
li	stypendia	i	na	razie	swoją	przyszłość	wiążą	
z	Polską.	Wystarczyło	dać	im	kilka	wskazówek	
i	sami	sobie	świetnie	poradzili,	ale	zdarzali	się	
też	tacy,	których	trzeba	było	prowadzić	za	rękę.		
Były	jeszcze	osoby,	które	nie	widzą	dla	siebie	
szans	na	Białorusi,	a	usłyszały	plotki,	że	w	Pol-
sce	„wszystko	dostaną”	i	postanowiły	skorzystać	
z	okazji,	by	poprawić	swój	byt.	Jeśli	po	spraw-
dzeniu	okazywało	się,	że	naprawdę	w	jakiejś	
formie	ucierpieli,	otrzymywali	najpilniejszą	dla	
nich	pomoc.	
Pracownicy	 Białoruskiego	 Domu	musieli	

nauczyć	się	skrupulatnie	weryfikować	zgłasza-
jących	się	po	pomoc,	by	wsparcie	trafiło	do	naj-
bardziej	potrzebujących.	
Żeby	skutecznie	wspierać,	Fundacja	zorga-

nizowała	specjalną	grupę	mentorów	pomaga-
jących	Białorusinom,	którzy	chcą	zamieszkać	
w	Polsce.
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1200 Białorusinów wsparła FSM  
w ramach działań projektowych

Sierpień-grudzień 2020:

co 8 osoba przybyła do Polski  
skorzystała ze wsparcia zorganizowanego 
przez partnerów FSM  
(>10 000 Białorusinów przyjechało  
do Polski – dane z jesieni 2020) 

 udzielono łącznie 5160 godzin wsparcia 
w postaci konsultacji (prawnik, psycholog, 
tłumacz, doradca zawodowy) 

 
4 godz. 18 minut poświęcono średnio 
każdemu potrzebującemu

 
746 osób otrzymało wsparcie finansowe 
(zapomogi, abonamenty na zakupy lub na 
telefony, zwrot kosztów podróży do Polski, 
opłacenie mieszkania w krótkim terminie) 

 
133 osobom udzielono pomocy medycznej  
lub zapewniono pobyt w sanatoriach  

 166 osób otrzymało wsparcie  
w zakresie uzyskania wizy humanitarnej 

    

		

 
25 osób otrzymało wsparcie w postaci 
reprezentowania przed polskimi urzędami  

 
274 osobom zapewniono udział 
w wydarzeniach integracyjnych  

Liczb nie należy sumować, gdyż niektóre osoby 
otrzymały wsparcie kilkakrotnie w różnej formie.

WSPARCIE UDZIELONE PRZYBYWAJĄCYM 
DO POLSKI BIAŁORUSINOM W RAMACH  
PAKIETU „SOLIDARNI Z BIAŁORUSIĄ”
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Happy Mother’s Day, Belarus
Akcję zainaugurowano 14 października. 
W tym dniu na Białorusi obchodzony 
jest Dzień Matki. A na czele białoru-
skiej rewolucji stoją kobiety. Białorusini 
w Polsce czują moralny obowiązek, 
żeby je wspierać. I podtrzymać zainte-
resowanie opinii światowej procesem 
demokratycznych zmian. Akcja polegała 
na wysyłaniu kartek „pocztowych” poka-
zujących odwagę Białorusinek walczących 
o wolność do największych światowych 
mediów opiniotwórczych i organizacji 
międzynarodowych. Na specjalnej stro-
nie internetowej – mothersdaybelarus.
pl – można było wygenerować jedną 
z przygotowanych kartek i wysłać do 
takich gazet jak New York Times, The 
Guardian, Le Monde czy der Spiegel. 
Na rewersie kartki organizatorzy akcji 
prosili o jej umieszczenie na pierwszych 
stronach gazet i stronach internetowych, 
żeby przypomnieć światu, że Białoruś 
walczy. Awers tworzyły projekty gra-
ficzne wykonane na podstawie zdjęć 
Białorusinki Nadii Buzhan.

Przebudzenie Białorusi 
Na wystawie „Przebudzenie Białorusi” 
w Warszawie zaprezentowano 66 prac 
14 autorów. Są nimi: Pasha Cas, Gleb 
Kashtanov, Hanna Kruk, Lilia Kvatsabaya, 
Yury Ledzian, Hanna Murajda, 84n30, 
Maxim Osipau, Anna Redko, Yana 
Vyrzhemkovskaya, Marharita Tichanovic, 
Alina Shulhouskaya, Darya Trublina, 
Street Wind.  
Prace oddają atmosferę protestów, 
które trwają na Białorusi od 9 sierpnia 
2020 roku. Opowiadają o bohaterach 
i katach białoruskiej rewolucji, zbrod-
niach reżimu i szlachetnych czynach 
Białorusinów, którzy się nie bali i konty-
nuują swoją walkę. 

http://mothersdaybelarus.pl
http://mothersdaybelarus.pl
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Murale

„Taktyczny art dla Białorusi” (Hodny 
art) pozwoliło młodym białoruskim ar-
tystom street artu przygotować nowe 
projekty murali i posterów na temat 
sytuacji w Białorusi. Na zdjęciu mural 
Anny Redko we Wrocławiu. 

Mural w Białymstoku powstał podczas 
spotkania artystów w ramach projektu 
na Podlasiu, zorganizowanego przez 
Fundację Białoruski Dom. Artyści 
łączyli się w grupy, żeby wypraco-
wać nowe pomysły dla kolejnych 
twórczych projektów.
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Helsińska Fundacja Praw Człowieka 
Jak	 dostać	 ochronę	 i	 status	 uchodźcy?	 Jak	
mieszkać	 w	 Polsce	 legalnie?	 Jak	 mieszkać	
w	 Polsce	 zachowując	 możliwość	 powrotu	 na	
Białoruś?	Jaka	jest	możliwość	otrzymania	wizy	
humanitarnej?	Jakie	dokumenty	są	potrzebne?	
Czy	 Polska	 będzie	 bezpiecznym	 krajem?	 Czy	
mogę	 liczyć	na	 jakąś	pomoc?	To	były	pytania	
najczęściej	zadawane	prawnikom	z	Helsińskiej	
Fundacji	 Praw	 Człowieka.	 Za	 każdym	 z	 tych,	
z	 pozoru	 prostych	 pytań,	 stał	 indywidualny	
dramat,	inne	uwarunkowania	życiowe	i	niuan-
se	prawne.	Ważnym	elementem	projektu	stało	
się	więc	wsparcie	informacyjne	i	prawne	ofiar	
represji,	które	planowały	wyjechać	z	Białorusi	
do	Polski	lub	już	przyjechały.	
Niektórzy	 nawet	 nie	 chcieli	 kontaktu	 osobi-
stego,	nie	tylko	z	powodu	pandemii.	Już	samo	
zadzwonienie	 do	 jakiejś	 organizacji	 dla	 osób,	
które	 tyle	wycierpiały,	 było	wyzwaniem.	 Kie-
dy	już	pozałatwiali	formalności,	dziękowali	za	
możliwość	spokojnego	oddychania,	chodzenia	
po	 ulicy	 bez	 strachu,	 że	 podjedzie	 samochód	
i	zostaną	porwani.	
Fundacji	zależało	na	tym,	aby	osoby	otrzy-

mujące	konsultacje	prawne,	były	świadome	
swoich	praw	i	obowiązków,	posiadały	rzetelną	
wiedzę	o	przekraczaniu	granicy,	otrzymaniu	
wizy,	ubiegania	się	o	ochronę	międzynarodową,	
podjęciu	pracy	czy	studiów.	Został	opracowany	
specjalny	pakiet	informacyjny,	w	którym	opi-
sane	są	procedury	i	formalności,	jakie	musi	
załatwić	przybywający	do	Polski	Białorusin.	

Procedura ochrony 
międzynarodowej
Pakiet informacyjny przygotowany 
przez Fundację dla osób ubiegających 
się o udzielenie międzynarodowej 
ochrony w Polsce oraz dla osób, które 
jeden z tych statusów już otrzymały, 
zawiera 6 infografik w 2 wersjach 
językowych (po polsku i po rosyjsku) 
oraz infografiki prezentujące pomoc 
prawną, świadczoną przez Fundację. 
Dotyczą one:

• postępowania w sprawie udzielenia 
ochrony międzynarodowej – krok po 
kroku;

• praw i obowiązków w postępowaniu 
o udzielenie ochrony 
międzynarodowej;

• praw po udzieleniu ochrony 
międzynarodowej: statusu uchodźcy  
lub ochrony uzupełniającej; 

• pozbawienia statusu uchodźcy lub 
ochrony uzupełniającej; 

• rodzaju wydawanych decyzji 
przez Szefa Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców;

• organizacji udzielających wsparcia 
cudzoziemcom.

Przepisy dotyczące cudzoziemców są 
skomplikowane, a w ten przejrzysty 
sposób, Białorusini otrzymali podsta-
wową wiedzę, którą będą mogli uzu-
pełniać innymi publikacjami fundacji, 
na przykład dotyczącymi łączenia 
rodzin.  

Infografiki dostępne są na stronie 
Fundacji pod linkiem:

	w rosyjskiej wersji językowej

	w polskiej wersji językowej

ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ В ПОЛЬШЕ

ШАГ ЗА ШАГОМ
ВИДЫ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯЕМЫХ УпДИ

1. Вы получите статус беженца, если: 

 ҕ докажете, что у вас есть обоснованный страх 
перед преследованием в стране происхождения 
по причинам расы, религии, национальности, 
политических взглядов либо участия в 
определенной группе, и что вы не хотите или не 
сможете воспользоваться защитой вашей страны.

2. Вы получите дополнительную защиту, 
если:

 ҕ после возвращения в страну происхождения 
вам действительно угрожает причинение  
серьезного вреда, т.е:

 Ҏ приговор к смертной казни или его 
выполнение,

 Ҏ пытки, нечеловеческое либо унижающее  
достоинство обращение или наказание,

 Ҏ серьезная угроза вашему здоровью или 
жизни в связи с массовым применением 

Глава УпДИ может принять решение:

1. о предоставлении статуса беженца,

2. о предоставлении дополнительной защиты, 

3. об отказе в предоставлении статуса беженца 
либо дополнительной защиты, 

4. о прекращении производства по делу,

5. о признании заявления неприемлемым. 

http://bit.ly/3r76Wfx 
http://bit.ly/3j6lREg
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Centrum Wsparcia Cudzoziemców  
przy Fundacji OKNO NA WSCHÓD
Do	 Fundacji,	 mającej	 swoją	 siedzibę	 w	 Bia-
łymstoku	najwięcej	trafiło	zwykłych,	prostych	
ludzi,	 którzy	 to	 miasto	 wybrali	 na	 przytułek	
tylko	 na	 chwilę.	 Najbliżej	 domu,	 przeczekają	
i	szybko	powrócą	do	domu	–	myśleli	wtedy.	Do	
ucieczki	 zmusiła	 ich	 troska	o	bezpieczeństwo	
rodziny.	Po	raz	pierwszy	wyjechali	za	granicę,	
przeżyli	 szok	 społeczno-kulturowy.	Wielu	 pa-
sywnych,	 żyjących	 swoimi	 sprawami,	niezbyt	
zorientowanych	w	sytuacji	politycznej,	bezrad-
nych.	A	w	Polsce	wszystko	było	nieznane.
Dla	Fundacji	priorytetem	stała	się	rodzina.	

