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Szanowni Państwo,
Działania Fundacji Solidarności Międzynarodowej (FSM) w roku 2021, roku wciąż naznaczonym
ograniczeniami pandemicznymi, koncentrowały się – z jednej strony – na ugruntowaniu rozpoczętych procesów rozwojowych w krajach,
w których pracujemy od lat, a z drugiej – na
podejmowaniu nowych wyzwań poprzez rozszerzanie zakresu merytorycznego naszego zaangażowania oraz wkraczanie na nowy obszar
geograficzny.
Zgodnie z naszym credo – działamy na rzecz
wolności, bezpieczeństwa i wspólnej pomyślności, wierząc, że tylko demokratyczne i praworządne kraje mogą zagwarantować wolnym
obywatelom i bezpieczeństwo, i pomyślność,
kontynuowaliśmy nasze wsparcie dla białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego. Oczywistym priorytetem są dla nas działania realizowane wszędzie tam, gdzie żyją ludzie gotowi działać
i bronić swojej, nawet choćby tylko prywatnej,
przestrzeni wolności. Nie możemy mówić o tym
szczegółowo, ale z pewnością tym dzielnym Białorusinkom i Białorusinom, którzy wbrew terrorowi i prześladowaniom nie ulegają i trwają
w swoim kraju, winniśmy solidarne wsparcie
i szacunek. I takiego wsparcia Fundacja udziela.
W połowie roku, na skutek narastających represji ze strony reżimu – aresztowań i dotkliwych przesłuchań, musieliśmy zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem – falą emigracji do Polski.
Fundacja aktywnie włączyła się w pomoc zarówno represjonowanym, jak i tym, którym udało
się przyjechać do Polski w adaptacji w nowym
miejscu życia.
Wspieramy działające na emigracji w Polsce
wolne białoruskie media, inicjatywy edukacyjne
i obywatelskie, budujemy kompetencje działaczy organizacji pozarządowych oraz podnosimy poziom bezpieczeństwa cyfrowego naszych
partnerów wierząc, że są to działania na rzecz
przyszłej wolnej Białorusi i jednocześnie inwestycja w pomyślność narodów naszego regionu.
Ukraina, dążąc do członkostwa w Unii Europejskiej, z determinacją i mozołem kontynuuje

podjęty w 2014 roku trud modernizacji i reformy
państwa zgodnie ze standardami europejskimi.
Konsekwentnie w tych wysiłkach uczestniczymy
– od lat wspieramy kolejne etapy decentralizacji
państwa, pracując z hromadami (samorządami)
nie tylko w obszarach naszych sztandarowych
kompetencji, tj. doskonalenia systemu usług
społecznych, lecz także podnoszenia kompetencji na poziomie państwowym. Służy temu
podpisane w lipcu memorandum o współpracy
z Państwową Agencją ds. Służby Cywilnej w zakresie wprowadzania europejskiego mechanizmu oceny jakości administracji (CAF). Polskie
doświadczenia w zakresie wprowadzania tej metody będą pomocne w podnoszeniu kwalifikacji
i jakości pracy urzędów i instytucji samorządowych w Ukrainie.
Podjęliśmy się również współuczestnictwa
w budowaniu systemu bezpieczeństwa kryzysowego na poziomie obwodów i hromad oraz
tworzenia sieci jednostek ochotniczych straży
pożarnych na podobieństwo systemu polskiego,
który należy do światowej czołówki. Praca pilotażowa z kilkudziesięcioma hromadami, doradztwo na poziomie centralnym oraz współpraca
z kierownictwem Państwowej Służby ds. Sytuacji
Nadzwyczajnych, sformalizowana podpisaniem
memorandum o współpracy, są punktem wyjścia do rozszerzenia projektu w kolejnych latach
i uczynienia z niego kolejnej inicjatywy flagowej FSM w Ukrainie. Ale najważniejsze jest to,
że dzięki tym działaniom poprawi się zdolność
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reagowania służb ratowniczych i zwiększy bezpieczeństwo Ukraińców.
W 2021 roku kontynuowaliśmy także realizację programu EU4Skills dotyczącego reformy
szkolnictwa zawodowego, tworząc zarówno bazę
danych o ukraińskim rynku pracy, jak i teoretyczne podstawy systemu szkolnictwa zawodowego wraz z modelem jego finasowania. To
kolejny obszar, w którym Fundacja, pomagając
modernizować i zmieniać Ukrainę, wspiera jej
europejskie aspiracje.
W Mołdawii, po zwycięskich dla sił proeuropejskich wyborach prezydenckich i parlamentarnych, ruszył proces głębokich reform
państwowych, w których przedstawicielstwo
FSM w Kiszyniowie ma znaczący udział. Obok
sztandarowego zaangażowania w rozwój obszarów wiejskich metodą LEADER, która stała się
– za nasza przyczyną – instrumentem polityki
państwa mołdawskiego wobec wsi opisanym
w ustawach, realizujemy proces rewitalizacji
miast, budując krajowe sieci aktywistów miejskich i jednocześnie wspierając konkretne inicjatywy zmieniające przestrzeń miast.
Istotną nowością w roku 2021 było rozpoczęcie
przygotowań do zaangażowania się FSM w budowanie systemu ochotniczych straży pożarnych
i reformę systemu zarządzania kryzysowego.
Ufamy, że dorobek, doświadczenie i reputacja
mołdawskiego zespołu FSM pomogą w realizacji  
planów modernizacji kraju, a Polsce zapewnią
skuteczne uczestnictwo w tym procesie.
W Gruzji Fundacja budowała kompetencje
obywatelskie poszerzając dostępność metody
budżetów partycypacyjnych poprzez prowadzenie kolejnych edycji Akademii Partycypacji.
Generowaliśmy w ten sposób aktywność obywatelską w najniższych jednostkach samorządu terytorialnego – municypalitetach, budując
mechanizm pozwalający na jej efektywne zagospodarowanie. Zainicjowaliśmy także nowy
projekt – poprawy energoefektywności w wybranych miejscach, diagnozując stan obecny
i proponując zmiany służące zmniejszeniu energochłonności. Ten projekt już dowiódł, jak duży

ma potencjał. Z pewnością stanie się naszym flagowym działaniem w kolejnych latach w Gruzji.
FSM w 2021 roku zaangażowała się też we
wsparcie ciężko doświadczonej wojną Armenii.
Początkowo, powodowani potrzebą udzielenia
pilnej pomocy humanitarnej, wraz z Armenian
Caritas zorganizowaliśmy wsparcie dla uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych z obszarów
dotkniętych działaniami zbrojnymi. Następnie
przeprowadziliśmy dwa projekty pilotażowe
o klasycznie rozwojowym charakterze. Pierwszy łączył aktywizację ekonomiczną uchodźców z działaniami proekologicznymi. W drugim
chodziło o  wzmocnienie potrzeby aktywności
społecznej i uwrażliwienie młodych Ormian na
zagadnienia praworządności i legalizmu poprzez
monitoring rozpraw sądowych.
Najważniejszym wyzwaniem, jakiemu musieliśmy sprostać jako organizacja, był formalnie
zainicjowany w 2020 roku proces przygotowań
do uzyskania certyfikatu Pillars Assesment – jego
zdobycie umożliwi nam uczestnictwo w projektach europejskich na zasadach partnerskich.
W tym celu rozpoczęliśmy weryfikację i unifikację procedur na poziomie centralnym oraz w naszych zagranicznych oddziałach, wprowadzając
niezbędne korekty uwzględniające zarówno wymogi prawa europejskiego, jak i krajów, w których działamy. To skomplikowana i żmudna procedura musi stać się naszą codzienną praktyką
w najbliższych miesiącach, byśmy w kolejnym
roku mogli zwiększyć skalę naszej działalności.   
Różnorodność zadań, szeroki obszar działania
oraz lawinowo narastająca intensywność pracy
wysoko stawiają poprzeczkę przed całym zespołem FSM. Z tym większym uznaniem dziękuję
moim Współpracownikom za wysiłek oraz niezwykłe rezultaty osiągane dzięki ich osobistemu
zaangażowaniu i kompetencjom.

Rafał Dzięciołowski
Prezes Zarządu
Fundacji Solidarności Międzynarodowej
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Podstawowe informacje
o Fundacji Solidarności
Międzynarodowej
Zarząd Fundacji w okresie sprawozdawczym:
Rafał Dzięciołowski – Prezes Zarządu

Siedziba: Warszawa
Adres rejestrowy i korespondencyjny:
ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa
Strona internetowa: www.solidarityfund.pl
Data wpisu w KRS: 12 lipca 2001 roku
KRS: 0000024453
REGON: 012345095
NIP: 526-22-64-292

Rada Fundacji w okresie sprawozdawczym:
Paweł Jabłoński – Przewodniczący
Piotr Mieczysław Babinetz
Władysław Teofil Bartoszewski
Barbara Halina Bartuś
Ryszard Henryk Czarnecki
Marek Mirosław Plura
Krzysztof Marek Słoń
Edward Siarka
Ryszard Jan Wilczyński

www.solidarityfund.pl

5

Raport 2021

II.

Ukraina
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W 2021 roku Fundacja Solidarności
Międzynarodowej kontynuowała działania na rzecz wsparcia władz Ukrainy we
wdrażaniu trzech dużych reform związanych z procesem decentralizacji – reformy
usług społecznych, szkolnictwa zawodowego oraz ochrony i bezpieczeństwa
ludności.

o współpracy z Państwową Służbą ds. Sytuacji
Nadzwyczajnych oraz z Państwową Agencją ds.
Służby Cywilnej Ukrainy.
Ponadto, Fundacja zrealizowała w Ukrainie
dwa projekty pilotażowe: pierwszy – dotyczący zarządzania jakością poprzez wdrożenie
Wspólnej Metody Oceny (Common Assesement
Framework) w sektorze publicznym Ukrainy,
drugi – doskonalący system wsparcia psychologicznego dla weteranów działań militarnych
w Donbasie i ich rodzin.
Działania te zbliżyły Ukrainę do europejskich
standardów świadczenia usług społecznych,
kształcenia młodzieży oraz bezpieczeństwa ludności cywilnej.

Wsparcie było realizowane poprzez doradztwo na poziomie legislacyjnym, dostarczanie
know-how oraz implementację określonych
rozwiązań na poziomie lokalnym, we współpracy z partnerskimi hromadami (samorządami). Fundacja podpisała dwa memoranda

Wsparcie reform polityki społecznej
Ten obszar od 2017 roku należy do priorytetowych kierunków w działalności FSM w Ukrainie.
W 2021 roku obejmował realizację dwóch projektów i realizowany był w obwodach czernichowskim, czerkaskim, winnickim i żytomierskim.

PROJEKT

Rozwój kompetencji hromad w zakresie świadczenia usług
Projekt trwał półtora roku i rozwijał kompetencje hromad w świadczeniu usług społecznych
zbliżając je do standardów europejskich.
Działanie polegało na skalowaniu metodyki
wypracowanej i przetestowanej przez Fundację
i hromady w latach 2018–2019. W pierwszym
etapie projektu, hromady zidentyfikowały swoje słabe i mocne strony oraz przeprowadziły
diagnozę zapotrzebowania na usługi społeczne
wśród ludności, na rzecz której działają. W następnym etapie, projektowały nowe lub ulepszały dotychczasowe usługi społeczne.
Natomiast w trzecim, hromady aplikowały do
Funduszu Małych Projektów, by otrzymać środki na wdrożenie wypracowanych przez siebie
usług społecznych.

Okres realizacji: 2020–2021
Partnerzy w Polsce: samorządy z województw: mazowieckiego
(gminy Tłuszcz, Kobyłka, Winnica,
Przasnysz oraz powiat wyszkowski),
podlaskiego (gminy Sokoły, Korycin
i Łapy), łódzkiego (miasto Sieradz)
Finansowanie: Polska pomoc
(MSZ RP) – 70%, Ambasada USA
w Ukrainie (Emerging Donors
Challenge Program) – 30%
Wartość: 1 190 825 zł
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Szkolenia i wizyty studyjne

Projekty hromad

Fundacja zorganizowała po pięć rund spotkań
dla kadry zarządzającej w hromadach w każdym z trzech obwodów (czerkaskim, winnickim i żytomierskim). Hromady przeprowadziły
proces samooceny, a eksperci omówili praktyczne aspekty zarządzania pomocą społeczną
w polskich samorządach, w tym analizę i prognozowanie zapotrzebowania na usługi oraz
opracowywanie planów rozwiązywania problemów społecznych i planów świadczenia usług.
Eksperci wspierali uczestników w sporządzaniu
planów usprawnień świadczenia usług.
Uczestnicy projektu (43 osoby) odbyli również wizyty studyjne w Polsce. Ich program
był spójny z tematami szkoleń i odpowiadał
na rozpoznane w trakcie procesu samooceny
potrzeby hromad. Ukraińscy samorządowcy
poznali specyfikę pracy w polskich instytucjach
świadczących usługi na poziomie lokalnym:
ośrodkach pomocy społecznej, uniwersytetach
trzeciego wieku, instytucjach integracji, spółdzielniach socjalnych, domach dziecka, ośrodkach rehabilitacji. Każdy dzień wizyty kończył
warsztat, na którym uczestnicy formułowali
wnioski i analizowali możliwości adaptacji niektórych rozwiązań z Polski u siebie, w tym potrzebne ramy prawne.
Podczas tych działań, przedstawiciele hromad dostrzegli potrzebę częstszego komunikowania się z Ministerstwem Polityki Społecznej
Ukrainy i stworzyli grupę roboczą (najaktywniejsi uczestnicy projektu, ekspert wiodący
i koordynator projektu), która wypracowała
propozycje zmian systemowych i przedstawiła
je na spotkaniu z ministerstwem. Przedstawiciele ministerstwa i hromad zadeklarowali chęć
częstszych spotkań w takim formacie.
Rezultatem szkoleń i wizyt były wypracowane przez hromady i upowszechnione nowe
standardy usług społecznych. Hromady nabyły
także pełną umiejętność dokonywania samooceny, potrafią ocenić swój potencjał do świadczenia usług, identyfikować problemy i – co
najważniejsze – znajdować ich rozwiązania.

Fundusz Małych Projektów to narzędzie pozwalające na przetestowanie zdobytej wiedzy
i uzyskanie finansowania na wdrożenie wypracowanych rozwiązań. Przed przystąpieniem do
aplikowania do Funduszu, hromady przeszły
dwie rundy szkoleń dotyczących tworzenia projektów, opracowywania budżetu i zarządzania
cyklem projektowym. W ich ramach, uczestnicy stworzyli, a następnie przeanalizowali z ekspertami próbne wnioski projektowe, a także
uzyskali wiedzę na temat pozyskiwania środków zewnętrznych. W kolejnym etapie, hromady zaaplikowały do Funduszu.
Wsparcie otrzymało 10 projektów, ich łączna
wartość wyniosła 503 416 zł, a udział wkładu
własnego hromad wyniósł średnio 12%. Zwycięskie projekty przyczyniły się do rozszerzenia
zakresu usług świadczonych przez hromady,
zintegrowania ich z ochroną zdrowia, oświatą,
a także do zoptymalizowania pracy pracowników socjalnych. Lista zwycięskich projektów
wraz z linkami do filmów o nich znajduje się na
następnej stronie.

Forum Dobrych Praktyk w Kijowie
Projekt zakończyła konferencja podsumowująca osiągnięcia hromad w obszarze usług społecznych. Uczestnicy podzielili się wypracowanymi
rozwiązaniami usprawniającymi świadczenie
usług. W spotkaniu na żywo wzięły udział 52
osoby – przedstawiciele hromad, Ministerstwa
Polityki Społecznej Ukrainy, ambasad RP i USA
w Ukrainie oraz osiem samorządów z Polski.
Wydarzenie było transmitowane online.
Hromady, które rok wcześniej otrzymały dofinansowanie w ramach Funduszu Małych Projektów, zaprezentowały zrealizowane projekty,
wnioski z przeprowadzonej samooceny oraz
odpowiedzi ekspertów na najczęściej powtarzające się pytania uczestników projektu. Ten
praktyczny zbiór dobrych praktyk ma pomóc
hromadom w dalszej pracy na rzecz ulepszania
usług. Znaczenie usług społecznych wzrosło
w trakcie wojny i Fundacja planuje kontynuację
wsparcia w tym zakresie.
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1.

2.

Zrealizowane projekty hromad

• „Czas wolny w stylu barskim” – przestrzeń komunikacji dla seniorów” (Barska) [1.]. To cykle spotkań
tematycznych dla seniorów z udziałem młodzieży
i specjalistów, warsztatów (na przykład nauka korzystania z nowych technologii), wycieczek edukacyjnych. Projekt, wzorowany na polskich organizacjach
seniorów działających przy samorządach, umożliwił
stworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń, która będzie kontynuowana w ramach Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.

Obwód czerkaski
• „Krok za krokiem: wsparcie dla rodzin z dziećmi”
(Biłozirska) – powstała sala multimedialna dla dzieci, zorganizowano cykle zajęć dla dzieci i szkolenia
dla rodziców „Pozytywne rodzicielstwo”.
• „Stworzenie zintegrowanego placu zabaw i boiska
sportowego „Kids Land” (Czyhyryńska). Powstało
też miejsce do prowadzenia zajęć z arteterapii.
• „Mobilne usługi socjalne dla rodzin/osób w trudnej sytuacji życiowej” (Terniwska). Powstała interdyscyplinarna grupa specjalistów przeszkolonych
do pracy z różnymi kategoriami odbiorców. Żeby
usługi docierały do jak największej liczby potrzebujących, grupę wyposażono w samochód i rowery.

Obwód żytomierski
• „Pokój Wypoczynku” (Chorosziwska). Odbywają się
w nim spotkania, szkolenia i warsztaty dla niepełnosprawnych dzieci oraz ich rodziców.
• „Ośrodek pobytu czasowego we wsi Sokołów dla
osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej”
(Kurneńska) [2.].
• „Stworzenie warunków niezbędnych do realizacji kompleksowych i wysokiej jakości
usług rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w Przedsiębiorstwie Komunalnym
„Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych” (Horodnicka). Został zakupiony
specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny.
• „Reaguj na czas – ratuj życie!” (Semeniwska).
Mieszkańcom hromady została zapewniona kompleksowa pomoc w przypadku przemocy w rodzinie.
Stworzono Mobilne Pogotowie Ratunkowe, które
składa się z 10 specjalistów z różnych dziedzin.
Przeprowadzono cykl warsztatów dla członków pogotowia i zakupiono pojazd, który pomoże im szybciej dotrzeć do ofiar przemocy w rodzinie.

