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Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 
Fundacja Solidarności Międzynarodowej,

W ciągu ostatnich kilku lat MTO stopniowo poszerzało swe zainteresowanie z terenu Bałkanów na 
kraje byłego Związku Radzieckiego. Od czterech  lat pracujemy w Białorusi i w tym roku 
prowadziliśmy tam aż dwa ważne projekty, ale jednocześnie wyszliśmy poza bezpośrednie 
sąsiedztwo Polski.  „Arabska Wiosna” stworzyła możliwości pracy polskich organizacji w krajach 
Afryki Północnej. Była to dla nas okazja, by rozpocząć pracę w Tunezji, która przechodzi właśnie 
pokojową transformację od rządów autorytarnych do demokracji i napotyka trudności, które Polska 
musiała kiedyś przezwyciężyć. 

Budowa społeczeństwa obywatelskiego jest długim procesem. Dlatego uznaliśmy, że należy oprzeć 
się na energii i entuzjazmie młodych społeczników i pomóc im osiągnąć małe. lecz widoczne 
sukcesy.  Obywatele powinni zrozumieć, że ich zaangażowanie społeczne pozwala rozwiązać wiele 
lokalnych problemów i podnieść standard życia. Akademia Przedsiębiorczości Społecznej 
w Tunezji przygotowała młodych, tunezyjskich działaczy do pracy w terenie. Wierzymy, że wysiłki 
tych  młodych, twórczych ludzi, wspierane  przez polskich kolegów, zaowocują rozwojem 
przedsiębiorczości społecznej, wzrostem świadomości obywatelskiej oraz poczuciem 
odpowiedzialnej i twórczej wolności.

Projekt ten został  niezwykle dobrze przyjęty przez uczestników. Mimo rozmaitych przeszkód 
przyniósł konkretne rezultaty i  zauważalne zmiany na lepsze. Nie mógłby on zaistnieć bez 
współpracy z Fundacją Solidarności Międzynarodowej i dofinansowaniu z programu MSZ 
”Wsparcie Demokracji” w 2012 r. 
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Ministry of Foreign Affairs,
International Solidarity Foundation,

The Educational Society of Malopolska has gradually broadened its geographical outreach from the 
Balkans to the countries of the Former Soviet Union.  While we continue our work in Belarus with 
two projects this year, we have looked beyond our regional neighbors.  The “Arab Spring” has 
provided an opportunity for Polish NGOs to again share the experience gained working  with 
countries in transition as well as working within their own country as it developed from a totalitarian 
state to a democratic one.  As Tunisia undergoes a relatively peaceful transformation from 
a dictatorship to a free country, it confronts many of the same challenges that Poland faced.

Civil society development is a long process.  In its early stages, it is so important to harness the 
energy and enthusiasm of the leaders of the movement and support them in achieving small, but 
visible success.  The larger society needs to see that civic involvement is a concrete means of 
improving everyday life and of solving the many problems that face communities.  This Academy of 
Young Social Entrepreneurs in Tunisia was designed to support active individuals who will work on 
the local level.  We believe that the efforts of these young, creative people supported by their Polish 
colleagues will lead to social entrepreneurship, enlightened citizenship and a feeling of responsible 
and productive freedom.

This project was enthusiastically received by the participants and in spite of many challenges, it has 
yielded concrete results and made small, but visible change.  This initiative would not have been 
possible without the assistance of the “Democracy Support” Program of Polish Development 
Cooperation of the Polish Ministry of Foreign Affairs in 2012 and the new International Solidarity 
Foundation.   

__________________________
Beata Budzik, prezes

Z głęboka wdzięcznością,

With deep appreciation, 

_________________________
Julie Boudreaux, Board Member
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 Akademia Przedsiębiorczości Społecznej w Tunezji

Celem ogólnym projektu było przygotowanie jak 
największej liczby osób w Tunezji do rozwiązywania 
lokalnych problemów własnymi siłami, wzbudzenie 
w nich przekonania, że potrafią zmieniać niekorzystne 
warunki życia na lepsze i pokazanie im jak to robić 
poprzez dostarczenie przykładów, materiałów  
i przeszkolenie liderów przedsiębiorczości. 

Zobowiązaliśmy się do przygotowania grupy 
młodych Tunezyjczyków do twórczego pokonywania 
przeszkód i tworzenia modelowych, innowacyjnych 
projektów, służących lokalnej społeczności.  
W trakcie zajęć w Tunisie i w Nowym Sączu 
uczestnicy wielokrotnie uczestniczyli w warsztatach, 
na których zostali wyposażeni w narzędzia ułatwiające 
planowanie, zarządzanie czasem i ułatwiające pracę 
w grupie.

Działanie I. Warsztaty w Tunezji

Celem warsztatów był rozwój predyspozycji 
zarządzania zespołem, koordynowania projektów, 
organizowania działań, oraz poznawania narzędzi 
motywowania współpracowników. Dzięki zdobytej 
wiedzy i umiejętnościom uczestnicy uzyskali 
szansę stać się skutecznymi liderami, tak bardzo 
pożądanymi dziś w Tunezji. Rekrutacji do projektu 
dokonywaliśmy dwufazowo. W pierwszej fazie chętni 
musieli wypełnić formularze aplikacyjne (dostaliśmy 
około 50 zgłoszeń). Spośród nich wybraliśmy 20 
najlepszych, którzy wzięli udział w warsztatach w 
Tunisie. W drugiej fazie wybraliśmy 12 najlepszych, 
których zaprosiliśmy do Polski. Wybór był oparty na 
następujących kryteriach:

• Aktywność i jakość pracy podczas warsztatów  
w Tunisie;

• Umiejętne korzystanie z konsultacji on-line;

• Jakość planowanych działań lokalnych.

Działanie II. Monitoring on-line i strona internetowa

Bazując na doświadczeniu z realizacji podobnych 
projektów w  krajach post-totalitarnych wiedzieliśmy, 
że młodzi liderzy bardzo chętnie się angażują 
w działania związane z budową społeczeństwa 
obywatelskiego i potwierdziło się to w naszym 
projekcie. Po zakończeniu warsztatów w Tunisie 
wszyscy uczestnicy byli w stałym kontakcie  
z wybranym mentorem on-line podczas tworzenia 
swych Planów Działań Lokalnych. Aby ułatwić 
komunikację pomiędzy mentorem a podopiecznym, 
każdy uczestnik mógł wyrazić swoje myśli  
w ojczystym języku, co zostało później przetłumaczone 
z arabskiego na polski. 

Po powrocie do kraju z wizyty studyjnej i warsztatów 
w Polsce każdy uczestnik  pozostawał w kontakcie 
z mentorem on-line podczas wprowadzania swego 
projektu w życie. Uczestnicy naszego projektu i inne 
zainteresowane osoby mogły się spotykać na stronie 
http://www.aysetunezja.pl/ przygotowanej w języku 
polskim, francuskim i arabskim. Jednakże nasi 
uczestnicy preferują kontakty za pomocą Facebooka 
i Skype’a.

Działanie III. Wizyta studyjna i warsztaty w Polsce

Na początku października 2012 r. miała miejsce 
w Polsce 8.dniowa wizyta studyjna i warsztaty 
dla wybranych 11 uczestników projektu. MTO 
zorganizowało warsztaty, które przygotowały ich do 
założenia własnej organizacji pozarządowej lub do 
wdrożenia własnego projektu w ramach istniejącej 
organizacji. Uczestnicy spotkali się z czwórką 
innowatorów społecznych, członków ASHOKI, 
którzy zarazili ich entuzjazmem i zainspirowali ich do 
nowych rozwiązań palących problemów społecznych. 

• Spotkanie z Alicją Derkowską (Nowy Sącz), która 
opowiedziała, jak „z niczego” powstawało MTO 
i jak można stworzyć coś nowego w edukacji 
we współpracy z rodzicami, nauczycielami  
i lokalnymi władzami oświatowymi.

• Spotkanie z Elżbietą Pomaską (Warszawa), która 
nie tylko opowiedziała o swojej organizacji, 
lecz także zainteresowała uczestników kwestią 
ochrony zdrowia i wskazała rozmaite możliwości 
w tej dziedzinie. Szczególnie inspirujący okazał 
się pomysł zorganizowania w szkołach badań 
przesiewowych, bo może to być wstępem do ścisłej 
współpracy rodziców, nauczycieli, dyrektorów 
szkół i lekarzy oraz uchronić dzieci przed ciężkimi 
schorzeniami, dzięki wczesnemu wykrywaniu 
nieprawidłowości.Mamy sobie tyle do powiedzenia
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• Spotkanie z Zulą Komornicką (Kraków), która 
podzieliła się sposobami zdobywania pieniędzy 
na lokalne projekty wypróbowanymi w Funduszu 
Lokalnym Masywu Śnieżnika, założonym  
i prowadzonym z powodzeniem od lat w Kotlinie 
Kłodzkiej przez jej matkę, Dorotę Komornicką.  
Jest to jeden z najbiedniejszych regionów Polski, 
co roku nawiedzany przez powodzie, z mnóstwem 
nieużytków i nieistniejącym przemysłem,  
a jednak… Fundusz co roku skutecznie wspiera 
małe, lokalne inicjatywy. 

• Spotkanie z Grzegorzem Tabaszem (Nowy 
Sącz), założycielem i wieloletnim prezesem 
Stowarzyszenia Czynnej Ochrony Płazów 
„Greenworks”. Na tym spotkaniu Uczestnicy 
dowiedzieli się od Grzegorza o wspaniałych 
miejscach w swoim kraju, które są – lub powinny 
być – rezerwatami przyrody, a o których oni nawet 
nie słyszeli. Z zachwytem słuchali, jak wiele 
można zrobić dla ekologii przy pomocy naprawdę 
niewielkich środków, ale we współpracy ze 
społecznością lokalną. 

Wspólnie odwiedziliśmy Towarzystwo im. Brata 
Alberta (opieka nad bezdomnymi) i organizację 
„Sursum Corda” (przygotowanie i praca  
z wolontariuszami). Obie te wizyty studyjne dały 
naszym gościom wiele do myślenia.

W rezultacie tego pobytu uczestnicy wyjechali 
z gotowymi, szczegółowymi planami działań 
lokalnych, które zaczęli wprowadzać w życie zaraz 
po powrocie do Tunezji. 

Działanie IV: Praca lokalnych liderów na miejscu 
(październik – listopad 2012)

Motto Akademii brzmi „Bądź praktyczny i zaczynaj 
od małego”. Nasi uczestnicy już na etapie rekrutacji 
musieli dokonać identyfikacji problemów lokalnych, 
którymi chcieliby się zająć. Ważnym elementem 
naszego projektu była pomoc materialna dla 
uczestników na ich pierwsze projekty. Z własnego 
doświadczenia wiemy, jaką zachętą jest sukces 
osiągnięty na początku drogi. Dofinansowaliśmy 
kwotą 500 EURO każdy z następujących projektów:

1. Ahlem Nasraoui – założyła wraz z Mohamedem 
Sultane Ayoub i Mariem Balti organizację 
pozarządową. Ahlem postanowiła pracować  
w środowisku biednych, zaniedbanych uczniów 
w wieku 16-19 lat z miejscowości Bardo. 
Stworzyła grupę 30 nastolatków, którzy zostali 
objęci korepetycjami z języka angielskiego  
i którzy uczestniczą w atrakcyjnych zajęciach 
pozalekcyjnych. Celem jest wzmocnienie 
patriotyzmu i zainteresowanie ich sprawami 
obywatelskimi. Cel ten zamierza osiągnąć poprzez 
pokazanie piękna Tunezji. Grupa wolontariuszy 

Zula Komornicka

Podejmujemy decyzje w grupie

Wizyta w Sursum Corda

Julie Boudreaux i Mariem Balti
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działalności społecznej. W miejscowości Jendouba 
przeprowadziła serię spotkań ze studentami.

7. Mortadha Rekik – założył organizację 
pozarządowa o nazwie Młodzież dla Demokracji  
i Ochrony Praw Człowieka. Pierwszym działaniem 
tej nowej organizacji była kampania uczulająca 
młodzież na sprawy społeczne.

8. Bechir Segni – założył organizację monitorującą 
poziom korupcji w Tunezji. Aby osiągnąć 
ten cel musiał utworzyć profesjonalną stronę  
www.watchdog-tunisia.org. Dzięki osobom 
poznanym podczas realizacji naszego projektu 
przyłączył się do sieci organizacji pozarządowych 
TACID. Brał udział w warsztatach na temat 
transparentności budżetowej NGO’s. Przyłączył 
się do arabskiej sieci ANSA.

9. Mohamed Sultane Ayoub – nawiązał współpracę 
ze szkołami podstawowymi. Celem jego projektu 
miała być współpraca z rodzinami niewydolnymi 
wychowawczo. Na początek zakupił wyprawki 
dla najuboższych dzieci i wraz innymi 
wolontariuszami udziela korepetycji dzieciom  
z najsłabszymi wynikami.

10. Wael Dridi – założył w szkołach w Tunisie Kluby 
Dziecka. Celem tych klubów ma być ochrona praw 
dzieci. W ciągu realizacji zadania zorganizował 
dwa spotkania dla dzieci na temat ich praw, ale 
mają się one obywać cyklicznie co miesiąc.

Nasi liderzy dopiero zaczynają swoją przygodę  
z działalnością społeczną, ale realizują swoje projekty 
wspierając się wzajemnie zasobami i wiedzą. Są  
w stałym kontakcie ze sobą. Mamy nadzieję że ta 
dobra atmosfera współpracy utrzyma się dłużej.