Bo	rodzina	to	największy	pakiet	problemów.	
Czego	potrzebuje	małżeństwo	z	dwójką,	trój-
ką	dzieci	–	od	kilkulatka	do	maturzysty,	poza	
dachem	nad	głową,	legalizacją	pobytu	i	pracą?	
Pakiet	medyczny	dla	rodziny	z	opieką	pedia-
tryczną,	przedszkole,	szkoły	itd...	A	tu	szok,	
ponieważ	w	Polsce	systemy	ochrony	zdrowia	
i	edukacji	działają	inaczej.	Matura	na	Białorusi	
to	raczej	formalność,	a	w	Polsce	poważny	egza-
min,	który	decyduje	o	przyszłości.	
Wsparcie	musiało	być	kompleksowe.	Każdy	

z	pięciu	konsultantów	Centrum	Wsparcia	Cu-
dzoziemców	dostawał	pod	opiekę	rodzinę	i	po	
rozpoznaniu	jej	potrzeb	przygotowywał	plan	
działań.	Przeprowadzał	przez	procedury	legi-
slacyjno-bytowe	w	celu	zorganizowania	życia	
w	Polsce	wykorzystując	dostępne	w	projekcie	
narzędzia:	zapomogi	finansowe,	kursy	języka	
polskiego	oraz	specjalistów	(doradca	zawodo-
wy,	pośrednik	pracy,	psycholog,	radcy	prawni,	
tłumacze).	Działania	musiały	być	zsynchroni-
zowane.	Konsultant	prowadził	rodzinę	aż	do	
momentu,	gdy	ta	powiedziała,	że	dalej	już	sama	
sobie	poradzi.	
Udało	 się	postawić	na	nogi	wiele	 rodzin.	

Choć	 w	 pierwszym	 kontakcie	 z	 Fundacją	
przybysze	byli	ostrożni,	bali	się	mówić	o	so-
bie.	Chcieli	dostać	tylko	jakąś	zapomogę,	na	
przetrwanie.	Sami	konsultanci	proponowali	

im	scenariusze	wsparcia.	Tłumaczyli,	że	Po-
lacy,	z	powodu	pandemii,	też	mają	problemy	
z	pracą.	Że	aby	dostać	pracę,	trzeba	dołożyć	
starań,	 znać	 polski.	 Że	 można	 wysyłać	 CV	
i	czekać,	albo	szukać	aktywnie	chodząc	do	firm.	
Doradcy	zawodowi	przepracowywali	rozmowy	
z	potencjalnym	pracodawcą.	Uczulali	również,	
jak	się	nie	dać	wykorzystać,	jak	podpisać	umo-
wę,	żeby	mieć	ubezpieczenie	medyczne	itd.		
Profil	 281	 podopiecznych	 Fundacji	 był	 sze-
roki	–	od	studenta	do	emeryta.	Tych,	którzy	
z	„OKNEM”	skontaktowali	się	jeszcze	z	Biało-
rusi,	mieli	Kartę	Polaka	czy	komplet	dokumen-
tów,	łatwiej	było	przygotować	do	przesiedle-
nia.	Większego	wsparcia	wymagali	ci,	którzy	
w	ciągu	kilku	godzin	musieli	podjąć	decyzję	
o	opuszczeniu	kraju.	Z	plecaczkiem.	Przez	gra-
nicę	z	Rosją	lub	Ukrainą	docierali	w	końcu	do	
Polski	i	zgłaszali	się	do	pierwszego	spotkanego	
policjanta.	To	osoby	najbardziej	poszarpane	
psychologicznie.	
Paweł	 Mickiewicz,	 prezes	 Fundacji,	 po-

wiedział	 nam,	 że	 najtrudniej	 było	 przy-
znawać	 zapomogę	 finansową.	 Konsul-
tanci	 ciągle	 się	 zastanawiali,	 czy	 aby	 na	
pewno	otrzymali	ją	ci	najbardziej	potrzebujący.		
Pierwsi	podopieczni,	którzy	trafili	do	Fundacji,	
chwalą	się	dziś,	że	znaleźli	pracę,	mieszkanie,	
że	dzieci	odnoszą	pierwsze	sukcesy.	I	zaczęli	
mówić	o	swoim	życiu.	
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2. Схема получения медицинского обслуживания на основании 
страхования в NFZ

2.1. Выбор врача первого контакта

Врачом первого контакта в Польше является семейный врач, врач общей практики, терапевт 
или педиатр. Посещение этого врача является первым шагом к получению медицинских услуг. 
Врач первого контакта выдаёт направления на лабораторные исследования, а аткже к вра-
чам-специалистам. 

ТАБЛИЦА 1
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Kompleksowa informacja
„Poradnik Białorusina w Polsce”. 
Szczegółowo, na 197 stronach, opi-
sane zostały procedury załatwiania 
spraw związanych z problemami 
bytowymi. W poradniku są nie tylko 
informacje, jak poruszać się w gąsz-
czu przepisów i procedur, lecz także 
linki do odpowiednich urzędów oraz 
wniosków do załatwienia konkretnych 
spraw. 

Wyprodukowano 8 filmów informa-
cyjnych (dostępne na kanale fundacji 
na youtube). Oto ich tytuły: „Jak wy-
jechać do Polski”; „Procedura ochrony 
międzynarodowej”; „Legalizacja po-
bytu w Polsce”, „Praca w Polsce”; „PIT, 
PESEL, Profil zaufany”; „Żłobki, przed-
szkola i szkoły w Polsce”; „Świadczenia 
w Polsce”, „Medycyna w Polsce”). 

Uruchomiona została linia informacyj-
na pod numerem telefonu (85) 661 09 
33. Od godz. 8 do 16 można do fun-
dacji zadzwonić lub przyjść osobiście, 
a potem do godz. 21 – dzwonić do 
konsultanta 736 603 108. 
Szczegółowa informacja o komplek-
sowym wsparciu dla Białorusinów na 
www.belostok.pl

      

https://belostok.pl/ru/2020-3/
https://belostok.pl/ru/2020-3/
http://www.belostok.pl
https://www.youtube.com/channel/UCTcTIfcJ4DJ5MAS9xTSMcIQ
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Fundacja Z 

W	 trzech	 turnusach	 rehabilitacyjnych,	 orga-
nizowanych	przez	Fundację	Z	(nazwa	zastrze-
żona	 do	wiadomości	 FSM),	 uczestniczyło	 156	
osób,	 w	 tym	 matki	 z	 dziećmi.	 Do	 programu	
trafiły	osoby	represjonowane	za	udział	w	pro-
testach	ze	 środowisk	 związanych	ze	 sportem,	
polonijnych	 oraz	 przedsiębiorcy,	 którzy	 albo	
nie	mogli	 kontynuować	 prowadzenia	własnej	
działalności	 gospodarczej,	 albo	 było	 im	 to	
utrudniane.	 Byli	 lekarze,	 nauczyciele,	 infor-
matycy	itd.	
„Co	osoba,	to	inna	historia”	–	opowiadał	nam	

szef	projektu.	Fundacja	skupiała	się	na	dzia-
łaniach	dla	kobiet.	Porozbijanych,	przerażo-
nych.	Złamanych	na	przesłuchaniach,	kiedy	
kazano	im	się	na	przykład	rozbierać.	Trauma	
na	traumie.	Samotne	matki	szczególnie	potrze-
bowały	pomocy.	Trzeba	było	zapewnić	porady	
psychologiczne,	leczenie	psychiatryczne	i	ku-
pić	leki	psychotropowe.	
Poza	zajęciami	sportowymi,	wędrówkami	

z	kijkami	nordic	walking,	organizowano	spotka-
nia	mające	zapewnić	nie	tylko	odnowę	fizyczną.	
Były	wykłady	i	warsztaty	o	zdrowym	żywieniu,	
budowaniu	odporności,	treningi	uważności	–	
mindfulness,	nastawione	na	wewnętrzne	wy-
ciszenie.	Wykłady	z	historii	oraz	spotkania	ze	
specjalistą	HR.	
Estetyczny	ośrodek,	smaczne	jedzenie,	dużo	

ciekawych	zajęć,	zabawy	dla	dzieci	–	wszystko	
to	kompleksowe,	celowe	działania,	które	miały	
dać	uczestnikom	wytchnienie,	przywrócić	god-
ność,	siły	i	wiarę	w	człowieka.	

W	sytuacji	potężnej	fali	wzrostów	zachoro-
wań,	mimo	częstych	kontaktów,	nikt	z	uczest-
ników	się	nie	zaraził.	Wszyscy	spełniali	wy-
mogi	antycovidowe.	I	był	całodobowy	nadzór	
medyczny.
Oprócz	zajęć	zapewnionych	przez	Funda-

cję,	Białorusini	sami	zaczęli	się	organizować	
i	prowadzić	treningi	odpornościowe	(poprawa	
wydolności	organizmu,	siły	i	równowagi)	–	żeby	
wzmocnić	profilaktycznie	organizm	i	uniknąć	
zakażenia	koronawirusem,	nabrać	krzepy.
Ludzie,	poza	politycznymi,	mają	zwykłe	ży-

ciowe	problemy:	kłótnie,	zdrada,	rozwód,	ali-
menty	itd.	Życie	się	toczy,	a	w	sytuacji	napięcia	
politycznego,	niepewności	i	stresu,	zwykłe	pro-
blemy	bytowe	narastają.	Czasem	więc	Fundacja	
musiała	podejmować	dodatkowe	działania,	or-
ganizując	pomoc	prawną,	pomagając	w	założe-
niu	konta,	kierując	do	odpowiednich	urzędów.	
A	paru	osobom	załatwić	pracę.	
Niesłychane	znaczenie	terapeutyczne	oka-

zały	się	mieć	organizowane	na	koniec	turnusu	
„Metamorfozy”,	czyli	profesjonalne	sesje	fo-
tograficzne.	Pod	profesjonalnym	okiem	wiza-
żystki	panie	mogły	się	przebrać,	zrobiono	im	
makijaż,	fryzurę.	Kobiety	przyjęły	ten	projekt	
z	entuzjazmem.	Sesja	pozwoliła	im	zapomnieć	
na	chwilę	o	tym,	co	przeszły,	odreagować,	spoj-
rzeć	na	siebie	inaczej	i	nabrać	większej	pew-
ności	siebie,	by	mierzyć	się	z	niepewną	przy-
szłością.	Jedne	postanowiły	zostać	w	Polsce	
i	urządzać	życie	na	nowo,	inne	panicznie	bały	
się	wracać,	ale	realnie	oceniały	swoje	szanse	
w	Polsce:	nic	tu	nie	mają,	a	na	Białorusi	–	jed-
nak	„coś”.	
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Programy i procesy  
realizowane w Przedsta-
wicielstwach FSM

III.
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Pandemia nie pokrzyżowała długotermi-
nowych planów Fundacji, która zrealizo-
wała wszystkie projekty, zaplanowane 
na 2020 rok. Stało się tak dzięki stałej 
obecności Przedstawicielstw. Działania 
były prowadzone z zachowaniem reżimu 
sanitarnego oraz z wykorzystaniem wdro-
żonych wcześniej rozwiązań cyfrowych. 

W Gruzji
Fundacja	 Solidarności	 Międzynarodowej	
w	 Gruzji	 kontynuowała	 trwającą	 już	 kilka	 lat	
współpracę	 z	 samorządami.	Ważnym	 kierun-
kiem	 działań	 było	 również	 wspieranie	 part-
nerów	 w	 wykorzystaniu	 cyfrowych	 narzędzi	
i	technologii	w	ich	codziennej	pracy.

