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ACADEMY FOR YOUNG SOCIAL ENTREPRENEURS
Academy for Young Social Entrepreneurs in
Serbia, Kosovo and Montenegro

Workshops:
Each group spent 8 hours per day learning about
entrepreneurship, discussing problems with
ASHOKA Fellows, practicing skills, planning to
create their own NGOs and work independently and
creatively to solve local problems.
The personal presentations and achievements of
ASHOKA Fellows were received with great interest.
ASHOKA Fellows were selected for their area of
expertise and according to the area of interest the
participants had expressed in their applications. The
presenters included:
• Dorota Komornicka
( W ó j t o w i c e ) :
Community Fund
• Damian Hamerla
(Świętochłowice):
Center for Local
Education
• Piotr Topinski (Zywiec):
Dorota Komornicka
The Ideal County
• Grzegorz Tabasz (Nowy
Sacz): Environmental
protection and
ecological education
• Ela Pomaska (Warsaw):
Coalition to Fight
Cancer
• Dariusz Cupial
Piotr Topiński
(Lublin): The joy of being a father
• Ala Derkowska (Nowy Sacz): Civic education in
school and beyond

The project consisted of three parts: Academy for
Young Social Entrepreneurs (AYSE) (workshops in
Nowy Sacz, internships with ASHOKA Fellows
throughout Poland and “homework”), Training for
Regional Trainers in Serbia and Kosovo, and an
awareness-raising campaign (in the Nowy Sacz
region) about development issues.
1. Academy for Young Social Entrepreneurs
(AYSE)
In July and August we began planning with our three
partners in Kosovo, Vojvodina and Southern Serbia.
In September and October information about the
project, call for applications and the application form
itself were widely disseminated via the Internet on
the SALTO YOUTH newsletter as well as IMPACT,
published online by the Euroregional Center for
Democracy. Our partners also promoted AYSE at
universities, through personal contacts, emails and
on a Serbian website POSLOVI.infostud.com. As a
result of such effective promotion, we received 174
applications. It was a challenge to choose only 42
participants: 18 from Kosovo (out of 68 applicants),
4 from Montenegro (out of 14) and 20 from Serbia
(out of 92).
From November 9-22 and November 24 – December
6, two groups of 21 students from Serbia, Kosovo
and Montenegro participated in the AYSE program
in Nowy Sacz. According to plan each group
attended an initial stationary training (7 days in
Nowy Sacz), went for an internship with an
ASHOKA Fellow (4 days), and returned to Nowy
Sacz for a one-day internship with MTO and a oneday recap seminar and review of the “homework”
assignment.

In addition to the Polish ASHOKA Fellows, each
group had the chance to meet two “graduates” of the
AYSE program in Moldova (also sponsored by
Polish Ministry of Foreign Affairs in 2004 and
2005). These young entrepreneurs made power
point presentations about the successes in Moldova,
told their personal stories, inspired by their example
and consulted with their Balkan peers.
Internship:
The 5-day internship was divided into two parts: A
4-day period spent with an ASHOKA Fellow of their
choice and one day spent at MTO in Nowy Sacz.
Internships took place at the following
organizations:
• “Snow Mountain Community Fund” (Bystrzyca
Kłodzka) - Dorota Komornicka;
• “Świętochłowice Development Foundation”
(Świętochłowice) - Damian Hamerla;

Workshops in Nowy Sącz
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• “Cyril and Metodi Foundation” (Lublin) Dariusz Cupial
• “DOMIN Foundation” (Rzętkowice near
Zawiercie) - Ela Pomaska and Jacek Alaba.

2. “Let’s Keep it Up” (Bar, CG) will reduce apathy
among youth by creating a community center to
attract young people and encourage active
participation in constructive activities.
3. “Together for Health” (Kotor, CG) is an anti-drug
information campaign for youth and their parents to
promote a healthy approach to life and more contact
with nature.
4. “They Deserve Support” (Korenica village,
Gjakova, KS) will provide psychological and group
support to women who lost male family members
during the war and will assist them in rebuilding their
lives.
5. “Sweet Spring” (Krusha e Vogel, KS) is a project
to collect and distribute clothes and money to
families who lost members during the war.
6. “Missing Identity” (Prishtine, KS) will foster
debate about the role of women, taboos and modern
society.
7. “SOS Calls” (Leposavic, KS) will create a call
service for people in need. This will include
awareness-raising about the number and the service
itself, training for the volunteers and assistance for
those with problems.
8. “Bright Future” (Lipjan, KS) will result in the
creation of a Center for Children with Special Needs
where they can supplement their regular education,
acquire other important skills, and receive
psychological support.
9. “Youth Center” (Gjakova, KS) will be a
community center with computer access and
organized activities for youth. This club will have
open-membership and will promote youth
implemented projects.
10. “Create Together” (Prishtine, KS) combines
awareness-raising about children’s rights with a
community art project to promote youth creativity
and activity.
11. “Super Charger” (Prizren, KS) will create a
workplace for 10 persons in a new factory producing
small technical equipment.
12. “Right Information – Right Choice” (Belgrade,
SRB and Kosovska Mitrovica, KS) will provide
high school students with updated and
comprehensive information about future
opportunities for study.
13. “Save the Youth” (Knjazevac, SRB) will
provide constructive free-time activities for youth
and raise awareness of environmental issues.
14. “Eco-Food” (Bela Crkva, SRB) will create a
local processing plant for healthy meat products,
provide jobs and contribute to community
development.
15. “Say it Loud” (Lazarevo, SRB) is an effort to
provide sex education to inhabitants of small
communities in order to promote safe sex and
responsible parenthood.