Projekt współfinansowany w ramach programu 
polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. Program 
”Wsparcie Demokracji”. Serdecznie dziękujemy 
Fundacji Solidarności Międzynarodowej nie tylko 
za przyznanie dotacji na przeprowadzenie tego 
projektu, lecz także za ciągłe czuwanie i szczere 
zainteresowanie jego przebiegiem.

(studentów) organizuje pikniki, wycieczki, gry  
i zabawy. W ten sposób młodzież zaangażowana 
w projekt ma zorganizowany wolny czas i nie 
jest narażona na kontakty ze środowiskiem 
niewłaściwym dla ludzi w tym wieku.

2. Ali Bouzouzia – założył Klub Praw Człowieka 
na terenie wydziału ekonomii i zarzadzania 
Uniwersytetu w Tunisie. Klub liczy 10 członków 
stałych i udało się załatwić stałą siedzibę. 
Członkowie Klubu kolportowali różne broszury 
wzywające do dialogu społecznego na terenie 
uniwersytetu. 1.11 zorganizowali konferencję 
na temat: przemoc polityczna, a 20.11 kolejną 
konferencję na temat demokratyzacji szkolnictwa. 
10.12 odbyła się konferencja pod tytułem: „Sprawy 
obywatelskie i prawa człowieka po dyktaturze”. 
Klub próbuje swe działania rozpropagować na 
innych wydziałach uniwersytetu. We współpracy 
z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego 
zorganizował na Uniwersytecie Tunezyjskim 
Okrągły Stół dla studentów na temat przemocy  
i agresji na wyższych uczelniach.

3. Anas Mohamed Bassaies – zorganizował akcję 
sprzątania plaży w pobliżu Sidi Abdel Aziz. Do 
współpracy udało mu się zachęcić stowarzyszenie 
z AEM (Stowarzyszenie Ochrony Środowiska 
La Marsa) oraz  władze samorządowe, które 
pożyczyły ciągnik do wywozu nieczystości. 
Zmobilizował grupę 12 wolontariuszy, zakupił 
rękawice, worki, plastikowe kosze. Celem 
projektu było oczyszczenie zaniedbanej okolicy, 
podniesienie świadomości społecznej na temat 
utylizacji odpadów. Po oczyszczeniu okolicy grupa 
zorganizowana przez Anasa będzie prowadziła 
kampanię na rzecz utrzymania czystości w 
miejscach publicznych.

4. Bilel Chehed – założył organizację: Klub 
Młodego Obywatela. Celem klubu jest szerzenie 
samorządności wśród młodzieży szkolnej w wieku 
11-16 lat. Dodatkowo zakupił 40 mini wyprawek 
szkolnych oraz założył w jednej ze szkół mini 
bibliotekę.

5. Malek El Feki – projekt Maleka jest kolejnym 
projektem ekologicznym. Mieszka on  
w pobliżu akweduktu w Le Bardo, który stał się 
miejscem dzikich wysypisk śmieci. Malek wraz 
z przyjaciółmi posprzątał okolice akweduktu  
i zaapelował do mieszkańców o utrzymanie tego 
miejsca w czystości.

6. Mariem Balti – razem z Ahlem i Mohamedem 
zarejestrowała organizację pozarządową, która 
nie tylko wspiera kreatywność studentów 
wydziału elektrycznego, ale też zachęca ich do 

Wręczanie świadectw uczestnictwa w projekcie
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 Academy for Young Social Entrepreneurs (AYSE) in Tunisia

The overall goal of this project was to prepare as many 
young people in Tunisia as possible to solve local 
problems on their own, to convince them that they are 
able to improve their lives and to provide them with 
examples, materials and training as entrepreneurial 
leaders.  To this end, we provided training in selecting 
issues of importance to the local community, 
creative problem solving, and innovative project 
development.  During workshops in Tunis and Nowy 
Sacz, participants in the program practiced strategic 
planning, time-management and group work.  

Activity I. Workshops in Tunisia

The workshops in Tunisia focused on the development 
of team work skills, project coordination, organization 
of activities as well as techniques to motivate co-
workers.  Thanks to these skills, participants are on 
their way to becoming effective leaders – something 
that is in great demand in today’s Tunisia. There were 
two phases of recruitment for the project.  Interested 
individuals submitted written applications.  Of the 
50 received, we chose the best 20 for the initial 
workshops in Tunisia.  In the second phase, the 12 
most promising were invited for the Study Visit to 
Poland.

Recruitment for this latter phase was based on:

• Degree and quality of active participation during 
the workshops in Tunisia;

• Ability to participate in on-line consultations;

• Quality and feasibility of the Local Activity Plan 
submitted to MTO.

Activity II. Monitoring on-line and Internet site

Based on our experience in similar projects with 
participants from post-totalitarian countries, we know 

that young leaders eagerly get involved in initiatives 
to build civil society.  This group from Tunisia was no 
exception.  After the initial workshop in Tunis, they 
were in regular virtual consultations with their chosen 
mentors while they created drafts of their Local 
Activity Plans.  In order to facilitate communication, 
participants were able to use their mother tongue.  All 
correspondence was then translated from Arabic to 
Polish.  

After the participants returned home from Poland, 
they remained in virtual contact as they implemented 
their local projects.  Participants as well as other 
interested individuals were able to meet at http://
www.aysetunezja.pl/ in Polish, Arabic and French.  In 
actuality, most preferred Facebook or Skype.  

Activity III. Study Visit and Workshops in Poland

The 8-day Study Visit for 11 participants took  place 
at the beginning of October 2012. MTO organized 
workshops focusing on how and why to create an 
NGO as well as how to implement one’s project 
within an existing NGO.  Participants met with Polish 
ASHOKA Fellows who shared their enthusiasm and 
experience, inspiring the group to look at innovative 
ways of solving urgent social problems at home. 

• Alicja Derkowska (Nowy Sacz) told of how 
MTO came into being “from nothing” and how 
one can create something new in education by 
strengthening cooperation amongst parents, 
teachers, and local education authorities.

• Elżbieta Pomaska (Warsaw) not only related how 
her own organization was created, but interested 
the listeners in broader health care issues with 
many examples of possibilities in this area.   
Particularly inspiring was the idea of organizing 
medical screenings  at schools as a way of 
introducing practical cooperation amongst parents, 

 Who can be a leader?

Active discussion



7

teachers, school directors and doctors, while more 
importantly  protecting children from disease by 
early detection of irregularities.

• Zula Komornicka (Krakow) described the 
numerous methods of raising money for local 
projects that had been tried by the Snow Mountain 
Local Fund, created and successfully run for many 
years by her mother, ASHOKA Fellow Dorota 
Komornicka in Kotlina Kłodzka.  It is one of the 
poorest regions of Poland, prone to yearly floods, 
with many abandoned structures and lacking 
industry, yet…year after year, the Fund supports 
small, local initiatives.

• Grzegorz Tabasz (Nowy Sacz), founder and 
president of “Greenworks” Association for the 
Active Protection of Amphibians surprised the 
participants by describing the wonderful places 
in their country (Tunisia) which are – or should 
be – nature preserves and which many of them 
had never even heard of!  The participants  were 
fascinated learning of the many ways so much 
can be done for the environment with very little 
money, but with the effective cooperation of  
a local community.

There were site visits to the Brother Albert Association 
(care for homeless men) and “Sursum Corda” 
(preparing and working with volunteers). Both visits 
were very thought-provoking.

As a result of their stay in Poland, participants returned 
home with concrete Local Activity Plans which they 
were to begin implementing in their communities.  

Activity IV: Local Leaders in Action (October – 
November  2012)

The motto of the Academy is:  “Be practical, start 
small”.  From the very beginning, the participants 
were required to think of local problems that they 
wished to tackle.  An important element of the project 
was financial support for their first project, as even 
a small success at the very beginning is a crucial 
motivator.  Each participant received 500 Euros to 
cover expenses of  his/ her first project:

1. Ahlem Nasraoui – established an NGO in 
cooperation with Mohamed Sultane Ayoub and 
Mariem Balti.  She is focusing her efforts on 
disadvantaged students aged 16-19 from poor 
areas of Bardo. The beneficiaries are a group of 30 
teenagers who receive extra English lessons and 
are involved in other extra-curricular activities.  
The goal is to build a sense of patriotism and 
active citizenship.  To this end there are field trips, 
picnics, games and fun organized by volunteers to 
show how beautiful Tunisia is and ensure that free 
time is spent in a constructive manner.  

2. Ali Bouzouzia – organized a Tunisian Round 
Table for students at the University of Tunisia to 
provide an opportunity to discuss violence and 
aggression in higher education.  

3. Anas Mohamed Bassaies – organized  
a campaign to clean the beach near Sidi Abdel 
Aziz. He was able to involve the Association for 
Environmental Protection La Marsa as well as the 
local government which lent a garbage lift for the 
effort.  He purchased gloves, bags and garbage 

Ela Pomaska listens carefully

Ahlem Nasraoui

Participants with Grzegorz Tabasz (ASHOKA)
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7. Mortadha Rekik – founded an organization 
“Youth for Democracy and the Protection of 
Human Rights”.  Its first activity was a campaign 
to raise awareness of social issues

8. Bechir Segni – created an organization to monitor 
the level of corruption in Tunisia.  To this end, he 
created a professional website www.watchdog-
tunisia.org.  Thanks to the contacts he made during 
the course of our project he was able to  join the 
network of NGOs “TACID”.  He participated in 
workshops on budgetary transparency of NGOs.  
He also joined the Arab network “ANSA”.

9. Mohamed Sultane Ayoub – established 
cooperation with primary schools.  He focused on 
working with dysfunctional families.  He began 
by buying school supplies for the poorest children 
and along with other volunteers started a tutoring 
program for the weakest kids academically.

10. Wael Dridi – founded Children’s Clubs in schools 
in Tunis.  The purpose of these clubs is to protect 
children’s rights.  In the course of his short project 
he organized two meetings with children  on this 
topic.  He intends to continue such meetings on  
a monthly basis.  

Our leaders have only just begun their work as social 
entrepreneurs.  They are implementing their projects 
and helping one another in that process.  They are 
in frequent contact and we do hope that the good 
atmosphere of mutual cooperation will continue to 
everyone’s benefit. 

The project was co-financed within the “Democracy 
Support” Program of Polish Development 
Cooperation of the Polish Ministry of Foreign 
Affairs in 2012.  We are grateful to the International 
Solidarity Foundation not only for awarding us 
this grant, but also for their oversight and genuine 
interest in how it proceeded.

cans and involved a group of 12 volunteers.  The 
goal of the campaign was to clean up the area 
and raise awareness of the need to maintain clean 
public areas  and of the importance of recycling as  
a means of trash reduction.  

4. Bilel Chehed – founded an organization, the 
Young Citizens Club.  The club’s goal is to broaden 
involvement in self-government at school amongst 
youth aged 11-16. He also bought 40 school bags 
with supplies and founded a small library in one of 
the schools.  

5. Malek El Feki – started another ecological 
initiative.  Maleka lives in Le Bardo near an 
aqueduct which had been unfortunately turned into 
an unofficial garbage dump.  After cleaning the 
area with friends, he began a campaign amongst 
residents aimed at preventing garbage from being 
dumped there in the future. 

6. Mariem Balti – along with Ahlem and Mohamed, 
registered an NGO which not only supports 
creativity amongst students in the electrical 
engineering department, but also encourages them 
to be active citizens.   As part of her project, she 
ran a series of meetings with students in Jendouba.   

Lively discussion with one of the ASHOKA Fellows

Ahlem receives certificate

Mariem Balti
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كان الھدف الرّئيسي من هذا المشروع تحضير أكبر عدد ممكن من األشخاص في الجمھوريّة التّونسـيّة لحـلّ المشـاكل المحـليّة بأنفسـھم و 

إثارة اعتقـادهم بقـدرتھم على تغيير الظروف الغير مواتية إلى حـياة أفضل و تبـيين كيفيّة القـيام بـذلك من خالل توفير أمثلة و تدريب قــادة 

األعمال.

التزمنا بإعداد مجموعة من الشّباب التّونسي حتّى يكونوا قادرين على حلّ خالّق لمشـاكلھم و خلق نموذج من المشـاريع المبـتكرة للمجتمع 

المحلّي خالل ورشات العمل في تونس و بعدها في "نوفي سونتش" التي شاركت المجموعة فيھا زوّدوا باألدوات الالّزمة لتسھيل التّخطيط، 

و إدارة الوقت و العمل الجماعي.

النّشاط األوّل: ورشات عمل في تونس:

كان الھدف من ورشات العمل تطوير قـدرات إدارة الفريق و تنسـيق المشـاريع و تنظيم األنشـطة و التّعرّف على األدوات الالّزمة لتحـفيز 

المتعاونين. 

بفضل المعرفة و المھارات المكتسبة أصح للمشاركين فرصة ليصيروا قادة مؤثّرين مطلوبين اليوم في تونس.

تجنيد المشاركين في المشروع أجري على مرحلتين:

٢۰في المرحـلة األولى كان على الرّاغبـين تعمير اسـتمارة (وصلنا حـوالي ٥۰ طلبــا)، اخترنا  شــاركوا في ورشــة العمل في تونس و في 

المرحلة الثّانية اخترنا منھم أفضل ١٢ دعوناهم إلى بولندا.

أسند االختيار على المعايير التّالية:

- النّشاط و نوعيّة العمل خالل الورشة في تونس.

- القدرة على استعمال خط التشاور.

- نوعيّة  المحليّة المزمع القيام بھا. 

النّشاط الثّاني: الرّصد على شبكة األنترنات و موقع الواب

 اسـتنادا إلى الخبـرة المكتسبــة من مشــاريع مماثلة في الدّول التي كانت 

ترزح تحت كالكل األنظمة االستبداديّة كنا نعرف أنّ القـيادات الشّابّة حـريصة جدا على األنشـطة المتّصلة ببـناء المجتمع المدني و ذلك ما 

تأكّد في مشروعنا.