Aktywni mieszkańcy – silny samorząd
W	 ramach	 projektu	 Przedstawicielstwo	 prze-
prowadziło	 kolejną	 edycję	 Akademii	 Partycy-
pacji.	 Zgłosiło	 się	 do	 niej	 50	 uczestników	 z	 9	
regionów	Gruzji.	Były	to	zarówno	osoby	niedo-
świadczone,	jak	i	doświadczone	w	działaniach	
na	 rzecz	 swoich	 społeczności,	 stąd	 podział	
uczestników	na	grupy:	podstawową	i	zaawan-
sowaną.	 Do	 prowadzenia	 szkoleń	 zaproszony	
został	międzynarodowy	zespół	ekspertów.	
Uczestnicy	 Akademii	 odbyli	 cykl	 warsz-

tatów	 z	 zakresu	 skutecznej	 komunikacji,	
zaangażowania	 i	 wpływu	 na	 sprawy	 lo-
kalne	 oraz	 zbierania	 informacji	 zwrotnej.		
Szkoleniowcy	położyli	także	nacisk	na	znajo-
mość	nowych	technologii,	między	innymi	apli-
kacji	Zoom.	
Obie	 grupy	 szkoleniowe	 przeszły	 prak-

tyki	 terenowe.	 Polegały	 one	 na	 prowadze-
niu	spotkań	z	mieszkańcami	odległych	wio-
sek	oraz	współtworzeniu	platformy	dialogu	

–	www.participatoryhub.ge.	W	 efekcie	 spo-
tkań	 uczestnicy	 ustalili,	 co	 jest	 ważne	 dla	
mieszkańców	adżarskich	wiosek,	w	jaki	spo-
sób	społeczność	dba	o	swoje	potrzeby,	czego	
mieszkańcy	oczekują	od	władz,	i	jakie	proble-
my	 chcą	 rozwiązać	w	pierwszej	 kolejności.		
Ponadto	pracowali	nad	zawartością	poszczegól-
nych	modułów	platformy	dialogu:	bazą	wiedzy,	
materiałami	audiowizualnymi,	szablonami	do-
kumentów,	dobrymi	praktykami	gruzińskich	
samorządów,	sposobami	i	formami	angażowa-
nia	się	w	działania	w	swojej	wiosce	lub	w	swoim	
mieście.	Wszystko	po	to,	aby	samorządy	były	
przyjazne	mieszkańcom	i	odpowiadały	na	ich	
potrzeby	w	jeszcze	większym	stopniu.
Akademia	Partycypacji	to	również	cykl	spo-

tkań	sieciujących	„Participatory	Cafe”,	które	
w	2020	 roku	obejmowały	 5	 spotkań	online;	
w	ich	w	trakcie	uczestnicy	mogli	wymienić	się	
wiedzą	i	doświadczeniami	oraz	zadać	pytania	
ekspertom	międzynarodowym.	
Zwieńczeniem	działań	w	ramach	Akademii	

był	egzamin,	który	składał	się	z	testu	wiedzy	
i	części	praktycznej	–	napisania	miniprojektu.	
Wiedza	uczestników	była	sprawdzana	poprzez	
platformę	internetową	organizacji	partnerskiej	
–	Orbeliani	Gruzja.	Zwycięski	projekt	wyłonili	
w	głosowaniu	sami	uczestnicy	szkolenia.	A	jego	
autorzy	otrzymali	grant	w	wysokości	około	1600	
euro	na	realizację.	
Projekt	nosi	tytuł	„Bądź	aktywny,	bądź	zaan-

gażowany”	i	jego	celem	są	działania	edukacyjne.	
Ma	poprawić	współpracę	władz	i	mieszkańców	
oraz	zachęcić	mieszkańców	w	samorządach	
Chobi	i	Salendżiche	do	większej	aktywności.	
Edukatorami	będą	radni	i	pracownicy	urzędu	
miasta	w	Zugdidi,	gdzie	w	ramach	wspieranego	
przez	Fundację	budżetu	obywatelskiego	miesz-
kańcy	decydują	o	tym,	na	co	wydać	pieniądze	
z	lokalnego	budżetu	miasta.	

http://www.participatoryhub.ge
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Wzmocnienie zdolności samorządów 
do informowania i komunikowania się 
z mieszkańcami z użyciem narzędzi 
cyfrowych
Fundacja,	wraz	urzędnikami	 i	 gruzińskim	ar-
chitektem,	 przeprowadziła	 warsztaty	 umożli-
wiające	 realizację	 projektów	 budżetu	 obywa-
telskiego,	wyłonionych	w	2019	roku.	Głównym	
wyzwaniem	było	dostosowanie	się	do	nowych	
realiów	reżimu	sanitarnego.	Fundacja	wsparła	
swoich	 partnerów	w	 komunikacji:	mieszkań-
cy	 zaczęli	 się	 kontaktować	 z	 urzędem	miasta	
poprzez	 Facebook	 i	 spotkania	 organizowane	
na	 Zoomie.	 Architekt	 tworzył	 różnego	 rodza-
ju	 makiety	 i	 wizualizacje,	 które	 mieszkańcy	

komentowali	 online.	 W	 efekcie	 tych	 szkoleń	
władze,	 wspólnie	 z	 mieszkańcami,	 wypraco-
wały	metody	 doprowadzenia	wyłonionych	 do	
realizacji	 projektów	 budżetów	 obywatelskich	
do	szczęśliwego	finału,	czyli	realizacji	nowych	
inwestycji.	
Organizacja	posiedzeń	rad	miejskich	przyjęła	

nowe	oblicze	–	online.	Partnerskie	samorzą-
dy	uzyskały	wsparcie	techniczne	od	Fundacji	
umożliwiające	pracę	z	aplikacją	Zoom,	w	której	
obrady	rad	miejskich	mogły	być	transmitowane	
na	żywo	na	Facebook,	i	w	których	mieszkańcy	
mogli	zadawać	pytania	i	komentować.	Dla	ko-
chających	spotkania	osobiste	Gruzinów	prze-
stawienie	się	na	cyfrowe	formy	komunikacji	
było	ciekawym	doświadczeniem.	

Cyfrowe centrum dialogu 
Elektroniczne centrum dialogu	www.par-
ticipatoryhub.ge to platforma, która w in-
tuicyjny i przejrzysty sposób prezentuje 
współpracę władz lokalnych i mieszkańców 
w całej Gruzji. Użytkownicy mogą odnaleźć 
tam bazę ekspertów, dowiedzieć się na 
ile skuteczne są różne formy współpra-
cy z urzędem miasta w ich lub sąsiednim 
samorządzie. 

Platforma, dzięki interaktywnej mapie, 
umożliwia łatwe odnalezienie tego, co 
jest dla użytkownika atrakcyjne – wiedza, 
kontakty, szkolenia, szablony dokumen-
tów, bezpłatne narzędzia cyfrowe dla sa-
morządów i mieszkańców (bramka SMS, 
ankiety i geoankiety, spotkania online, 
narzędzie do planowania spotkań, wyda-
rzeń i procesów).

http://www.participatoryhub.ge
http://www.participatoryhub.ge
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Promocja postawy uczestniczącej 
i podnoszenie jakości procesów 
partycypacyjnych
W	 ramach	 tych	 działań	 Przedstawicielstwo	
opracowało	zbiór	kryteriów,	które	umożliwiły	
nadanie	 uczestnikom	 programu	 certyfikatów	
indywidualnych	 oraz	 instytucjonalnych	 na	
poziomie	samorządu.	Certyfikaty	 indywidual-
ne	zostały	nadane	na	podstawie	oceny	pozio-
mu	 samodzielności,	 odpowiedzialności	 i	 ini-
cjatywności.	 FSM	 wydała	 rekomendację	 dla	
7	 osób,	 które	 zgłosiły	 się,	 by	 podnosić	 swoje	
kompetencje.
Dodatkowo	stworzony	został	materiał	wideo	

promujący	Akademię	Partycypacji.	Pokazuje	
on,	jak	szkolenia	Akademii	służą	wypracowaniu	

dialogu	pomiędzy	władzą	a	mieszkańcami	oraz	
integracji	ludzi,	dla	których	istotne	jest	wspól-
ne	działanie	na	rzecz	społeczności	lokalnych.	
Film	promujący	Akademię	ma	również	pomóc	
wprowadzić	w	życie	działania	usprawniające	
funkcjonowanie	tychże	społeczności.
Przedstawicielstwo	wsparło	również	gruziń-

ską	delegację	w	wyjeździe	na	IV	Forum	Prak-
tyków	Budżetu	Partycypacyjnego	na	Ukrainie	
i	współorganizowało	jego	V	edycję,	która	odbyła	
się	w	formule	online.	Podczas	wydarzenia,	zor-
ganizowanego	przez	ukraińskie	Stowarzyszenie	
na	rzecz	Partycypacyjnego	Rozwoju	Samorzą-
dów,	przedstawiciele	gruzińskich	samorządów	
dzielili	się	z	audytorium	swoimi	doświadczenia-
mi	w	zakresie	budżetów	obywatelskich.	

https://www.youtube.com/watch?v=xOndzQnEI7U&t=87s
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„Moja Gruzja, kraj, na którym mi 
zależy – dobre praktyki budżetu 
partycypacyjnego”
Przedstawicielstwo	opracowało	zbiór	dobrych	
praktyk	odnoszący	się	do	realizacji	projektów	

Wioska Tsitelsopeli
Noc. Ulica oświetlona i utwardzona – to re-
zultaty inicjatywy Arama Akopiana, trenera 
drużyny piłkarskiej. Był studentem, kiedy 
pierwszy raz usłyszał o budżecie obywa-
telskim od Olgi Endeladze, współpracow-
niczki FSM i lokalnej koordynatorki FSM 
w Marneuli i Signagi. Chciał, żeby we wsi był 
dobry stadion, asfalt, oświetlenie uliczne, ale 
kiedy o tym mówił, cała wioska patrzyła na 
niego ironicznie. Przeszedł specjalne szkole-
nie z kilkoma podobnie myślącymi osobami, 
nauczył się, jak pisać projekt, jak wniosko-
wać o pieniądze z budżetu obywatelskiego. 

Mieszkańcy nie wierzyli nawet wtedy, kiedy 
zaczęto montować zewnętrzne słupy oświe-
tleniowe, a potem latarnie. Wioska istnieje od 
130 lat i nigdy nie była oświetlona, a tu pewnej 
pięknej nocy na ulicy zapaliło się światło.  
Sceptycyzm mieszkańców osłabł jeszcze bar-
dziej, gdy Aram, wraz z podobnie myślącymi, 
postanowił ułożyć we wsi asfalt. Pamięta, że 
do szkoły po deszczu chodził w błocie. W przy-
szłym roku mieszkańcy planują wyremontować 
stadion i urządzić park. I ustawić przyrządy do 
ćwiczeń na świeżym powietrzu, bo to przycią-
gnie młodych ludzi.

budżetu	 partycypacyjnego.	 Nowoczesna	 for-
muła	 opowieści	 o	 nich	 (storytelling)	 posłuży	
do	 produkcji	 krótkometrażowych	 filmów	 do-
kumentalnych,	 pokazujących	 najlepsze	 prak-
tyki	dobrego	rządzenia.
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Zugdidi
Przeprowadzili całą kampanię wybor-
czą. W okolicy mieszka 1300 rodzin. 
Wchodzili do prawie każdego domu, 
namawiając do wsparcia. W końcu do 
lokali wyborczych przyszło 1400 osób 
i wygrali. Opowieść 75-letniego Tamaza 
Charkviani nie ma nic wspólnego z wy-
borami parlamentarnymi czy lokalnymi. 
Mieszkańcy Zugdidi podjęli decyzję 
o budowie kanału odwadniającego 
w drodze wyborów.

Po każdym deszczu okolica wyglądała 
jak po powodzi. Ze stertą dokumentów 
Tamaz na próżno chodził od jednego 
urzędu do drugiego. Dopóki nie poznał 
Keti Esartii, współpracowniczki FSM 
i koordynatorki działań FSM w Zugdidi. 
Poradziła, żeby przygotował projekt 
i rozwiązał problem z pomocą budżetu 
obywatelskiego. „Budżet obywatelski”, 
„rozwój projektu”, „szeroki udział społe-
czeństwa” – te terminy były mu niezna-
ne i niezrozumiałe. Po co robić projekty, 
skoro samorząd korzysta na rozwiązy-
waniu tych problemów? – myślał Tamaz. 
Zgłosił się jednak na szkolenie. Wraz 
z innymi zaangażowanymi konsultował 
każdy krok z Fundacją. Przeprowadzili 
kampanię informacyjną, napisali pro-
jekt i wygrali. Od samorządu lokalnego 
otrzymali około 39 tys. euro i rozwiązali 
istniejący od dziesięcioleci problem. 

Inicjatywa jest zaraźliwa. Mieszkańcy za-
częli się bardziej organizować. Pojawiła 
się huśtawka dla osób z niepełnospraw-
nościami, w parku stanęła pięknie za-
aranżowana altana. Przygotowują się 
do budowy nowego parku. Sami przy-
gotowują projekt, bo chcą uczestniczyć 
w procesie od początku do końca. 
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W Mołdawii 

Przedstawicielstwo	FSM	w	Mołdawii	powstało	
w	2013	roku	i	koncentruje	się	głównie	na	dzia-
łaniach	 w	 obszarze	 rozwoju	 lokalnego.	 Rok	
2020	był	ważną	cezurą	ze	względu	na	pozyska-
nie	 wsparcia	 mołdawskiego	 rządu	 oraz	 mię-
dzynarodowych	 donatorów	 dla	 wdrażanego	
Programu	rozwoju	obszarów	wiejskich.	Ponad-
to,	Przedstawicielstwo	kontynuowało	Program	
rozwoju	 miast	 (rewitalizacja)	 oraz	 projekt	
wzmacniania	 zaufania	 pomiędzy	 społeczno-
ściami	lokalnymi	z	obu	brzegów	Dniestru.