Obwód winnicki
• „Aktywny wypoczynek – gwarancja zdrowego
społeczeństwa” (Hniwańska). Hromada stworzyła
plac zabaw z urządzeniami do ćwiczeń na świeżym
powietrzu i sprzętem rekreacyjno-sportowym dla
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.
• „Jakościowe usługi socjalne bliskie mieszkańcom”
(Woronowycka). Powstały „pokoje usług społecznych” w czterech sołectwach hromady – filie
Centrum Usług Socjalnych. Ułatwiło to korzystanie
z usług społecznych osobom spoza Woronowycka.
Pracownikom socjalnym hromada zakupiła rowery, dzięki czemu mogą szybciej dojechać do
potrzebujących.
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PROJEKT PILOTAŻOWY

Indywidualna facylitacja hromad w lepszym zarządzaniu
usługami społecznymi
Hromady z obwodu czernihowskiego pracują z Fundacją Solidarności Międzynarodowej
w obszarze usług społecznych od 2019 roku
i przeszły cykl projektowy opisany na poprzednich stronach. W toku realizacji projektu zostały zidentyfikowane tematy, które są kluczowe
z punktu widzenia zarządzania usługami społecznymi i wymagają zdobycia dodatkowych
kompetencji. Odpowiedzią na to był zrealizowany w 2021 roku projekt, który miał na celu zbudowanie kompetencji w zakresie budżetowania
i planowania usług oraz strategii diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych.
Działania obejmowały pogłębioną współpracę indywidualną z hromadami i uczestnictwo
w Funduszu Małych Projektów oraz wsparcie
konsultacyjne Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy (MPS). Projekt miał charakter pilotażowy i był kolejną cegiełką, jaką Fundacja
dołożyła do reformy systemu świadczenia usług
społecznych w Ukrainie.

Okres realizacji: 2021
Partnerzy w Ukrainie: 6 hromad
z obwodu czernihowskiego,
Ministerstwo Polityki Społecznej
Ukrainy
Partnerzy w Polsce: eksperci –
Mirosław Olczak, Katarzyna Rostek
– wiceburmistrz miasta Kobyłki,
Krzysztof Bejmert, dyrektor MOPS
w Sieradzu, Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej
Fiansowanie: Polska pomoc (MSZ RP)
Wartość: 280 475 zł
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Szkolenia na miarę
Ze względu na pilotażowy charakter, do udziału w projekcie Fundacja zaprosiła sześć hromad: Menską, Niżyńską, Osterską, Pryłucką,
Sośnicką i Snowśką. Następnym krokiem była
pogłębiona analiza potrzeb, określenie priorytetowych obszarów do dalszej pracy oraz seria
czterech spotkań przygotowujących hromady
do pracy indywidualnej z ekspertami. Pierwsze,
przeprowadzone w Czernihowie przez wiodącego eksperta projektu Mirosława Olczaka, było
poświęcone tematom takim, jak: planowanie
i koszty usług społecznych, efektywność i jej
znaczenie w usługach, wskaźniki ilościowe i ich
wykorzystanie, zintegrowane podejście w rozwiązywaniu problemów społecznych. Kolejne
spotkania, prowadzone online przez ekspertów
ukraińskich, dotyczyły opracowania strategii
rozwoju hromad przewidującej angażowanie inwestycji, budżetowanie usług społecznych przy
deficycie środków oraz przedsiębiorczości społecznej i opracowanie projektu w postaci planu
biznesowego przedsiębiorstwa społecznego.

•
•

•

•

naturalna, czyli w pracach, których podopieczni nie są w stanie sami wykonać)
i zakończyły się opracowaniem kalkulacji
wartości dwóch z ww. usług.
Osterska stworzyła plan udoskonalenia
usług społecznych na lata 2021–2025.
Pryłucka rozszerzyła swoją strategię rozwojową o nowy cel strategiczny – rozwój usług
w sferze społecznej oraz wdrożenie nowych
technologii i metodyk.
Snowśka zaktualizowała jeden z celów
strategicznych („Zintegrowana hromada:
rozwój kapitału ludzkiego w oparciu o aktywność publiczną, zapewnienie dostępu
do usług społecznych, dobre rządzenie,
przekazywanie tradycji Siewierskiego
Polesia”).
Sośnicka zaktualizowała strategię swojego
rozwoju w dziedzinie usług społecznych.

Wsparcie ministerstwa
W odpowiedzi na prośbę Ministerstwa Polityki
Społecznej Ukrainy (MPS), Fundacja zorganizowała konsultacje prawne dla pracowników
MPS. Spotkania w trybie online przeprowadzili eksperci Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej (MPiRS) dzieląc się polskimi doświadczeniami w świadczeniu usług społecznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
– przedstawili warunki prawne, ustawodawstwo
i rolę MRiPS, sposoby finansowania usług i odpłatność za nie oraz wymagania odnośnie do
odbiorców.
Drugim tematem konsultacji była opieka długoterminowa nad osobami starszymi, w tym
z demencją: system organizacji opieki, programy Opieka 75+, usługi dla osób niepełnosprawnych, finansowanie, odpłatność usług.
Wnioski z konsultacji stanowią gotowe wskazówki do opracowania mechanizmów finansowania i kryteriów odpłatności usług dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz dla osób
starszych potrzebujących ciągłej opieki.

Rezultaty konsultacji
Każda z sześciu hromad odbyła serię konsultacji indywidualnych z ekspertami – Ołeną Bałujewą i Wołodymyrem Proskurninem; dodatkowo
dwie hromady konsultowały się z praktykiem
z polskiego samorządu lokalnego – Katarzyną
Rostek, wiceburmistrz Miasta Kobyłki. W efekcie konsultacji, hromady poprawiły swoje
umiejętności w świadczeniu usług.
• Menska opracowała strategię rozwoju usług
społecznych, która została włączona do
zaktualizowanej strategii rozwoju hromady.
Oprócz tego, przygotowała kalkulację usługi
„Pralnia socjalna”, uruchomionej w ramach
Funduszu Małych Projektów.
• Niżyńskiej konsultacje pomogły w implementacji państwowych standardów
czterech nowych usług (opieka dzienna,
opieka w domu, adaptacja socjalna, pomoc
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Fundusz Małych Projektów:
zrealizowane projekty hromad
Podobnie jak w latach poprzednich, hromady
miały możliwość pozyskania dofinansowania na
wdrożenie praktycznych rozwiązań z zakresu
usług społecznych. Do dofinansowania zostały
wybrane trzy inicjatywy, które przyczyniły się
do rozszerzenia palety świadczonych usług
w samorządach. Tworząc ich koncepcję, samorządy kierowały się wynikami przeprowadzonych wśród mieszkańców ankiet oraz swoimi
dokumentami strategicznymi.
Całkowity koszt projektów to 208 221,57 zł,
przy czym udział wkładu własnego hromad wyniósł średnio 12,5% (przy wymaganych 10%).

Projekty zrealizowane przez hromady:
• Pralnia socjalna „Godne Życie” (Menska) –
wyposażona w trzy duże pralki automatyczne
i suszarkę – służy mieszkańcom z terenów wiejskich, gdzie nie jest doprowadzony wodociąg
i nie mogą oni używać pralek automatycznych.
Jeśli sam podopieczny nie jest w stanie dostarczyć rzeczy do prania, przynosi je i odnosi pracownik socjalny.
• Hub społeczny „Jesteśmy Razem” (Niżyńska).
To miejsce spotkań dla mieszkańców, gdzie prowadzone są dla nich zajęcia, dyskusje o problemach hromady, między innymi o udoskonaleniu
usług społecznych itp.
• Od wieku starzenia się do wieku szczęścia
(Snowśka). Hromada stworzyła przestrzeń
integracyjną dla osób starszych i z niepełnosprawnościami, w której są stosowane innowacyjne metody pracy, bo wiek emerycki to nie
wiek „dożywania”, a najważniejszy wiek życia.
Seniorzy mogą się nie tylko spotkać, ale też
skorzystać z masaży, poćwiczyć, wypożyczyć
narty czy kijki do nordic walking, a na zewnątrz
ośrodka skorzystać z trenażerów, stołów z szachami i odpocząć w altance.
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Wsparcie reformy systemu ochrony
i bezpieczeństwa ludności
PROJEKT PILOTAŻOWY

Pogromcy ognia. Poprawa systemu ochrony ludności
w Ukrainie na poziomie lokalnym
Ochrona ludności i poprawa bezpieczeństwa to
kolejny obszar, obok usług społecznych i szkolnictwa zawodowego, który Fundacja Solidarności Międzynarodowej wspiera w ramach reformy decentralizacyjnej w Ukrainie. Zakłada
ona przekazanie hromadom zadań z zakresu
ochrony ludności. Ukraina, wzorem Polski i innych państw Unii Europejskiej, postanowiła
szukać wsparcia dla państwowych służb ratowniczych wśród ochotników. Celem pilotażowego
projektu FSM jest wsparcie budowy systemu
ochrony bezpieczeństwa ludności na poziomie
lokalnym (ochrona przeciwpożarowa, zwalczanie i prewencja katastrof i klęsk żywiołowych,
pomoc ratownicza) zgodnie z międzynarodowymi standardami.
W 2021 roku polscy i ukraińscy specjaliści
wspólnie pracowali nad koncepcją przystosowania do lokalnych warunków polskiego modelu OSP, który ma zwiększyć skuteczność działań
ukraińskich jednostek strażackich, szczególnie
na terenach wiejskich. Jej wdrożeniem zajmują
się hromady. Jednocześnie – wraz z Państwową Służbą ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS)
– eksperci FSM przygotowywali propozycje
zmian w ukraińskim prawodawstwie regulującym działania ochotniczych straży pożarnych.
Ramy instytucjonalne wzajemnym relacjom
nadano 29 lipca 2021 roku podpisując memorandum o współpracy między FSM a Państwową Służbą ds. Sytuacji Nadzwyczajnych
Ukrainy. W listopadzie zostało z kolei podpisane memorandum z U-LEAD with Europe,
aby włączyć projekt w szersze ramy unijnego
wsparcia dla Ukrainy.

Okres realizacji: 2021–2023

2021

2023

Partnerzy w Ukrainie: Państwowa Służba
ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy
(DSNS), Stowarzyszenie Ochotniczych
Straży Pożarnych, hromady
Partnerzy w Polsce: Państwowa Straż
Pożarna, OSP w Ożarowie Mazowieckim,
Niepokalanowie, Nowym Worowie,
Zaborowie (gmina Leszno), Borzęcinie
(gmina Stare Babice), PSP w Błoniu,
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpożarowej w Józefowie, Szkoła
Główna Służby Pożarniczej w Warszawie,
Ośrodek Szkolenia PSP wraz z poligonem
w Pionkach, Urząd Miejski w Ożarowie
Mazowieckim
Finansowanie: Polska pomoc (MSZ RP)
Wartość: 547 232 zł

20 hromad
10 obwodów
4 wizyty studyjne do Polski dla 59 osób
5500 folderów informacyjnych o ruchu
OSP dla hromad w całej Ukrainie
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Identyfikacja potrzeb i rekrutacja
hromad

współpracy oraz koordynacji w ramach regionu
z innymi hromadami, DSNS, administracją państwową. Ostatecznie do udziału w projekcie wybrano 20 hromad z 10 obwodów: chersońskiego,
czerkaskiego, iwano-frankowskiego, lwowskiego, ługańskiego, połtawskiego, rówieńskiego,
sumskiego, zakarpackiego i żytomierskiego.
Przeszły one również wstępny audyt możliwości
finansowych i kadrowych.

W czerwcu rozpoczęto rekrutację hromad.
Z uwagi na duże zainteresowanie, Fundacja
przeprowadziła dodatkową sesję informacyjną,
w czasie której zespół projektowy odpowiadał
na pytania hromad – wzięło w niej udział ponad 500 uczestników, w tym z DSNS i innych
agencji centralnych. Druga sesja została przeprowadzona na prośbę zaporoskiej administracji obwodowej DSNS i hromad z tego obwodu.
Zainteresowanie tematyką ochrony ludności
w hromadach wraz z promocją projektu zaowocowały pozyskaniem 249 wniosków aplikacyjnych (17% ogółu hromad w Ukrainie).
Wybór hromad odbywał się dwuetapowo.
Najpierw, na podstawie szczegółowych informacji z ankiet, wybrano 45 hromad spełniających kryteria brzegowe – w tym demograficzne,
infrastrukturalne i ekonomiczne, z kluczowym
elementem w postaci poprawy czasu dojazdu
do zdarzeń z miejsca stworzenia nowej OSP.
Drugi etap polegał na wizytach w hromadach
w celu weryfikacji danych podanych w ankietach oraz stanu dokumentacji dotyczącej ochrony ludności, infrastruktury technicznej, poziomu potrzeb i motywacji w hromadzie i stopnia

Szkolenia i konsultacje
• Przeprowadzono szkolenia w zakresie tworzenia drużyn młodzieżowych, pakietu dokumentacji do tworzenia OSP i spotkania na
temat polskich doświadczeń (z praktykami
z Polski). Webinar, zorganizowany wspólnie
ze Związkiem Hromad Ukrainy przyciągnął
ponad 200 uczestników instytucjonalnych.
Łącznie odbyły się cztery takie spotkania,
a udział w nich wzięło ponad 320 osób.
• Zespół projektowy udzielał konsultacji
DSNS w sprawie tworzenia serwisu dla hromad. Przejęto także domenę do umieszczenia projektowej bazy danych, która zostnie
uruchomiona w 2022 roku.
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• Na prośbę DSNS zespół projektowy i eksperci konsultowali treść folderów informacyjnych o ruchu OSP, które zostały
zaprezentowane na konferencji o bezpieczeństwie w hromadach z udziałem prezydenta, premiera, ministra spraw wewnętrznych i wiceministra rozwoju regionalnego
Ukrainy.

przyjęły budżety uwzględniając w nich środki
na tworzenie OSP.
Na podstawie opracowanej metodologii
sporządzania planów bezpieczeństwa i kompletnego pakietu lokalnych aktów prawnych,
dokumentów statutowych i procedur do tworzenia OSP, w 2022 roku hromady miały pracować nad lokalnymi planami bezpieczeństwa.
Reformatorskie, systemowe działania zostały
jednak brutalnie przerwane, a strażacy-ochotnicy przedwcześnie zmuszeni do wykorzystania
świeżo nabytej wiedzy w walce z zagrożeniami
życia i zdrowia mieszkańców. Ich bohaterską
walkę ze zniszczeniami zadanymi przez rosyjskie wojska na bieżąco relacjonuje Państwowa
Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Poprawa środowiska prawnego
Zebrane przez ukraińskie Stowarzyszenie OSP
w latach 2018–2020 informacje od 36 hromad
o zapisach i procedurach, które hamują rozwój
OSP, zostały uzupełnione i rozszerzone o informacje pozyskane podczas audytu hromad, co
pozwoliło na opracowanie pakietu rekomendacji zmian w ustawodawstwie. W październiku,
na polecenie szefa DSNS, stworzono komisję
państwową, z udziałem ekspertów z FSM, wyznaczoną do rozwoju OSP. Komisja opracowała
pakiet rekomendacji.
W końcu listopada zespół ekspertów przygotował wskazówki metodyczne dotyczące
tworzenia lokalnych pakietów dokumentacji
planistycznej i technicznej w zakresie ochrony ludności w hromadach wraz z metodyką jej
wdrażania. Ponadto, na podstawie analizy dokumentacji działających OSP i konsultacji z hromadami, zespół przygotował wzorcowy zestaw
lokalnych aktów prawnych, dokumentów statutowych i procedur do stworzenia w nich OSP.

Doposażanie strażaków w sprzęt
W grudniu 2021 roku Fundacja zakupiła
pierwszą część pakietu ze sprzętem ochrony
osobistej strażaka-ochotnika i rozdystrybuowała wśród hromad, które sformowały grupy inicjatywne. Były to kominiarki, kombinezony strażackie, rękawice (o łącznej wartości
125 tys. zł).
Po agresji Rosji na Ukrainę, Fundacja kontynuuje przekazywanie partnerskim hromadom
sprzętu strażackiego pozyskiwanego od
donatorów.