بعد ورشات العمل في تونس كان المشـاركون في اتّصال دائم بـنا في فترات وضع خطط العمل التي تھم النشـاط المحـلي لتسـھيل االتصال 

بيننا و بين المشاركين مكّنّاهم من التّعبير على أفكارهم باللغة العربية. بعد ذلك قمنا بترجمتھا إلى البولونيّة. بعد عودة المشـاركين إلى تونس 

و بعد الورشات التي أقيمت ببـولونيا كانوا على اتصال دائم بـنا خالل تنفيذ مشـاريعھم كما كان يمكن لھم و ألشـخاص آخرين االلتقـاء على 

التي أعدت باللغة البولونيّة، الفرنسـيّة و العربـية لكنّھم يفضّلون التّواصل بواسـطة   skype, http://www.aysetunezja.plالصّفحة 

facebook .

النشاط الثالث: زيارة دراسة و ورشة عمل ببولونيا :

في أوائل أكتوبر تمت زيارة دراسيّة و ورشة عمل  دامت ٨ أيّام ضمّت ۱۱ مشاركا في المشروع. 

األنشطة التي أعدّتھم لبعث جمعيّات خاصّة بھم أو لتنفيذ مشاريعھم في جمعيّات أخرى قـائمة الذّات. التقـى المشـاركون   "MTO"نظّمت "

مع أربعة من المبتكرين االجتماعيين "أعضاء آشوكا" أوحوا إليھم بحلول جديدة للمشاكل االجتماعيّة الحارقة.

األنشطة

ببــولندا

أكاديمية الريادة االجتماعية في تونس
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من ال شيء و كيف يمكن خلق شيء جديد في التربـية بـالتعاون   1MTO- لقاء مع أليتسيا دركوفسكا "نوفي سنتش" التي روت كيف أسّست 

مع األولياء، المدرّسين و السّلطة المحليّة المسؤولة عن التربية.

2- لقاء مع ألجبياتا بومرسـكا (فرصوفيا) التي لم تحـكي فقـط عن منظّمتھا و لكن شـدّت انتبـاه المشـاركين لموضوع الصّحّة و أشـارت إلى 

اإلمكانيات المختلفة في هذا المجال. 

الفكرة التي اتضح أنّھا ألھمت بـعض المشـاركين هي القـيام بفحــص العمود الفقــري للتالميذ في المدارس ألنّ ذلك يمكن أن يكون مقــدّمة 

لتعاون األولياء، المدرّسين، مديري المدارس و األطباء و ذلك يقي األطفال من عوارض خطيرة بفضل اكتشافھا المبكر.

3- لقاء مع زوال كومورنيتسكا (كراكوف) التي وضّحت طرق مبتكرة في الصّندوق المحلّي (ماسيف شنياجكا) للحصول على الدّعم لبـعث 

مشاريع محليّة. هذا الصّندوق بعثته و تسيّره بنجاح أمّھا (دوروتا كومورنيتسكا) منذ سنين في (كوتلينا كوادسكا). هذه الجھة من أفقـر جھات 

 كلّ سنة تعيش فيضانات و ال توجد فيھا صناعة و رغم ذلك يساعد الصّندوق المبادرات المحليّة الصّغرى.

4-  لقاء مع قجاقوش تاباش (نوفي سنتش) مؤسّس و رئيس جمعيّة حماية الحيوانات البرمائيّة قرين ووركس.

تعرّف المشاركون في هذا اللّقاء على األماكن الخالّبـة في تونس التي يمكن أن تكون محـميّات طبـيعيّة و كانوا ينصتون بانتبـاه كم يمكن أن 

نفعل من أجل البيئة بواسطة أشياء بسيطة و لكن بالتعاون مع أهالي المنطقة.

زرنا مع بعضنا جمعيّة األخ ألبرت (رعاية المشرّدين) و منظمة سورسم كوردا (تحضير و العمل مع المتطوّعين).

هاتين الزّيارتين أتاحتا لضيوفنا النظر بطريقة أخرى للمشاكل المحلّيّة.

غادر المشاركون  و معھم مشاريع جاهزة و تفصيليّة للقيام بأنشطة محليّة سرعان ما بدؤوا بإنجازها فور رجوعھم إلى تونس.

 . 2012النشاط الرابع:  عمل القادة المحلّيين في تونس أكتوبر نوفمبر

شـعار األكاديميّة "كن عمليّا و ابـدأ بأشـياء صغيرة" على مســتوى التجنيد توجب على المشــاركين تحــديد المشــاكل المحــلّيّة التي يريدوا 

معالجتھا.

نقطة هامّة في مشروعنا كانت المساعدة الماليّة للمشاركين على إنجاز مشاريعھم األولى, من تجاربنا نعرف كم هو محـفز النجاح في بـداية 

٥۰۰الطريق.موّلنا بقيمة  يورو كلّ المشاريع التّالية:

،  سـنة)  ۱۹أحالم نصراوي أسّست جمعيّة مع محمّد سلطان أيّوب و مريم البلطي. قرّرت أحالم العمل في محـيط التالميذ المھمّشـين ( ١٦ - 1 

۳۰في جھة بـاردو كوّنت مجموعة تتكوّن من  شـخص كانت تعطيھم دروس خصوصيّة مجانيّة في اللّغة االنقـليزية و كانوا يشـاركون في 

أنشطة أخرى الھدف منھا تقوية روح الوطنيّة عندهم و جعلھم يھتمون بمشاكل المواطنة.

هذا الھدف تريد تحقيقه من خالل إظھار األماكن الجميلة في الجمھوريّة التّونسيّة.

بــولندا

بــولندا



11

مجموعة من الطّلبة المتطوّعين تنظّم رحالت، ألعاب و أنشطة ترفيھيّة، و بھذه الطّريقة يكون لدى الشّبـاب المشـاركون في البـرنامج وقـت 

فراغ منظم و بذلك يتجنبون التھديد باالنحراف.

 2-علي بوزوزيّة أسّس نادي حقوق اإلنسـان في كليّة االقـتصاد و التّصرّف بـجامعة تونس. أعضاء النّادي ۱۰ أشـخاص و تحـصّلوا على 

مقـرّ.وزّع أعضاء النّادي العديد من المناشـير الدّاعية إلى الحـوار االجتماعي في حـرم الجامعة.نظّموا يوم ۰۱ نوفمبـر ندوة حــول العنف 

السّياسي و يوم ٢۰ نوفمبر النّدوة الثّانية حول دمقرطة التّعليم.يوم ۱۰ ديسمبر أجريت ندوة تحت عنوان مشاكل المواطنة و حقوق اإلنسـان 

بــعد الدّكتاتوريّة.يحــاول النّادي توســيع نشــاطه على كلّيّات أخرى.بـــالتّعاون مع وزارة التّعليم العالي نظّم النّادي في جامعة تونس مائدة 

مستديرة للطّلبة حول العنف في الجامعة.

 3-أنس محمّد بسيّس نظم حملة نظافة شاطئ سيدي عبد العزيز. توصّل إلى إقناع جمعيّة حـماية البـيئة بالمرسـى و بـلديّة المرسـى للتّعاون 

معه.قـامت بـلديّة المرسـى بـإعارته جرّارا لنقـل الفضالت. و سـاعده ۱٢ متطوّعا، اقـتنى قـفّازات و أكياس القـمامة و حـاويات قــمامة من 

البالستيك.الھدف من المشروع كان تنظيف منطقة مھمّشة و تقوية الوعي االجتماعي بـاتّجاه رسـكلة الفواضل.بـعد حـملة النّظافة ستسـعى 

مجموعة أنس للقيام بحملة تحسيسيّة للحفاظ على النظافة في األماكن العامّة.

١٦بـالل الشّاهد أسّس نادي المواطن الصّغير،، هدف المشـروع هو التّعريف بالحـوكمة عند تالميذ المدارس ۱۱ –  ســنة إضافة إلى ذلك  -4 

ـ ٤۰ تلميذ و أسّس مكتبة صغيرة في إحدى المدارس. اقتنى لوازم مدرسيّة لـ

 5-مالك الفقيه: مشروع مالك مشروع متعلّق بالبيئة حيث يقطن قريبا من حنايا باردو التي تحوّلت إلى مصبّ فواضل فوضوي. 

مالك بمساعدة أصدقائه قام بحملة نظافة حول الحنايا و طلب من المتساكنين الحفاظ على نظافة المكان.

 6-مريم البـلطي أسّسـت جمعيّة مع أحـالم النّصراوي و محـمّد أيّوب سـلطان و هي جمعيّة تنمّي إبـداع طلبـة كليّة الھندســة الكھربــائيّة و 

تشجّعھم على العمل ألجمعياتي.نظّمت عديد اللّقاءات مع الطّلبة في منطقة جندوبة.

 7-مرتضى الرّقيق: أسّس جمعيّة اسمھا شباب من أجل الدّيمقراطيّة و حقوق اإلنسان.أوّل نشاط لھذه الجمعيّة كان حملة تحسيسـيّة للشّبـاب 

حول العمل ألجمعياتي.

 8-بشـير السقـني أسّس جمعيّة لقـياس مدى تفحّل آفة الرّشـوة في الجمھوريّة التّونســيّة, حــتى يحــقّق هذا الھدف أسّس موقــع على شبــكة 

خالل تنفيذ مشروعنا و تعرّفه على المشاركين التحق بشبـكة الجمعيّات من أجل التّنمية   www.watchdog-tunisia.orgاألنترنات 

و المواطنة. و شارك في ورشات حول شفافيّة الميزانيّة للجمعيّات. كما التحق بالشبكة العربيّة للمحاسبة االجتماعيّة.

 9-أيّوب محمّد سلطان تعاون مع المدارس االبتدائيّة. كان الھدف من مشروعه هو التّعاون مع العائالت العاجزة عن إعالة أبـنائھا، اشـترى 

لوازم دراسية للتّالميذ الفقراء و هو مع متطوّعين آخرين يساعد التّالميذ ذوي النّتائج الضّعيفة.

 10-وائل الدريدي، أسّس في المدارس في تونس نوادي الطّفل.الھدف من تأســيس هذه النّوادي هو حــماية حقــوق الطّفل. نظّم لقـــائين مع 

األطفال تحدّث فيھما عن حقوق الطّفل و ستكون هذه اللّقاءات شھريّة.

هؤالء القادة بدؤوا مغامرتھم مع النّشـاط االجتماعي و ينفّذون مشـاريعھم بـالتّعاون مع بـعضھم البـعض و تجمعھم عالقـة وطيدة.نتمنّى أن 

يدوم هذا المناخ الطيب للتّعاون بينھم.

البــــرنامج مموّل في إطار بـــــرنامج التّعاون البـــــولوني لوزارة 

.برنامج " دعم الديمقراطية". نشكر  ٢۰۱٢الخارجيّة البولونيّة سنة 

منظمة " التضامن الدولي"ليس فقـط على الدعم المالي للمشـروع و 

لكن كذلك على رعايتھم الدّائمة في كلّ مراحله.
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L’objectif global de l’académie était de préparer le 
maximum de personnes en Tunisie pour résoudre les 
problèmes locaux, de les convaincre qu’ils peuvent 
changer les conditions défavorables de  la vie en leur 
offrant des exemples et en formant les leaders de 
l’entrepreneuriat social. Nous nous sommes engagés 
à préparer un groupe de jeunes Tunisiens à résoudre 
leurs problèmes et à créer des modèles de projets 
innovants pour la communauté locale. Au cours des 
différents ateliers tenus à Tunis et à Nowy Sącz les 
participants ont bénéficié d’un renforcement de leurs 
capacités de planification, de gestion de temps et de 
facilitation en groupe.

1ère activité : les ateliers en Tunisie

L’objectif de l’atelier était de développer les capacités 
des participants en matière de gestion de l’équipe, 
de leur apprendre comment coordonner des projets, 
organiser des activités et comment motiver les 
collaborateurs. Grâce à l’acquisition de ces nouvelles 
compétences, les participants auront la chance de 
devenir des leaders actifs dont la communauté  
a besoin. 

 Académie de l’entrepreneuriat social en Tunisie

Le recrutement pour le projet s’est fait en deux phases. 
Au cours de la première phase, ceux qui désiraient 
participer au projet devaient remplir un formulaire 
en ligne (nous avons reçu 50 demandes). Parmi eux 
20 ont été sélectionnés pour participer à l’atelier de 
Tunis. Au cours de la deuxième phase, 12 participants 
sélectionnés parmi les 20 ont reçu une invitation pour 
visiter la Pologne. Les critères de la sélection étaient 
les suivants:

- la motivation et la qualité du travail au cours des 
ateliers de Tunis

- la capacité a utilisé la consultation en ligne

- la qualité des activités locales prévues

2ème activité : monitorage en ligne et site web

Grâce à notre expérience avec des projets similaires 
réalisés dans les pays post-totalitaires on a su que les 
jeunes leaders sont très impliqués dans les activités 
de reconstruction de la société et ce projet a confirmé 
cette conviction. Après l’atelier de Tunis, tous les 
participants ont gardé un contact avec leur mentor 
lors de la création de leurs plans d’action locaux. Pour 
faciliter ce contact, chaque participant s’exprimait en 
arabe puis ces propos étaient traduits en polonais. 
Après la visite en Pologne, chaque participant a 
gardé un contact avec un mentor en ligne au cours 
de l’exécution de son projet. Les participants à ce 
projet et tous les intéressés peuvent visiter le site 
http://www.aysetunezja.pl/ qui est disponible en  
3 langues: française, polonaise et arabe. Toutefois 
les participants préfèrent le contact via Face book ou 
Skype.