Program rozwoju obszarów wiejskich
Rozwój	 obszarów	 wiejskich	 jest	 priorytetem	
w	 działaniach	 Przedstawicielstwa.	 Wspólnie	
z	 aktywnymi	 osobami	 ze	 społeczności	 lokal-
nych	 i	 partnerami	 FSM	 realizuje	 programy,	
które	 mają	 poprawić	 jakość	 życia	 na	 obsza-
rach	 wiejskich,	 doprowadzić	 do	 powstawa-
nia	nowych	usług,	dostosowanych	do	potrzeb	
mieszkańców	 wsi,	 oraz	 stworzenia	 nowych	
miejsc	 pracy.	 Zaadaptowane	 do	 lokalnego	
kontekstu	 europejskie	 rozwiązania	 rozwo-
jowe	 mają	 stymulować	 mobilizację	 społecz-
ności	 wiejskich	 i	 ich	 rozwój	 ekonomiczny.	
Cele	 te	FSM	osiąga	poprzez	 zastosowanie	po-
dejścia	 LEADER,	 metodyki	 rozwoju	 lokal-
nego,	 która	 polega	 na	 angażowaniu	 graczy	
lokalnych	 w	 tworzenie	 strategii,	 podejmowa-
nie	 decyzji	 oraz	 alokację	 zasobów	 na	 rzecz	
rozwoju	 poszczególnych	 obszarów	 wiejskich.	
Decyzje	o	tym	na	co,	i	w	jaki	sposób	przezna-
czyć	środki	rozwojowe,	zapadają	na	poziomie	
społeczności	 lokalnej	 –	 pod	 warunkiem	 że	
się	 zorganizuje	 w	 formę	 „partnerstwa”,	 czy-
li	 Lokalną	 Grupą	 Działania	 (LGD). To	 grupa	
prywatnych	 i	 publicznych	 uczestników	 dzia-
łających	jako	partnerzy,	pracująca	nad	formu-
łowaniem	 strategii	 i	 planu	 działań.	 Złożona	
z	 praktyków,	 posiadająca	 uprawnienia	 decy-
zyjne	 oraz	 swój	 budżet,	 LGD	 jest	 przykładem	

nowego	modelu	 organizacji,	 która	może	 zna-
cząco	 wpłynąć	 nie	 tylko	 na	 rozwój	 regionu,	
lecz	także	na	równowagę	instytucjonalną	i	po-
lityczną	obszaru.	Udział	reprezentacji	sektora	
prywatnego	w	LGD	jest	nie	mniejszy	niż	50%.	
Od	2017	roku	poprzez	podejście	LEADER	Fun-
dacja	wspiera	rozwój	gospodarki	wsi	bazujący	
na	istniejących	zasobach	lokalnych.	Aktywizu-
je	społeczności	 lokalne	wspierając	 tworzenie,	
formalizowanie	 i	 funkcjonowanie	 LGD,	 które	
zarządzają	procesami	rozwoju	lokalnego.	Kie-
dy	to	podejście	było	po	raz	pierwszy	pilotowa-
ne,	wraz	z	innymi	partnerami	na	rzecz	rozwo-
ju,	Fundacja	bezpośrednio	wspierała	tworzenie	
LGD	i	finansowała	ich	działalność,	przyczynia-
jąc	się	w	ten	sposób	do	wypracowania	metody	
wdrożenia	podejścia	LEADER	w	Mołdawii.

W 2020 roku Przedstawicielstwo wspierało 
proces instytucjonalizacji podejścia LEADER 
jako systemowego elementu rządowej po-
lityki rozwoju obszarów wiejskich.	 Rząd	
Mołdawii	 dokonał	 zmian	 w	 ustawodawstwie	
Mołdawii,	które	umożliwią	uruchomienie	Kra-
jowego	 Programu	 LEADER	 współfinansowa-
nego	ze	środków	budżetowych.	Zanim	do	tego	
doszło,	 Przedstawicielstwo	 wsparło	 partne-
rów	 z	 mołdawskiego	 Ministerstwa	 Rolnictwa	
Rozwoju	 Regionalnego	 i	 Środowiska	 w	 przy-
gotowaniu	 odpowiedniego	 środowiska	 praw-
nego	 do	 uruchomienia	 programu	 LEADER.	
Przedstawiciele	 FSM	 pomogli	 przygotować	
analizę	 prawną	 dotyczącą	 nadania	 osobowo-
ści	 prawnej	 LGD	 oraz	 brali	 udział	w	 pracach	
grupy	roboczej,	która	opracowała	projekt	usta-
wy	o	LGD,	określającej	status	oraz	zasady	 ich	
tworzenia	i	funkcjonowania.	Ustawę	pozytyw-
nie	 zaopiniował	 rząd	 pod	 koniec	 2020	 roku.		
Z	 kolei	 parlament	 przyjął	 poprawki	 do	 usta-
wy	 o	władzach	 lokalnych	 oraz	 ustawy	 o	 sub-
sydiach	 rolniczych,	 przygotowywanych	 przez	
ministerstwo	 we	 współpracy	 z	 Przedstawi-
cielstwem.	Władze	lokalne	uzyskały	prawo	do	
tworzenia	i	uczestniczenia	w	LGD	oraz	możli-
wość	ich	finansowania	z	budżetów	lokalnych.	
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Natomiast	zmiany	w	ustawie	o	subsydiach	rol-
niczych	 wprowadziły	 definicję	 pojęć	 związa-
nych	z	Programem	LEADER	i	określiły	alokację	
finansową	na	 jego	wdrożenie	w	wysokości	do	
5%	 Krajowego	 Funduszu	 Rozwoju	 Rolnictwa	
i	Obszarów	Wiejskich	rocznie.	Mołdawia	stała	
się	 tym	 samym	pierwszym	krajem	 spoza	UE,	
który	 będzie	 finansować	LGD	 z	 budżetu	 pań-
stwa,	wdrażając	Program	LEADER	jako	narzę-
dzie	publicznej	polityki	rozwoju	obszarów	wiej-
skich.	Działania	FSM	skutkowały	również	tym,	
że	podejście	LEADER	oraz	projekty	realizowa-
ne	 przy	 wsparciu	 LGD	 i	 Przedstawicielstwa,	

były	głównym	tematem	kampanii	promującej	
wsparcie	rozwojowe	Unii	Europejskiej	dla	ob-
szarów	wiejskich	w	Mołdawii.	UE,	podobnie	jak	
USAID,	uznała	wsparcie	dla	tworzenia	LGD	za	
jeden	z	priorytetów	swojej	działalności.	Dzię-
ki	 temu,	 Fundacja	 pozyskała	 od	USAID	 grant	
w	wysokości	1,25	mln	euro	 i	 rozpoczęła	z	UE	
negocjacje	w	sprawie	dofinansowania	w	kwo-
cie	2	mln	euro.	Realizacja	tych	działań	nie	by-
łaby	możliwa	bez	intensywnego	wsparcia	Pol-
skiej	pomocy,	która	zapewnia	polski	wkład	do	
prowadzonych	przez	Fundację	działań.	

Ramy współpracy między 
Przedstawicielstwem FSM a mołdaw-
skim Ministerstwem Rolnictwa, Rozwoju 
Regionalnego i Środowiska, zostały okre-
ślone w Memorandum o porozumieniu 
dotyczącym współpracy na rzecz wdro-
żenia Krajowego Programu LEADER 
z czerwca 2020 roku. Dokument został 
podpisany przez Dorina Androsa, se-
kretarza stanu w ministerstwie oraz 
Tomasza Horbowskiego, kierownika 
Przedstawicielstwa, w obecności ministra 

rolnictwa Iona Perju oraz Ambasadora RP 
w Mołdawii Bartłomieja Zdaniuka, a także 
szefa Delegacji UE w Kiszyniowie Petera 
Michalko. Memorandum podpisano na 
3 lata, deklarując w nim wolę ministerstwa 
do wdrożenia Krajowego Programu LEADER, 
oraz gotowość Przedstawicielstwa do wspar-
cia wdrożenia Programu, w tym także finan-
sowania LGD, pomocy w przygotowaniu ram 
prawnych i wdrożeniowych oraz udzielenia 
wsparcia niezbędnego do pomyślnej realiza-
cji Krajowego Programu LEADER. 
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Kolejną aktywnością Przedstawicielstwa było 
wspieranie działań Krajowej Sieci LEADER. 
Sieć	zrzesza	i	reprezentuje	LGD	Mołdawii,	two-
rząc	partnerstwa	na	szczeblu	lokalnym,	krajo-
wym	 i	 międzynarodowym.	 Ułatwia	 komuni-
kowanie	 się	 z	 innymi	w	 regionie,	w	kraju,	 za	
granicą,	 by	 dzielić	 się	 własnymi	 doświadcze-
niami	i	uczyć	się	od	innych.	Obecnie	ma	rów-
nież	zapewnić	rozszerzenie	podejścia	LEADER	
w	kraju	poprzez	organizowanie	nowych	LGD,	
tworząc	 sprzyjające	 warunki	 do	 ich	 rozwoju.	
Do	2022	 roku	 liczba	LGD	ma	wzrosnąć,	 obej-
mując	 około	 70%	 miejscowości	 wiejskich.		
W	2020	roku	Przedstawicielstwo	zasiliło	Krajo-
wą	 Sieć	 LEADER	 dwoma	 pracownikami,	 któ-
rzy	 przeszli	 do	 zespołu	 Sieci,	 by	merytorycz-
nie	 wspierać	 go	 swoim	 know-how.	 Ponadto	
regularnie	konsultowało	dyrektora	organizacji	
i	jego	zespół	w	opracowaniu	polityk	i	regulami-
nów	 wewnętrznych.	 Przekazało	 materiały	 na	
temat	metodologii	tworzenia	LGD	oraz	wspar-
ło	jej	wdrożenie	przy	tworzeniu	nowych	LGD.		
Przeprowadziło	 także	 badania	 potencja-
łu	 instytucjonalnego	 Sieci	 i	 przygotowa-
ło	 rekomendacje	 do	 wdrożenia	 w	 2021	
roku	 (roczny	 plan	 rozwoju	 instytucjonal-
nego	 oraz	 strategia	 rozwoju	 organizacji).		
Kolejnym	 krokiem	 było	 przekazanie	 Sieci	
środków	 na	 utworzenie	 nowych	 LGD.	 Sieć	
powołała	 3	 regionalne	 punkty	 kontaktowe	
i	 przeprowadziła	 wśród	 gmin	 wiejskich	 na-
bór	 wniosków	 o	 wsparcie	 w	 tworzeniu	 LGD.	
Wpłynęło	 38	 wniosków	 (w	 sumie	 od	 oko-
ło	 300	 gmin),	 do	 wsparcia	 wytypowano	 7.		
FSM	 przekazała	 także	 grant	 instytucjonal-
ny	 umożliwiający	 funkcjonowanie	 biura	
Sieci	 w	 miesiącach	 marzec-grudzień	 oraz	
wspierający	 jej	 podstawową	 działalność.		
W	 wyniku	 tych	 działań	 Sieć	 zaczęła	 wdrażać	
strategię	samofinansowania	się.	Rozpoczęła	też	
samodzielną	 realizację	4	projektów	skierowa-
nych	na	rozwój	LGD	oraz	na	współpracę	i	wy-
mianę	doświadczeń	z	Gruzją,	Armenią	i	Łotwą.		

Przedstawicielstwo	 nadal	 wspiera	 rozwój	 in-
stytucjonalny	Sieci,	która	zapewni	odpowiedni	
poziom	jakości	wszystkich	procesów	LEADER	
i	ich	trwałość.