Nowe OSP
W hromadach powstały grupy inicjatywne
złożone z 12 ochotników – kandydatów na
członków OSP. Zespół projektowy w listopadzie i grudniu monitorował proces przyjmowania budżetów przez hromady na rok 2022,
by uwzględniły one wydatki na nowe jednostki
OSP, czyli na remont i przystosowanie budynków, ubezpieczenie ochotników, sprzęt ochrony
osobistej strażaka i narzędzia pomocnicze, obsługę wozu strażackiego itp. Wszystkie hromady
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Polskie know-how
– wizyty studyjne
Wizyty studyjne były ważną częścią projektu
i wzięli w nich udział przedstawiciele hromad
oraz tworzonych OSP. Ich program obejmował wizyty między innymi w jednostkach
Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej
Straży Pożarnej oraz w samorządach. Do
głównych tematów należały: rola samorządu w bezpieczeństwie lokalnym, pożarowa
prewencja społeczna, mechanizmy finansowania, zasady włączania OSP do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, dowodzenie
i zasady współdziałania PSP i OSP na miejscu działań ratowniczych. Były też warsztaty
i pokazy działań ratowniczych w OSP. Sporo
czasu poświęcono przygotowaniu lokalnych
dokumentacji planistycznej i technicznej
dotyczącej ochrony ludności oraz diagnozie
bezpieczeństwa lokalnego jako elementu przygotowania strategii poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców.
Osobną wizytę zorganizowano dla przedstawicieli DSNS. Obejmowała ona elementy
szkoleniowe dla hromad, a dodatkowo zagadnienia dotyczące zadań PSP na rzecz rozwoju
OSP, nabywania kwalifikacji i doskonalenia
umiejętności ratowniczych przez strażaków-ochotników, a także komputerowych symulacji pożarów jako elementu doskonalenia umiejętności strażaków-ochotników. Oficerowie
DSNS odwiedzili też Centrum NaukowoBadawcze Ochrony Przeciwpożarowej
w Józefowie, siedzibę i poligon Szkoły
Głównej Służby Pożarniczej oraz ośrodek treningowy z poligonem w Pionkach.
Po wizytach studyjnych powstało wiele artykułów i 20 filmów wideo, które zostały opublikowane na najważniejszych ukraińskich państwowych portalach informacyjnych: www.
decentralization.gov.ua i www.ukrinform.ua.
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Wsparcie reformy szkolnictwa zawodowego
PROGRAM

EU4Skills: Better Skills for Modern Ukraine
W 2021 roku wsparcie reformy systemu kształcenia zawodowego (VET) w Ukrainie, w ramach
programu EU4Skills, było jednym z priorytetowych kierunków działalności Fundacji. Celem
programu, trwającego od 2019 roku, jest poprawa jakości i uatrakcyjnienie oferty edukacji
zawodowej poprzez dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy, szkolenie kadry zarządzającej i nauczycieli szkolnictwa zawodowego oraz
modernizacja wybranych ośrodków kształcenia zawodowego w siedmiu obwodach pilotażowych: czerniowieckim, lwowskim, mikołajowskim, połtawskim, rówieńskim, winnickim
i zaporoskim.
W ubiegłym roku Fundacja realizowała działania w ramach drugiego etapu tzw. polskiego
komponentu EU4Skills, obejmującego tworzenie regionalnych planów rozwoju szkolnictwa
zawodowego, tworzenie systemów informacji
o lokalnych rynkach pracy (LMIS), rozwój systemu orientacji i poradnictwa zawodowego,
reformę mechanizmu finansowania VET oraz
systemu jego wieloletniego budżetowania.

Okres realizacji: 2019–2023
2021

2023

Partnerzy Międzynarodowi: Deutsche
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), Kreditanstalt
für Wiederaufbau KKfW) oraz instytucje z krajów współfinansujących
EU4Skills
Partnerzy w Ukrainie: obwody,
Ministerstwa: Gospodarki, Oświaty,
Finansów; Nowa Agencja Kwalifikacji
Ukrainy, Państwowa Służba
Zatrudnienia
Partnerzy w Polsce: Ministerstwa:
Edukacji i Nauki, Funduszy i Polityki
Regionalnej oraz Rodziny i Polityki
Społecznej; Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego,
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku,
urzędy Miasta Stołecznego
Warszawy i Miasta Gdańska, Instytut
Badań Edukacyjnych, organizacja
„Pracodawcy Pomorza”; w Gdańsku
– Zespół Szkół Samochodowych im. 1
Brygady Pancernej oraz Zespół Szkół
Morskich, w Warszawie – Zespół Szkół
nr 34 im. Mieszka I oraz Technikum
Kinematograficzno-Komputerowe

22 obwody Ukrainy zaangażowane
w program EU4Skills
47 szkoleń/warsztatów – 1600 odbiorców
10 konferencji – 406 uczestników

Eksperci – polscy i ukraińscy

2 wizyty studyjne do Polski –
28 uczestników

Finansowanie: UE i jej państwa członkowskie: Niemcy, Finlandia, Polska
i Estonia

>1000 przeszkolonych nauczycieli

Wartość: 3 680 000 zł
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LEGENDA:

Obwody objęte programem
EU4SkilLs od 2019 roku
(winnicki, połtawski,
zaporoski, rówieński, lwowski,
czerniowiecki i mikołajowski)

Obwody objęte badaniami
rynku pracy w 2021 roku
(wymienione w 1. kolumnie
oraz odeski, kirowohradzki
i dniepropietrowski)

Obwody, które dokonały
analizy SWOT
(tarnopolski, zakarpacki,
czernihowski, sumski,
żytomierski)

Polskie inspiracje
Zorganizowano dwie tygodniowe wizyty studyjne
do Polski dla 28 uczestników.
Pierwsza – w Warszawie i Gdańsku – dla delegacji Ministerstwa Oświaty Ukrainy i kierownictwa
obwodowych departamentów oświaty, dotyczyła
współpracy międzyinstytucjonalnej i międzyresortowej oraz współpracy z przedsiębiorcami na rzecz
rozwoju szkolnictwa zawodowego. Druga wizyta,
w Krakowie, była przeznaczona dla przedstawicieli
ukraińskich służb zatrudnienia i poświęcona wykorzystywaniu przez polskie instytucje publiczne
(urzędy, szkoły) i przedsiębiorców informacji o potrzebach lokalnego rynku pracy.
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Osiągnięte w 2021 roku rezultaty to kamienie milowe reformy szkolnictwa zawodowego
w zakresie, za który odpowiadała Fundacja.
Rezultaty działań są następujące:

• Siedem regionów Ukrainy posiada strategie rozwoju szkolnictwa zawodowego,
odpowiadające potrzebom rynku pracy
w regionie. Mają one stanowić przykład
dla pozostałych regionów w kraju. Eksperci
FSM wspierali Regionalne Rady ds. Szkolnictwa Zawodowego we wdrażaniu planów
dotyczących rozwoju przedsiębiorczości
młodzieży i włączania szkół zawodowych do
międzynarodowych programów wymian.
Dodatkowo przygotowali 10 projektów
współpracy polskich i ukraińskich szkół,
które zostały złożone na konkurs w programie Erasmus+ na początku 2022 roku.
Ruszyły również prace nad tworzeniem
planów rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz regionalnych analiz systemu tego
szkolnictwa w kolejnych pięciu obwodach.
Analizy SWOT (mocnych i słabych stron)
przeprowadzili wraz z ekspertami nowi
partnerzy z obwodów: tarnopolskiego, zakarpackiego, czernihowskiego, sumskiego
i żytomierskiego.

• 10 regionów Ukrainy posiada system
informacji o regionalnym rynku pracy.
Fundacja rozpowszechniła w całej Ukrainie wyniki badań pracodawców z siedmiu
pilotażowych obwodów (6000 ankietowanych) i absolwentów szkół zawodowych
(10000 ankietowanych), przeprowadzonych
w 2020 roku. Poza konferencjami (głównie
online) i spotkaniami, opracowanie badań
zostało zwizualizowane i zamieszczone na
stronie EU4SKILLS | Державний центр
зайнятості (dcz.gov.ua). W 2021 roku
kolejna tura badań objęła 10 000 pracodawców oraz 13 000 absolwentów nie tylko
z siedmiu obwodów priorytetowych, lecz
także z trzech kolejnych: odeskiego, kirowohradzkiego i dniepropietrowskiego. Ich
wyniki, opracowane wspólnie z Państwową Służbą Zatrudnienia Ukrainy (PSZ), są
dostępne pod wyżej ww. linkiem. Pozwalają
one prześledzić zapotrzebowanie na konkretne zawody w obwodach oraz tendencje
zmian. Ponadto eksperci FSM przeszkolili
pracowników PSZ w metodologii badań
rynku pracy i wykorzystaniu ich wyników
(dziewięć szkoleń dla blisko 300 pracowników). Ministerstwo Gospodarki Ukrainy
zatwierdziło przygotowany przez ekspertów projekt ramowej metodologii analizy
regionalnych rynków pracy i przekazało do
prac grupie roboczej przy Radzie Ministrów
Ukrainy. By informacje o rynku pracy były
komplementarne, Narodowa Agencja Kwalifikacji Ukrainy, przy wsparciu ekspertów
FSM, stworzyła bazę zawierającą dane z Narodowego Urzędu Zatrudnienia i Funduszu
Emerytalnego Ukrainy, a jej pracownicy
zostali przeszkoleni w interpretacji i wykorzystaniu tych zbiorczych danych.

• Szkolnictwo zawodowe finansowane
wielokanałowo, przy współpracy władz
regionalnych i przedsiębiorców. Ministerstwo Oświaty oraz Ministerstwo Finansów
Ukrainy otrzymały od FSM cztery rekomendacje zmian w finansowaniu VET:
• zmianę formuły finansowania praktyk
zawodowych,
• propozycję wprowadzenia stałej formuły
finansowania działalności szkół w ramach
„porządku regionalnego”,
• propozycję zróżnicowania wydatków na
szkolnictwo ze względu na różne grupy nauczanych zawodów,
• propozycję modyfikacji działań krajowych („porządek państwowy” i finansowanie ośrodków szkolenia praktycznego)
i przekształcenia programu w środek stymulacyjny do modernizacji treści i metod
nauczania.
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Zastępca lidera ekspertów w polskim komponencie projektów, Hennadij Rusanow, został
członkiem Prezydenckiej Rady ds. Szkolnictwa
Zawodowego, gdzie między innymi są opracowywane rozwiązania legislacyjne dla ww.
propozycji reform finansowych.

w Ukrainie absolutne novum. Ministerstwo
Oświaty zatwierdziło wprowadzenie poradnictwa do szkół powszechnych jako elementu programu reformy oświaty „Nowa
ukraińska szkoła” oraz „eksperyment oświatowy” w zakresie orientacji zawodowej.
Dokumentację przygotowali eksperci FSM.
Do udziału w eksperymencie włączono
44 szkoły z siedmiu obwodów priorytetowych EU4Skills oraz z obwodu kijowskiego.
Ponad 1000 nauczycieli z ośmiu regionów
objętych eksperymentem wzięło udział
w szkoleniach na temat orientacji zawodowej. Zostały również opracowane programy
nauczania w zakresie orientacji zawodowej
w szkołach powszechnych od 1 do 9 klasy. Podręczniki dla klas 1–4 trafiły już do
uczniów. Powstał też portal internetowy
https://www.kariera.in.ua/uk/, na którym
są zamieszczane materiały edukacyjne dla
nauczycieli.

• Budżety VET, na poziomie krajowym
i regionalnym uwzględniające potrzeby rynku pracy i koszty przygotowania
pracowników różnych grup zawodowych.
W czerwcu Fundacja przekazała Ministerstwu Oświaty Ukrainy pakiet propozycji
dotyczących wdrożenia wieloletniego
budżetowania szkolnictwa zawodowego
w regionach. Znalazły się w nim również
symulacje efektów implementacji tych
propozycji.
• Ukraina zaczęła wprowadzać system
poradnictwa zawodowego. Moduł poświęcony poradnictwu zawodowemu to

Я досліджую світ професій

МАНДРІВНІ
ПРОФЕСІЇ
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Я досліджую світ професій

працюємо
з природою

7400 egzemplarzy podręczników orientacji zawodowej trafiło
do uczniów klas 1-4. Są również dostępne online.
2021
1
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PROJEKT PILOTAŻOWY

Zarządzanie jakością poprzez wdrożenie Wspólnej
Metody Oceny (CAF) w sektorze publicznym Ukrainy
Reforma decentralizacyjna nie ogranicza się
do wzmocnienia pozycji samorządów. Wiąże
się z nią również konieczność wypracowania
zasad, według których będzie oceniana praca
lokalnych urzędów i instytucji świadczących
usługi społeczne. Ma temu służyć stosowane
w krajach Unii Europejskiej narzędzie CAF
(z ang. Common Assessment Framework), czyli
Wspólna Metoda Oceny. Zainteresowanie Ukrainy tą metodą sięga 2019 roku, a jego przejawem
było ubieganie się przez Państwową Agencję
ds. Służby Cywilnej Ukrainy (NADS) w Brukseli o przyznanie statutu obserwatora w Grupie
Roboczej narodowych korespondentów CAF
EUPAN. Starania te zakończyły się sukcesem.
Jednocześnie Centrum Dostosowania Służby
Publicznej Ukrainy do Standardów UE – jednostka NADS – otrzymało status krajowego korespondenta CAF w Ukrainie. Jednym z jego

Okres realizacji: 2021
Partnerzy w Ukrainie: Państwowa
Agencja ds. Służby Cywilnej Ukrainy
(NADS), hromady z obwodu
czernihowskiego
Partnerzy w Polsce: główny ekspert
projektu – Sławomir Wysocki
Finansowanie: Polska pomoc (MSZ RP)
Wartość: 99 550 zł

głównych zadań jest opracowanie możliwości
adaptacji unijnych standardów oceny administracji do ukraińskiej rzeczywistości, a następnie wdrożenie ich w życie na poziomie
lokalnym.

W czerwcu zostało podpisane memorandum o współpracy FSM
i Państwową Agencją ds. Służby Cywilnej Ukrainy (NADS) w zakresie
dzielenia się polskimi doświadczeniami stosowania CAF na szczeblach
centralnym i lokalnym. Na zdjęciu Natalia Alyushina – szefowa NADS
i Rafał Dzięciołowski, prezes FSM.

21

Raport 2021

Projekt, ze względu na pilotażowy charakter,
był realizowany w doświadczonym we współpracy z Fundacją Solidarności Międzynarodowej obwodzie czernihowskim. Działania w 2021
roku koncentrowały się na wsparciu partnerów
w dostosowaniu metodyki wdrażania CAF do
kontekstu ukraińskiego. Celem głównym było
opracowanie metodyki zastosowania instrumentu CAF na poziomie lokalnym.
W kwietniu główny ekspert FSM, Sławomir
Wysocki, spotkał się z przedstawicielami hromad, by zbadać stan ich wiedzy i stopień gotowości do zastosowania CAF. W czerwcu Fundacja
podpisała memorandum o współpracy z NADS,
zakładające między innymi współpracę w zakresie dzielenia się polskimi doświadczeniami stosowania CAF na szczeblach centralnym
i lokalnym. Dla urzędników instytucji centralnych, centrów świadczenia usług administracyjnych i NADS eksperci FSM przeprowadzili

dwa szkolenia dotyczące wdrażania CAF (po 100
osób wzięło udział w każdym z nich).
We wrześniu, na polecenie kierownika
NADS, utworzono grupę roboczą (z udziałem
głównego eksperta FSM i koordynatora projektu Romana Shevchuna), która opracowała
rekomendacje metodyczne do zastosowania
CAF w hromadach. Pięć sesji grupy zakończyło
się przygotowaniem 38 stron rekomendacji.
W październiku, w Kijowie, odbyło się trzydniowe szkolenie dla regionalnych przedstawicieli NADS na temat technik doskonalenia
urzędników administracji według modelu CAF.
Mają oni odpowiadać za wdrażanie CAF w swoich obwodach. W szkoleniu wzięło udział 30
osób.
Fundacja zleciła również przetłumaczenie
podręcznika CAF-2020 na język ukraiński, co
ma uzupełnić lukę w zakresie dostępności materiałów dotyczących stosowania CAF.

Promocja CAF
Fundacja współorganizowała szereg konferencji i seminariów poświęconych tematyce CAF.
• Na międzynarodowej konferencji „Quality
Management through the implementation of
the Common Assessment Framework (CAF).
Best European practices”, koordynatorka
programu „Usługi społeczne” Monika Ołów
przedstawiła doświadczenia FSM w zakresie
dostosowania modelu CAF w świadczeniu
usług społecznych w Ukrainie.
• Rezultaty projektu, w tym metodyka wdrażania CAF, były także promowane podczas
corocznego Forum „Rozumowskie Spotkania”

w Czernihowie, z udziałem regionalnej administracji państwowej i samorządów.
• Fundacja współfinansowała coroczną
i największą w Ukrainie imprezę poświęconą
tematyce CAF – Forum Richelieu. Podczas
tej prestiżowej konferencji, w której udział
wzięło 120 osób z całego kraju, główny
ekspert projektu – Sławomir Wysocki,
przedstawił korzyści ze stosowania CAF dla
organizacji publicznych, a koordynatorka
projektu podsumowała działania FSM w sesji
przeznaczonej dla donatorów działających
w tematyce CAF w Ukrainie.
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Udoskonalenie systemu wsparcia psychologicznego
w hromadach świadczących usługi społeczne wobec
weteranów działań militarnych w strefie Operacji
Antyterrorystycznej/Operacji Sił Połączonych
(ATO/OSP)

cykl szkoleń
dla psychologów
z 6 hromad obwodu
czernihowskiego

+

wydarzenia
edukacyjno-integracyjne
organizowane przez
hromady

Ukraińscy weterani, objęci działaniami projektowymi, to przeważnie osoby dojrzałe, a nawet
młode, które uczestniczyły w toczących się od
2014 roku działaniach wojennych w Donbasie.
Borykały się z myślami samobójczymi, bezsennością, nadmierną drażliwością, poczuciem
niezrozumienia itd. To tylko niektóre z objawów zespołu stresu pourazowego (PTSD), który
często dotyka uczestników misji wojskowych.
Jego konsekwencją są: uzależnienia, rozpad
małżeństw, problemy z pracą czy z prawem,
a nawet samobójstwa.
Do udziału w pilotażowym projekcie zostało wybranych sześć hromad z obwodu czernihowskiego, z którymi Fundacja współpracuje
w ramach wcześniejszych projektów związanych z usługami społecznymi i które zgłosiły
gotowość do zajęcia się tematyką weteranów.
W obwodzie czernihowskim, zamieszkanym
przez blisko 200 tysięcy osób, 2,5 tysiąca stanowili weterani.

+

konsultacje
z Ministerstwem
ds. Weteranów

Okres realizacji: 2021
Partnerzy w Ukrainie: hromady z obwodu czernihowskiego, Ministerstwo
ds. Weteranów
Finansowanie: Polska pomoc
(MSZ RP)
Wartość: 108 573 zł

Były to hromady: Desniańska, Menska, Niżyńska, Sośnicka i Pryłucka.
Oprócz przedstawicieli hromad, udział
w szkoleniach brał psycholog z podkijowskiego miasteczka Sławutycz, oddelegowany przez
Ministerstwo ds. Weteranów.
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Szkolenia psychologów
Głównym działaniem projektowym była seria
szkoleń dla psychologów świadczących usługi
na terenie hromad, przeprowadzona na podstawie specjalnie stworzonego programu, połączona z superwizją grupową. Szkolenia prowadził
zespół ekspercki złożony z czterech ukraińskich
psychologów i trenerów specjalizujących się
w pomocy weteranom. Co ważne, część trenerów nabyła umiejętności dzięki uczestnictwu
w projektach finansowanych ze środków Polskiej pomocy w przeszłości.