Un peu de plaisir après le travail

A la fin des ateliers à Tunis Les participants à Nowy Sącz
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3ème activité : visite d’étude et ateliers en Pologne

Cette visite a eu lieu au début d’octobre 2012. Il s’agit 
d’un séjour de 8 jours en Pologne au cours duquel 
les 11 candidats sélectionnés ont participé à différents 
ateliers.

Le MTO a organisé des activités pour  préparer les 
participants  à fonder  leur propre organisation non 
gouvernementale ou à rèaliser  leur propre projet au 
sein d’une organisation existante. Les participants ont 
rencontré les quatre innovateurs sociaux, les membres 
d’ASHOKA dont l’histoire a  inspiré de nouvelles 
solutions aux problèmes sociaux urgents.

- Rencontre avec Alicja Derkowska (Nowy Sącz), 
qui a raconté l’histoire de la fondation du MTO 
et  qui expliqua aux participants comment on peut  
créer un projet innovateur  dans le domaine de 
l’éducation, en collaboration avec les parents, les 
enseignants et les autorités éducatives locales.

- Rencontre avec Elizabeth Pomaska (Varsovie), qui 
non seulement a parlé de son organisation, mais  
a souligné les différentes possibilités d’innovation 
dans le domaine de la santé. L’idée d’organiser 
un dépistage dans les écoles a particulièrement 
inspiré les participants, car elle constitue d’une 
part  un prélude à la coopération étroite entre les 
parents, les enseignants, les directeurs d’école et 
les médecins et d’autre part permet de protéger les 
enfants contre les maladies graves par la détection 
des irrégularités tôt.

- Rencontre avec Zula Komornicka (Cracovie), 
qui a parlé de financement des projets locaux 
donnant l’exemple du fond qu’elle dirige avec 
sa mère Dorothy Komornicka depuis des années 
dans  Kotlina Kłodzka. Il s’agit d’une des plus 
pauvres  régions en Pologne qui vit chaque année  
des inondations et  qui  a un secteur industriel peu 
développé. Malgré toutes ses difficultés, le fond 
appuie les initiatives locales de développement 
chaque année.

- Rencontre avec Grzegorz Tabasz (Nowy Sącz), 
fondateur et président de l’Association de 
protection des amphibiens «Greenworks». Lors de 
cette réunion,  Grzegorz a montré aux participants 
les endroits en Tunisie, qui sont - ou devraient 
être - des réserves naturelles. Il a expliqué aussi 
comment on peut préserver l’écologie en utilisant 
des mesures très simples et  en coopérant avec la 
communauté locale.

On a visité ensemble l’asile du Frère  Albert (soins 
des sans-abri), et l’organisation «Sursum Corda» 
(préparation et travail avec les bénévoles). Ces deux 
visites ont beaucoup inspiré les participants.

À la suite de cette visite, les participants avaient des 
plans détaillés de leur action locale, et ils ont entamé 
l’exécution de ces actions dès leur retour en Tunisie.

4ème activité : les activités locales des leaders 
(octobre - novembre 2012)

La devise de l’académie est «Soyez pratique, et 
commencez avec les petits changements». Au cours 
de la phase de recrutement, les participants ont 
identifié les problèmes locaux qu’ils veulent traiter. 
Une partie importante de notre projet était l’aide 
matérielle qu’on a fournie aux participants, car nous 
savons l’importance de succès des premiers projets 
pour la continuité du travail. On a fourni 500 euros 
pour chacun des projets suivants:

1.  Ahlem Nasraoui: a fondé avec Mohamed Sultane 
Ayoub et Mariem Balti une ONG. Ahlem a décidé 
de travailler avec  les  élèves  âgés de 16-19 ans 
venant d’un milieu défavorisé dans la région de 
Bardo. Elle a assuré des cours d’anglais à un groupe 
de 30 adolescents et des activités parascolaires 
intéressantes  visant à  les sensibiliser à l’importance 
de la citoyenneté. Un groupe de bénévoles  
a organisé  des pique-niques, des excursions et des 
jeux amusants afin de veiller  que  le temps libre de 
ces élèves soit passé d’une manière constructive.

Consultation des plans détaillés de leur action locale

Ahlem et Nourane
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8. Bechir Segni: a fondé une organisation pour 
surveiller le niveau de la corruption en Tunisie. Pour 
atteindre cet objectif, il a créé un site professionnel 
www.watchdog-tunisia.org. Avec les gens qu’il  
a rencontrés au cours de la mise en œuvre de notre 
projet, il a rejoint le réseau «TACID». Il a pris 
part à un atelier sur la transparence financière des 
ONG. Il a rejoint le réseau arabe «ANSA».

9. Mohamed Sultane Ayoub: a établi un partenariat 
avec les écoles primaires. L’objectif du projet était 
de travailler avec les familles, qui avaient des 
problèmes concernant l’éducation de leurs enfants. 
Au début il a acheté des layettes scolaires  pour les 
enfants les plus pauvres et avec d’autres bénévoles 
assure le tutorat pour les enfants avec les résultats 
les plus faibles.

10. Wael Dridi: a fondé des clubs d’enfants dans les 
écoles de  Tunis. L’objectif de ces clubs est de 
protéger les droits des enfants. Il a organisé deux 
réunions pour les enfants sur leurs droits. Ses 
rencontres seront mensuelles.

Nos leaders  ne font que commencer leur aventure 
avec l’activité sociale, mais ils réalisent leurs projets 
en s’appuiant sur les ressources disponibles et sur 
leurs connaissances . Ils sont en contact permanent les 
uns avec les autres. Nous espérons que le bon esprit 
de coopération va  continuer plus longtemps.

Projet cofinancé par la Coopération au 
Développement du Ministère Polonais des Affaires 
Étrangères en 2012, le programme «Appui à la 
démocratie». Nous remercions la Fondation de 
Solidarité Internationale, non seulement pour les 
subventions pour mener à bien ce projet, mais aussi 
à la vigilance continue et un intérêt sincère dans son 
cours.

2.  Ali Bouzouzia: Il a fondé le Club des droits de 
l’homme dans le département de l’économie et 
de la gestion à l’Université de Tunis. Le  club 
se compose de 10 membres permanents et  
a réussi à obtenir un siège. Les membres du club 
ont distribué des tracts appelant à une variété de 
dialogue social au sein de l’université. Il a organisé 
une conférence sur la violence politique le 1er 
novembre, le 20 novembre une conférence sur la 
démocratisation de l’éducation et le 10 décembre, 
une conférence intitulée «Citoyenneté et droits 
de l’homme après la dictature». Le club tente de 
propager ses activités à d’autres départements 
de l’université. En coopération avec le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur, le club a organisé 
à l’Université une table ronde pour les étudiants 
tunisiens sur la violence et l’agressivité dans le 
milieu scolaire supérieur.

3. Anas Mohamed Bassaies: a organisé une 
campagne de nettoyage de la plage près de Sidi 
Abdel Aziz. Il a collaboré avec AEM et les 
autorités locales qui lui ont prete. Il a  mobilisé 
un groupe de 12 volontaires et  a acheté des gants, 
des sacs et des poubelles en plastique. L’objectif 
du projet était de nettoyer la zone négligée et la 
sensibilisation du public envers le recyclage des 
déchets. Après avoir nettoyé la zone, le groupe 
organisé par Anas mènera une campagne visant à 
maintenir la propreté dans les lieux publics.

4. Bilel Chehed: a fondé une association  «Club du 
Jeune  Citoyen». L’objectif du club est de répandre 
chez les enfants d’âge scolaire 11-16 ans l’idée de 
la gouvernance. Il a acheté en outre 40 layettes  
scolaires et a fondé une minibibliothèque dans une 
école.

5. Malek El Feki: Le projet de Malek est un autre 
projet sur l’environnement. Il vit près de l’aqueduc 
de Bardo, qui est devenu un lieu de décharges 
illégales. Malek et ses amis ont  nettoyé autour de 
l’aqueduc et ont convaincu les habitants de garder 
l’endroit propre.

6. Mariem Balti: Avec Ahlem et Mohamed a créé 
organisation non gouvernementale qui soutient 
non seulement les étudiants créatifs de la faculté 
de génie électrique, mais aussi les encourage à 
des activités sociales. Elle a organisé une série 
de rencontres avec les étudiants dans la ville de 
Jendouba.

7. Mortadha Rekik: a mit  en place une organisation 
non gouvernementale «Jeunesse pour la démocratie 
et les droits de l’homme». La première activité  
de cette nouvelle organisation a été la campagne 
de  sensibilisation  des jeunes sur les questions 
civiques.

Bechir Segni reçoit son certificat
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OTHER MTO ACTIVITIES

„Kiedyś My, teraz Wy”

Projekt ten miał na celu wzmocnienie niezależnych 
związków zawodowych na Białorusi, w szczególności 
Związku Pracowników Białoruskiego Radia  
i Przemysłu Elektronicznego REP, aby mógł on 
mieć wpływ na zmiany w kierunku demokracji 
na Białorusi, podobnie jak kiedyś Solidarność  
w Polsce. Rozpoczęliśmy pracę od diagnozy obecnych 
sposobów działania 6 lokalnych oddziałów REP-u. 
Następnie zaprosiliśmy we wrześniu do Nowego 
Sącza po trzech działaczy z każdego oddziału 
REP wraz z białoruskim koordynatorem projektu.  
W końcu przybyło tylko 17 działaczy, ale  
reprezentowali oni siedem lokalnych sekcji REP.   
W końcu września w Nowym Sączu: 

• Odbyło się szkolenie nt. zarządzania i strategii 
rozwoju. Podczas tego szkolenia omówiliśmy  
i ćwiczyliśmy takie tematy, jak: Diagnoza potrzeb 
zespołu; Jak zbudować zespół, by skutecznie 
realizował wspólne cele? Jak radzić sobie  
z różnicami interesów, potrzeb, opinii? Elementy 
negocjacji; Jak efektywnie prowadzić spotkania? 
Jak rozwiązywać konflikty w zespole? Liderzy 
oddziałów REP-u w roli coacha; Narzędzia PR 
w Internecie; Narzędzia PR w mediach (notatka 
prasowa, konferencja dla przedstawicieli mediów); 
Inne narzędzia PR (plakaty, ulotki informacyjne).

• Pokazaliśmy film „Człowiek z żelaza”, który 
cieszył się ogromnym zainteresowaniem i służy 
teraz w REP, jako materiał szkoleniowy. 

• Zorganizowaliśmy liczne spotkania z legendami 
podziemia solidarnościowego w okresie PRL:  
Alicją Derkowską (przyjaciółka i współpracow-
niczka Z. Kuratowskiej), Tadeuszem Nitką (b. szef 
Delegatury Sądeckiej Solidarności), Krzysztofem 
Michalikiem (działacz Solidarności w SZEW-ie, 

a następnie czł. Miejskiej Komisji Solidarności, 
wójt gminy Grybów, a obecnie działacz samorzą-
dowy), Jerzym Gwiżdżem (współpracownik L. 
Wałęsy, obecnie wiceprezydent Nowego Sącza) 
oraz w Warszawie z H. Wujcem (działacz opozy-
cji w czasach PRL, w 1989 brał udział w obradach 
Okrągłego Stołu, były wiceminister rolnictwa, po-
seł na Sejm X, I, II i III kadencji, obecnie doradca 
Prezydenta RP ds. społecznych).

• Przeprowadziliśmy wizyty studyjne w obecnie 
aktywnych związkach zawodowych, działających 
w trzech różnych zakładach na terenie Nowego 
Sącza: Spółce Sądeckie Wodociągi, Powszechnej 
Spółdzielni Spożywców „Społem” i NEWAGu - 
jednej z największych polskich firm zajmujących 
się produkcją, modernizacją oraz naprawami 
taboru kolejowego. 

Po warsztatach 17 działaczy powróciło na Białoruś  
i przez następne cztery miesiące rozwijało pod 
nadzorem polskich ekspertów umiejętności 
wspomniane wyżej. Podczas tego coachingu, każdy 
oddział opracował i wprowadził  w życie plan 
rozwoju swojej lokalnej sekcji związku zawodowego. 
Plany zmian były różne. Niektóre koncentrowały się 
nad podniesieniem jakości pracy zespołu ,inne nad 
rozwojem zasobów ludzkich, a jeszcze inne nad 
strategią informacyjną. 

Seminarium podsumowujące odbyło się w listopadzie, 
w Czernichowie na Ukrainie i mało bardzo praktyczny 
charakter. Projekt nasz może być pierwszym krokiem 
w kierunku rozwoju silnego, niezależnego i swobodnie 
działającego ruchu związkowego na Białorusi, który 
prowadzi do demokracji. Nasze działania wzmocniły 
związek zawodowy z którym współpracujemy, ale 
potrzeby w tym zakresie wciąż są ogromne. Związek 
wzmocnił swoją bazę materialną i merytoryczną. 

Tadeusz Nitka

Jerzy Gwiżdż
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Liczba członków rośnie, ale bardzo wzrósł też poziom 
represji wobec działaczy. W trakcie trwania projektu 
trzy osoby zostały zwolnione z pracy lub zmuszono 
je do rezygnacji.

Projekt współfinansowany w ramach programu 
polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw 
zagranicznych RP w 2012 r. Program ”Wsparcie 
Demokracji”. Serdecznie dziękujemy Fundacji 
Solidarności Międzynarodowej nie tylko za 
przyznanie dotacji na przeprowadzenie tego projektu, 
lecz także za uwagę i staranność mu poświęconą.

“Once We Did It, Now It Is Up To You!”