W 2020 roku zaobserwowano większe niż 
w latach poprzednich zainteresowanie dzia-
łaniami nie tylko na poziomie informacyj-
nym, lecz także partycypacyjnym, czyli akty-
wizację lokalnych społeczności.	Coraz	więcej	
partnerów	zgłaszało	swoje	inicjatywy	do	udzia-
łu	w	projektach	dofinansowanych	przez	FSM.
W	lutym	Przedstawicielstwo	uruchomiło	Fun-

dusz	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	EU-LEADER	
na	dofinansowanie	projektów	rozwojowych,	
realizowanych	we	współpracy	z	LGD.	Kampa-
nia	informacyjna	dotycząca	Funduszu	to	około	
160	bezpośrednich	spotkań	z	mieszkańcami	
i	40	w	formule	online;	łącznie	wzięło	w	nich	
udział	 2500	 osób.	 Złożono	 około	 600	 wnio-
sków,	z	czego	230	inicjatyw	z	23	LGD	uzyskało	
dofinansowanie.
Przedstawicielstwo	podpisało	umowy	z	part-

nerami	LGD	i	przeprowadziło	niezbędne	szko-
lenia.	Wsparło	partnerów	w	przeprowadzeniu	
analizy	środowiskowej	i	technicznej	projektów	
oraz	w	uzyskaniu	certyfikatów	i	wprowadzeniu	
niezbędnych	modyfikacji.
Cały	proces	przebiegał	w	sposób	jak	najbar-

dziej	partycypacyjny.	Wyboru	projektów	do-
konywały	komisje	na	poziomie	każdej	LGD,	
a	ich	decyzję	musieli	zaakceptować	wszyscy	
członkowie	LGD.	W	proces	zaangażowało	się	
około	700	osób	(wójtów,	nauczycieli,	przedsię-
biorców,	aktywistów,	farmerów,	działaczy	kul-
tury	itp.),	które	chcą	wpływać	na	rozwój	swoich	
miejscowości.	
Zrealizowane	projekty	stawiały	na	rozwój	

małej	 infrastruktury	 (parki,	 placyki	 zabaw)	
i	usług	społecznych	(biblioteka,	edukacja)	oraz	
wsparcie	małych	biznesów	(zakup	sprzętu,	bu-
dowa	szklarni)	i	rozwój	przedsiębiorczości	po-
zarolniczej	(agroturystyka,	nowe	usługi).
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Całkowita	 wartość	 realizowanych	 inwe-
stycji	rozwojowych	przekracza	1,3	mln	euro.	
Wsparcie	z	Funduszu	–	800	tys.	euro	(w	25%	
ze	środków	Polskiej	pomocy	i	w	37%	z	Europe-
Aid).	Pozostałe	38%	stanowi	wkład	finansowy	
partnerów.	
W	maju	FSM	uruchomiła	pilotażowo	Fun-

dusz	UE-LEADER	Inicjatywy	Flagowe,	którego	
celem	było	wsparcie	inicjatyw	wdrażanych	bez-
pośrednio	przez	przedsiębiorców.	Na	konkurs	
grantowy	wpłynęło	120	wniosków.	Wśród	12	wy-
branych	znalazły	się	projekty	dotyczące	rozwo-
ju	turystyki	wiejskiej,	wykorzystania	rozwiązań	
z	zakresu	energoefektywności,	małego	prze-
twórstwa	mleczarskiego,	pszczelarstwa	(auto-
chtoniczna	rasa	pszczół)	oraz	uprawy	rzadkich	
roślin,	jak	migdały	czy	rokitnik.	Część	z	tych	pro-
jektów	realizowana	jest	przez	lokalnych	partne-
rów	LGD,	co	pozwoli	prześledzić	historię	wspar-
cia	przedsiębiorstwa	–	od	etapu	aktywizacji	aż	

do	osiągnięcia	zamierzonego	efektu.	Wspar-
cie	FSM	wynosiło	200	tys.	euro	(40%	–	z	Pol-
skiej	pomocy,	a	60%	ze	środków	EuropeAid).		
Fundacja	nieustannie	poszukuje	nowych	na-
rzędzi,	które	mogą	przyczynić	się	do	rozwo-
ju	przedsiębiorczości	na	obszarach	wiejskich,	
promowania	wzorców	do	naśladowania	dla	spo-
łeczności	lokalnych,	identyfikacji	i	konsolidacji	
lokalnych	sektorów	gospodarki	lub	produktów,	
wprowadzania	innowacji	do	wiosek	za	pośred-
nictwem	LGD.	Dlatego	też,	poprzez	programy	
pilotażowe,	testuje	różne	narzędzia,	które,	je-
śli	okażą	się	skuteczne,	będą	wprowadzane	na	
szerszą	skalę.	Takim	przykładem	jest	opraco-
wana	w	grudniu	2020	roku	koncepcja	funduszu	
wspierającego	innowację	i	rozwój	LGD.	Dofi-
nansowane	zostaną	3	LGD	(lub	partnerstwa),	
które	będą	wdrażać	kompleksowy	program	in-
nowacyjnych	rozwiązań	na	teren	LGD.	Fundusz	
zostanie	uruchomiony	w	2021	roku.

  32 Lokalne Grupy Działania

  35% obszarów wiejskich kraju

 
700 realizowanych mikroprojektów 

  z czego 500 finansowanych  przez FSM

 > 400 nowych miejsc pracy  
Większość miejsc pracy powstała w sekto-
rze przedsiębiorczości, reszta w sektorach 
obywatelskim i publicznym. Lokalne mi-
kroprojekty zmotywowały kilka osób, które 
otrzymały wsparcie, do zarejestrowania 
swojej działalności. 

EFEKTY DZIAŁAŃ W RAMACH 
PODEJŚCIA LEADER W MOŁDAWII

© Vemaps.com
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Mała firma budowlana
Firma Aleksandry Burcy – młodej nauczy-
cielki i przedsiębiorczyni – to przykład, 
który pokazuje, że z odrobiną odwagi oraz 
dzięki współpracy w ramach Lokalnej Grupy 
Działania biznes w Mołdawii może okazać 
się sukcesem. Firma Aleksandry produkuje 
cegły LEGO, czyli budulec powstający z wy-
korzystaniem nowoczesnych i precyzyjnych 
metod hipertłoczenia. Jest to pierwsza firma 
na południu kraju, która wytwarza tego ro-
dzaju materiały. Sprawnie działa, zapewnia-
jąc miejsca pracy mieszkańcom wsi.
Początkowo dołożenie „pierwszej cegiełki” 
do stworzenia własnej firmy wydawało się 
Aleksandrze niemożliwe. Jednak finanso-
wanie i wsparcie ze strony LGD „Cismeaua 
Sudului”, czyli partnerskiej struktury wdraża-
jącej podejście LEADER, przekonały młodą 
bizneswoman do realizacji swoich planów. 

Wyplatany biznes
Aliona Plamandeali mieszka we wsi Gura 
Bîcului w rejonie Anenii Noi. Jej firma 
tworzy plecione meble ozdobne: hama-
ki, huśtawki i inne akcesoria. Wcześniej 
wyplatanie to była tylko jej pasja, zajęcie 
dodatkowe, wykonywane w wolnej chwili. 
Wrzuciła do sieci kilka zdjęć swoich prac, 
ludzie je lajkowali, aż w końcu ktoś popro-
sił, żeby zrobiła robótkę dla niego. W ten 
sposób zaczął się biznes. 
Dzięki wsparciu podejścia LEADER i LGD 
„Serpentina Nistrului”, może oddać się 
swojej pasji w pełni, prowadząc prężnie 
działającą firmę. Plecione meble Aliony 
można już kupić w całym kraju.
Surowce kupowała na Ukrainie, ale przez 
pandemię musiała skorzystać z rynku lo-
kalnego. Odkryła plastikowy ratan, z któ-
rego tworzy nowe modele. 
W miarę jak przybywało zamówień, stało 
się jasne, że ona i jej pracownicy potrze-
bują lepszego sprzętu. Złożyli projekt roz-
woju małej firmy produkującej ozdobne 
meble. Przy trzecim podejściu udało się. 
Kupili wszystkie potrzebne narzędzia. 

Promocja podejścia LEADER 
i rezultatów działań LGD
Powstało	8	filmów	pokazujących	historie	lokal-
nych	przedsiębiorców,	głównie	kobiet,	wspar-
tych	przez	LGD	w	2019	roku	oraz	8	reportaży,	
które	zostały	wyemitowane	w	najważniejszych	
stacjach	 mołdawskiej	 telewizji.	 Oto	 historie	
2	inicjatyw.

https://www.youtube.com/watch?v=iI6Jy3UH2wQ
https://www.youtube.com/watch?v=fNTl6ew0x60
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Program rozwoju miast 
Działania	 FSM	 pomagają	mieszkańcom	 kraju	
korzystać	 ze	 środków	 europejskich	 i	 rozwi-
jać	 społeczeństwo	 obywatelskie,	 poprawiać	
warunki	 życia	 oraz	 stymulować	przedsiębior-
czość.	Program	rozwoju	miast	to	właśnie	przy-
kład	 takich	 działań.	 Obejmuje	 on	 wsparcie	
wdrożenia	polityki	rozwoju	regionalnego	oraz	
wsparcie	miast	w	ich	rewitalizacji.	Celem	pro-
gramu	 jest	 doprowadzenie	 do	 transformacji	
tych	 terenów	miejskich,	które	są	zaniedbane,	
wręcz	w	stanie	krytycznym,	i	wymagają	zmian	
architektonicznych,	 gospodarczych,	 ale	 też	
przede	 wszystkim	 społecznych.	 Rewitalizacja	
miast	 dotyczy	 bowiem	 nie	 tylko	 przestrzeni	
publicznej,	infrastruktury	czy	wprowadzanych	
innowacji,	 lecz	 także	 organizowania	 się	 spo-
łeczności	wokół	procesu	zmian.	
Program	rewitalizacji	miast	został	zainicjo-

wany	w	Mołdawii	w	2017	roku	przez	Minister-
stwo	Rolnictwa,	Rozwoju	Regionalnego	i	Śro-
dowiska	przy	wsparciu	polskiego	Ministerstwa	
Funduszy	i	Polityki	Regionalnej,	we	współpra-
cy	z	Przedstawicielstwem	FSM	w	Kiszyniowie.	
Składa	się	z	trzech	etapów:

1)	 nawiązania	dialogu	między	władzami	
lokalnymi,	mieszkańcami	i	podmiotami	lo-
kalnymi	w	zakresie	refleksji	nad	rozwojem	
miasta	oraz	wyznaczenia	obszaru	rewitali-
zacji	i	jego	kompleksowej	diagnozy;	

2)		zbadania	potrzeb	i	zasobów	społeczności	
lokalnej	w	celu	opracowania	programu	
rewitalizacji,	obejmującego	wspólną	wizję	
i	kompleks	zintegrowanych	działań	(projek-
ty	rewitalizacyjne);

3)		realizacji	programu	oraz	powstania	part-
nerstw	lokalnych	i	krajowych.	