Wydarzenie integracyjne
Aby wesprzeć pracę psychologów, hromady
zorganizowały wydarzenia integracyjne – weterani brali udział w akcjach kreatywnych wspólnie z dziećmi, młodzieżą i swoimi rodzinami.
Były to gry, zabawy, warsztaty z garncarstwa,
pokazy filmów. Działania takie sprzyjają akceptacji weteranów przez społeczności lokalne.
Łącznie wzięło w nich udział ponad 100 osób.
Odbiór wydarzeń był bardzo pozytywny, a ich
przebieg relacjonowały lokalne media.

Współpraca z Ministerstwem
ds. Weteranów
W rezultacie projektu został wypracowany mechanizm roboczej współpracy FSM z Ministerstwem ds. Weteranów i stworzona koncepcja
świadczenia usług dla nich na poziomie lokalnym. Wypracowano też pilotażowy mechanizm
współpracy z hromadami, które postanowiły
tworzyć system świadczenia usług weteranom
i ich rodzinom.
Ze względu na rosyjską agresję na Ukrainę, doświadczenia nabyte w trakcie realizacji tego
projektu są wykorzystywane w udzielaniu
wsparcia osobom, które ucierpiały w wyniku
wojny.

Wydarzenia integracyjne
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III.

Solidarni
z Białorusinami
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W 2021 roku Fundacja Solidarności
Międzynarodowej kontynuowała realizację założeń ogłoszonego w 2020 roku
programu „Solidarni z Białorusią”. Wspierała osoby represjonowane przez reżim
Aleksandra Łukaszenki, organizacje broniące praw człowieka, niezależne instytucje edukacyjne, organizacje społeczne
i środowiska prodemokratyczne, a także
inicjatywy na rzecz wolności słowa.

psychologów i innych specjalistów. To również
zorganizowanie usług tłumaczy i lekcji języka
polskiego, które przyspieszają adaptację. Ilustracją niech będą działania Centrum Wsparcia Cudzoziemców przy białostockiej Fundacji OKNO NA WSCHÓD – patrz na następnej
stronie.
Kolejnymi priorytetami FSM w 2021 roku
było wsparcie niezależnych inicjatyw medialnych przygotowujących rzetelne informacje
o sytuacji w Białorusi oraz wsparcie białoruskiej diaspory i organizacji społecznych, w tym
organizacji krzewiących białoruską kulturę i język. Fala represji wobec niezależnego środowiska dziennikarskiego w Białorusi sprawiła,
że wielu jego przedstawicieli również musiało
uciekać z kraju. Wyzwaniem stało się dla nich
kontynuowanie pracy w Polsce i informowanie
o tym, co naprawdę dzieje się w Białorusi. Trzeba było rozciągnąć nad nimi parasol ochronny,
zapewniając spokojne miejsce do pracy i rozwoju. Białoruskie środowisko medialne pokazało,
że potrafi się organizować i wspierać, a efektem
ich pracy były dziesiątki ekskluzywnych materiałów dziennikarskich.  
Organizacje społeczne otrzymały natomiast
wsparcie w budowaniu kompetencji przywódczych i cyfrowych.

Jak odnaleźć się w nowym, nieznanym kraju?
Jak załatwić wizę humanitarną, do jakich urzędów się udać, żeby zalegalizować swój pobyt
w Polsce? Gdzie szukać dachu nad głową i jakiegoś zajęcia? Jak zapewnić sobie podstawowe świadczenia medyczne? Jak znaleźć szkołę,
która przyjmie cudzoziemców? Gdzie starać się
o jakąś zapomogę? Gdzie szukać pomocy, by
odreagować traumatyczne przeżycia? Z tymi
i dziesiątkami innych pytań zwracali się zgłaszający się do partnerów Fundacji Białorusini,
którzy musieli opuścić swój kraj.
Wsparcie w zorganizowaniu życia w nowym
miejscu i w adaptacji ze środowiskiem to jeden
z podstawowych priorytetów działań Fundacji. Stąd tysiące udzielonych porad i konsultacji: przez prawników, doradców zawodowych,

Wsparcie adaptacji Białorusinów w Polsce

14 667 konsultacji indywidualnych (stacjonarnych i online)
773 godziny lekcji języka polskiego
1537 godzin zajęć edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci i młodzieży
około 3,3 mln interakcji i porad udzielonych przez aplikację mobilną
74 wydarzenia integracyjne
851 osób bezpośrednio wspartych finansowo lub rzeczowo,
w tym świadczenia medyczne oraz prawne, a także interwencyjne
zakwaterowanie
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Centrum Wsparcia Cudzoziemców przy białostockiej
Fundacji OKNO NA WSCHÓD
środowiska. O tym, że była to słuszna decyzja świadczy zaangażowanie się w te działania wcześniejszych podopiecznych Centrum,
którzy stworzyli przy Fundacji zespół samopomocowy. Jego członkowie wspierają nowo
przybyłych rodaków w adaptacji, wykorzystując własne doświadczenia.
Represje w Białorusi wciąż trwały, a ludzie
– mimo ograniczeń w przekraczaniu granicy
lądowej – nadal uciekali do Polski, przybywając na Okęcie i rozjeżdżając się po Polsce.
Trzeba było dostosować się do tej sytuacji
i zacieśnić współpracę z organizacjami wspierającymi Białorusinów w innych polskich
miastach oraz z białoruską diasporą.
Oferta Centrum była szeroko rozpowszechniana w mediach społecznościowych, aby
dotrzeć do jak największej liczby represjonowanych potrzebujących relokacji. Centrum
często jest dla nich pierwszym miejscem,
do którego się zwracają z prośbą o pomoc
w Polsce, a rosyjskojęzyczna wersja jego
strony internetowej znajduje się na pierwszym miejscu w wyszukiwarce Google po
wpisaniu do niej cyrylicą frazy „pomoc
Białorusinom w Polsce”.

Konsultanci Centrum i współpracujący z nimi
specjaliści kontynuowali swoje działania
z 2020 roku wspierające Białorusinów, którzy musieli opuścić swój kraj, aby mogli oni
postawić pierwsze kroki w nieznanej rzeczywistości – przejść przez procedury legislacyjne, zorientować się w realiach rynku pracy,
posłać dzieci do szkół. Podopieczni Centrum
otrzymali indywidualne wsparcie w postaci
konsultacji i doradztwa, a także zapomogi. Mieli też możliwość zadbania o swoją
równowagę psychiczną korzystając z usług
psychologów.
Dla wielu z nich najtrudniejszy okres po
przyjeździe minął, ale musieli zweryfikować
swoje plany dotyczące powrotu do kraju.
Najgorszym wyjściem w tej sytuacji byłoby
bierne czekanie. Fundacja zareagowała na
ten stan i w 2021 roku rozwinęła swoją ofertę wsparcia dla Białorusinów (Program pomocy Białorusinom – OKNO NA WSCHÓD,
onw.org.pl). Działania interwencyjne poparto, jak wcześniej, organizacją kursów języka
polskiego, a także wydarzeń integracyjnych
skierowanych do białoruskich rodzin, czyli
obrano kierunek na adaptację i konsolidację
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IV.

Mołdawia
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Fundacja Solidarności Międzynarodowej promuje ideę rozwoju opartego na
lokalnych zasobach i kierowanego przez
mieszkańców danego terenu jako bardziej
efektywną niż zarządzanie z góry. Przekazanie mieszkańcom miast i wsi narzędzi
do ich rozwoju, poprzez angażowanie
lokalnych społeczności, władz i organizacji, ma prowadzić do poprawy warunków
życia, a w dalszej perspektywie zachęcić
do pozostania w kraju i zapobiegać jego
wyludnianiu.

W 2021 roku Przedstawicielstwo FSM w Kiszyniowie kontynuowało upowszechnianie podejścia LEADER w rozwoju obszarów wiejskich
oraz program rewitalizacji i rozwoju miast. Oba
procesy weszły w kolejne etapy – instytucjonalizacji, czyli przejmowania odpowiedzialności za
wdrożenie danego podejścia i narzędzia rozwojowego przez instytucje państwowe i partnerów
społecznych.
Poza tymi dwoma wielkimi programami,
Przedstawicielstwo kontynuowało działania na
rzecz wzmacniania zaufania pomiędzy społecznościami lokalnymi z obu brzegów Dniestru.

Program rozwoju obszarów wiejskich
Wspólnie z aktywnymi osobami ze społeczności
lokalnych i partnerami, Fundacja Solidarności
Międzynarodowej realizuje program, którego
celem jest rozwój obszarów wiejskich poprzez
powstawanie nowych usług, dostosowanych do
potrzeb mieszkańców wsi, oraz nowych miejsc
pracy. Zaadaptowane do lokalnego kontekstu
europejskie rozwiązania rozwojowe mają stymulować mobilizację społeczności wiejskich
i ich rozwój ekonomiczny. Cele te FSM osiąga
stosując podejście LEADER – metodykę rozwoju
lokalnego, która polega na angażowaniu graczy
lokalnych w tworzenie strategii, podejmowanie
decyzji oraz alokację zasobów na rzecz rozwoju
poszczególnych obszarów wiejskich. Ta idea
została zaszczepiona w Unii Europejskiej już na
początku lat 90., a od 2017 roku, przy wsparciu
FSM, przenoszona jest do Mołdawii.
Decyzje o tym na co, i w jaki sposób przeznaczyć środki rozwojowe, zapadają w społeczności lokalnej – pod warunkiem że się zorganizuje w formę „partnerstwa”, czyli Lokalną
Grupę Działania (LGD). To grupa prywatnych
i publicznych uczestników działających jako
partnerzy, tworząca strategię i plan działań.

Złożona z praktyków, posiadająca uprawnienia
decyzyjne oraz swój budżet, LGD jest przykładem nowego modelu organizacji, która może
wpłynąć nie tylko na rozwój regionu, lecz także
na równowagę instytucjonalną i polityczną obszaru. Udział reprezentacji sektora prywatnego
w LGD jest nie mniejszy niż 50%.

Okres realizacji: od 2017

2021
Partnerzy w Mołdawii: LGD,
Krajowa Sieć LEADER, Ministerstwo
Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego,
parlamentarzyści
Finansowanie: Polska pomoc (MSZ
RP) – 25%, USAID – 25%, EuropeAid
– 50%
Wartość: 4 500 000 zł

29

Raport 2021

Podejście LEADER

LGD
partner
instytucjonalny

LGD

LGD

Krajowa
Sieć
LEADER

LGD

Od 2017 roku FSM aktywizuje społeczności
lokalne wspierając tworzenie, formalizowanie
i funkcjonowanie LGD, które zarządzają procesami rozwoju lokalnego.
Kiedy podejście LEADER było po raz pierwszy pilotowane, wraz z innymi partnerami na
rzecz rozwoju, Fundacja bezpośrednio wspierała tworzenie LGD i finansowała ich działalność,
przyczyniając się w ten sposób do wypracowania metody wdrożenia podejścia LEADER
w Mołdawii. Fundacja brała udział w przygotowaniu ustaw i innych aktów prawnych dotyczących podejścia LEADER, które pozwalają od

2022 roku na finansowanie z budżetu państwa
Lokalnych Grup Działania. Pierwsza ustawa
zakłada, że pięć procent z krajowego funduszu
rozwoju rolnictwa i środowiska wiejskiego zostanie skierowane do LGD.
Z kolei ustawa o lokalnej administracji publicznej umożliwia współpracę między sektorami publicznym i prywatnym. Jest to niezwykle
ważne, ponieważ w Mołdawii nie przeprowadzono jeszcze reformy decentralizacji systemu
władzy, ale po raz pierwszy stworzono możliwości do tego, by lokalne samorządy decydowały, na co wydadzą państwowe pieniądze.
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Wsparcie tworzenia środowiska prawnego i ram wdrożeniowych Krajowego
Programu LEADER

narzędzia polityki rozwoju obszarów wiejskich
w Mołdawii. Mołdawia stała się tym samym
pierwszym krajem spoza UE, który będzie wykorzystywał to podejście jako narzędzie polityki
rozwoju wsi.
Ustawa o LGD zobowiązała MRiPS do przygotowania aktów wykonawczych, dotyczących
rejestracji LGD jako podmiotów prawnych
i wdrożenia Krajowego Programu LEADER
(KPL). Przedstawicielstwo wsparło ministerstwo w opracowaniu regulaminu rejestracji
LGD (przyjęty i ogłoszony 21.10.2021 roku)
oraz Regulaminu Komisji Ministerialnej ds.
Rejestracji LGD, która rozpatruje wnioski o ich
rejestrację. Jednocześnie dwuosobowy zespół
(przedstawiciel FSM i KSL), wspierał 25 LGD
w przygotowaniu dokumentów niezbędnych
do rejestracji. Zespół przeprowadził 10 spotkań
na temat warunków rejestracji oraz konsultacje
indywidualne z LGD. Do końca roku zostały
przygotowane pełne pakiety dokumentów czterem LGD, a ich wnioski z prośbą o rozpatrzenie
rejestracji trafiły do ministerstwa na początku
2022 roku.

Pod koniec 2020 roku projekt ustawy o Lokalnych
Grupach Działania, przygotowany przy zaangażowaniu Przedstawicielstwa FSM i we współpracy z Krajową Siecią LEADER, został zgłoszony do rozpatrzenia przez mołdawski parlament
jako projekt rządowy (zgłoszony przez Ministerstwo Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego
– MRiPS). Ustawa została przyjęta jednogłośnie
i weszła w życie w czerwcu 2021 roku. W czasie
prac parlamentu nad ustawą, Przedstawicielstwo przeprowadziło szereg działań o charakterze rzeczniczym: brało udział w spotkaniach
z urzędami centralnymi, parlamentarzystami,
uczestniczyło w posiedzeniach komisji i podkomisji parlamentarnych, przygotowało noty informacyjne dla MRiPS i komisji parlamentarnej
oraz prowadziło kampanię na rzecz przyjęcia
ustawy promującą też samo podejście LEADER.
Przyjęcie ustawy o LGD zamknęło ważny etap
tworzenia środowiska prawnego, które umożliwia wykorzystanie podejścia LEADER jako
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W maju został powołany zespół ekspertów
ds. aktualizacji Lokalnych Strategii Rozwoju,
który wsparł 17 LGD w aktualizacji ich strategii. Eksperci przeprowadzili 25 spotkań z menadżerami LGD oraz około 100 indywidualnych
z ich członkami. Zbudowano w ten sposób
kompetencje LGD dotyczące przygotowania
strategii lokalnych oraz sieć ekspertów posiadających praktyczne doświadczenie w ich
opracowaniu.
Rozpoczęto też prace nad podręcznikiem dla
LGD dotyczącym wdrożenia Lokalnych Strategii
Rozwoju, bazującym na doświadczeniu FSM
w finansowaniu LGD (regulaminy, instrukcje
i wzory dokumentów wypracowane w ramach
wdrażanych funduszy itp.). Prace nad podręcznikiem będą kontynuowane po zakończeniu
prac nad rozporządzeniem ministra dotyczącym Krajowego Programu LEADER (dokumenty
muszą być spójne). Przedstawicielstwo uczestniczy także w pracach nad projektem rozporządzenia: przygotowało między innymi instrumenty symulacyjne, które pomogły określić
ramy finansowania LGD.
W październiku zakończyła się wspólna
praca FSM, Krajowej Sieci LEADER i LGD nad
podręcznikiem, w którym – krok po kroku –
został opisany proces tworzenia LGD (na bazie
metodyki wypracowanej w latach 2018–2019
przez FSM i przekazanej Sieci) oraz opracowania dokumentu strategicznego i rejestracji
LGD. Podręcznik zawiera też niezbędne wzory
dokumentów potrzebnych do działania LGD.
Został on zatwierdzony przez MRiPS.
Stworzenie środowiska prawnego i ram
wdrożeniowych dla podejścia LEADER oznacza, że instytucje państwowe i partnerzy społeczni przejmują odpowiedzialność za implementację tej metody rozwoju obszarów
wiejskich w Mołdawii.

Stworzenie ram prawnych
dla podejścia LEADER
Aby podejście LEADER mogło być wdrażane w praktyce, a inicjatywy Lokalnych
Grup Działania finansowane ze środków
publicznych, od początku 2020 roku
przyjęto szereg zmian w istniejącym
prawodawstwie:
1. Finansowanie programu LEADER
• Zatwierdzone 20.02.2020
• Obowiązujące od 14.04.2020
Maksymalnie 5% z krajowego funduszu
rozwoju rolnictwa i środowiska wiejskiego zostanie skierowane do LGD.
2. Możliwość przyłączenia się władz lokalnych do LGD
Ustawa o lokalnej administracji publicznej
umożliwia współpracę między sektorami
publicznym i prywatnym poprzez łączenie
się w LGD, co pozwala na finansowanie
ich działalności z budżetu lokalnego.
3. Ustawa o LGD
• Głosowanie na posiedzeniu rządu
16.02.2020
• Przyjęta przez parlament w pierwszym
czytaniu 4.03.2021
• Przyjęta przez parlament w drugim
czytaniu 9.04.2021
Ustawa opisuje procedury tworzenia, rejestracji, funkcjonowania i inne zagadnienia związane z działalnością LGD.

Pilotaż

Instytucjonalizacja

Strumieniowanie
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Ogłoszenie wyników
naboru wniosków dotyczących aktualizacji
Lokalnych Strategii
Rozwoju LGD.

Wsparcie Krajowej Sieci LEADER
Przedstawicielstwo FSM współtworzyło warunki do stopniowego przejmowania odpowiedzialności za wdrożenie podejścia LEADER przez
Krajową Sieć LEADER (KSL), skupiającą istniejące LGD. Fundacja wspierała dyrektora i zespół
Sieci w działaniu, prowadziła konsultacje metodyczne przy tworzeniu LGD, współpracowała nad tworzeniem ram wdrożeniowych oraz
dofinansowała projekty 17 LGD. Wsparcie FSM
przygotowuje Sieć do pełnienia roli gwaranta
procesu rozwojowego. KSL dysponuje spisaną
metodologią i metodyką tworzenia LGD oraz
planem działań (i budżetem na lata 2022–2023.
Ponadto ma zasoby kadrowe: dziewięcioosobowy zespół i 15 współpracowników (ekspertów
i facylitatorów), z których pięciu zdobyło doświadczenie w tworzeniu LGD i może wspierać
organizowanie się kolejnych.
Społeczności wiejskie (55% obszarów wiejskich) zwiększyły swoje kompetencje dotyczące
współudziału w lokalnych procesach rozwojowych, w tym praktyczne kompetencje dotyczące absorpcji środków w ramach mechanizmu LEADER oraz współzarządzania rozwojem
lokalnym.