The project “Once We Did It, Now It Is Up To You!” 
was designed to strengthen independent trade unions 
in Belarus.  In particular it focused on the Union of 
Workers of the Belarusian Radio and Electronic 
Industry (REP) in the hope that it might be able 
to influence the course of democracy in Belarus 
in the way Solidarity did in Poland.  We began by 
examining the existing activities of six local branches 
of the REP.  In September, three members of each 
branch along with the Belarusian project coordinator 
were invited to Nowy Sacz.  Only 17 persons actually 
came to Poland, but they represented seven local REP 
branches.  There were many activities in Nowy Sacz: 

• Workshops on management and strategic 
development included discussions and practice of: 
diagnosis of group needs, team-building, effective 
goal-reaching, how to deal with various interests 
and opinions, negotiation, how to effectively run 
a meeting, group conflict resolution, and using 
public relations tools in the Internet, media and 
information campaigns. REP branch leaders 
practiced the role of coaches. 

• Viewing the film, “Man of Iron”, was a highlight 
of the stay and is now being used by REP in their 
own trainings.  

• Several meetings were organized with legendary 
figures from the underground movement of 
Solidarity during the time of Polish People’s 
Republic. 

• Study visits were made to five active trade unions 
in three different industries in Nowy Sacz: 
City Waterworks, Universal Food Cooperative 
“Społem” and NEWAG – one of the largest Polish 
companies producing, modernizing and repairing 
railway cars.   

After the workshops the 17 activists returned to 
Belarus and over the course of the next 4 months, with 
consultations with the Polish experts, they practiced 
the above-mentioned skills.  During this period of 
coaching, each branch of the trade union designed 
and implemented a local development plan. These 
development plans varied;  some of them concentrated 
on raising the quality of group work, others on the 
development of human resources and yet others on 
promotional strategies.  MTO was able to provide 
support throughout.

The final seminar to conclude, summarize and evaluate 
took place in Chernigov, Ukraine in November and 
was very practical in nature.  Our project may be the 
first step in developing a strong, independent and free 
trade union movement in Belarus which can usher in 
real democracy there. This project provided concrete 
support for the trade union branches involved, but 
the needs remain huge. While there were visible 
improvements and the branches gained expertise, 
experience and new members, pressure on the 
activists also increased.  During the course of this 
project three members were fired from their jobs or 
forced to resign.  

The project was co-financed within the “Democracy 
Support” Program of Polish Development 
Cooperation of the Polish Ministry of Foreign 
Affairs in 2012. We are grateful to the International 
Solidarity Foundation not only for awarding us the 
grant, but also for their dedicated attention and care.

Krzysztof Michalik

Henryk Wujec
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„Oko Solidarności”

Projekt był skierowany do dziennikarzy niezależnych 
mediów białoruskich. Trenerami byli dziennikarze: 
Józef Figura z Nowego Targu (Tygodnik Podhalański, 
artykuły interwencyjne), Jarosław Myśliwski  
z Tarnowskich Gór (redaktor naczelny tygodnika 
„Gwarek”, dziennikarstwo śledcze), Paweł Szeliga 
z Nowego Sącza (Dziennik Polski, dziennikarstwo) 
oraz Agata Kita, ekspert w sprawach Public Relations 
oraz Alicja Derkowska – działacz organizacji 
pozarządowych w Polsce, członek Stowarzyszenia 
Innowatorów Społecznych ASHOKA.

Podczas pobytu w Polsce grupa 12 dziennikarzy 
zapoznała się z ważnymi zagadnieniami, takimi 
jak: etyka dziennikarska i standardy obowiązujące 
w dziennikarstwie światowym, dziennikarstwo 
interwencyjne oraz zagadnienia związane fotografią 
prasową i foto-reportażem. W dwuosobowych 
grupach pracowali z ich polskimi kolegami  
z lokalnych gazet tj. Dziennika Polskiego, Gazety 
Krakowskiej, Dobrego Tygodnika Sądeckiego, 
gazety internetowej „Sądeczanin” oraz lokalnego 
radia RDN. W tym czasie brali udział w codziennej 
pracy dziennikarskiej polskich kolegów. Podobne 
wizyty miały miejsce na terenie Krakowa, gdzie 
nasi białoruscy goście uczestniczyli w warsztatach 
zorganizowanych w Radio Kraków i odwiedzili 
redakcję programu „Uwaga” realizowanego przez 
TVN. Ważnym elementem tej wizyty było spotkanie 

z producentami programu „Uwaga” i dziennikarzami 
polskimi, realizującymi program, którzy podzielili się 
swoimi doświadczeniami. 

Po zakończeniu pobytu w Małopolsce uczestnicy 
pozostawali w kontakcie z trenerami i nadsyłali 
swe artykuły, reportaże i inne teksty z prośbą  
o konstruktywną krytykę, komentarze i sugestie. 
Dyskutowaliśmy nad tymi tekstami drogą e-mailową, 
przy pomocy tłumaczki, żeby nie było żadnych 
nieporozumień, czy niedomówień. 

Rezultaty projektu:

• wzrost kwalifikacji i doświadczenia białoruskich 
dziennikarzy w lokalnych niezależnych mediach, 
co skutkuje lepszą jakością ich artykułów;

• współpraca pomiędzy niezależnymi mediami  
w Polsce i na Białorusi;

• wzrost liczby odbiorców lokalnych niezależnych 
mediów na Białorusi.

Dziękujemy Ministerstwu Spraw Zagranicznych za 
zrozumienie wagi problemu i pomoc w realizacji 
tego projektu.

“Through Solidarity’s Eye” 

The direct beneficiaries of this project were journalists 
of the independent media in Belarus.

The trainers in the workshops were journalists from 
local papers in Nowy Targ, Tarnowsky Gór and 
Nowy Sącz as well as Public Relations expert Agata 
Kita and ASHOKA Fellow and Third Sector activist, 
Alicja Derkowska.  

During their stay in Poland, the 12 journalists were 
trained to write investigative and human interest 
articles and photo documentaries in line with 
journalistic ethics and the norms of international 
press.  They worked in pairs with Polish colleagues 
from local newspapers, local internet news sites and 

Wizyta w studio Radia Kraków

Józef Figura, tlumaczka i białoruski koordynator

Working together
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the local radio which enabled them to take part in 
the daily routines of their Polish counterparts.  They 
also had similar experiences organized in Krakow at 
Radio Krakow as well as at the filming of a program 
at the national broadcaster TVN which enabled them 
to meet with television producers and journalists who 
shared their experience. 

Upon their return to Belarus, participants remained in 
close contact with the trainers and submitted texts for 
consultation, suggestions and constructive criticism.  
To ensure full comprehension on both sides, all e-mail 
correspondence and texts were translated between 
Russian and Polish.

Project results:

• Qualifications and experience of the Belarusian 
journalists improved and is reflected in the quality 
of their articles;

• Cooperation between the independent media in 
Poland and Belarus;

• Increase in the number of readers of independent 
media in Belarus.

We would like to thank the Polish Ministry of Foreign 
Affairs for their understanding of the seriousness of 
this issue and their support for this project.

Edukacja młodych Tybetańczyków dla 
przedsiębiorczości społecznej i dbania o wspólne 
dobro

Celem projektu było pozytywne zaangażowanie 
Polaków na rzecz ochrony tożsamości kulturowej 
społeczności tybetańskiej, jak również budowa 
lepszego zrozumienia wśród Tybetańczyków dla 
naszych wartości, w tym zwłaszcza idei społeczeństwa 
obywatelskiego.

Projekt dotyczył grupy czworga studentów 
tybetańskich, studiujących język i kulturę Tybetu na 
Minzu University of China w Pekinie. Prowadziliśmy 
go we współpracy z Konsorcjum im. Michała 
Boyma oraz stowarzyszeniem „Edukator” z Łomży. 

Najważniejszymi działaniami projektu były:

• Warsztaty w Nowym Sączu nt. nowoczesnych 
metod nauczania, wychowania obywatelskiego 
według programu pozalekcyjnego „Public 
Achievement” (PA) oraz historii, struktury  
i systemu wartości Unii Europejskiej.

• Wizyty studyjne w szkołach i uczelniach oraz 
organizacjach pozarządowych Nowego Sącza, 
Sękowej, Krzywej, Krakowa i Łomży.

• Zwiedzanie zabytków i placówek kulturalnych 
w Nowym Sączu, Krakowie, Oświęcimiu, 
Wieliczce, Łomży i Warszawie oraz wycieczka do 
Szczawnicy i wąwozu Homole. 

Rezultaty projektu:

• Znaczne zwiększenie wiedzy na temat Tybetu oraz 
widoczny wzrost zainteresowania tym regionem 
wśród uczniów, studentów oraz pracowników  
i podopiecznych organizacji pozarządowych, 
które zostały objęte projektem. Wiele nauczyliśmy 
się od naszych gości.

• Tybetańczycy również wiele nauczyli się od nas. 
Zapoznali się z nowoczesnymi metodami pracy 
w szkole i na uczelniach, otrzymali mnóstwo 
materiałów dydaktycznych, poznali działania 
rozmaitych org. pozarządowych i rolę III Sektora 

Visit at Radio Kraków

Warsztaty na temat Public Achievement

Wizyta w Stowarzyszeniu „Nadzieja”
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w demokratycznym społeczeństwie, poznali 
zasady i metody współpracy obywateli z lokalną 
władzą celem podniesienia jakości życia. Zdobyli 
wiedzę o Unii Europejskiej, o której nie mieli 
pojęcia, dzięki czemu będą wykazywać lepsze 
zrozumienie dla wartości wyznawanych przez 
Europejczyków.

• Zwiedzili trzy różne części naszego kraju  
i zakochali się w Polsce. Uczestnicy zobowiązali 
się na piśmie do szerzenia po powrocie do kraju 
wiedzy o Polsce i o Unii Europejskiej (system 
wartości, rola społeczeństwa obywatelskiego) 
wśród studentów Minzu University oraz wśród 
rodzin, przyjaciół i znajomych oraz do przekazania 
jak najszerszemu gronu słuchaczy umiejętności 
zdobytych podczas wizyty w Polsce.

• MTO rozpoczęło w prowadzonej przez 
siebie szkole „Splot” regularne lekcje języka 
chińskiego, które wiele zyskały na tej wizycie 
dzięki możliwości posłuchanie żywej, naturalnej 
konwersacji w tym języku między nauczycielem, 
a naszymi gośćmi. Nawiązane zostały serdeczne 
stosunki i otrzymaliśmy zaproszenie do rewizyty 
w Minzu University w 2013 r.

Projekt współfinansowany w ramach programu 
polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP w 2012 r. Program ”Wsparcie 
Demokracji”. Bardzo dziękujemy Fundacji 
Solidarności Międzynarodowej za przyznanie dotacji 
na przeprowadzenie tego projektu i za przekonanie, 
że umiemy go przeprowadzić.

Education of young Tibetans for social 
entrepreneurship and concern for the common 
good.

The goal of the project was to positively engage Poles 
in the protection of the cultural and social identity 
of Tibet as well as to build a better understanding 
amongst Tibetans of “our” values, including the idea 
of civil society.

The project involved four Tibetan students and  
a teacher from the Department of Tibetan Studies at 
the Minzu University of China in Beijing. The project 
was implemented by MTO in cooperation with Boym 
Universities Consortium as well as EDUKATOR from 
Łomża, Poland. The most important activities were:

• Workshops in Nowy Sacz about active teaching 
methods and civic education focusing on the 
Public Achievement program as well as the history, 
structure and system of values of the European 
Union.

• Study visits to schools, institutions of higher 
education and NGOs in Nowy Sacz,  Sękowa, 
Krzywa, Krakow and Łomża.  

Nasi goście udzielają wywiadu RTK

Ciliquzhui

Workshops at MTO

Visit at Montessori Preschool
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• Visits to monuments and places of cultural 
heritage in Nowy Sącz, Kraków, Auschwitz, 
Wieliczka, Łomża and Warszawa as well as trips 
to Szczawnica and Homole Gorge. 

Project results:

• Significant increase in knowledge about Tibet as 
well as a visible increase in interest in the region 
amongst students and NGO members included in 
the project.  We learned so much from our guests.  

• The Tibetans also learned a lot from us.  They 
became familiar with modern teaching methods, 
received didactic materials, gained insight into 
the activities of various NGOs and the role of the 
Third Sector in democratic society.  They were 
also introduced to the norms and methods citizens 
use to cooperate with local authorities to raise the 
quality of life in their communities. They learned 
about the European Union, which they knew very 
little about previously, and which will enable 
them to  better understand the values espoused by 
Europeans.  

• They came to know three different regions of Poland 
and fell in love with the country.  The participants 
confirmed in writing their commitment to  sharing 
their knowledge of Poland and the European Union 
(system of values and role of civil society) as well 
as the skills they acquired during their stay in 
Poland, with students of Minzu University as well 
as family, friends and other interested individuals.   

• MTO had begun offering regular Chinese language 
lessons in their school “Splot”. These students, in 
particular, benefitted from the visit as it provided 
a chance for them to hear the living language in 
conversations between the Chinese teacher and the 
Tibetan guests.  A real relationship has been forged 
between MTO and our Tibetan partners and MTO 
has been invited to visit Minzu University in 2013.

The project was co-financed within the “Democracy 
Support” Program of Polish Development 
Cooperation of the Polish Ministry of Foreign Affairs 
in 2012.  We would like to thank  the International 
Solidarity Foundation for awarding us this grant 
and for their confidence in our ability to carry it out.  

”Dzielą nas tylko Karpaty”

Celem projektu było wykształcenie dumy narodowej 
u młodych Polaków mieszkających w Republice 
Czeskiej, jako elementu integracji z zachowaniem 
poczucia tożsamości narodowej (integracja, nie 
asymilacja). Chcieliśmy pokazać młodzieży 
polonijnej kraj ojczysty ich rodziców i przodków, jego 
zabytki, kulturę, obyczaje, życie współczesne, a także 
doskonalić ich język polski. Cały program zawierał 
elementy edukacyjne, a więc zajęcia mające na celu 
przekazanie konkretnej wiedzy, ale też kształtujące 
określone umiejętności. 