Fundacja	wspierała	uczestników	programu	
na	każdym	z	etapów,	organizując	warsztaty,	
spotkania	robocze,	staże,	oraz	współpracując	
z	przedstawicielami	miast	w	opracowaniu	pla-
nów	rewitalizacji.	Na	podstawie	doświadczeń	

pierwszych	miast,	które	w	 latach	2018-2019	
zrealizowały	swoje	inicjatywy,	przygotowała	
metodologię	tworzenia	planów	dla	kolejnych.	
Fundacja	była	również	zaangażowana	we	

wsparcie	współpracy	pomiędzy	ministerstwa-
mi,	w	organizację	szkoleń,	misji	polskich	eks-
pertów-praktyków	do	Mołdawii,	oraz	staży	dla	
Mołdawian	w	Polsce,	by	mogli	poznać	przykła-
dy	udanych	rewitalizacji.	
Pracownicy	Przedstawicielstwa	pracowali	

także	nad	aktualizacją	wytycznych	dotyczących	
rewitalizacji	miast,	które	mają	przygotować	
miasta	do	tego	procesu,	oraz	nad	opracowa-
niem	podręcznika	na	temat	wdrażania	progra-
mów	rewitalizacji	w	Mołdawii.	Oba	dokumen-
ty	powstały	w	latach	2019-2020	we	współpracy	
z	mołdawskimi	miastami	oraz	Ministerstwem	
Funduszy	i	Polityki	Regionalnej	RP	na	bazie	
polskich	i	mołdawskich	doświadczeń	z	tego	
zakresu.	
Wszystkie	powyższe	działania	skutkowały	

tym,	 że	 rewitalizacja	 została	 wprowadzona	
jako	priorytet	do	ministerialnego	Programu	

GHID PRIVIND 
REVITALIZAREA URBANĂ

PENTRU ORAȘELE DIN 
REPUBLICA MOLDOVA

Ghidul a fost elaborat în cadrul proiectului coordonat de Ministerul Fondurilor și Politicii Regionale din Republica Polonia, nr. 309/2017/M3 
„Suport pentru administra�ia Republicii Moldova în implementarea Strategiei Na�ionale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020 prin dezvoltarea urbană integrată și sustenabilă”, 

cofi nan�at din fondurile programului de cooperare poloneză pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor de Externe al Poloniei, implementat în perioada 2017–2019. 
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https://www.madrm.gov.md/sites/default/files/Ghid%20privind%20revitalizarea%20urbana.pdf
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rozwoju	miast,	finansowanego	w	ramach	Krajo-
wego	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego	w	latach	
2021-2023.	Fundusz	sfinansuje	projekty	w	tych	
miastach,	które	mają	programy	rewitalizacji	
przygotowane	zgodnie	z	wytycznymi	ministe-
rialnymi	i	podręcznikiem	rewitalizacji.	
W	2020	roku	projekty	rewitalizacji	zostały	

zrealizowane	w	kolejnych	8	miastach:	Bielcach	
(Bălți),	Ceadîr-Lunga,	Cimișlia,	Drochia,	Jedyń-
cach	(Edineț),	Rezina,	Straszanach	(Strășeni)	
oraz	w	Ungheni.	Dotyczyły	one	rozwoju	małej	
infrastruktury	miejskiej	(drogi	dojazdowe,	ka-
nalizacja,	oświetlenie),	rewitalizacji	terenów	
zielonych	oraz	przestrzeni	publicznej,	a	także	
szkół	i	przedszkoli.	Na	przykład	w	Ungheni,	po	
rewitalizacji	budynku	dawnego	przedszkola,	
które	wstrzymało	swoją	działalność	kilkanaście	
lat	temu,	od	września	znów	działają	cztery	gru-
py	przedszkolne.
Przedstawicielstwo	dofinansowało	te	pro-

jekty	w	ramach	Funduszu	Małych	Projektów	
–	Rewitalizacja	Miast.	Ich	wartość	wynosi	oko-
ło	700	tys.	euro,	z	czego	290	tys.	to	dotacje	od	
FSM.	Poza	dofinansowaniem,	Przedstawiciel-
stwo	wspierało	miasta	konsultacjami	i	mento-
ringiem	w	trakcie	prowadzenia	projektów.	
Zdobyte	w	trakcie	realizacji	projektów	do-

świadczenie	 skłoniło	 13	 zaangażowanych	
w	program	miast,	do	podpisania	deklaracji	
o	 utworzeniu	 Krajowej	 Sieci	 na	 rzecz	 Roz-
woju	i	Rewitalizacji	Miast.	Ma	ona	nie	tylko	
promować	projekty	rewitalizacyjne,	ale	także	
odpowiadać	za	zapewnienie	jakości	procesów	

rozwojowych	i	rewitalizacyjnych.	Do	zarządu	
zaproszony	został	członek	zespołu	Fundacji	
w	Kiszyniowie.	
Przyjęty	przez	ministerstwo	Program	rozwoju	

miast	opiera	rozwój	regionalny	Mołdawii	na	do-
świadczeniu	miast	uznanych	za	bieguny	wzro-
stu.	Wytypowano	ich	6.	We	współpracy	z	tymi	
miastami,	Przedstawicielstwo	opracowało	ra-
port	dotyczący	ich	potencjału	instytucjonalnego.	
Pokazano	w	nim	modele	wdrożenia	programu	
na	poziomie	lokalnym,	w	tym	dotyczące	two-
rzenia	jednostek	realizujących	projekty	w	urzę-
dach	miejskich.	Wskazane	zostały	scenariusze	
organizacji	tych	jednostek	oraz	ich	potrzeby.	
Ma	to	pomóc	we	wdrażaniu	Programu	rozwoju	
miast	na	poziomie	lokalnym.	
Ponadto	FSM	realizowała	projekt,	którego	

celem	było	zebranie	dobrych	praktyk	dotyczą-
cych	działań	miast	na	rzecz	wzmocnienia	ma-
łych	i	średnich	przedsiębiorstw	podczas	recesji	
wywołanej	pandemią	koronawirusa.	Przygoto-
wano	metodologię	badania,	dokonano	analizy	
sytuacji	prawnej	i	zebrano	40	przykładów	roz-
wiązań	dotyczących	wsparcia	przedsiębiorców,	
realizowanych	przez	różne	miasta.	Projekt,	ko-
ordynowany	przez	Agencję	Rozwoju	Mazow-
sza	S.A.	we	współpracy	z	partnerami	z	krajów	
Grupy	Wyszehradzkiej	oraz	Ukrainą,	zakończy	
się	w	maju	2021	roku.	Dofinansowany	jest	ze	
środków	Funduszu	Wyszehradzkiego.	Kolejnym	
jego	etapem	będzie	wsparcie	miast	we	wdro-
żeniu	wybranych	rozwiązań	na	rzecz	wsparcia	
lokalnej	przedsiębiorczości.	
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Wzmocnienie zaufania mieszkańców 
obu brzegów Dniestru 
W	2020	roku	FSM	zakończyła	trwający	od	2017	
roku	projekt	 „Droga	 do	 sukcesu:	 partnerstwa	
na	rzecz	zrównoważonego	rozwoju	społeczno-
ści	lokalnych	(A2S)”.	Głównym	celem	projektu,	
realizowanego	we	współpracy	z	mołdawskimi	
organizacjami:	 EcoContact,	 Ecospectr	 i	 Mo-
stenitorii,	 był	 rozwój	 społeczności	 lokalnych	
w	 42	 miejscowościach	 położonych	 po	 obu	
brzegach	 Dniestru	 –	 po	 stronie	 kontrolowa-
nej	 przez	władze	Mołdawii	 i	w	Naddniestrzu.	
Chodziło	 również	 o	 poprawę	 standardu	 ich	
życia	poprzez	wspieranie	wspólnych	inicjatyw	
społeczno-gospodarczych	 oraz	 wykorzystanie	
rozwoju	 lokalnego	 do	 wzmocnienia	 zaufania	
między	społecznościami	z	obu	brzegów	rzeki.	
Działania	 projektowe	 bazowały	 na	 metodzie	
Rozwój	 społecznościowy	oparty	na	 zasobach.	
Zorganizowano	 warsztaty	 dla	 liderów	 lokal-
nych	–	przedstawicieli	organizacji	pozarządo-
wych	oraz	nieformalnych	grup	mieszkańców,	
na	 temat	 tworzenia	 partnerstw	 lokalnych	
i	 międzygminnych,	 pisania	 projektów	 i	 za-
rządzania	 nimi,	 wypełniania	 wniosku	 apli-
kacyjnego	 o	 dofinansowanie,	 przepisów	 po-
datkowych	 oraz	 przygotowania	 sprawozdań	
z	 przeprowadzonych	 projektów.	 Odbył	 się	
cykl	 wizyt	 studyjnych	 polskich	 ekspertów	

u	 lokalnych	 społeczności	 oraz	 wizyty	 Mołda-
wian	w	 Polsce	 (2018).	 Przedstawicielstwo	 do-
finansowało	 również	 lokalne	 projekty	 (2019).	
Skutkiem	tych	wszystkich	działań	było	powsta-
nie	42	planów	rozwojowych	społeczności	lokal-
nych	w	wybranych	obszarach,	takich	jak	rozwój	
kultury,	 działań	 adresowanych	 do	 młodzieży	
czy	 reorganizacji	 przestrzeni	 publicznych.		
Natomiast	 17	 partnerstw	 z	 miejscowości	
z	 obu	 brzegów	 rzeki	 realizowało	 wspólne	
projekty	 na	 rzecz:	 poprawy	 lokalnej	 infra-
struktury	 publicznej	 (rewitalizacja	 parków,	
tworzenie	 placów	 zabaw,	 remont	 ośrodka	
zdrowia),	 rozwoju	 kultury	 (współpraca	 do-
mów	 kultury	 z	 obu	 brzegów),	 wsparcia	 mło-
dzieży	 (boiska	 szkolne)	 i	 rozwoju	 turystyki.		
W	 lutym	 2020	 roku,	 na	 konferencji	 podsu-
mowującej	 projekt,	 przedstawiciele	 FSM	 za-
prezentowali	 studium	 na	 temat	 zwiększenia	
efektywności	współpracy	miejscowości	 z	 obu	
brzegów	 Dniestru	 i	 wzmocnienia	 zaufania	
między	 społecznościami	 lokalnymi	 na	 obsza-
rach	 konfliktowych.	 Zostały	 zebrane	 w	 nim	
dobre	 praktyki	 oraz	 określone	 zasady	 pra-
cy	 na	 rzecz	 budowy	 zaufania,	 opierające	 się	
na	 doświadczeniach	 zdobytych	 w	 projekcie.		
Projekt	o	wartości	około	645	tys.	euro	został	sfi-
nansowany	ze	środków	EuropeAid	(80%)	oraz	
Polskiej	pomocy	(20%).	
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 42 zaangażowane społeczności 

 21 utworzonych partnerstw 

 15 dofinansowanych partnerstw 

 około 387 000 euro dotacji  
na dofinansowanie projektów

 około 450 podmiotów lokalnych 
bezpośrednio zaangażowanych w działania

6 priorytetowych obszarów działań:

 kultura
 sprawy społeczne
 turystyka
 młodzież
 sport 
 środowisko

 30 zrealizowanych projektów 

 12 organizacji pozarządowych 
zarejestrowanych w A2S

Marzec 2017–marzec 2020:

© Vemaps.com

Vinogradovca

Avdarma

Telita
Gura Bîcului

Dubăsarii 
Vechi

Vișniovca

Pelinia

Cuizăuca

Soroki

Sănătăuca

Sircova
Climăuții de Jos

Ocnița

Chișcăreni

Cîșla

Mileşti

Bărboieni Crasnogorca

Caragaș

Bendery
Chițcani

Botuszany

Ofatinti

Jura

Hirtop
Maiac

Tirnauca
Tyraspol

Corotnoe

Rascov



Raport 202042

Na Ukrainie
Przedstawicielstwo Fundacji Solidarności 
Międzynarodowej na Ukrainie kolejny 
już rok koncentruje swoje działania na 
wsparciu dwóch reform: polityki społecz-
nej oraz szkolnictwa zawodowego. 

Wsparcie reformy polityki społecznej
W	ramach	wsparcia	reformy,	FSM	zrealizowała	
3	wzajemnie	uzupełniające	się	projekty.	