Eudochija Chiriac ze wsi Cealîc, której manufaktura serowa otrzymała dofinansowanie
od FSM w ramach funduszu UE-LEADER
Inicjatywy Flagowe, promuje nie tylko swoje
sery (patrz na kolejnych stronach), lecz także
Krajową Sieć LEADER.
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Wsparcie LGD
Poprzez organizowanie konkursów grantowych i profilowanie funduszy, FSM szuka jak
najlepszych sposobów inwestowania środków
w przedsiębiorczość na terenach wiejskich, aktywizując przy tym społeczności lokalne.
W 2021 roku wdrażane były następujące
fundusze:
• UE-LEADER Fundusz Rozwoju Obszarów
Wiejskich 1.0 (maj 2020 – maj 2021). W jego
ramach, Fundacja dofinansowała kwotą 3,6
mln zł realizację 230 lokalnych projektów
rozwojowych w 22 LGD (wartość inwestycji
to około 5,2 mln zł). Ponad połowę projektów wdrożyli przedsiębiorcy (gospodarstwa
rolnicze, przedsiębiorstwa indywidualne,
małe i średnie firmy), jedną trzecią – instytucje publiczne (samorządy, szkoły, przedszkola), pozostałe – organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne.

Tomasz Horbowski, kierujący
kiszyniowskim biurem FSM,
podpisuje umowę z przedstawicielką LGD na dofinansowanie
projektu rozwojowego w ramach drugiej edycji UE-LEADER
Fundusz Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

• UE-LEADER Fundusz Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2.0 o budżecie 4,5 mln zł – został
uruchomiony w kwietniu 2021 roku. W jego
ramach 28 LGD przez 12–14-miesięcy będzie realizować projekty mikro o dofinansowaniu od 4,5 tys. do 18 tys. zł w ramach
działania aktywizacja oraz projekty małe
o dofinansowaniu od 22,5 tys. do 45 tys. zł
w ramach działania rozwój.

mleka poprzez modelowe zarządzanie pastwiskami. Realizacja 29 projektów trwała
od lipca do grudnia. Budżet: 405 tys. zł.
• UE-LEADER Inicjatywy Flagowe (IF).
To Fundusz pilotażowy, które celem było
zdobycie doświadczenia bezpośredniej
współpracy z przedsiębiorcami przez FSM
przy wdrożeniu większych projektów rozwojowych na obszarach wiejskich (dotacja
do 135 tys. zł). Projekty zrealizowano od
września 2020 do października 2021 roku,
a ich budżet wyniósł około 743 tys. zł. Spośród 10, potencjał na inicjatywy modelowe
ma pięć: manufaktura serowa, pszczelarska
grupa producencka, firma wykorzystująca
drony w rolnictwie, piekarnia społeczna, przydomowa oczyszczalnia ścieków
przy rodzinnym pensjonacie turystycznym i jej certyfikacja przez Inspektorat
Środowiskowy.

• UE-LEADER LGD Rozwiązania Modelowe.
To fundusz wspierający innowację i rozwój
LGD. Fundacja wsparła 6 LGD w naszkicowaniu dokumentu strategicznego (na 3
lata) oraz rocznego planu wdrożeniowego,
którego realizacja została dofinansowana.
Projekty dotyczyły między innymi: konceptualizacji i przygotowania wspólnego
produktu turystycznego na poziomie LGD,
zorganizowania grupy lokalnych producentów lawendy oraz inwestycji rozwojowych
w tym zakresie, wsparcia producentów
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Inicjatywy modelowe
Przykłady inwestycji dokonanych ze
środków funduszy (tytuły zawierają podlinkowane filmiki o inwestycjach):

Manufaktura serowa
Eudochija i Piotr Chiriac ze wsi Cealîc,
niedaleko od Komratu, rozbudowali
niewielki warsztat produkcji serów: zaadaptowali pomieszczenie i kupili odpowiedni sprzęt. Swoje sery sprzedają do
supermarketów. Teraz myślą o agroturystyce, organizowaniu degustacji i założeniu małego sklepiku.

Farma pszczół
Michaj Boznanu z wioski Mingir, położonej w malowniczym rejonie Hîncești,
30 km na południowy wschód od
Kiszyniowa, odwiedzał wzorcowe farmy
pszczelarskie w Europie i USA i stwierdził, że u siebie też może taką założyć.
Rozbudował swoją niewielką pasiekę
z dwiema rodzinami pszczół, zainicjował
hodowlę królowych autochtonicznej rasy
pszczół i wspólnie z sąsiadami zaczął
tworzyć pszczelarską grupę producencką.

Drony w rolnictwie
Przedsiębiorstwo Aleksandra Casapu do
nawadniania, nawożenia pól i oprysków
roślin wykorzystuje najnowsze zdobycze
techniki, czyli drony. Tradycyjna technika potrzebuje ogromnej ilości wody, od
300 do 500 litrów na hektar. Z dronem
zużywa się od pięciu do 20 litrów, co
pozwala chronić zasoby i obniżyć koszty produkcji. Drony zainteresowały nie
tylko rolników, ale też właścicieli winnic
i sadowników.
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Program na rzecz rozwoju miast
Program rewitalizacji miast został zainicjowany
w Mołdawii w 2017 roku. Jego celem jest doprowadzenie do transformacji tych terenów miejskich, które są zaniedbane i wymagają zmian
architektonicznych, gospodarczych, ale przede
wszystkim społecznych. Rewitalizacja miast dotyczy bowiem nie tylko przestrzeni publicznej,
infrastruktury czy wprowadzanych innowacji,
lecz także organizowania się społeczności wokół procesu zmian.
Fundacja wspierała uczestników programu
na każdym z etapów, organizując warsztaty
oraz współpracując z przedstawicielami miast
w opracowaniu planów rewitalizacji. Na podstawie doświadczeń pierwszych miast, które
w latach 2018–2019 zrealizowały swoje inicjatywy, przygotowała metodykę tworzenia planów
dla kolejnych.
W 2021 roku Fundacja współpracowała z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego nad spójnością aktów prawnych dotyczących wdrażania programów rewitalizacji,
z miastami – w opracowaniu lokalnych planów
operacyjnych oraz wspierała Krajową Sieć Rewitalizacji i Rozwoju Miast w przygotowaniu do
rejestracji.

ETAP 1
nawiązanie dialogu
między władzami lokalnymi, mieszkańcami
i podmiotami lokalnymi, wyznaczenie obszaru rewitalizacji oraz
jego kompleksowa
diagnoza

Okres realizacji: od 2017

2021
Partnerzy w Mołdawii: Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego,
miasta
Inni partnerzy: Instytut Polski
w Bukareszcie
Finansowanie: Polska pomoc (MSZ RP)
Wartość: 512 620 zł

Pilotaż

Instytucjonalizacja
Strumieniowanie

Zakorzenienie

ETAP 2

ETAP 3

zbadanie potrzeb
i zasobów społeczności lokalnej w celu
opracowania programu rewitalizacji

realizacja programu
oraz powstanie partnerstw lokalnych
i krajowych
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Miasta w sieci
W ramach wsparcia Krajowej
Sieci Rewitalizacji i Rozwoju
Miast, Fundacja pracowała nad
przygotowaniem dokumentów
niezbędnych do jej rejestracji,
co zakończyło się sukcesem.
Jednocześnie sieć realizowała projekt „Murale dla
rewitalizacji miast” we współpracy z Instytutem Polskim
w Bukareszcie, FSM i miastem
Straszany (Străşeni). W miasteczku, położonym 25 km od
Kiszyniowa, nie ma ani cennych
zabytków, ani świetnie prosperujących dużych firm, ale
wyróżnia je ponadprzeciętnie
zaangażowana społeczność,
która chętnie współpracuje
z samorządowcami na rzecz poprawy warunków życia i estetyki
otoczenia. W ramach projektu
powstały następujące prace:
• Mural „Mołdawski pas”
w centralnym parku Straszan
nawiązuje i w formie,
i w barwach do folkloru
rewitalizowanego miasteczka.
• Mural „Czyste miasto”
pokazuje, jak ważna dla
lokalnych władz i społeczności
jest ekologia.
• Mural „Pokój i przyjaźń”
pokazuje polsko-mołdawskie
partnerstwo. Ubrane w stroje
narodowe dziewczyny są
symbolem tego sojuszu.
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Wsparcie rewitalizacji miast jako
narzędzia ich rozwoju
Udane rewitalizacje

Aby zharmonizować ramy wdrożeniowe rewitalizacji miast (Miejskie Programy Rewitalizacji, Regulamin Krajowego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i Wytyczne Ministerialne ds. Rewitalizacji) pracownicy Fundacji uczestniczyli
w serii spotkań z Ministerstwem Infrastruktury
i Rozwoju Regionalnego. Ich efektem było przygotowanie rekomendacji odnośnie do wprowadzenia zmian do regulaminu funduszu, by był
on spójny z pozostałymi dokumentami.

W 2021 roku zakończyła się realizacja projektów dofinansowanych
z Funduszu Małych Projektów –
Rewitalizacja Miast 2020. Fundacja
wsparła osiem projektów, łącznie na
kwotę 1,6 mln zł (całościowa wartość
inwestycji to około 3,6 mln zł).
W ramach projektów nastąpiły renowacja przedszkola, przygotowanie 14
przestrzeni publicznych, w tym parków, placów zabaw oraz terenów sportowych, stworzenie sieci przystanków
autobusowych, stworzenie sieci kanalizacyjnej, zrobienie drogi dojazdowej,
instalacja oświetlenia ulicznego.

Ponadto:
• 11 miast planujących złożyć wnioski projektowe o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Rozwoju Regionalnego, otrzymało
od Fundacji wsparcie eksperckie w postaci
konsultacji dotyczących uwzględnienia ekonomicznego i społecznego wymiaru rewitalizacji w projektach.
• Na prośbę miast, które wypracowały Miejskie Programy Rewitalizacji w latach 2018–
2019, Fundacja wspólnie z ministerstwem
i 11 miastami opracowała podręcznik dotyczący monitoringu i ewaluacji programów
rewitalizacji. Przeprowadziła też trzy warsztaty dla ośmiu miast zainteresowanych
aktualizacją swoich programów, oparte na
metodyce przedstawionej w podręczniku.
W wyniku tych działań przedstawiciele miast
podnieśli swoje kompetencje w przygotowaniu
Miejskich Programów Rewitalizacji. Na koniec
2021 roku 40% mołdawskich miast posiadało
swoje programy, opracowane zgodnie z Wytycznymi ds. Rewitalizacji.

Operacyjnych oraz opracowaniu koncepcji
Jednostek Wdrażających Program. Znalazła
eksperta, który nadzorował merytorycznie
proces, oraz przekazała dotację na wsparcie
techniczne dla sześciu miast – biegunów wzrostu (Cahul, Comrat, Edinet, Orhei, Ungheni
i Soroca), pracujących z FSM od początku trwania programu, oraz czterech agencji rozwoju
regionalnego, które wspomagały miasta ze
swoich regionów. Zorganizowała też 10 warsztatów dla miast i agencji oraz po 3–4 wizyty
indywidualne w każdym z miast.
Rezultaty współpracy to:
• sześć miast – biegunów wzrostu przygotowało Lokalne Plany Operacyjne, które
zawierają 54 koncepcje projektów, zgodne
z priorytetami: infrastruktura, rewitalizacja, rozwój ekonomiczny i mobilność;
• miasta otrzymały od FSM dwie serie rekomendacji do opracowanych planów;
• wszystkie podjęły uchwały o powołaniu
Jednostek Wdrażających Program.

Wsparcie Krajowego Programu
Rozwoju Miast
Na prośbę Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego, Fundacja współpracowała
nad programem wsparcia wdrożenia na poziomie lokalnym Krajowego Programu Rozwoju Miast w przygotowaniu Lokalnych Planów
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Fundacja uczestniczyła również w opracowaniu programu budowy kompetencji zespołów
Jednostek Wdrażających Program (pięć modułów szkoleniowych) i w przeprowadzeniu
analizy formy prawnej, która umożliwi ich instytucjonalizację jako odrębnego podmiotu.
Został zorganizowany warsztat z udziałem burmistrzów sześciu miast, potencjalnych członków zespołów Jednostek, agencji rozwojowych
i ministerstwa, a wnioski z niego posłużyły do
opracowania rekomendacji dla miast. Ponadto
przygotowywany jest podręcznik dla Jednostek
Wdrażających Program.
Dzięki tym działaniom, miasta – bieguny
wzrostu są wyposażone w ramy finansowe
i wdrożeniowe, co oznacza, że w 2022 roku
mogą już same tworzyć i wprowadzać programy rewitalizacji jako narzędzie rozwoju.

Przedstawiciele miast – Falesti, Nisporeni,
Orhei, Floresti, Stefan Voda, Cahul, Comrat,
Hîncești – przy wsparciu moderatorów
z FSM pracowali wspólnie nad aktualizacją
Miejskich Programów Rewitalizacji, uwzględniając w nich aspekt wizualny, konsultacje
społeczne i wydarzenia integracyjne.

Studenci Wydziału Urbanistyki
i Architektury Uniwersytetu
Technicznego w Kiszyniowie zaprosili
FSM i Krajową Sieć Rewitalizacji Miast
do opowiedzenia o postępach procesu
rewitalizacji miast w kraju. Przyszli
architekci i urbaniści dowiedzieli się

również o możliwościach wykorzystania ich aktywności i wiedzy w tworzeniu projektów dla lokalnych społeczności, komunikowaniu się z władzami,
konsultacjach i mentoringu przez podmioty krajowe i międzynarodowe.
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1.

2.

Wzmocnienie zaufania pomiędzy społecznościami
lokalnymi z obu brzegów Dniestru
W 2020 roku FSM zakończyła trwający od 2017
roku unijny projekt „Droga do sukcesu: partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju
społeczności lokalnych” (A2S). Głównym celem projektu, realizowanego we współpracy
z mołdawskimi organizacjami, był rozwój społeczności lokalnych w 42 miejscowościach położonych po obu brzegach Dniestru – po stronie
kontrolowanej przez władze Mołdawii i w Naddniestrzu. Chodziło też o poprawę standardu ich
życia poprzez wspieranie wspólnych inicjatyw
społeczno-gospodarczych oraz wykorzystanie
rozwoju lokalnego do wzmocnienia zaufania
między społecznościami.
W efekcie działań projektowych doszło do
nawiązania partnerstw, które trwają do dziś,
powstały 42 plany rozwojowe społeczności lokalnych, a 17 partnerstw z miejscowości z obu
brzegów rzeki zrealizowało wspólne projekty
na rzecz: poprawy lokalnej infrastruktury publicznej (rewitalizacja parków, tworzenie placów zabaw, remont ośrodka zdrowia), rozwoju kultury (współpraca domów kultury z obu
brzegów), wsparcia młodzieży (boiska szkolne)
i rozwoju turystyki.
By wesprzeć partnerstwa w 2021 roku
i wzmocnić trwałość przeszłych działań,

Okres realizacji: V–XII
Partnerzy w Mołdawii: 3 partnerstwa
z 8 miejscowości
Finansowanie: Polska pomoc (MSZ RP)
Wartość: 90 000 zł

Fundacja ogłosiła konkurs w ramach Funduszu Małych Projektów A2S+. Wyłoniono trzy
partnerstwa łączące społeczności po obu brzegach rzeki, które przedstawiły osiem innowacyjnych projektów. To partnerstwa między
miejscowościami:
• Climăuții de Jos – Rașcov – Crasnîi Octeabri
– Slobozia-Rașcov,
• Lunga (Dubăsari) – Dubăsari Vechi,
• Telița – Maiak.
Przedstawicielstwo wsparło realizację wszystkich ośmiu projektów. Obejmowały one takie
działania, jak instalacja oświetlenia ulicznego
w trzech wioskach, budowę sceny letniej [1.]
i bloku sanitarnego, stworzenie placu zabaw
[2.] i sali gimnastycznej, utworzenie centrum
multimedialnego.
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V.

Gruzja
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W związku z reformą samorządową
i opracowaniem nowego Kodeksu samorządowego (2014) oraz zmianami do Ustawy o samorządzie terytorialnym (2017),
w Gruzji rozpoczął się proces decentralizacji władzy. Nowe podstawy prawne
i ramy instytucjonalne, a szczególnie Strategia Decentralizacji na lata 2020–2025,
pozwalają mieszkańcom na większy udział
w życiu samorządu i decydowanie o sprawach ważnych dla lokalnych społeczności.

Fundacja Solidarności Międzynarodowej
wspiera gruzińskie samorządy we wdrażaniu
reformy w wybranych aspektach.
W 2021 roku działania Fundacji skupiły się na
budowaniu zaufania pomiędzy władzą a mieszkańcami oraz na wypracowaniu energoefektywnych rozwiązań dla administracji lokalnej.