Projekt skierowany był do polskiej młodzieży 
zamieszkałej na stałe w Republice Czeskiej, którą 
zaprosiliśmy do Nowego Sącza na obóz językowo – 
historyczny. Obóz pomyślany był tak, aby umożliwić 
młodym ludziom poznanie języka i kultury 
polskiej, jako tworzywa w procesie konstruowania 
wielokulturowej tożsamości, otwartej zarówno na 
kraj pochodzenia, jak i na kraj osiedlenia. Polegał 
on na zorganizowaniu  10.dniowego pobytu  
w Polsce (Nowy Sącz) dla grupy 20 młodych ludzi 
ze środowiska polonijnego w Czechach (Zaolzie),  
w wieku 16-20 lat wraz z dwoma opiekunami. 

Młodzież uczestniczyła w warsztatach dotyczących 
m.in. historii Polski i tradycji  regionu, a także 
zwiedzała muzea i innych ciekawe miejsca w naszym 
województwie, np. Kraków, Szczawnica, Krynica, 
co pomogło jej uświadomić sobie wagę dziedzictwa 
kulturowego w zakresie małej i dużej ojczyzny. 

Bezpośredni kontakt z ojczyzną poszerzył wśród 
młodzieży polonijnej wiedzę  nt. życia społecznego, 
ekonomicznego, kulturalnego Polski i jej historii. 
Był to także czas na intensywną naukę języka 
polskiego, gdyż cały pobyt i wszystkie zajęcia były 
prowadzone w tym języku (program był dostosowany 
do aktualnego poziomu znajomości języka polskiego 
przez uczestników). 

Rezultaty projektu:

• 18 młodych Polaków z czeskiego Cieszyna 

Mechu

Polowanie z sokołem
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podniosło poziom znajomości języka polskiego i 
kultury polskiej, jako podstawy wielokulturowej 
tożsamości, otwartej zarówno na kraj pochodzenia, 
jak i na kraj osiedlenia. Około 500 przyjaciół, 
rodziców i kolegów mogło pośrednio dowiedzieć 
się o  życiu we współczesnej Polsce.

• Zaprezentowanie młodym Polakom aktywności 
społecznej mieszkańców Polski.

• Uświadomienie uczestnikom wagi dziedzictwa 
kulturowego w zakresie małej i dużej ojczyzny. 

• Dzięki opublikowanemu w Gazecie Polaków 
w Republice Czeskiej ”Głos Ludu” artykułowi 
pt. „Polska zafundowała wakacje” liczna rzesza 
czytelników miała okazję poznać działalność 
rządu RP na rzecz Polonii. 

Dziękujemy bardzo programowi „Współpraca  
z Polonią i Polakami za granicą w 2012 r. „ MSZ 
za wsparcie finansowe tego projektu. Umocniło nas 
ono w przekonaniu, że należy kontynuować tego 
typu działalność w przyszłości.

The Only Thing Separating Us are the Carpathian 
Mountains

The goal of this project was to build a sense of national 
pride amongst young Poles in the Czech Republic so 
as to encourage integration while at the same time 
maintaining a sense of national identity (integration 
without assimilation).  We wanted to expose Young 
Polonia to their motherland, its monuments, culture, 
traditions and contemporary life as well as to improve 
their knowledge of Polish language.  The program 
focused on both knowledge and skills.  

This project enabled 20 young people between the 
ages of 16-20 and two chaperones from Polonia in 
Zaolzie, Czech Republic to attend a 10-day language-
history camp in Nowy Sacz.  The goal of the stay 
was to deepen their knowledge of Polish language 
and culture in order to create a multi-cultural identity 
open equally to their ethnic origin and their country 

of residence. Visits to museums and historic places 
in Kraków, Szczawnica, and Krynica complemented 
workshops on the history and culture of the region.  
An intensive study of language took place since 
everything was run in Polish (the program was 
tailored to the linguistic level of the participants).

Project results:

• The 18 young Poles from the Czech part of Cieszyn 
who had the daily contact with Polish culture, 
history and language shared their experience with 
family and friends back home.  

• Participants were exposed to Poland’s active civil 
society.

• Participants became aware of the importance of 
cultural heritage both on a local and on a national 
level.  

• Thanks to the publication of the article, “Poland 
Sponsors Vacation” in the “People’s Voice”, the 
Polish Newspaper of the Czech Republic, readers 
learned what the Polish government does for 
Polonia.  

We extend sincere thanks to the Polish Ministry 
of Foreign Affairs for the financial support for 
this project within the program “Cooperation with 
Polonia and Poles Abroad 2012”.  It strengthened 
our conviction that such activities are worthwhile 
and should be continued in the future.

Wycieczka do wąwozu Homole

Zip-lining in the Ablandia Amusement Park

Visiting Galicia Town
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Wizyty studyjne w Polsce 

Projekt realizujemy od 2007 roku. Od tamtej pory 
odwiedziło nas już trzynaście grup złożonych ze 
studentów z krajów byłego ZSRR. W tym roku 
gościliśmy w marcu 11.osobową grupę studentów:  
3 osoby z Rosji, 6 osób z Ukrainy i 2 osoby z Mołdowy. 
Uczestnicy byli różnych wyznań (prawosławni, 
katolicy, baptysta i Żyd). Niektórzy bardzo wyraźnie 
podkreślali swoja wiarę. 

Zorganizowaliśmy wspólny wyjazd w Bieszczady 
z uczestnikami równolegle prowadzonego projektu 
„Religions in Movement”. W Sanoku odwiedziliśmy 
trzy synagogi:  Mała Synagoga,  Synagoga Jad 
Charuzim  oraz Synagoga przy Cerkiewnej. 
Następnie w pobliskich wioskach Nagórzany i Płonna 
zwiedziliśmy ruiny cerkwi. W miejscowościach 
Szczawne i Turzańsk odwiedziliśmy drewniane 
cerkwie greckokatolickie. W końcu dojechaliśmy do 
Tarnawy Górnej, gdzie zwiedziliśmy zapomnianą, 
murowaną cerkiew. 

Najbardziej interesujące tematy to: 

• Unia Europejska  – tak albo nie? Zdania były, jak 
zwykle, bardzo podzielone.

• Niepełnosprawność w Polsce. Głównie z powodu 
wizyty w Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem 
„MADA”. 

• Religia. Rzadko bywały tak emocjonalne dyskusje, 
angażujące prawie wszystkich. Jeszcze nigdy 
nie odwiedziliśmy z żadną grupą tyle kościołów, 
cerkwi i synagog, w Nowym Sączu, w Krakowie  
i w Bieszczadach. 

Uczestnicy mieli liczne kontakty ze swoimi 
rówieśnikami podczas spotkań w wyższych 
uczelniach. Zaangażowaliśmy wolontariuszy 
(studentów/rówieśników III roku PWSZ, V roku UJ) 
w czuwanie nad przebiegiem niektórych spotkań  
i wyjazdów. Samodzielnie załatwili oni wyjazd do 
Auschwitz i Wieliczki. Zorganizowali też kurs pisania 
ikon, grę w kręgle, breakdance oraz wyjście na ściankę 

wspinaczkową. Breakdance pojawił się pierwszy raz 
i mieliśmy pewne obawy, czy zostanie pozytywnie 
przyjęty. Na początku zajęć nasi uczestnicy trochę  
z dystansem przywitali tańczących chłopców, jednak 
na koniec całkowicie zmienili zdanie. Odbyło się 
spotkanie w Wyższej Szkole Biznesu z 11 studentami 
z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski na kurs 
językowy. 

Jako organizatorzy oceniamy wizytę bardzo 
pozytywnie. Grupa chętnie angażowała się we 
wszystkie działania. Miło było patrzeć na udaną 
ich integrację z polskimi studentami i innymi 
wolontariuszami. Wszyscy sąsiedzi MTO już 
rozpoznają naszych gości i są pozytywnie nastawieni, 
ponieważ grupy te nie stwarzają żadnych problemów. 
Fire-show (warsztaty cyrkowe) jest już na tyle 
znany na naszym osiedlu, że mieszkańcy pytają już 
przy przyjeździe uczestników, kiedy będzie wieczór  
z ogniem.

W imieniu uczestników chcemy serdecznie 
podziękować Kolegium Europy Wschodniej i Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności - RITA Program 
za ciągle, wieloletnie wspieranie tego ważnego 
programu.

Study Tours to Poland

MTO has been organizing these Study Tours to 
Poland since 2007.  Thirteen groups of students from 
the Former Soviet Union have participated since then.  
In March 2012, we hosted 11 students:  3 from Russia,  
6 from Ukraine and 2 from Moldova.  The participants 
represented several religions:  Orthodox, Catholic, 
Baptist and Jewish. Some of them were quite vocal 
in their beliefs. 

We organized a joint trip to the Bieszczady Region 
with participants of the parallel project “Religions in 
Movement”.  In Sanok we visited three synagogues; 
in the nearby villages of Nagórzany and Płonna, we 
visited the ruins of orthodox churches; in Szczawne 
and Turzańsk, we visited wooden, Greek Orthodox 
churches and in Tarnawa Górna we visited an 
abandoned, brick orthodox church. 

Cała grupa pracuje

Na Rynku w Nowym Sączu
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Several Controversial topic were discussed during the 
Study Tour:

• European Union – in or out? As usual, opinions 
were divided.

• Being Disabled in Poland. This topic mainly 
arose after a visit to “MADA” Foundation to Help 
Persons with Autism. 

• Religion. Rarely had we had such emotional 
discussions involving everyone.  And never before 
had a whole group visited so many religious 
buildings in so many places.

Participants also had contact with their peers during 
meetings at the local Community College and the 
Jagiellonian University from which volunteers 
assisted with the visits.  They independently organized 
trips to Auschwitz and Wieliczka Salt Mines.  They 
also organized an icon workshop, bowling, break 
dance and access to the rock climbing wall.  There 
was also a meeting at the Business College with 11 
Ukrainians attending a language course.   

We were very satisfied with the level of participation 
of the group which was actively involved throughout.  
It was a pleasure to watch them interact with their 
Polish peers.  

On behalf of the participants, we would like to 
thank the Eastern European College and the 
RITA Program of the Polish-American Freedom 
Foundation for their continuous support for this 
important program. 

„Uczyć,  by nie wykluczyć”

Celem projektu było wzmocnienie mobilności 
zawodowej oraz nabycie umiejętności niezbędnych na 
współczesnym rynku pracy poprzez polsko-izraelską 
wymianę młodzieży, połączoną z warsztatami. Grupa 
10 uczniów Splotu pod opieką 2 nauczycieli udała się 
w sierpniu na 9 dni do Tel Avivu, a w grudniu grupa 
10 uczniów Hakfar Hayarok  pod opieką 2 nauczycieli 
przybyła na 7 dni do Nowego Sącza. 

W obu krajach przeprowadzono warsztaty dotyczące 
autoprezentacji, komunikacji i negocjacji oraz 
współpracy ze środowiskiem lokalnym i mediami. 
Uczestnicy wzięli udział w licznych spotkaniach  
z przedsiębiorcami oraz młodymi ludźmi sukcesu  
z Polski i Izraela. Nagraliśmy wspólnie film społeczny 
„We Have The Power”, adresowany do nastolatków 
stojących przed ważnymi życiowymi wyborami. Film 
ma na celu uświadomienie, jak ważne jest nowoczesne 
podejście do nieustannie zmieniających się warunków 
na współczesnym rynku pracy. Zawiera wywiady  
z ciekawymi ludźmi, reprezentującymi biznes, świat 
nauki czy środowisko studenckie.

W trakcie realizacji projektu w obu szkołach (Splot 
w Polsce i Hakfar Hayarok w Izraelu) realizowane 
były lekcje poświęcone problematyce innowacji, 
kreatywności i autoprezentacji.

Dziękujemy bardzo programowi „Międzynarodowa 
wymiana młodzieży” MEN za wsparcie finansowe 
tego projektu. Jesteśmy przekonani, że materiał 
filmowy wypracowany w jego rezultacie przyda się 
młodzieży w obu krajach.

Visit at one of the biggest transportation companies in Nowy Sacz

Visiting an orthodox church in Bieszczady

Nauczyciele obu krajów świetnie się bawią na kuligu w Krynicy

Prezentacja polskiej grupy w Hakfar Hayarok w Izraelu
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International Students’ Exchange

The goal of this project was to strengthen occupational 
mobility in order to acquire the skills crucial to success 
in the contemporary job market.  The Polish-Israeli 
youth exchange combined with workshops to develop 
key competencies will enable young people in both 
countries have greater job mobility in the future.  
A group of 10 Splot students with 2 teachers spent  
9 days in Tel Aviv in August and in December a group 
of 10 students with 2 teachers from Hakfar Hayarok 
spent 7 days in Nowy Sacz. 

During the course of the project there were lessons 
in each school (Splot in Poland and Hakfar Hayarok 
in Israel) on innovation, creativity, self-presentation, 
communication, negotiation as well as how to 
cooperate with the local community and media.  
Participants had the opportunity to meet with local 
entrepreneurs in each country.  

A film with a social message, “We Have the Power”, 
was made by the youth from both countries to help 
teenagers as they face important life decisions.  It 
shows just how important it is to know how to deal with 
the challenges of the contemporary job market.  The 
film includes interviews with interesting individuals 
from the world of business and of education.

We would like to extend our great thanks to the 
“International Youth Exchange” Program of the 
Ministry of Education for their financial support of 
this project.  We believe that the jointly- created film 
will be useful to young people in both countries.