Pierwszy z nich polegał na rozwoju kompe- 
tencji hromad w zakresie świadczenia usług 
społecznych i	 był	 skierowany do	 hromad	
(samorządowych	 jednostek	 terytorialnych)	
z	 obwodów	 żytomierskiego,	 winnickiego	
i	 czerkaskiego.	 Projekt	ma	 na	 celu	 doskona-
lenie	 kompetencji	 osób	 odpowiedzialnych	 za	
świadczenie	usług	społecznych	w	hromadach	

z	 wykorzystaniem	 Wspólnej	 Metody	 Oceny.	
W	związku	z	pandemią	COVID-19,	konieczna	była	
korekta	planów	i	przeprowadzenie	większości	
działań	 metodą	 online.	 Mimo	 początkowych	
obaw,	projekt	okazał	się	cieszyć	dużym	zainte-
resowaniem	–	do	Fundacji	wpływały	zapytania	
o	możliwość	uczestnictwa	w	nim	obwodów	in-
nych	niż	te,	do	których	był	skierowany.	
Ostatecznie,	do	udziału	w	projekcie	zakwa-

lifikowało	się	27	hromad	(40%	zgłoszeń),	z	któ-
rych	każda	reprezentowana	była	przez	dwóch	
pracowników.	
Wszyscy	uczestnicy	przeszli	trwający	6	mie-

sięcy	cykl	szkoleń,	na	który	składały	się	4	webi-
naria	i	2	rundy	konsultacji	w	małych	grupach.	
Uczestnicy	zapoznali	się	i	przetestowali	w	prak-
tyce	metodę	samooceny	w	obszarze	potencjału	
oraz	w	obszarze	rezultatów.	W	ramach	działań	
praktycznych	przeprowadzili	analizę	wyników	
osiągniętych	 w	 relacjach	 z	 klientami	 usług	
społecznych.	
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W	związku	z	licznymi	komunikatami	ze	stro-
ny	partnerskich	hromad,	dotyczącymi	trud-
ności	z	wykonywaniem	swoich	obowiązków	
w	czasie	pandemii,	FSM	zdecydowała	się	także	
uruchomić	projekt	specjalnego	jednorazowe-
go	wsparcia.	Każda	z	hromad	otrzymała	dofi-
nansowanie	na	zakup	sprzętu	komputerowego	
oraz	środków	ochrony	osobistej.	Umożliwiło	
to	sprawne	przeprowadzenie	realizowanego	
projektu,	a	także	pomogło	w	codziennym	wyko-
nywaniu	obowiązków	przez	osoby	świadczące	
usługi	społeczne.	
W	2021	roku	będą	kontynuowane	szkole-

nia	oraz	położony	 zostanie	nacisk	na	 część	
praktyczną	 projektu,	 czyli	 wdrażanie	 wy-
pracowanych	 przez	 uczestników	 rozwiązań	
problemów	 napotykanych	 w	 sferze	 świad-
czenia	 usług	 społecznych	 w	 hromadach.		
Projekt	jest	współfinansowany	przez	Minister-
stwo	Spraw	Zagranicznych	RP	oraz	Departa-
ment	Stanu	USA.

Drugim z projektów, składających się na 
działania wspierające reformę usług społecz-
nych, był projekt pogłębiający tematykę pla-
nowania i wdrażanie tych usług w obwodzie 
czernihowskim.	 Dotyczył	 świadczenia	 usług	
dla	osób	starszych,	planowania	strategicznego	
oraz	umiejętności	poszukiwania	zewnętrznych	
środków	pomocowych	 i	właściwego	 gospoda-
rowania	 nimi.	 Powstał	 w	 odpowiedzi	 na	 po-
trzeby	 zgłoszone	 przez	 uczestników	 projektu	
z	 zakresu	 budowy	 kompetencji,	 realizowane-
go	w	2019	 roku.	Działania	w	2020	 roku	miały	
charakter	pilotażowy;	doświadczenia	zebrane	
w	obwodzie	czernihowskim	zostaną	wdrożone	
w	innych	obwodach.	

W	cyklu	szkoleń	skierowanym	do	15	hromad,	
uczestniczyli	przedstawiciele	władz	hromady	
oraz	jednostki	świadczącej	na	jej	terenie	usługi	
społeczne.	Szkolenia,	przeprowadzone	online,	
obejmowały	webinaria,	część	praktyczną	oraz	
konsultacje	indywidualne.	Niektóre	z	zagad-
nień	omawiali	praktycy	z	Polski.
W	 części	 praktycznej	 to	 uczestnicy	 two-

rzyli	 elementy	 do	 planu	 świadczenia	 usług	
społecznych,	zgłaszali	trudności	oraz	wymyślali	
metody	rozwiązywania	problemów.	Przeprowa-
dzali	również	analizy	SWOT	w	5	obszarach:	ro-
dzina,	dzieci	i	młodzież;	osoby	starsze	i	niepeł-
nosprawne;	ubóstwo	i	bezrobocie;	organizacje	
społeczne;	instytucje	pomocy	społecznej	w	hro-
madzie	(zasoby,	usługi,	kierowanie,	rozwój).	
Tworzyli	„drzewa”	problemów	oraz	„drzewa”	
celów	tych	obszarów	tematycznych.	
Natomiast	dwudniowe	szkolenie	stacjonarne	

w	Czernihowie	poświęcone	było	doskonaleniu	
umiejętności	w	pisaniu	projektów.	Spotkało	się	
29	osób	ze	wszystkich	uczestniczących	w	pro-
jekcie	hromad,	które	poznały	zasady	pozyski-
wania	zewnętrznych	środków	pomocowych	
oraz	zarządzania	nimi.	
Praktycznym	testem	umiejętności	nabytych	

podczas	szkolenia	z	planowania	i	wdrażania	
usług	społecznych	był	udział	hromad	w	Fundu-
szu	Małych	Projektów.	Napłynęły	zgłoszenia	od	
14	uczestników	projektu,	a	do	wsparcia	zakwali-
fikowały	się	4	hromady.	Każda	z	nich	otrzymała	
dofinansowanie	w	kwocie	około	14	tys.	euro,	
przy	wkładzie	własnym	wynoszącym	minimum	
10%.	Oto,	jakie	są	rezultaty	ich	działań.
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W Łosyniwce hromada uru-
chomiła taksówkę socjalną, 
służącą do przewozu osób 
potrzebujących, z ograniczoną 
mobilnością, do jednostek 
świadczenia usług społecz-
nych, szpitala czy wyjazdu 
zespołu reagowania kryzy-
sowego na wieś (na przykład 
w sytuacji przemocy w rodzi-
nie). Taksówkę zamawia się 
przez gorącą linię, w której 
można również otrzymać 
informacje dotyczące usług 
społecznych świadczonych 
w hromadzie.

Przy Centrum Świadczenia Usług 
Społecznych hromada w Nieżynie 
stworzyła otwartą przestrzeń 
„Kolorowe Życie”. Składa się ona ze 
strefy kulturalnej, w której odbywa-
ją się koncerty, wieczory taneczne, 
pokazy filmowe, kiermasze, oraz 
sportowej, wyposażonej w sprzęt 
umożliwiający utrzymanie osobom 
starszym sprawności fizycznej. Do 
pracy przy otwartej przestrzeni włą-
czyły się osoby starsze, które dzięki 
powstaniu tego miejsca nie wypad-
ną poza nawias życia społecznego 
nawet podczas pandemii. 

https://www.youtube.com/watch?v=TX4wFdF3-4c&t=141s
https://www.youtube.com/watch?v=TX4wFdF3-4c&t=141s
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Snowska hromada wy-
korzystała dawną przy-
chodnię stomatologiczną 
tworząc w niej salę prze-
znaczoną do wydarzeń 
edukacyjnych, wyposażoną 
w sprzęt komputerowy oraz 
siłownię, w której stanę-
ły symulatory sportowe. 
Projekt umożliwił integrację 
władz miasta i organiza-
cji pozarządowych, które 
wspólnie go zrealizowały. 

Darmową wypożyczalnię 
rowerów zorganizowała hro-
mada w Sośnicy. Mieszkańcy 
mogą korzystać z 25 rowe-
rów i 4 stacji postojowych 
z miejscami do ich naprawy. 
Stacje są wyposażone w ka-
mery, a rowery w czujniki 
GPS. Rowery mogą także 
wypożyczać przyjeżdżający 
z okolicznych wsi – w Sośnicy 
nie ma bowiem transportu 
publicznego. 

https://www.youtube.com/watch?v=TX4wFdF3-4c&t=141s
https://www.youtube.com/watch?v=TX4wFdF3-4c&t=141s
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Trzecim projektem Przedstawicielstwa, ma-
jącym na celu wsparcie reformy polityki 
społecznej, były konsultacje w zakresie po-
lityki rodzinnej,	a w szczególności zagadnie-
nia dotyczące adopcji.	Skierowane	zostały	do	
ekspertów	 Ministerstwa	 Polityki	 Społecznej	
Ukrainy,	 odpowiedzialnych	 za	wdrożenie	wy-
branych	aspektów	reformy.	
Konsultacje	prawne,	prowadzone	przez	pol-

skich	praktyków,	dotyczyły	adopcji	międzyna-
rodowej	(ustawodawstwo	i	działalność	prak-
tyczna)	oraz	sądów	rodzinnych.
Współpraca	Przedstawicielstwa	FSM	z	MPS	

Ukrainy	w	zakresie	reformy	polityki	społecznej	

rozpoczęła	się	już	w	2019	roku,	a	sam	projekt	
był	kontynuacją	wspólnych	działań.
Dodatkowo	Przedstawicielstwo	przygotowa-

ło	materiały	informacyjne	oraz	tłumaczenia	
polskich	aktów	prawnych.	Na	język	ukraiński	
została	przetłumaczona	ustawa	o	wsparciu	ro-
dziny	i	systemie	pieczy	zastępczej,	a	także	trzy	
notatki	informacyjne,	szczególnie	istotne	dla	
strony	ukraińskiej:	„Zawodowe	rodziny	zastęp-
cze	w	Polsce”,	„Wsparcie	rodziny	oraz	piecza	
zastępcza	w	Polsce”,	„Ulgi	podatkowe	dla	rodzin	
z	dziećmi”.	
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EU4Skills: Better Skills  
for Modern Ukraine
Założeniem	 programu	 EU4Skills	 jest	 reforma	
systemu	szkolnictwa	zawodowego	na	Ukrainie.	
Poza	 działaniami	wspierającymi	 reformę	

szkolnictwa	na	poziomie	centralnym,	projekt	
jest	realizowany	w	7	pilotażowych	obwodach	
(lwowskim,	 równieńskim,	 winnickim,	 poł-
tawskim,	 czerniowieckim,	 mikołajowskim	
i	zaporoskim).
Pakiet	zadań	w	programie	EU4Skills,	wdraża-

nych	przez	Fundację,	obejmuje	między	innymi:
•	 stworzenie	i	rozwój	systemów	informacji	
o	rynku	pracy	na	Ukrainie,	

•	 tworzenie	regionalnych	planów	działań	
w	zakresie	szkolnictwa	zawodowego,	

•	 tworzenie	i	wdrażanie	poradnictwa	
zawodowego,	

•	 stworzenie	wielokanałowego	mechanizmu	
finansowania	szkolnictwa	zawodowego	oraz	

•	 	reformę	systemu	programowania	budżetów.
Mimo	utrudnień	związanych	z	pandemią	Fun-
dacja,	 zgodnie	 z	 planem,	 zrealizowała	 pierw-
szy	etap	przedsięwzięcia.	
Razem	z	ukraińskimi	partnerami	dokonała	

analizy	sytuacji	szkolnictwa	zawodowego	w	pi-
lotażowych	obwodach,	wypracowała	metodolo-
gię	oraz	wsparła	proces	tworzenia	i	oficjalnego	
przyjęcia	strategii	rozwoju	szkolnictwa	zawo-
dowego.	Metodologia	tworzenia	tych	strategii,	
została	zatwierdzona	przez	ukraińskie	Mini-
sterstwo	Oświaty	i	Nauki	jako	rekomendowana	
dla	pozostałych	obwodów	Ukrainy.	
Do	budowy	Systemu	Informacji	o	Rynku	Pra-

cy	(LMIS)	została	opracowana	metodologia	ba-
dań,	przeprowadzono	badania	6000	pracodaw-
ców	w	pilotażowych	obwodach,	a	także	badania	
losów	10	000	absolwentów	szkół	zawodowych.	
Wyniki	badań	służą	nie	tylko	polityce	oświato-
wej	w	zakresie	szkolnictwa	zawodowego,	poli-
tyce	rynku	pracy,	ale	też	wspierają	przyszłych	
uczniów	szkół	zawodowych	i	ich	rodziców	w	po-
dejmowaniu	decyzji	dotyczącej	ścieżki	kariery	
zawodowej.	