Akademia Partycypacji
Silne instytucje to takie, które najlepiej odpowiadają na potrzeby swoich mocodawców,
czyli społeczeństwa. Poznanie potrzeb jednych
i możliwości drugich wymaga dialogu, a jak go
nawiązać, można nauczyć się w Akademii Partycypacji (AP). Usłyszenie tego, co mówi każda
ze stron, jest pierwszym krokiem do budowy
zaufania i rozpoczęcia wspólnych działań. Uruchomiona w 2019 roku Akademia to kuźnia kadr
lokalnych, angażująca liderów sektora publicznego i obywatelskiego oraz miejscową społeczność poprzez interaktywne formy kształcenia,
praktyki i realizowanie projektów, które poprawiają jakość życia mieszkańców. Ta inicjatywa
FSM w Gruzji prowadzi do postępującej profesjonalizacji urzędników szczebla lokalnego
i otwartego na dialog z władzą społeczeństwa
obywatelskiego. Program AP jest co roku aktualizowany tak, aby mógł odpowiadać na potrzeby uczestników i uwzględniać rekomendacje
wynikające z przygotowanej przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury Strategii i Planu Działań Decentralizacyjnych.
Jednym z najważniejszych osiągnięć Przedstawicielstwa Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Tbilisi jest zainicjowanie debaty
parlamentarnej na temat wpisania budżetu
partycypacyjnego (BP) do Kodeksu Samorządowego i powiązanie jakości procesów BP, mierzonych rezultatami certyfikacji samorządów

przez FSM, z wysokością subwencji dla nich
z budżetu państwa. Innym ważnym osiągnieciem FSM jest stworzenie elektronicznego narzędzia dialogu społecznego – platformy Participatory Hub, która dostarcza wiedzy i narzędzi
(Planer, Google forms, Zoom, LopiAsk, bramka
SMS) do wymiany informacji, tworzenia międzysektorowych wydarzeń lokalnych i informowania o nich.
W 2021 roku Akademia Partycypacji miała
dwie edycje – krajową i regionalną. Do zajęć
w niej Przedstawicielstwo zaprosiło kameralne
grono 35 osób, ale wyłonionych spośród 117
kandydatów z niemal z całej Gruzji, co jest dowodem rosnącej popularności AP.
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APg
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Projekt: Wykwalifikowane kadry gwarancją
poprawy standardów
inkluzywnego podejmowania decyzji na szczeblu
lokalnym
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w Gurii – współpraca międzysektorowa na rzecz wzrostu
uczestnictwa obywateli w życiu
jednostek samorządu terytorialnego i odpowiedzialności instytucji lokalnych w regionie Guria
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EDYCJA KRAJOWA — PROJEKT

Wykwalifikowane kadry gwarancją poprawy
standardów inkluzywnego podejmowania decyzji
na szczeblu lokalnym
W trzeciej edycji krajowej Akademii Partycypacji Przedstawicielstwo FSM w Tbilisi kontynuowało działania na rzecz:
• profesjonalizacji kadr samorządowych, by
były one zdolne w większym niż dotąd stopniu odpowiadać na potrzeby lokalne,
• stworzenia modelu współpracy międzysektorowej w regionach w celu oddolnego
i inkluzywnego podejmowania decyzji na
szczeblu lokalnym.
Ważne w projekcie było również wsparcie
merytoryczne udzielone przez FSM przedstawicielom organów administracji centralnej.

i źródeł pozyskiwania funduszy na działania
lokalne. Nacisk był położony na innowacyjne
metody włączania młodzieży w dialog społeczny. Pierwsze dwie sesje odbyły się w Tbilisi,
a dwie kolejne w regionach (w Ozurgeti i Zugdidi), dzięki temu wiedza teoretyczna została pogłębiona o przykłady „z życia wzięte”.

Okres realizacji: 2021
Partnerzy w Gruzji: samorządy,
Stowarzyszenie Finansistów Lokalnych
Jednostek Samorządu Terytorialnego
Gruzji

Szkolenia, warsztaty, praktyki

Finansowanie: UNDP – 70%,
Polska pomoc (MSZ RP) – 30%

Cztery sesje szkoleniowe dotyczyły: efektywnej komunikacji, sposobów inkluzywnego podejmowania decyzji, w tym inicjowania dialogu klimatycznego, włączania mieszkańców
w proces zamówień publicznych oraz sposobów

Wartość: 150 000 zł
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Nowym elementem szkoleniowym była
„Warsztatownia” mająca na celu sieciowanie
absolwentów AP z poprzednich lat z absolwentami krajowej i regionalnej AP z 2021 roku, aby
skuteczniej rozwiązywali problemy lokalne
i dzielili się dobrymi praktykami gruzińskich
samorządów. Rozwiązania problemów (inwestycyjnych, infrastrukturalnych, instytucjonalnych, edukacyjnych) muszą bowiem
uwzględniać miejscowy kontekst i służyć dobru
społeczności lokalnych. W „Warsztatowni”
wzięli udział urzędnicy samorządowi, aktywiści, pracownicy organizacji pozarządowych
i eksperci międzynarodowi z Polski, Ukrainy
oraz Mołdawii.
W rezultacie czterech warsztatów, powstały
trzy ministrategie rozwiązania zidentyfikowanych problemów. Dotyczą one: wsparcia
rozwoju agro- i ekoturystyki w Lanczchuti, promocji przedsiębiorczości osób młodych i kobiet

w Czochatauri oraz wypracowania marki regionu w Ozurgeti. Odpowiedzialność za wdrożenie
strategii wzięli na siebie lokalni liderzy – absolwenci AP z Gurii, którzy opracowali plany ich
wdrożenia.
Z kolei w ramach praktyk terenowych, w których uczestnicy AP podpatrują pracowników
samorządów w ich pracy, przedstawiciele sektora publicznego wykonywali zadania na rzecz
organizacji pozarządowych, a sektora obywatelskiego – na rzecz władz lokalnych. Pracowali pod okiem mentorów (absolwentów AP
poprzednich edycji) nad wprowadzeniem BP
w Kobuleti (wsparcie przygotowania i wdrożenia kampanii informacyjno-edukacyjnej),
wypracowaniem regulacji prawnych BP oraz
włączeniem młodzieży w Chobi, wypracowywaniem lokalnych polityk współpracy międzysektorowej i administrowania platformą do głosowania w BP w Ozurgeti.

Zajęcia w AP zakończyły się
egzaminem – testem wiedzy
i przygotowaniem projektu służącego rozwiązaniu wybranego
problemu lokalnego. Dyplomy
ukończenia AP absolwenci
otrzymali w czasie corocznej
konferencji samorządowej.

Cvantsa Kikaleishvili, która wyróżniała się największą innowacyjnością
w realizacji działań w ramach AP,
otrzymała w nagrodę voucher na
wizytę studyjną do Polski w 2022
roku. Na zdjęciu z Justyną Kucuk,
kierującą biurem FSM w Tbilisi
i Volodymyrem Abramiukiem, koordynatorem projektów.
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Promocja jakości – certyfikacja
Wspieraniu procesu systematycznego podnoszenia kompetencji służą: certyfikacja indywidualna studentów AP oraz certyfikacja
samorządów.
Osiem samorządów uzyskało zaświadczenia o przeprowadzeniu procesów BP
zgodnie z przyjętymi Standardami Budżetu
Partycypacyjnego w Gruzji.
Oznacza to, że poprawiły one standardy
podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym.

Do certyfikacji indywidualnej w ramach otwartego naboru zgłosiło się 12 osób z całej Gruzji,
a osiem otrzymało certyfikaty potwierdzające
poziom ich kompetencji w różnych formach
działań na rzecz społeczności lokalnych (BP,
inicjatywa lokalna, Program Rozwoju Wsi).
Wszyscy, którzy przystąpili do certyfikacji,
otrzymali rekomendacje, w jaki sposób efektywniej prezentować i podnosić swoje kwalifikacje i kompetencje, a samorządy – jak podnosić jakość procesów związanych z BP.

Wsparcie instytucjonalne
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury zaprosiło też przedstawicieli FSM do
udziału w pracach ministerialnych grup roboczych opracowujących dla samorządów procedury zamówień publicznych na szkolenie kadr
oraz dotyczących planowania przestrzennego.
Fundacja zaangażowała się w prace parlamentarnej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Z inicjatywy FSM
rozszerzono grono konsultujące zmiany w Kodeksie samorządowym (kodyfikacja BP) o lokalnych działaczy i urzędników – łącznie 32
osoby, z czego 54% to samorządowcy. W 2022
roku Komisja przygotuje propozycje zmian do
Ustawy o samorządzie terytorialnym.
Dodatkowo, na prośbę Stowarzyszenia Finansistów Lokalnych Jednostek Samorządu
Terytorialnego Gruzji, Fundacja przeszkoliła
49 urzędników z 17 samorządów z zakresu tworzenia przepisów prawa lokalnego regulujących
włączanie mieszkańców w planowanie przestrzenne miast.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury poprosiło FSM o wsparcie wdrożenia
budżetu partycypacyjnego w wybranych samorządach. Zespół projektowy wybrał Kobuleti
– niespełna 20-tysieczne miasto nad Morzem
Czarnym. Przedstawicielstwo przeprowadziło
warsztaty przygotowujące do opracowania lokalnych przepisów przeprowadzania BP i szkolenie dla urzędników i społecznych koordynatorów w tym zakresie. Mentor konsultował na
każdym etapie osoby odpowiedzialne za wdrażanie BP. Ponadto Fundacja wsparła finansowo
kampanię informacyjno-edukacyjną na temat
sposobu przygotowania i zasad składania projektów. W rezultacie tych działań mieszkańcy przygotowali i zgłosili do realizacji siedem
projektów, z czego trzy przeszły weryfikację
formalną: skatepark, przystosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych podesty łączące bulwar z brzegiem morza oraz domki dla bezpańskich psów na ulicach miasta. Projekty będą
realizowane w 2022 roku.
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Cykl wydarzeń „Miasto przyjazne mieszkańcom”
Ta wspólna inicjatywa FSM, Ambasady
RP w Tbilisi i Instytutu Polskiego,
gromadziła w każdym z miast (Tbilisi,
Kutaisi, Zestaponi i Batumi) rzesze
uczestników: zarówno lokalnych
urzędników, przedstawicieli organizacji
pozarządowych, miejskich aktywistów,
jak i zwykłych mieszkańców. Nie zabrakło też polskich ekspertów – architektów i planistów. Do szerokiej publiczności skierowany był pokaz filmu
„Ludzki wymiar”, który mówi o takim

kierunku zmian w miejskiej urbanistyce, aby ludzki wymiar miasta był w niej
najważniejszy, czyli o tym, jak przywrócić miasta mieszkańcom i odebrać
samochodom. Z kolei warsztaty o planowaniu przestrzennym skierowane
były do przedstawicieli administracji
publicznej i środowisk architektonicznych zajmujących się planowaniem
przestrzennym i rewitalizacją przestrzeni publicznych. Na zdjęciu wydarzenia w Vera Park w Tbilisi.

Promocja praktyk dobrego rządzenia

ministerialnych grup roboczych dedykowanych
wdrażaniu Strategii Decentralizacji. Uczestnicy
zapoznali się też z przykładami praktyk dobrego
rządzenia z Polski, Ukrainy i Mołdawii.
W czasie konferencji odbyła się premiera
filmów promujących najlepsze praktyki z wdrażania budżetów partycypacyjnych w: Tskaltubo,
Marneuli, Ozurgeti i Zugdidi. Mają one zachęcać
gruzińskich samorządowców do aktywności.
Pokazowi filmów towarzyszyły dyskusje z jej
głównymi bohaterami. Produkcje są dostępne
na platformie promującej Budżet Partycypacyjny w Gruzji oraz kanale YouTube.

Coroczna konferencja samorządowa odbyła się
26 listopada pod patronatem prezydent Gruzji
Salome Zurabiszwili i była pierwszą okazją do
spotkania nowo wybranych władz samorządowych ( jesień 2020) z administracją centralną i donatorami międzynarodowymi. Wzięło
w niej udział ponad 150 osób. Największe zainteresowanie budziły kwestie związane z budżetem partycypacyjnym, zarządzaniem finansami
publicznymi, udoskonaleniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz z pracą
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Tskaltubo
Mieszkańcy najpierw zbudowali altanę nad źródłem
z wodą lecznicą. Następnie
samorząd i FSM pomogły
im sfinansować uporządkowanie terenu. Powstał plac
zabaw dla dzieci, a dla dorosłych siłownia na świeżym
powietrzu.

Ozurgeti
W ramach budżetu partycypacyjnego powstało boisko
do gry w piłkę nożną, a młodzi futboliści mają wygodne
szatnie, żeby się przebierać
w stroje sportowe.

Zugdidi
W 2020 roku mieszkańcy
w drodze głosowania zdecydowali o budowie kanału
odwadniającego przy jednej
z ulic. W 2021 roku mogli się
pochwalić kolejnymi udanymi
realizacjami.
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EDYCJA LOKALNA — PROJEKT

Akademia Partycypacji w Gurii (APg) – współpraca międzysektorowa na rzecz wzrostu uczestnictwa obywateli
w życiu jednostek samorządu terytorialnego i odpowiedzialności instytucji lokalnych w regionie Guria
W ramach wspierania decentralizacji i praktyk dobrego rządzenia na poziomie lokalnym,
Przedstawicielstwo FSM przeprowadziło pierwszą edycję Akademii Partycypacji w regionie
Guria. Projekt stanowi regionalizację dwuletniego doświadczenia FSM w kształceniu kadr
lokalnych.
Dwa czynniki zadecydowały o podjęciu wyzwania w jednym z najsłabiej rozwiniętych
regionów Gruzji. Po pierwsze – najwyższy
wskaźnik absolwentów krajowej edycji Akademii Partycypacji w latach 2019–2020, po drugie
– bardzo dobre doświadczenie współpracy FSM
z samorządem w Ozurgeti.
Podstawowymi kryteriami naboru kandydatów do APg była motywacja i wcześniejsza
działalność na rzecz społeczności lokalnych.

Okres realizacji: 2021
Partnerzy w Gruzji: samorządy,
Lanczchuti, Ozurgeti i Czochatauri,
organizacja Student Youth Council
Finansowanie: UNDP – 70%,
Polska pomoc (MSZ RP) – 30%
Wartość: 177 500 zł

Do udziału w projekcie zaproszono 18 osób
reprezentujących w jednakowym stopniu
mieszkańców, społeczeństwo obywatelskie
i władze samorządowe Lanczchuti, Ozurgeti
i Czochatauri.
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Cykl szkoleniowy

Dyplomy ukończenia regionalnej edycji Akademii Partycypacji wręczono w czasie „Warsztatowni” wszystkim 18 uczestnikom.

Dostarczył uczestnikom wiedzy, która została
ugruntowana podczas praktyk w samorządach.
Sesje szkoleniowe pierwszej regionalnej edycji
były poświęcone efektywnej komunikacji, mechanizmom włączania mieszkańców w proces
decyzyjny na poziomie lokalnym oraz sposobom i źródłom pozyskiwania funduszy na inicjatywy lokalne. Nacisk położono na zwiększenie poziomu umiejętności cyfrowych.
Każdy z uczestników odbył praktykę współpracując z doświadczonymi pracownikami
samorządów i podpatrując ich w codziennej
pracy. Mentorzy – absolwenci AP z poprzednich lat – przygotowali dla praktykantów listy
zadań. Polegały one na analizie przepisów regulujących działania samorządów w określonych obszarach tematycznych, poszukiwaniu
informacji i analizie dostępności praktyk partycypacyjnych realizowanych w samorządach
w Gurii, zapoznaniu się ze strukturą organizacyjną jednostek odpowiedzialnych za proces
decyzyjny, obejmujący mechanizmy włączania mieszkańców w działania samorządu (BP,
Program Obszarów Wiejskich, rada doradców
mera, posiedzenie rady wsi itp.).
Kolejnym zadaniem praktykantów było
wsparcie wydarzeń organizowanych przez samorząd lub lokalne organizacje pozarządowe
poprzez różne sposoby angażowania w nie
mieszkańców. Tworzyli też rekomendacje dla
gminy, w której pracowali oraz swojego samorządu. Wykonane zadania na bieżąco odnotowywali w elektronicznych dziennikach praktyk.
Efektem szkoleń i warsztatów są wypracowane cztery mechanizmy odpowiadania na
potrzeby lokalne, które wzmacniają zdolność
skutecznej współpracy mieszkańców z władzami dla dobra społeczności lokalnej i mogą być
realizowane w ramach rządowego Programu
Rozwoju Wsi. Natomiast wspólnie z ekspertami międzynarodowymi zostały wypracowane
trzy ministrategie rozwiązywania problemów
lokalnych, które wymagają pilnego załatwienia.

Współpraca mieszkańców z władzami
Efektywność szkoleń i praktyk została sprawdzona poprzez opracowywanie przez studentów
APg projektów, a potem ich wdrażanie. Dzięki
temu, że zajęcia odbywały się w kameralnym
gronie, zespół projektowy szybko zidentyfikował osobiste predyspozycje każdego uczestnika,
przypisał go do odpowiedniej grupy i przydzielił właściwe zadania. W każdej gminie powstały
dwie międzysektorowe grupy, w składzie każdej
znalazł się przedstawiciel samorządu, organizacji pozarządowej i mieszkańców.
Aby wesprzeć grupy w opracowywaniu
pomysłów, Przedstawicielstwo FSM zorganizowało trzy sesje, w których poinformowało
uczestników o wymaganiach co do projektów,
kryteriach ich wyboru oraz sposobach planowania działań z wykorzystaniem nowych
technologii. W celu zwiększenia umiejętności
cyfrowych uczestników, składanie wniosku
projektowego odbywało się przez platformę
dialogu społecznego.
Grupy w swojej pracy wykorzystywały wiedzę zdobytą we wcześniejszych szkoleniach
AP, w tym między innymi techniki organizacji
spotkań, metody generowania i gromadzenia
pomysłów. Prowadziły spotkania i negocjacje
z miejscową ludnością, władzami lokalnymi
i potencjalnymi wykonawcami. W lokalny proces konsultacyjny włączyły też młodzież i dzieci.
Każda z grup zgłosiła po dwa projekty, w sumie sześć – wszystkie dotyczyły publicznej infrastruktury rekreacyjnej służącej lokalnym,
często zamieszkującym na peryferiach, społecznościom. Do realizacji zostały wybrane trzy.
Fundacja dofinansowała realizację każdego
z nich kwotą 8 tys. zł.
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Zwycięskie projekty

„Park młodzieżowy Mere”
w Czochatauri
W części wioski zwanej Mere powstał
ogrodzony teren rekreacyjny dla dzieci,
młodzieży i matek z małymi dziećmi.
Wyrównano plac (wylewka betonowa),
zamontowano ławki i stoły, zainstalowano oświetlenie uliczne, które opłaca
samorząd.

„Przestrzeń Solidarności” w Ozurgeti
W zaludnionym centrum miasta rozebrano starą zniszczoną altanę, a na jej
miejscu zbudowano nową, większą,
zadaszoną. Służy młodzieży, dzieciom
w wieku szkolnym i ich opiekunom za
miejsce spotkań i spędzania wolnego
czasu. Samorząd zainstalował duży kosz
na śmieci i opłaca ich wywóz.