Dni „Jesteśmy jednością”

Projekt ten rozpoczął się w sierpniu 2009 i od 
początku był planowany na trzy lata. W ciągu 
pierwszych dwóch lat 100 młodych ludzi z Polski, 
Słowacji, Węgier, Czech i Ukrainy szukało w swoich 
miastach śladów żydowskiej tradycji i kultury XX 
wieku, które później pokazali swoim rówieśnikom  
i społeczności lokalnej. Projekt był wspierany przez 
Komisję Europejską - Europa dla Obywateli (http://
eacea.ec.europa.eu), Jewish Humanitarian Fund 
(www.jhf.nl), Fundację Batorego (www.batory.org.
pl) oraz polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
(www.msz.gov.pl).

Dzięki wsparciu finansowemu Międzynarodowego 
Funduszu Wyszehradzkiego (www.visegradfund.
org), mogliśmy w 2012 roku zakończyć projekt.  
W tym ostatnim roku podczas tzw. „WeAreOne-
days” w każdym kraju zostały zaprezentowane 
rezultaty z poprzednich lat. Celem tych dni było nie 
tylko przekazanie informacji o żydowskiej tradycji 
i kulturze w krajach uczestniczących, ale także 
zachęcenie innych młodych ludzi do zaangażowania 
się w podobne działania w swoich miastach. 
Podczas tych dni  można było zastanowić się nad 
doświadczeniami uczestników, obejrzeć wystawy, 
filmy dokumentalne, prezentacje, a także uczestniczyć 
w wieczorze poetyckim. Udowodniliśmy, że nasza 
najnowsza historia nie dzieli, ale łączy. 

Na stronie www.weareone.org.pl można znaleźć 
pełną informację o wszystkich wydarzeniach 
związanych z tym projektem. “We Are One” jest 
także na Facebooku!

Serdecznie dziękujemy wszystkim instytucjom  
i fundacjom, dzięki którym projekt ten mógł zostać 
zrealizowany. 

WeAreOne-Days

The project “We Are One” started in August 2009, 
and from the beginning it was planned for three years. 

Hanukkah at Splot

Polish group in Yad Vashem
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During the first two years 100 youngsters  from Poland, 
Slovakia, Hungary, Czech Republic and Ukraine 
searched in their own towns for traces of Jewish 
tradition and culture in the 20th Century, and shared 
the results with their peers and the local community. 
From the beginning the project was supported by the 
European Commission – Europe for Citizens (http://
eacea.ec.europa.eu), Jewish Humanitarian Fund 
(www.jhf.nl), Batory-Foundation (www.batory.org.
pl) and the Polish Ministry of Foreign Affairs (www.
msz.gov.pl). 

Thanks to the financial support of the International 
Visegrad Fund (www.visegradfund.org), we could 
successfully complete the whole project in 2012. 
In this final year the complete results of the earlier 
years were presented in each country during so called 
“WeAreOne-Days”. The aim of these days was not 
only to provide information about Jewish tradition 
and culture in the participating countries, but also to 
encourage other youngsters to do the same project in 
their hometowns. At least two participants from each 
of the four visiting countries and 10 from the host 
country took part in these “days” to show the results 
of their research. During these days visitors reflected 
upon the experiences the participants from the  
5 countries earlier shared with one another. There 
were exhibitions, documentary films, guided city-
tours, presentations, as well as a poetry-performance. 
We  proved that our recent history does not divide 
people, but instead, brings them together.

Complete information about all activities done 
within the project can be found on the website  www.
weareone.org.pl.  “We Are One” is also on Facebook!

We are very grateful to the institutions and 
foundations which have made this project possible: 
the European Commission (Europe for Citizens 
Programme), Dutch Jewish Humanitarian Fund, 
Batory Foundation, Polish Ministry of Foreign 
Affairs and the International Visegrad Fund. 

Dzieci uchodźców z Górnego Karabachu  
w Małopolsce

Z inicjatywy Ambasadora RP w Azerbejdżanie 
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe (MTO) 
objęło opieką grupę 10 dzieci azerskich (uchodźców  

z Górnego Karabachu) w wieku 7-15 lat, które wraz 
z opiekunką przybyły w sierpniu na 10.dniowy 
wypoczynek wakacyjny do Nowego Sącza. Były 
to dzieci z ubogich rodzin, nie mające szansy na 
jakikolwiek wyjazd wakacyjny. MTO dołożyło 
wszelkich starań, by dzieci aktywnie i pożytecznie 
spędziły ten czas. Mamy nadzieję, że nam się to 
udało i dzieci powróciły do domu zadowolone i pełne 
wrażeń.

Pod troskliwa opieką pani Sevdy Akhundovej, która 
studiowała w Polsce, a więc pełniła również rolę 
tłumaczki oraz Ali Derkowskiej i grupy wolontariuszy 
z Zespołu Szkół Społecznych „Splot” pobyt w Polsce 
wyglądał następująco:

• Zwiedzanie Nowego Sącza. Lody w Rynku.

• Wyjazd do Krynicy. Wjazd kolejką na Górę 
Parkową. Zjazdy w „rynnach”. Po południu gra  
w piłkę na boisku szkolnym „Splotu”

• Wyjazd do Rytra. Park Rozrywki „Ablandia” 
(wędrowanie i zjazdy po linach rozwieszonych 
w lesie oraz zabawa w „bąblach” wodnych). 
Ponowny wyjazd do Rytra. Wejście na Górę 
Zamkową. 

• Dwukrotne wyjście na basen w N. Sączu. Zabawy 
na boisku szkolnym.

• Udział w Festynie „Karpaty Offer” w Miasteczku 
Galicyjskim w N. Sączu.

• Wyjazd na cały dzień do Krakowa na zaproszenie 
firmy STRABAG, która zapewniła dzieciom 
zwiedzanie Starego Miasta, wejście na boisko 
do piłki nożnej, spotkanie z trampkarzami i inne 
atrakcje.

• Wyprawa na ściankę wspinaczkową w N. Sączu.

• Warsztaty garncarskie w Miasteczku Galicyjskim. 

Program był sponsorowany przez firmę STRABAG 
S.A., Spółkę AGORA HOLDING oraz panów 
Charlesa Merrilla i Piotra Baziaka. 

Serdecznie dziękujemy Ambasadzie RP w Baku za 
zaufanie, wolontariuszom za ich czas i poświęcenie, 
a sponsorom za umożliwienie wypoczynku dzieciom, 
żyjącym na co dzień w bardzo trudnych warunkach. 

Na sądeckim Rynku
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IDP Children from Nagorno-Karabakh Visit 
Malopolska Province

Thanks to an initiative of the Polish Embassy in 
Baku, Azerbaijan, MTO hosted a group of 10 Azeri 
children between the ages of 7-15 (IDPs from 
Nagorno-Karabakh) and their chaperone during a 10-
day vacation in Nowy Sacz.  The children came from 
disadvantaged families and would otherwise not have 
had any vacation adventure at all.  MTO arranged for 
an active and fun time in the region and the children 
returned home very satisfied and full of impressions.  

Under the care of Sevda Akhundova, who had earlier 
studied in Poland and who also served as a translator, 
as well as Ala Derkowska and a group of volunteers 
from Splot School, the children participated in many 
activities.  They visited the town of Nowy Sacz and 
were treated to the special, local ice cream.  They also 
made two visits to the Galicia Town in the outdoor 
ethnographic museum in Nowy Sacz where they 
attended a festival and a pottery workshop.  They 
made trips to Krynica (up the funicular railway to the 
Mountain Park and down in a tubular slide) and to 
Rytro (to the Ablandia Amusement Park for zip-lining 
and water fun).  They were  invited to Krakow by the 
STRABAG company which organized a tour of the 
Old Town and entrance to the soccer stadium as well 
as meetings with a children’s soccer team. Free time 
in Nowy Sacz was spent playing ball in the school 
yard, on the city’s rock-climbing wall or at the town 
swimming pool.  

The program was sponsored by STRABAG company, 
AGORA HOLDING as well as Mr. Charles Merrill 
and Mr. Piotr Baziak. 

We are grateful to the Polish Embassy for their trust, 
to the volunteers for their time and care and to the 
sponsors for giving these children a break from their 
everyday hardships. 

Edukacja obywatelska – lokalnie i globalnie

Zespół Szkół Społecznych SPLOT wraz  
z dziewięcioma innymi szkołami z krajów europejskich 
w 2010 roku przystąpił do programu Comenius - 
Uczenie się przez całe życie. Celem programu jest 
rozwój różnych form uczenia się przez całe życie 
poprzez wspieranie współpracy między systemami 
edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących. Wraz 

ze Splotem w projekcie udział wzięły szkoły z Danii, 
Hiszpanii, Norwegii, Łotwy, Walii, Austrii, Bułgarii, 
Słowenii i Włoch.

Do końca 2011 roku zajmowaliśmy się następującymi 
zagadnieniami: obywatelskość; przeciwdziałanie 
przemocy; zaangażowanie i umiejętności społeczne; 
demokracja; kreatywność; wspólnota w szerokim 
pojęciu, wymiar międzynarodowy i wielokulturowy.  
Realizacja przebiegała na terenie szkół biorących 
udział w projekcie, ale co trzy miesiące nauczyciele 
spotykali się, by omówić rezultaty zrealizowanych 
działań, opracować strategię następnych, podzielić 
się doświadczeniem i pomysłami. 

Gospodarzem spotkania styczniowego w 2012 roku 
była Polska. Spotkanie to miało inny charakter niż 
dotychczas, gdyż tym razem przyjechali wyłącznie 

A pottery workshop

The oldest participant

Magiczny kulig w Krynicy
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koordynatorzy krajowi projektu. Podczas sesji 
omawiali oni dotychczasowe rezultaty projektu, 
przeprowadzili ewaluację zakończonych działań, 
stworzyli stronę internetową www.globalcitizen.
dk.  Ważną częścią tego spotkania było planowanie 
strategiczne. Uczestnicy projektu wyrazili chęć 
dalszej współpracy w kolejnych inicjatywach. 
Pomimo dużej grupy (10 państw) współpraca układała 
się wyśmienicie. Koordynatorzy pracowicie spędzili 
czas w Nowym Sączu, ale nie zabrakło okazji do 
zabawy i odpoczynku. Zimowa aura, która powitała 
gości sprzyjała zorganizowaniu kuligu w Krynicy. 
Dla gości z południowej części Europy (Włochy, 
Hiszpania, Bułgaria) była to rozrywka magiczna, 
gdyż przepiękna zimowa sceneria uzupełniała świetną 

zabawę. Kulig zamknęła biesiada przy ognisku. 15 
stycznia cała grupa odwiedziła Kraków. Pomimo 
chłodu miasto nie zawiodło. Spotkanie w Nowym 
Sączu, w Splocie, należy zaliczyć do udanych. 

W Llandrindod Wells, Walia temat wiodący 
brzmiał: „Poszerzona społeczność”. Uczestniczyli 
w nim również dyrektorzy szkół biorących udział 
w projekcie. Mieli oni osobne spotkanie, na którym 
zastanawiali się, jak ułatwiać uczniom kontakty  
z lokalną społecznością. Manifest w tej sprawie został 
opracowany i umieszczony na stronie internetowej 
projektu.  

Projekt zakończył się w czerwcu 2012 roku w Warnie, 
Bułgaria. Tematem było wypracowanie umiejętności 
współpracy międzykulturowej. Spotkanie przebiegało 
w atmosferze muzyki i radosnej twórczości. 
Gospodarze przygotowali koncert nadawany 
przez Radio Warna, podczas którego uczniowie  
i nauczyciele ich szkoły grali utwory napisane przez 
kompozytorów z krajów partnerskich. To ostatnie 
spotkanie poświęcone było również wspólnej 
ewaluacji projektu.

Dziękujemy polskiemu oddziałowi programu 
COMENIUS za umożliwienie nam uczestnictwa  
w tym fascynującym projekcie.

Citizenship, Locally and Globally.

Splot School, along with nine other European schools, 
joined the Comenius - Lifelong Learning Program 
in 2010. The program aimed to develop different 
forms of learning by supporting cooperation between 
education and training systems in the participating 
countries. Schools from Denmark, Spain, Norway, 
Latvia, Wales, Austria, Bulgaria, Slovenia, Italy, and 
Poland were involved in the project. By the end of 
2011 they had jointly dealt with the following issues: 
citizenship, violence prevention, cyber-bullying, 
social skills, democracy, creativity and community 
in an international and multicultural dimension. Each 
school worked with their students at its own pace and 
concentrated on its own aspects of the problem, but 
every three months teachers met to discuss the results 
of completed activities, discuss further strategy and 
share experiences and ideas. 

The host of the January meeting in 2012 was Poland. 
This meeting was only for national coordinators. 
During sessions they discussed the results of the 
project, conducted an evaluation of completed 
activities, and created a website www.globalcitizen.dk.  
An important part of this meeting was strategic 
planning. The project participants expressed their 
willingness to continue cooperating. In spite of 
the number of countries taking part in the project 
(10 countries), the cooperation was excellent. 
Coordinators were quite busy in Nowy Sacz, but 
also had many opportunities to rest. The winter 
weather that greeted guests encouraged a sleigh ride 
in Krynica. For visitors from southern Europe (Italy, 
Spain, and Bulgaria) it was magical entertainment. 

Winter in Poland is fun

Magda Śliwa uczy dzieci w Llandrindod Wells, Walia
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The sleigh ride ended with a bonfire. On January 15th, 
the whole group visited Krakow. Although the weather 
was cold, the city did not disappoint our visitors. To 
put it succinctly, the meeting in Nowy Sacz was really 
a success. 

The topic for the seventh meeting, held in Llandrindod 
Well, Wales, was Extended Community. Most school 
directors from the partner schools attended. They had 
a separate meeting about how to facilitate contact 
with local partners. A manifesto about extended 
community was prepared and is now published on the 
project website. 