Za	ważne	wydarzenie	należy	uznać	wpro-
wadzenie	 elementów	 doradztwa	 zawodo-
wego	 i	orientacji	zawodowej	do	ukraińskie-
go	systemu	oświaty.	Stały	się	one	oficjalnie	
częścią	 reformy	 „Nowa	 Ukraińska	 Szkoła”.		
W	ramach	EU4Skills	dokonana	została	również	
analiza	systemu	finansowania	szkolnictwa	za-
wodowego	na	Ukrainie	pokazująca	jego	manka-
menty	oraz	proponująca	rozwiązania,	takie	jak	
uzależnienie	finansowania	szkół	w	zależności	
od	grup	zawodów,	powiązanie	finansowania	
z	rynkiem	pracy	i	współfinansowaniem	przez	
przedsiębiorców.	
Powstał	także	tekst	podręcznika	dla	uczniów	

i	poradnik	metodyczny	dla	nauczycieli	doty-
czący	orientacji	zawodowej	dla	klas	I-IV	szkół	
podstawowych.	Podręcznik	zostanie	wydany	
w	2021	roku,	początkowo	na	potrzeby	testowa-
nia	reformy.	
Projekt	finansowany	jest	ze	środków	Unii	Eu-

ropejskiej,	Niemiec,	Polski,	Estonii	i	Finlandii,	
a	wdrażany	przez	niemiecką	agencję	rozwojową	
GIZ	G.m.B.H	wraz	z	partnerami	z	w/w	państw	
finansujących.
Projekt	będzie	realizowany	do	2023	roku.	

https://uied.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/konczepcziya-profori%D1%94ntaczii%CC%88-dlya-gromadskogo-obgovorennya-16_12_20-.pdf
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Obwód zaporoski

Obwód połtawski

Obwód równieński

Obwód lwowski

Obwód czerniowiecki

Obwód winnicki

Obwód mikołajowski
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Działania okołoprojektowe
W	ramach	kontynuacji	wspierania	decentrali-
zacji	oświaty	Ukrainy	i	współpracy	ze	szwedz-
kim	 partnerem	 SKL-International,	 FSM	 dofi-
nansowała	 powstanie	 kolejnego	 podręcznika	
dla	 lokalnych	 menadżerów	 oświaty.	 Tym	 ra-
zem	na	temat	profilowania	kierunków	naucza-
nia	 w	 starszych	 klasach	 szkół	 podstawowych	
i	w	szkołach	średnich.
Zorganizowany	został	również	panel	dysku-

syjny	„Niedokończona	reforma.	Spór	o	miej-
sce	samorządu	terytorialnego	na	Ukrainie”.	
Panel	odbył	się	w	lutym,	podczas	XIII	Forum	

Polska-Ukraina	w	Rzeszowie.	Eksperci	i	samo-
rządowcy	z	Ukrainy,	Polski,	Niemiec	i	Szwecji	
rozmawiali	o	osiągnięciach	 reformy	decen-
tralizacyjnej	na	Ukrainie	oraz	o	dalszych	jej	
planach.
Fundacja	wsparła	także	udział	ukraińskich	

ekspertów	i	praktyków	w	III	Polsko-Rosyjskim	
Forum	Samorządowym,	które	odbyło	się	onli-
ne,	w	grudniu.	Przedstawicielstwo	w	Kijowie	
pomogło	w	zaproszeniu	panelistów	z	Ukrainy,	
którzy	opowiedzieli	rosyjskim	kolegom	o	prze-
biegu	reformy	na	Ukrainie	oraz	dofinansowało	
tłumaczenie	symultaniczne	na	forum.
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Zapewnienie odpowied-
niej opieki medycznej 
irackim przesiedleńcom 
wewnętrznym

IV.
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W ramach projektu, opieką zdrowotną 
objęto potrzebującą ludność, niezależnie 
od wyznania czy pochodzenia – zgodnie 
z ideą równości szans. Pomocy udzielano 
zarówno osobom wewnętrznie przesie-
dlonym, jak i biednej lokalnej ludności 
kurdyjskiej, muzułmanom i chrześcija-
nom, zamieszkującej wioski w okolicach 
Irbil i Dohuk w irackim Kurdystanie.

Działania	były	finansowane	ze	środków	Mini-
sterstwa	Spraw	Zagranicznych	RP	oraz	USAID,	
we	współpracy	z	partnerskimi	organizacjami:	
Klubem	Inteligencji	Katolickiej	(KIK)	i	słowac-
ką	organizacją	STEP-IN.

Klinika w obozie Dawoodia
W obozie Dawoodia w Dohuku 
przebywało ponad 8 tysięcy uchodź-
ców wewnętrznych, w tym około 
3,5 tysiąca jazydów. Zostali zmuszeni 
do opuszczenia rejonu Sindżaru prze-
jętego przez ISIS w 2014 roku. Stracili 
domy, a wielu z nich członków rodziny. 
Te dramatyczne doświadczenia spo-
wodowały u wielu osób pogorszenie 
stanu zdrowia, depresję i stany lękowe. 

Na działanie kliniki składały się kon-
sultacje lekarskie, badania radiolo-
giczne, funkcjonowanie laboratorium 
biochemicznego i apteki, konsultacje 
i leczenie psychiatryczne, całodobowe 

dyżury kierowców karetki pogotowia 
oraz dyżury pielęgniarzy w czasie, gdy 
w obozie nie było dziennego zespołu 
medycznego.  
Dodatkowo prowadzona była regular-
na edukacja zdrowotna mieszkańców 
w zakresie prawidłowego odżywiania 
dzieci w wieku poniżej 5 lat. W tym 
celu pracownicy socjalni odbywali wi-
zyty domowe u miejscowych rodzin.  
Usługi te świadczone były od paź-
dziernika 2019 roku do końca kwietnia 
2020 roku z zachowaniem reżimu sa-
nitarnego w marcu i kwietniu. Osoby 
starsze były w tym czasie odwiedzane 
w domach. 
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Mobilna klinika 
Zespół składający się z lekarzy, pie-
lęgniarek, tłumaczy, recepcjonistów, 
technika laboratoryjnego, aptekarza 
i fizjoterapeuty regularnie prowadził 
konsultacje medyczne w okolicznych 
dla obozu Dawoodia miejscowościach. 
Mobilny zespół, według stałego grafi-
ku, odwiedzał 4 wioski: Balqosh, Sina, 
Garshin i Sharya. 

Centrum fizjoterapeutyczne 
Rehabilitacja w Centrum, znaj-
dującym się w Ozal na przed-
mieściach Irbilu. 

W pobliżu największej, Sharya,  
zamieszkałej głównie przez jazydów, 
znajduje się obóz dla wewnętrznie 
przesiedlonych o tej samej nazwie.  
To tu przyjęto najwięcej pacjentów 
i dodatkowo prowadzono fizjoterapię 
i leczenie psychiatryczne. Oferowano 
też podstawowe testy biochemiczne 
i leki. 
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MOBILNA KLINIKA

 3478 konsultacji medycznych

 165 konsultacji  psychologicznych 

 497 konsultacji  fizjoterapeutycznych

DZIAŁANIA HADSAP

 55 osób

 7 miesięcy

KLINIKA W OBOZIE DAWOODIA

 4705 konsultacji medycznych 

 107 konsultacji psychologicznych

 1036 wizyt domowych

CENTRUM FIZJOTERAPEUTYCZNE

 1206 konsultacji i zabiegów 
fizjoterapeutycznych

HandSap 
Działania HandSap (The Healthcare 
and Social Aid Program) obejmowały 
dostarczenie doraźnej pomocy me-
dycznej lub okołomedycznej potrze-
bującej ludności obozu Dawoodia, 
okolicznych wsi oraz dystryktu Irbil. 
Przekazane zostały między innymi leki, 
okulary dla osób z wadami wzroku 
oraz protezy kończyn dla inwalidów. 

Pomoc obejmowała również zwrot 
kosztów transportu do ośrodków me-
dycznych, finansowanie badań i zabie-
gów medycznych. Zwrotom podlegały 
koszty takich zabiegów jak: dializa, 
operacja oka, chemioterapia, zastrzyki 
insulinowe czy specjalistyczna diagno-
styka wykonywana w szpitalu.
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Misje obserwacyjne 
wyborów

V.
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Wolne wybory są fundamentem demokra-
cji, a ich przebieg ważnym testem działa-
nia i trwałości procedur demokratycznych 
w każdym kraju. Od 2012 roku Fundacja 
Solidarności Międzynarodowej we współ-
pracy z Ministerstwem Spraw Zagranicz-
nych RP rekrutuje, przygotowuje i wysyła 
polskich obserwatorów na misje obserwa-
cyjne. 

Obserwacje	 wyborów	 organizowane	 są	 przez	
Biuro	Instytucji	Demokratycznych	i	Praw	Czło-
wieka	Organizacji	Bezpieczeństwa	i	Współpracy	
w	Europie	(ODIHR/OBWE).Obserwacje	krótkoter-
minowe	trwają	około	tygodnia	i	obejmują	jedynie	
proces	głosowania	i	liczenie	głosów.	Zasięg	te-
rytorialny,	za	który	odpowiadają	STO,	to	najczę-
ściej	obszar	kilkudziesięciu	komisji	wyborczych.		
Obserwacje	długoterminowe	trwają	około	6	ty-
godni	i	obejmują	większą	część	procesu	wybor-
czego,	w	 tym	rejestrację	kandydatów,	 tworze-
nie	list	wyborców,	kampanię	wyborczą,	pracę	
administracji	 wyborczej	 oraz	 rozpatrywanie	
skarg	 i	 protestów	 wyborczych.	 Obserwatorzy	
długoterminowi	 w	 dniu	 wyborów	 nadzorują	
pracę	 obserwatorów	 krótkoterminowych.	 Są	
najczęściej	 odpowiedzialni	 za	 kilka	 obwodów	
wyborczych	(region).	

W	 2020	 roku,	 z	 powodu	 decyzji	 ODIHR/
OBWE	związanej	z	pandemią,	misje	zostały	
ograniczone	jedynie	do	udziału	obserwatorów	
długoterminowych.	
Fundacja	 Solidarności	 Międzynarodowej	

odpowiadała	za	organizację	wyjazdu	polskich	
obserwatorów	na	następuję	misje:	
•	wybory	parlamentarne	w	Gruzji		
(I	tura:	31	października	–	2	obserwatorów);	

•	wybory	lokalne	na	Ukrainie		
(I	tura:	25	października	–	4	obserwatorów);

•	wybory	prezydenckie	w	Mołdawii		
(I	tura:	1	listopada	–	2	obserwatorów;		
II	tura:	15	listopada	–	1	obserwator).

Obserwatorzy	 rekrutowani	byli	w	drodze	
otwartego	naboru	oraz	poprzez	wewnętrzną	
rekrutację	wśród	pracowników	Ministerstwa	
Spraw	Zagranicznych.	Wśród	wymogów,	jakie	
kandydaci	musieli	spełnić,	były	przede	wszyst-
kim	znajomość	języka	regionu/kraju	podlegają-
cego	obserwacji	oraz	doświadczenie	związane	
z	działalnością	obserwacyjną.	
Wszyscy	biorący	udział	w	misjach	przed	wy-

jazdami	zostali	poddani	badaniom	na	obecność	
wirusa	SARS-CoV-2	oraz	wyposażeni	w	środki	
ochrony	osobistej.
	
ODIHR/OBWE	zrezygnowało	z	obserwacji	

długoterminowej	II	tury	wyborów	w	Gruzji,	
a	do	II	tury	wyborów	na	Ukrainie	polscy	obser-
watorzy	nie	zostali	wysłani.	Pomimo	przepro-
wadzonych	przez	FSM	rekrutacji	obserwatorów	
krótkoterminowych,	na	wybory	w	Mołdawii,	
Ukrainie,	Gruzji	oraz	w	Kirgistanie,	ze	względu	
na	zmianę	decyzji	OBWE,	misje	nie	odbyły	się.

http://www.osce.org/odihr
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www.solidarityfund.pl

https://www.youtube.com/channel/UCYZKrxsiIn1j_xJAepNtssw
http://www.solidarityfund.pl
https://www.facebook.com/solidarityfundpl/
https://twitter.com/SFPL_FSM
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