„Drugie życie starego skweru”
w Lanchkhuti
Mieszkańcy, przy wsparciu służb porządkowych, uprzątnęli alejki parkowe, zgrabili
liście, zebrali śmieci. Następnie zainstalowali cztery altanki, ławki i kosze stworzone
przez lokalnego rzemieślnika, pomalowali
ogrodzenie. Władze miejskie odrestaurowały stare meble ogrodowe, doprowadziły
do parku oświetlenie i naprawiły furtkę.
Gmina wzięła na siebie opłaty za oświetlenie parku.

50

Raport 2021

Działania na rzecz efektywności energetycznej
PROJEKT PILOTAŻOWY

Energoefektywny samorząd
Podpisując Umowę Stowarzyszeniową z Unią
Europejską, Gruzja zobowiązała się między innymi do promowania efektywności energetycznej, w tym korzystania z odnawialnych źródeł
energii. Efektywność energetyczna wpisuje się
też w działania władz lokalnych. Rozwiązania
zmierzające do oszczędności ciepła i prądu nie
są jednak jeszcze w Gruzji powszechne. Modernizacja infrastruktury w celu poprawy jej
energoefektywności dotyczy przeważnie dużych i średnich samorządów. Projekty z zakresu
odnawialnych źródeł energii zwykle nie są poprzedzone audytami energetycznymi, w związku z czym mają charakter interwencyjny, a nie
systemowy. Projekt FSM jest odpowiedzią na
wyzwania, z którymi mierzą się gruzińscy partnerzy, mającym na celu wsparcie samorządu
niewielkiej miejscowości Czochatauri w regionie Guria w zwiększaniu efektywności energetycznej. Jest działaniem pilotażowym, a zarazem otwarciem nowego obszaru współpracy
z jednym z biedniejszych, ale aktywnych gruzińskich samorządów, który bierze udział także
w regionalnej edycji Akademii Partycypacji.

Okres realizacji: 2021
Partnerzy w Gruzji: samorząd Czochatauri,
Centrum Wydajności Energetycznej
Gruzji (EECG), Ministerstwo Gospodarki
i Zrównoważonego Rozwoju, Ministerstwo
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Partner w Polsce: Andrzej Szajner,
audytor energetyczny
Finansowanie: Polska pomoc (MSZ RP)
Wartość: 257 000 zł

niekompletne. Spowodowało to ograniczenie
audytu do przedszkoli – tam dostępność danych
była największa.
Audyty potwierdziły obserwacje z wizji lokalnych, a mianowicie to, że większość budynków
ma niskie roczne zużycie energii cieplnej, bo
jest ogrzewane tylko przez 2–4 miesiące w roku,
a średnia temperatura w pomieszczeniach jest
niższa od standardowych 21°C. Budynki nie
są ocieplone, a opalane drewnem piece są
nieefektywne i zużywają rocznie dwukrotnie
więcej opału niż nowoczesne piece energoefektywne (EE). Poza tym większość budynków jest
oświetlona tradycyjnymi żarówkami, które zużywają o 50–80% energii więcej niż diody LED.

Najpierw audyty
Audytorzy z Centrum Wydajności Energetycznej Gruzji (EECG), razem z polskim ekspertem
Fundacji – Andrzejem Szajnerem, przeprowadzili audyt energetyczny 20 budynków publicznych w Czochatauri. Już na etapie zbierania danych okazało się, że samorząd nie ma
wiarygodnych informacji dotyczących zużycia
energii w budynkach oraz że ich dane techniczne, podobnie jak oświetlenia ulicznego, są
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Plan Zwiększenia Efektywności
Energetycznej
Pracowali nad nim wspólnie polscy i gruzińscy
inżynierowie (EECG). Wynikiem współpracy
było stworzenie dwóch pakietów energetycznych, różniących się zakresem zastosowanych
rozwiązań i ich kosztami.
Pełny pakiet obejmuje wszystkie technicznie
uzasadnione sposoby poprawy efektywności
energetycznej budynku: izolację termiczną dachu, ścian zewnętrznych i podłóg, wymianę
okien PCV oraz żarówek na oprawy i diody LED,
instalację systemu fotowoltaicznego. Natomiast
w pakiecie ograniczonym podejmowane prace
mają przynieść największe oszczędności w stosunku do poniesionych na modernizację wydatków i obejmują: izolację termiczną dachu, wymianę pieców na drewno na energoefektywne,
instalację systemu fotowoltaicznego.
Wypracowana w projekcie prosta metodyka
pozwala na sprawną identyfikację środków,
których wdrożenie jest mało kosztowne i na
zmniejszenie zużycia energii. Zakłada ona

działania według modelu: najpierw sprawdzenie, co generuje największe zapotrzebowanie
na prąd i ciepło (audyt), następnie opracowanie, jak można to zapotrzebowanie zmniejszyć
(rekomendacje), a potem wdrożenie rekomendacji w praktyce (wykonanie modelowych
inwestycji).

Współpraca na szczeblu centralnym
Pod merytorycznym kierownictwem EECG, Fundacja utworzyła
grupę roboczą, która przekazywała
wnioski i rekomendacje z działań
projektowych decydentom politycznym – Ministerstwu Gospodarki
i Zrównoważonego Rozwoju oraz
Ministerstwu Ochrony Środowiska
i Rolnictwa. W prace grupy tworzącej modelowe, czyli niskobudżetowe

i podwyższające komfort życia, inwestycje z obszaru energoefektywności
w budynkach administracji publicznej, zaangażowali się też samorząd
w Czochatauri i kancelaria gubernatora regionu Guria. Dla Ministerstwa
Gospodarki najważniejsze okazały
się zidentyfikowane systemowe
przeszkody we wdrażaniu rozwiązań
energoefektywnych.
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Modernizacje

W przedszkolu w Zoti ocieplono strop
(250 m²) wełną mineralną o grubości 10 cm,
wymieniono piece na drewno na polskie piece
EE, zainstalowano system fotowoltaiczny podłączony do sieci energii elektrycznej (5 kWp).
Ponadto, Fundacja zakupiła dwie tony brykietów do ogrzewania przedszkola zimą.
Modernizacja oświetlenia ulicznego została
zaprojektowana w taki sposób, aby porównać
koszt na dwóch ulicach – ul. Guturi i Guramiszwili – o podobnej energochłonności i liczbie żarówek tego samego typu. Dzięki temu
urzędnicy samorządowi zobaczą rzeczywiste
oszczędności płynące ze spadku energochłonności oświetlenia.

Na podstawie rekomendacji ekspertów, Fundacja wybrała dwa przedszkola o różnym sposobie ogrzewania: w Zoti – ogrzewane drewnem
i w Czochatauri – ogrzewane gazem ziemnym,
oraz odcinek oświetlenia ulicznego na ul. Guturi. Dokumentację techniczną przygotował
dla FSM partner – EECG. Wykonawcą została
gruzińska firma Step Solar. Co zostało zrobione?
W przedszkolu w Czochatauri ocieplono
strop (350 m²) wełną mineralną o grubości 10
cm, zainstalowano system fotowoltaiczny podłączony do sieci elektrycznej (12 kWp), wymieniono 100 żarówek na diody LED.

Realne oszczędności
Wykonane prace modernizacyjne pozwalają na:
• redukcję energochłonności – o 58% w Zoti
i 35% w Czochatauri
w 12-miesięcznym okresie
rozliczeniowym,
• oszczędności na opłatach
komunalnych w samorządach – o 77% w Zoti
i 46% w Czochatauri
w 12-miesięcznym okresie
rozliczeniowym,
• oszczędności w samorządach na opłatach za energię
elektryczną – o 50% na
zmodernizowanym odcinku
oświetlenia ulicznego.
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Projekcja spadku zużycia i kosztu
energii elektrycznej

Modernizacja oświetlenia ulicznego w całym samorządzie wymaga znacznych inwestycji
początkowych, ale ma bardzo wysoką rentowność i szybki okres zwrotu (3,5 roku). Biorąc
pod uwagę skromne fundusze samorządów,
EECG zaleca stopniową wymianę opraw na
LED – najpierw tych niesprawnych, sodowych
i świetlówkowych.
Wdrożenie wybranych energoefektywnych
rozwiązań zmniejszy konsumpcję i koszty
energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej.
Wnioski zainteresowały zarówno partnerów instytucjonalnych, jak i samorządy, gdyż
ograniczony pakiet jest w ich zasięgu finansowym, jeżeli jego realizacja zostanie rozłożona
na kilka lat.

Celem opracowania było oszacowanie możliwych do osiągnięcia oszczędności w przedszkolach (EECG) i wypracowanie wytycznych do
prowadzenia audytów energetycznych w samorządach w Gruzji (polski ekspert).
Z analizy pakietów wynika, że ograniczony
zestaw środków EE ma dodatnie wskaźniki rentowności, a pełny zestaw ma rentowność ujemną, ale pozytywnie wpływa na klimat, w tym
ograniczenie emisji CO₂.
Wymiana żarówek na LED w budynkach
wymaga niewielkich inwestycji początkowych
i ma bardzo wysoką rentowność. EECG zaleca
stopniową wymianę żarówek we wszystkich
budynkach – najpierw wymianę niesprawnych
żarówek i świetlówek CFL na LED.

Domowe audyty energetyczne
– szkolenie
Skierowane było do przedstawicieli urzędu
miasta i kierowników jednostek podległych
samorządowi. Wzięli w nim udział także
absolwenci AP z Gurii. W sumie 60 osób.
Szkolenie dotyczyło metod poprawy efektywności energetycznej i przeprowadzenia
prostej analizy sposobów obniżenia zużycia
energii we własnym domu. Uczestnicy odwiedzili też zmodernizowane przedszkole
w Zoti, gdzie dowiedzieli się o wdrożonych
środkach EE, i o tym, co w największym
stopniu odbije się pozytywnie na ich kieszeni – wymianie starych pieców na drewno na
nowoczesne EE. Zainteresowanie technologią było ogromne, ale koszty zakupu i instalacji pieca (około 3400 zł) – zniechęcające.
Audytorzy zachęcali więc do podejmowania
na początek tanich i prostych działań, takich
jak wymiana żarówek na LED i ocieplenie
stropu.
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VI.

Armenia
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Kaukaz od lat jest jednym z ważniejszych
obszarów działalności Fundacji Solidarności Międzynarodowej, o czym świadczy
między innymi aktywność naszego gruzińskiego przedstawicielstwa w Tbilisi.
W 2021 roku Fundacja rozszerzyła swoje
działania na Kaukazie o Armenię i zrealizowała projekty pilotażowe polegające na wsparciu osób poszkodowanych
w konflikcie w Górskim Karabachu oraz
edukacji prawnej młodych ludzi i ich
zmotywowaniu do działań na rzecz zmian
w systemie sądownictwa.

Kluczowe dla powodzenia projektów pilotażowych w krajach, w których FSM nie ma swojego
przedstawicielstwa na miejscu, jest znalezienie
wiarygodnych i rzetelnych partnerów lokalnych. Fundacja zaprosiła do współpracy takich
właśnie partnerów: Helsińskie Stowarzyszenie
Praw Człowieka w Armenii (HAHR) oraz organizację Innovative Solutions for Sustainable
Development (ISSD), dzięki czemu w pełni zrealizowała wszystkie projekty.
Oprócz ww. projektów, ze środków BGK Fundacja zrealizowała projekt humanitarny polegający na wsparciu osób, które ucierpiały w konflikcie o Górski Karabach.

PROJEKT PILOTAŻOWY

Odpady jednoczą
Projekt miał na celu wsparcie poszkodowanych
w wojnie, w tym przesiedleńców. Władze szacują, że spośród 90 tysięcy przybyłych z Górskiego
Karabachu uchodźców, 1/3 pozostanie w kraju.
W nowym miejscu życia potrzebują wsparcia
takiego, które doprowadzi ich do samodzielności ekonomicznej. FSM nieustannie poszukuje

nowych form wspomagania partnerów w ich
aktywizacji społecznej i zawodowej, zwłaszcza
na obszarach wiejskich i zaniedbanych ekonomicznie. Projekt „Odpady jednoczą” jest
tego przykładem. Zostali do niego zaproszeni,
oprócz przesiedleńców, mieszkańcy z położonych przy granicy z Turcją wiosek Bagaran
i Jerwandaszat (prowincja Armawir). Wsparcie
przesiedleńców, integracja z miejscową ludnością oraz aktywizacja zawodowa i wyposażenie uczestników w narzędzia do osiągania
dochodów poprzez działania proekologiczne
to najważniejsze cele projektu.
Partnerem FSM została organizacja Innovative Solutions for Sustainable Development
(ISSD), która zrealizowała wiele projektów dotyczących gospodarki śmieciami, rolnictwa,
edukacji, biznesu i wsparcia kobiet. Zespół ISSD
pracował również z wiejskimi społecznościami,
w tym w tworzeniu miejsc pracy. I zagwarantował dostawy materiałów ze swojej jednostki recyklingowej w Erywaniu, potrzebnych do pracy
w warsztacie.

Okres realizacji: VII–XII
Partner w Armenii: Innovative Solutions
for Sustainable Development (ISSD)
Inni partnerzy: władze lokalne wiosek
Bagaran i Jerwandaszat, dyrekcja szkoły
w Bagaran
Finansowanie: Polska pomoc (MSZ RP),
Królestwo Niderlandów
Wartość: 86 955 zł
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We współpracy z doświadczonymi projektantami wyrobów z recyklingu zostały stworzone
wzorce produkowanych przedmiotów, a także
wzory dołączanych do nich ulotek mówiących
też o idei projektu. Stacja robocza z czterema
maszynami do szycia z różnymi funkcjami
powstała w pomieszczeniu udostępnionym
przez szkołę w Bagaran. Po uruchomieniu 14
małych linii produkcyjnych uczestnicy wytworzyli ponad 700 oryginalnych przedmiotów,
które sprzedawali na targach świątecznych
i w Yerevan Yoga Studio w Erywaniu oraz przez
platformy internetowe Prime Casual Wear oraz
Buy Armenia.
Projekt przyniósł kilka istotnych zmian
w społecznościach Bagaran i Jerwandaszat
i miał znaczenie nie tylko ekonomiczne, lecz
także społeczne. Uczestnicy zdobyli nowe
umiejętności w zakresie produkcji wyrobów

z recyklingu, zyskali dodatkowe (a w wielu
przypadkach jedyne) źródło dochodu. W wioskach nie ma wielu możliwości rozwoju zawodowego ani aktywnego spędzania czasu. Praca
w warsztacie miała więc dla odbiorców znaczenie integracyjne, mogli porozmawiać o swoich
życiowych sprawach. Ponadto zyskali większą
świadomość ekologiczną, przekonali się do segregacji śmieci i do tego, że odpady mogą być
cennym materiałem do produkcji rzeczy ładnych i potrzebnych.
Po zakończeniu projektu z warsztatu w szkole korzystają uczniowie w ramach zajęć praktycznych i pozostali mieszkańcy obu wiosek.
W 2022 roku Fundacja pozostaje w kontakcie
z partnerem, by śledzić rozwój wspólnej inicjatywy. Zgłaszają się też mieszkańcy z innych
prowincji Armenii zainteresowani podobnymi
proekologicznymi działaniami.

50 sesji szkoleniowych
Szkolenia (6 typów warsztatów w 50
sesjach teoretycznych i praktycznych)
przygotowały uczestników do zdobycia nowych umiejętności w zakresie
produkcji wyrobów z recyklingu i ich
sprzedaży. Warsztaty dotyczyły praktycznych umiejętności (projektowania
i rysunku, szycia i rękodzieła, pakowania) oraz obejmowały tematy takie jak:
przedsiębiorczość społeczna, ochrona
środowiska, marketing i sprzedaż.
Dodatkowo Natasza Kalfayan, projektantka znana z tworzenia akcesoriów
i biżuterii z odpadów, przeprowadziła
dwudniowy warsztat mistrzowski.

57

Raport 2021

Wśród 80 uczestników,
przeważnie kobiet
i dziewcząt, niemal
80 proc. nie miało
przed rozpoczęciem
projektu żadnego
dochodu, a pozostali
– niewielkie.

Stacja robocza w szkole
w Bagaran. Po wyremontowaniu pomieszczenia
zakupiono meble, lampy, materiały biurowe
i pomocnicze (przędza,
tekstylia, elementy dekoracyjne) i 4 maszyny do
szycia z różnymi funkcjami. Przy drzwiach zamontowano tabliczkę z logami
donatorów.

Projekt promował działania proekologiczne.
Przeprowadzono 3 akcje
sprzątania śmieci. Zebrano
2500 kg odpadów, w tym 100
kg nadających się do recyklingu, częściowo użytych później
do pracy w warsztacie.
Królestwo Niderlandów
sfinansowało zakup 26 koszy na śmieci w Bagaran
i Jerwandaszat oraz dla innych
wiosek prowincji Armawir.
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Efekty kilkutygodniowej pracy uczestników projektu są imponujące.
Oto, co powstało: 63 torby z tworzyw sztucznych z recyklingu i z tekstyliów, 80 poduszek, 100 pierścionków dekoracyjnych, 60 sztuk biżuterii, 40 dekoracji drewnianych, 275 akcesoriów świątecznych (ozdoby,
skarpetki), a także ręcznie robione torby na wino, obrusy, akcesoria do
wina, do włosów, breloki, świeczniki i inne dekoracje.

Logo nowej marki produktów powstałych w ramach projektu.
Uczestnicy stworzyli też katalog produktów i stronę na Instagramie,
gdzie je prezentowano.