The last meeting was held in Varna, Bulgaria. The topic 
of this June meeting was Intercultural Competencies. 
The visit was very much in a climate of music and 
creativity. The hosting school had prepared a concert 
at Radio Varna which was performed by students 
and teachers from the hosting school. The concert 
consisted of music written by composers from the 
ten partner countries. Workshops were executed 
in Varna’s beautiful surroundings. Being the last 
meeting in the project, there was a long evaluation 
session - an evaluation café, where all participating 
teachers answered questions about the projects 
process, partnership, content and impact.

We would like to thank the Polish branch of 
COMENIUS for allowing us to participate in this 
exciting project.

XI Małopolski Konkurs Literacki dla Młodzieży 
„Pióro Splotu”

Ten doroczny konkurs stał się już tradycją  
i wszedł na stałe do kalendarza imprez sądeckich. 
Zainteresowanie konkursem było bardzo duże, 
większe niż w ubiegłym roku. Udział wzięło 114 

młodych autorów, którzy nadesłali 133 prace. W tym 
z Nowego Sącza udział wzięło 50 osób, nadsyłając 
58 prac. Młodzież miała możliwość sprawdzenia 
swoich umiejętności prozatorskich i poetyckich, 
a także możliwość prezentacji swojej twórczości 
szerokiej publiczności. Ocena i skomentowanie 
prac przez uznanych pisarzy pomoże nagrodzonym 
uczniom rozwinąć i udoskonalić warsztat pisarski,  
a pozostałych uczestników zmotywuje do dalszej 
pracy. 

Dzięki współpracy Urzędu Miasta i prowadzonego 
przez MTO Zespołu Szkół Społecznych „Splot”, który 
również sponsorował ten program, konkurs przebiegał 
bez żadnych zakłóceń. Patronat medialny nad naszym 
działaniem objął Dziennik Polski Nowosądecki. 
Nagrody książkowe ufundowały znane wydawnictwa 
z Krakowa: Wydawnictwo ZNAK, Wydawnictwo 
Literackie oraz Wydawnictwo Biały Kruk.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostały 
opublikowane na stronie internetowej www.splot.
info. Umieszczono tam również fotoreportaż z finału 
konkursu oraz linki do stron internetowych które 
zawierają informacje o konkursie (Miasto Nowy Sącz, 
Sądeczanin, Dobry Tygodnik Sądecki). Możliwość 
nie tylko przeczytania tekstów ale i zobaczenia 
autorów dowartościuje młodzież i zachęci do pisania. 
Konkurs wzbudził duże emocje, o czym świadczy 
obecność ponad 150 osób na finale „Pióra Splotu”. 
Uroczystość ta odbyła się w Sali Posiedzeń Urzędu 
Miasta Nowego Sącza co dodało prestiżu imprezie.

W imieniu własnym oraz młodych poetów i pisarzy 
wszystkim sponsorom najserdeczniej dziękujemy.  
Bez Państwa zainteresowania i pomocy ten ważny 
dla młodzieży konkurs nie mógłby trwać. 

Polish teachers in London

Uroczyste zakończenie konkursu w sądeckim Ratuszu
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XI Malopolska Literary Competition for Youth 
“Splot Quill” 

The “Splot Quill” competition has become a tradition 
in Nowy Sacz.  Interest in this competition was 
substantial and we received even more submissions 
than last year - 133 texts from 114 authors; of this 
50 youth from Nowy Sacz submitted 58 texts.  The 
participants had the opportunity to practice their 
poetry and prose-writing abilities and to present 
their creations to a wider audience.  Comments and 
evaluation of the works by known writers served to 
select the best submissions as well as motivate all 
participants.  

Thanks to the cooperation between Nowy Sacz City 
Council and Splot School, which also sponsored the 
competition, everything went smoothly. Dziennik 
Polski in Nowy Sacz was the media patron for this 
event.  Books as prizes were provided by well- known  
publishing houses in Krakow:  “Znak”, “Literary” 
and “White Raven”. 

The finalists’ works were published on  
www.splot.info. There one can also find a photo 
reportage from the well-attended competition awards 
ceremony in the beautiful City Hall of Nowy Sacz as 
well as links to information about “Splot Quill”.

We would like to thank the sponsors, on our behalf 
and on behalf of all the young authors.  Without 
your interest and support this important event would 
not be possible.   

SPLOT 

„Splot” rozpoczął w tym roku szkolnym regularne 
lekcje języka chińskiego, jako trzeciego języka 
obcego. Grupa ośmiu zainteresowanych uczniów 
gimnazjum i liceum poznaje ten trudny język 
pod kierunkiem nauczyciela, Xiu Gu w oparciu 
o podręczniki otrzymane w darze od Instytutu 
Konfucjusza w Krakowie.  Ponadto:

• Gimnazjum Społeczne „Splot” zajęło pierwsze 
miejsce w Nowym Sączu na wieńczącym 
edukację egzaminie końcowym, który w 2012 
r. przybrał nową formułę. Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące „Splot” zdobyło najwyższą 
w Nowym Sączu edukacyjną wartość dodaną 
(system mierzenia pracy szkoły) w nauczaniu 
przedmiotów humanistycznych.

• Nasi uczniowie zajmowali poczesne miejsca 
i zdobywali nagrody w licznych konkursach 
literackich, recytatorskich i sportowych. Pełna 
lista laureatów na www.splot.info .  

• Wysłaliśmy Agnieszkę Ziółko do Thomas Jefferson 
School w St. Louis, USA. To już piętnasta z kolei 
stypendystka „Splotu”, ucząca się przez rok  
w Stanach Zjednoczonych.

• Uczniowie naszego gimnazjum wywalczyli  
w ogólnopolskim projekcie edukacyjno-
sportowym „Jasna szkoła - prosta sprawa!” 
organizowanym przez firmę Philips, nagrodę 
główną, czyli nowoczesne i energooszczędne 
oświetlenie sal lekcyjnych.

• Udało się dokonać adaptacji kolejnej sali lekcyjnej 
i postawić daszek nad głównym wejściem do 
szkoły. Jest teraz ładniej i bezpieczniej, bo nie tak 
mokro i ślisko, jak dotychczas bywało.

The final ceremony in Nowy Sacz Town Hall

Xiu Gu prowadzi lekcję języka chińskiego

Goście z Tybetu na lekcji chińskiego w Splocie
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• Our middle school students participated in the 
national educational-sport project, “Bright School 
– Easy as can be”, organized by Philips Lighting.  
The main prize was modern and energy-efficient 
classroom lighting.

• The school building continues to be upgraded with 
the creation of the next classroom and the awning 
over the entranceway, which provides safe and dry 
access to the premises.

Źródła finansowania / Sources of Funding in 2012

Lp PLN %

1

2

3

4

5

7

Źródła finansowania

Dotacje rządowe: MSZ, MEN

Dotacje samorządowe

Fundacje polskie: Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności (RITA), Polska
Fundacja Międzynarodowej Współpracy
na Rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” 
(Fundacja Solidarności Międzynarodowej),
Fundacja Systemu Edukacji (Comenius)

Fundacje zagraniczne: Fundusz 
Wyszehradzki, 

Geschichtswerkstatt Europa
Instytut Historii 

Stosowanej - 

Osoby prawne: AGORA-Holding Sp. z o.o.

Usługi edukacyjne: czesne, wpisowe

Government:  Polish Ministry of Foreign 
Affairs, Polish Ministry of Education 

Local Government

Polish American Freedom Foundation
(RITA Program), International Solidarity 

, Polish Branch of Comenius
Program
Foundation

Foreign Foundations: Visegrad Fund,
Institut für angewandte Geschichte -
Geschichtswerkstatt Europa

AGORA-Holding Ltd.

Educational Services

Sources of Funding

137 734,23

580 117,01

403 159,23

61 767,03

8 000,00

401 260,00

7,49

31,54

21,92

3,36

0,44

21,82

6 Indywidualni sponsorzy Individual Sponsors72 310, 64 3,93

8

100RAZEM

Inne (wynajem pomieszczeń, odsetki,
składki członkowskie, darowizny rzeczowe,
różnice kursowe, wpłaty 1%)

Other (renting facilities, interest, etc.)

TOTAL

174 687,83

1 839 035,97

9,50

SPLOT 

This school year “Splot” began offering regular 
lessons of Chinese as a third foreign language. The 
eight students from middle and high school have 
begun studying this difficult language with their 
teacher, Xiu Gu, using textbooks given to the school 
by the Confucius Institute in Krakow.  Additionally:

• “Splot” Middle School received first place in 
Nowy Sącz in 2012 for the best results on the 
standardized final exams.  “Splot” High School 
has the highest level of added educational value 
in the humanities in Nowy Sacz (according to the 
scale measuring school quality).

• Our students excelled in and received many awards 
in literary, recitation and sport competitions.   
A full list of the winners is available at  
www.splot.info .  

• Agnieszka Ziółko became the 15th Splot student 
to receive the yearlong scholarship to study at the 
prestigious Thomas Jefferson School in St. Louis, 
Missouri.   

Tibetan students attend a Chinese language lesson at Splot
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ANNUAL REPORT
Educational Society for Malopolska (MTO)

January – December 2012

MTO is an educational NGO which was founded in 1988 by a group of parents and teachers active in the Solidarity 
movement. Although geographically the original focus was on Poland, MTO has since expanded its work to Central 
and South-Eastern Europe, Ukraine, Azerbaijan, Georgia, Belarus, Tunisia and China. In 2004 MTO received the 
Polish equivalent of 501 (C)(3) Public Charity Status. MTO is a founding member of “Grupa Zagranica” (Polish 
NGOs Abroad).
Projects:
I. “Academy of Young Social Entrepreneurs in Tunisia”:  Preparation of 12 young Tunisians as local leaders, 

ready to work towards their own personal development as well as to cooperate with one another. Following 
workshops in Tunis and Nowy Sacz, they returned home to mobilize their peers to build a civil society based 
on local activities. (Supported by Polish MFA via International Solidarity Foundation: 141 846,36 PLN )

II.  “Once We Did It, Now It Is Up To You!” –17 activists from 7 local branches of an independent trade union in 
Belarus participated in trainings and a study visit to Poland designed to give them broader experience in dealing 
with the challenges of effectively functioning in Belarus.  (Supported by Polish MFA via the International 
Solidarity Foundation: 137 111,34 PLN)

III.  “Through Solidarity’s Eye”:  12 journalists from the independent media in Belarus participated in workshops 
on investigative journalism and worked with their Polish counterparts during a study visit to southern Poland.  
(Supported by Polish MFA: 75 530,00 PLN) 

IV.  “Education of Young Tibetans for Social Entrepreneurship”:   Four Tibetan students from Minzu 
University of China in Beijing participated in a month-long study visit to Poland designed to familiarize them 
with European values and civil society. (Supported by Polish MFA via International Solidarity Foundation:  
70 000 PLN)

V. “The Only Thing Separating Us are the Carpathian Mountains”: 20 young members of Czech Polonia 
attended a 10-day language-history camp in Nowy Sacz. (Supported by Polish MFA within the program 
“Cooperation with Polonia and Poles Abroad 2012” : 35 350,00 PLN)

VI.  “Study Tours to Poland”: A group of 11  students from Ukraine, Russia and Moldova spent 11 days in Nowy 
Sacz and Krakow visiting educational institutions, learning about various initiatives, discussing important issues 
and making new friends. (Supported by College of Eastern Europe and Polish-American Freedom Foundation 
- RITA Program: 28 000 PLN)

VII. “International Students Exchange”:  The Polish-Israeli youth exchange continued this year with 10 students 
and two teachers travelling in each direction. The exchange focused on strengthening occupational mobility. 
(Supported by Polish Ministry of Education: 27 000 PLN)

VIII. “WeAreOne – Days”: Begun in 2009, over a period of three years, 100 youngsters from Poland, Slovakia, 
Hungary, Czech Republic and Ukraine searched in their own towns for traces of Jewish tradition and culture in 
the 20th Century and shared the results with their peers and the local community.  (Supported by International 
Visegrad Fund: 13 000 EURO)  

IX. “IDP Children From Nagorno-Karabakh visit Malopolska Province”:  10 Azeri children enjoyed a 10-day 
vacation adventure in Nowy Sacz and the region. (Supported by AGORA Holding: 8 000 PLN and Mr. Charles 
Merrill: 7 000 PLN)

X. “Citizenship, Locally and Globally”: Exciting European exchange program for students and teachers enabling 
cooperation amongst 10 European countries. (Supported by EU Program Comenius: 61 000 PLN)

XI. Malopolska Literary Competition for Youth “Splot Quill”: We received 133 texts from 114 young authors 
who participated in this annual literary competition for prose and poetry. (Supported by Nowy Sacz City: 1 800 
PLN)

MTO continues to operate SPLOT, an Independent Middle and High School of Nowy Sacz, created in 1989. It started 
with 14 students and now has over 120, as well as over 400 graduates who study and work throughout the world.

           _______________________
           Beata Budzik, President
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School Plus Network, Public Achievement Groups and Club of Local Leaders

Education is the key to spreading and promoting democratic values 
in societies striving to create responsible, functional and participatory communities.

By promoting a democratic school environment, innovative teaching methods
 (teacher training) and responsible citizenship (working in a community)

 MTO strives to achieve this mission. 

Educational Society for Malopolska

ul. Limanowskiego 7;  33-300 Nowy Sącz, Poland;  Tel./Fax:++48 18 444 25 57;  
Websites:  www.mto.org.pl     www.paunite.org    www.schoolplusnet.org   www.weareone.org.pl   www.splot.info

Publisher: Małopolskie Towarzystwo Oświatowe (MTO)
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