Uczestnicy projektu
sprzedawali wytworzone przez siebie ozdoby
na jarmarkach świątecznych w Erywaniu.
Powodzeniem cieszyły się
głównie torby z recyklingu, pierścionki i ozdoby
świąteczne.
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PROJEKT PILOTAŻOWY

Wyszkoleni młodzi obywatele strażnikami niezależnego
i transparentnego sądownictwa
Reforma wymiaru sprawiedliwości została
uznana przez Unię Europejską za kluczowy
warunek udanego procesu przemian demokratycznych w Armenii. Zainteresowany reformą
jest też lokalny rząd. Kolejny pilotażowy projekt, realizowany przez Fundację Solidarności
Międzynarodowej w Armenii, dotyczył właśnie
wsparcia reformy sądownictwa w wymiarze
jego transparentności wobec społeczeństwa
obywatelskiego. FSM ma doświadczenie w działaniach na rzecz prowadzonych reform na różnym poziomie – od przygotowywania zmian
legislacyjnych do wdrażania nowych regulacji
w samorządach, o czym świadczą projekty realizowane w Ukrainie czy w Mołdawii.
Partnerski projekt „Wyszkoleni młodzi obywatele strażnikami niezależnego i transparentnego sądownictwa” polegał na monitorowaniu pracy sądów w czasie rozpraw

Okres realizacji: 15.VII–XII
Partner: Helsińskie Stowarzyszenie Praw
Człowieka w Armenii (HAHR)
Inni partnerzy: młodzi wolontariusze
Finansowanie: Polska pomoc (MSZ RP)
Wartość: 83 468 zł

w sprawach karnych, przygotowaniu raportu
zawierającego wnioski z obserwacji i rekomendacje usprawnień oraz przekazaniu go
zainteresowanym instytucjom i społeczeństwu.
Ministerstwo Sprawiedliwości wyraziło zgodę
na obecność młodych obserwatorów w sądach.
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110 młodych obserwatorów
zdobyło praktyczne doświadczenie
w monitorowaniu pracy sądów

198 monitorowanych posiedzeń
		2 wersje językowe raportu
z listą naruszeń i rekomendacją 		
zmian

794 wizyty w sądach

Partner FSM, czyli Helsińskie Stowarzyszenie
Praw Człowieka, pracujące w Armenii od 1997
roku, zna uwarunkowania w działaniu lokalnego wymiaru sprawiedliwości, ma doświadczenie w kontrolowaniu pracy sądów poprzez ich
monitoring i swoją wiedzę przekazywał młodzieży. Został opracowany mechanizm monitoringu sądów i raportowania: stworzono i przetestowano w praktyce metodykę prowadzenia
monitoringu (między innymi specjalny formularz) oraz ustalono i opisano sposób działania
wolontariuszy. Następnie obserwatorzy udawali
się do sądów w Erywaniu, Giumri, Wanadzorze

i Spitaku, by zebrać informacje na temat zgodności obserwowanych procesów sądowych
z krajowymi i międzynarodowymi standardami, a także zidentyfikować luki w systemie
sądownictwa karnego. Obserwatorzy odnotowywali nieprawidłowości według wskazówek
w formularzu, a potem omawiali swoje wnioski
z koordynatorami regionalnymi i prawnikiem.
Raport, w którym zebrano wiedzę o jakości pracy sądów w kontekście poszanowania
praw człowieka w każdym z czterech miast
oraz sformułowano rekomendacje usprawnień,
został przekazany instytucjom państwowym

Co zaobserwowali wolontariusze
Czasem uczestnicy rozpraw nie słyszeli, co
mówiono na sali sądowej, bo była ona przedzielona szklanymi ściankami. Otwieranie
rozpraw z opóźnieniem, odraczanie bez ich
otwarcia lub bez podania przyczyny, przesłuchiwanie oskarżonych online czy brak
tłumacza, gdy oskarżony nie znał języka ormiańskiego – to przykłady naruszeń. W wielu
przypadkach sędziowie i, za ich zgodą, prokuratorzy, z ironią odnosili się do oskarżonych i ich obrońców czy wywierali na nich
presję psychiczną. Z kolei świadkom, którzy
nie byli jeszcze przesłuchiwani, pozwolono
przez cały czas być na sali rozpraw i słuchać
zeznań innych świadków. Odnotowano też,
że sędziowie i prokuratorzy prowadzili przyjazne pogawędki podczas rozpraw.
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związanym z sądownictwem, Komitetowi Obrony Praw Człowieka i Spraw Publicznych, organizacjom pozarządowym, ambasadom i innym
zainteresowanym instytucjom. Skrócona wersja raportu (w jęz. angielskim i ormiańskim)
została udostępniona na stronie partnera.
Praca młodzieży przyniosła rezultaty. Prokuratura Generalna, Ministerstwo Sprawiedliwości, Służba Kuratorska, Komitet Antykorupcyjny bardzo szybko zareagowali na raport prosząc

o dodatkowe informacje o naruszeniach. FSM
będzie pilotować skutki działań wyszkolonej
młodzieży w drugiej edycji projektu w 2022
roku. Pod merytoryczną opieką partnerskiej
organizacji, po raz kolejny będą oni monitorować pracę sądów w tych samych czterech
miastach. Efektem ich pracy ma być analiza porównawcza wniosków z lat 2021 i 2022
oraz raport pokazujący zmiany, jakie nastąpiły
w tym czasie.

Wolontariusze (obrońcy
praw człowieka, studenci
i uczniowie szkół średnich)
podzieleni na grupy, na czele z koordynatorami regionalnymi, chodzili do sądów
od trzech do dwudziestu
razy w miesiącu.

Po przeprowadzeniu monitoringów w sądach, zostały zorganizowane warsztaty, na których
omawiano wyniki obserwacji
rozpraw. 8 grudnia na konferencji kończącej projekt upubliczniono raport z wnioskami i wypracowanymi rekomendacjami
usprawnień w pracy sądów.

Na zakończenie projektu
młodzi wyszkoleni obserwatorzy otrzymali certyfikaty potwierdzające ich
wiedzę i umiejętności.
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Rzeczowa pomoc dla osób dotkniętych wojną w Armenii
Fundacja zrealizowała również projekt dotyczący bezpośredniego wsparcia osób, które
ucierpiały w wyniku konfliktu o Górski Karabach. Solidarność i wsparcie w nieoczekiwanej,
trudnej sytuacji, powstałej na skutek konfliktów
i zagrożeń humanitarnych, są wpisane w misję
FSM. Los poszkodowanych nie mógł więc pozostać bez odpowiedzi. Dotacja, zaoferowana
przez Fundację BGK pozwoliła na szybką reakcję, dostosowaną do potrzeb ofiar konfliktu,
którzy przybyli do Szirak – północno-zachodniej prowincji Armenii.
Organizacja partnerska – Armenian Caritas,
we współpracy z władzami samorządowymi
prowincji, ustaliła listy przesiedleńców żyjących w mieście Giumri i okolicach. Duchowni i wolontariusze Caritasu odwiedzili je, by
zidentyfikować osoby najbardziej potrzebujące wsparcia. Wytypowano 400 rodzin: 200
wewnętrznie przesiedlonych i 200 poszkodowanych w konflikcie mieszkańców prowincji
Szirak. 77 rodzin straciło główne źródło utrzymania, aż 127 było ciężko rannych, niektórzy
zostali inwalidami. Ich potrzeby były podstawowe: brakowało żywności, środków higieny
osobistej, niektórzy nie mieli dachu nad głową.
Wsparcie FSM i BGK skupiło się na dostarczeniu rodzinom pakietów z żywnością i artykułami higienicznymi, towarów trwałego
użytku oraz poprawie warunków mieszkaniowych, czyli dopłaty do czynszów oraz zakupu
materiałów do samodzielnego remontu domów.
			

Okres realizacji: 15.IV–30.IX
Partner: Armenian Caritas
Finansowanie: Fundacja BGK im. J. K.
Steczkowskiego
Wartość: 200 000 zł

Udzielone wsparcie materialne objęło nieco większą liczbę rodzin, niż planowano początkowo, podobnie jak dopłaty do czynszów.
Samodzielnie wykonane prace renowacyjne
domów dały rodzinom poczucie sprawczości
i wpływu na polepszenie warunków swojego
życia. Wszystkie natomiast mogły na chwilę
odetchnąć.

404 rodzin (1774 osoby)

pakiety żywnościowo-higieniczne



204 rodziny (877 osób)

artykuły trwałego użytku 		



200 rodzin (897 osób)

opłacony czynsz 			
za wynajmowane mieszkania



23 rodziny (107 osób)

zakup materiałów do renowacji 		
i remontu domostw



20 rodzin (104 osoby)
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To, co najbardziej potrzebne
Pakiety „pierwszej pomocy”

Poprawa warunków mieszkaniowych

Składały się z artykułów zaspokajających
najpilniejsze potrzeby, trwałych oraz poręcznych do równej i sprawiedliwej dystrybucji
pomocy.
• Pakiety żywnościowo-higieniczne: ryż,
mąka, kawa, herbata, olej, środki czystości, mydła, szampony i środki do mycia
zębów.
• Pakiety z artykułami trwałymi: pościel,
koce, ręczniki i poduszki.

•

•

Dofinansowanie czynszów w tymczasowych miejscach zamieszkania na 2 do 4
miesięcy, od czerwca do września 2021
roku. Wysokość dopłat została dostosowana do realnych stawek płaconych
przez konkretne rodziny.
Zakup materiałów do remontu domów
– pracownicy Caritasu odwiedzili każde
gospodarstwo domowe, ocenili rozmiar
możliwych do przeprowadzenia prac i ich
koszt. Następnie zostały zakupione niezbędne materiały do napraw i renowacji.
Po ich otrzymaniu, odbiorcy samodzielnie przeprowadzali prace naprawcze przy
monitoringu personelu partnera.

Pakiety żywnościowo-higieniczne oraz koce, poduszki,
pościel i ręczniki były wydawane rodzinom przesiedleńców
z magazynów Armenian Caritas.
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Przekazywanie rodzinom dofinansowania
do czynszów.

Prace renowacyjne polegały między innymi na
wymianie drzwi i okien,
odnowieniu podłogi,
remontach sufitu czy łazienki, a także instalacji
systemu grzewczego.

Anna Radecka, koordynatorka projektu ze strony
FSM, odwiedzała rodziny
w miejscach realizacji
projektu. Okazało się, że
pomoc materialna była
dla nich ważna, ale niezwykle cenne okazało się
wsparcie psychologicznie.
Rodziny, które je otrzymały, podkreślały jego
znaczenie.
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VII

Misje obserwacyjne
wyborów
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Fundacja Solidarności Międzynarodowej,
we współpracy z Ministerstwem Spraw
Zagranicznych RP, rekrutuje, szkoli i wysyłała polskich obserwatorów na misje
obserwacyjne wyborów. Wspieranie
wolności jest wpisane w misję FSM. Wolne wybory są fundamentem demokracji,
a ich przebieg ważnym testem działania
i trwałości procedur demokratycznych
w każdym kraju. Misje są organizowane
przez Biuro Instytucji Demokratycznych
i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (ODIHR/
OBWE).

Okres realizacji: corocznie od 2012 roku
Partnerzy w Polsce: MSZ RP
Partnerzy zagraniczni: Biuro Instytucji
Demokratycznych i Praw Człowieka
Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy
w Europie
Finansowanie: MSZ RP
Wartość: 488 230 zł

Organizacja misji jest uzależniona od zmieniającego się kalendarza politycznego w państwach, w których odbywają się wybory. W 2021
roku tylko obserwacja wyborów prezydenckich
w Uzbekistanie była zaplanowana w momencie
podpisywania umowy dotacji pomiędzy FSM
a MSZ RP na początku 2021 roku. Zmieniająca
się sytuacja polityczna wymusiła korekty: odbyły się przedterminowe wybory parlamentarne
w priorytetowych dla współpracy rozwojowej
Armenii i Mołdawii. Zazwyczaj mniej istotne
wybory lokalne w Gruzji nabrały dużego znaczenia w związku z kryzysem politycznym, podobnie jak wybory parlamentarne w Kirgistanie.

Gruzja

Łącznie zostało wysłanych 82 obserwatorów – 76 krótkoterminowych oraz 6 długoterminowych, czyli ponad pięciokrotnie więcej
niż zaplanowano. Przed każdą misją Fundacja
organizowała wideokonferencję, na której eksperci przybliżali sytuację polityczną i społeczną
w państwie, w którym odbywają się wybory,
a przedstawiciele FSM przeprowadzali szkolenie finansowe i logistyczne.
Obserwatorzy długoterminowi podlegali
ewaluacji OBWE i wszyscy otrzymali opinie
pozytywne.

Uzbekistan
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Armenia

STO i LTO
wyborczej oraz rozpatrywania skarg
i protestów. Obserwatorzy długoterminowi (LTO) w dniu wyborów
koordynują pracę obserwatorów krótkoterminowych (STO). Są najczęściej
odpowiedzialni za kilka obwodów wyborczych (region). Od 2012 roku w 31
misjach uczestniczyło łącznie 664 STO
i 65 LTO, przeszkolonych przez FSM.

Obserwacje krótkoterminowe trwają
około tygodnia i obejmują głosowanie
i liczenie głosów najczęściej na obszarze kilkudziesięciu komisji wyborczych.
Obserwacje długoterminowe trwają
około 6 tygodni i dotyczą większej
części procesu wyborczego, w tym rejestracji kandydatów, tworzenia list wyborców, kampanii, pracy administracji

Obserwatorzy na misjach w 2021 roku
Armenia: wybory parlamentarne
20 czerwca: 2 LTO, 17 STO
Gruzja: wybory lokalne
I tura – 2 października: 14 STO;
II tura – 30 października: 3 STO

82 obserwatorów

Kirgistan: wybory parlamentarne
28 października: 8 STO
76 krótkoterminowych
(STO)

6 długoterminowych
(LTO)

Mołdawia: wybory parlamentarne
11 lipca: 2 LTO, 19 STO
Uzbekistan: wybory prezydenckie
24 października: 2 LTO, 15 STO
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VIII

Wsparcie w walce
z pandemią SARS-CoV-2:
konwoje solidarności
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łączna wartość
darowizn

17,2

POLSKA

mln zł

UKRAINA
18–24.08
21 tirów
>17 mln zł

MACEDONIA
PÓŁNOCNA
30–31.05
1 tir
>116 tys. zł

Kolejne mutacje wirusa SARS-CoV-2 i kolejne fale COVID-19 oraz ochrona przed
zakażeniem i pomoc chorym w ubiegłym
roku pozostawały tematem numer jeden dla całego świata. W 2020 roku, jak
tylko zaczęła się pierwsza fala pandemii,
Fundacja Solidarności Międzynarodowej
szybko przystąpiła do działań wspierających partnerów.

w ramach którego wsparło niewielkich lokalnych przedsiębiorców w produkcji płynu do
dezynfekcji, szyciu maseczek i kombinezonów
ochronnych.
Jednocześnie w Warszawie – we współpracy
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych – Fundacja organizowała konwoje z pomocą humanitarną: sprawnie i szybko zebrała dary i skoordynowała wyjazdy dziewięciu konwojów do 14
krajów na łączną wartość 55,8 mln zł.

Toczyły się one dwutorowo – w przedstawicielstwach w Gruzji, Mołdawii i Ukrainie oraz w biurze głównym w Warszawie. Przedstawicielstwo
w Kijowie zorganizowało wsparcie w postaci
sprzętu medycznego i środków ochrony dla 11
szpitali, a także szkół i ośrodka pomocy społecznej. Przedstawicielstwo w Tbilisi stworzyło między innymi nowoczesną kampanię informacyjno-edukacyjną „Bądź prawdziwym dżygitem,
chroń siebie i swoich bliskich” i minikampanie
w wielu miejscach kraju rozdając maseczki,
propagując ich noszenie i sposoby ochrony
przed zakażeniem. Natomiast Przedstawicielstwo w Kiszyniowie do walki ze skutkami pandemii COVID-19 powołało Fundusz Kryzysowy,

W 2021 roku Fundacja zorganizowała dwa
konwoje z pomocą humanitarną: do Macedonii Północnej oraz konwój solidarności
dla Ukrainy. Do zadań FSM należało między
innymi: zawarcie umów o współpracy i darowiznach, uzgodnienie kwestii logistycznych
z przewoźnikami, ambasadami RP w Skopje
i Kijowie oraz stronami obdarowanymi, koordynacja współpracy zaangażowanych w realizację
konwoju instytucji.
Do konwojów zostały oddelegowane pracownice FSM, które na bieżąco koordynowały dostarczenie towaru oraz dopełnienie formalności na granicy i na miejscu odbioru.
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Macedonia Północna

FSM w Kijowie zajęło się kwestiami formalnymi na miejscu (między innymi podpisaniem
protokołu zdawczo-odbiorczego). Ukraińskim
partnerom dostarczono między innymi:

Do ponad dwumilionowego kraju pojechał tir
z podstawowymi środkami ochrony przed zakażeniem. Konwój solidarności do Macedonii
Północnej został zorganizowany przez FSM we
współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, działającym na zlecenie Prezydenta
RP, oraz ze Strażą Graniczną. Macedończykom przekazano: 126 tys. rękawiczek ochronnych, 110 tys. maseczek i 660 litrów płynu do
dezynfekcji.
Konwój został zorganizowany w ramach
NATO Pandemic Response Trust Fund.

• sprzęt medyczny: 13 respiratorów, 15 koncentratorów tlenu, 10 kardiomonitorów,
pulsoksymetry i bezdotykowe termometry
elektroniczne,
• środki ochrony: 8 mln rękawic, 100 tys.
litrów środków do dezynfekcji, 500 tys. fartuchów medycznych, 450 tys. masek chirurgicznych, 1,5 mln półmasek FFP2 ACERON
oraz
• 50 tys. testów antygenowych COVID-19.
Organizacja konwoju była polską odpowiedzią na wniosek Ukrainy w ramach Euroatlantyckiego Centrum Koordynacji Reagowania na
Katastrofy (EADRCC NATO).

Towary wydane przez
składnicę Rządowej Agencji
Rezerw Strategicznych
w Lisowicach zawiozła do
Macedonii Północnej Straż
Graniczna.

Ukraina
Konwój solidarności na Ukrainę Fundacja zorganizowała na prośbę Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, we współpracy z Rządową Agencją
Rezerw Strategicznych oraz Pocztą Polską, która odpowiadała za transport. Towar oficjalnie
został przekazany ukraińskim partnerom przez
Prezydenta RP Andrzeja Dudę podczas uroczystości w Kijowie, 24 sierpnia. Przedstawicielstwo

Ze składnic Rządowej
Agencji Rezerw Strategicznych w Lublińcu, Ełku
i Komorowie środki ochrony i sprzęt medyczny zostały załadowane na 21 tirów.
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www.solidarityfund.pl
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