Goal achieved

At the Educational Society for Malopolska (MTO)
of Alicja Derkowska, participants:
• learned about active teaching methods employed
at “Splot” – the school run by MTO, as well as
numerous programs such as “Street Law” and
“Village” which promote democracy and civic
education;

Village workshop

• were engaged in a case study of a 40,000 Euro
PHARE sponsored project about Roma
Assistants. This was used to examine EU
standards, project evaluation and the SWOT
method;
• visited the Business College – National Louis
University, a reputable private institution;
viewed MTO’s exhibit “Our Balkans”; made a
trip to Krakow and Auschwitz.
Homework and Monitoring On-Line
Before departing for home, participants submitted
the first draft of a project addressing one of the
current local problems:
1. “Underneath the Sun” (Niksic and Podgorica,
CG) is an oral history project about Roma culture
designed to give a voice to the Roma community and
tackle discrimination.
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16. “Be Informed” (Bela Crkva, SRB) is a project to
provide information about higher education to youth
in Bela Crkva. This will eventually become a
information service for study and job opportunities.
17. “Report Corruption – Help Serbia” (Nis, SRB) is
a campaign to raise awareness about pervasive
corruption and what can be done to stop it.
18. “Christmas Festival” (Svrljig, SRB) will
promote social involvement and youth participation
through fun community events over the holiday
season.
19. “Discover Yourselves” (Nis, SRB) is a plan to
bring a group of children from a foster home in Nis to
Poland for a camp which combines physically
challenging and psychological activities to build
character and develop one’s personality and
strengths.
20. “PPPJ Children’s workshops” (Mionica, SRB)
is an extra-curricular program of photography,
painting, poetry and journalism for middle school
children and will result in the publication of a school
newspaper.
21. “Roma Children and their Culture” (Subotica,
SRB) will promote the development and sharing of
Roma culture by Roma women and children.
22. “Heart in Subotica” (Subotica, SRB) will create
a bilingual (Hungarian-Serbian) SOS service which
will provide emotional support for those not in Novi
Sad.
23. “Workshops for those with Special Needs” (Nis,
SRB) aims to increase employment among those
with special needs by providing them with training in
job skills.
24. “European Nis” (Nis, SRB) is designed to raise
awareness about the European Union in Southern
and rural Serbia and accelerate European identity
and integration.
25. “Internet Education Platform” (Vrsac, SRB) is a
pilot project of distance learning and continuing
education for adults.
It will increase job
opportunities and promote community
development.

By the end of December each participant received
detailed feedback about the project including
suggestions, modifications and advice about
potential sponsors. Participants will now identify
partners and available resources and decide how best
to implement the project. It may be achieved in
cooperation with an existing NGO or business or by
creating a new one to face the challenge. Participants
may work together on a project. Three MTO trainers
will continue to monitor on-line, providing
assistance with unexpected difficulties that may
otherwise put a project at risk, help in extracting
generalized lessons from each challenge creatively
met and support in the systematic development the
individual project. ASHOKA Fellows are also in email contact with many of their trainees. Though
time-consuming, this type of ongoing support is
essential to the success of the project.
2. Training for Regional Trainers in Serbia and
Kosovo
Training for 15 NGO trainers took place in Prizren,
Kosovo from December 8-10. A similar training
took place in Bela Crkva, Serbia from December
13-15. All of the participants were members of
organizations which had worked with MTO since
2001 or 2003. The time had come for them to begin
training others.
The agenda for
each training
was the same.
Day 1 was
spent on
recalling and
compiling a list
of topics
activities that
Julie Boudreaux making an agenda
could be used
in training local social entrepreneurial leaders.
During day 2 and part of day 3 small groups of
participants ran all the activities for their peers in
order to practice being trainers. MTO trainers
consulted, provided feedback and filled in any gaps.
The final activity was to create a detailed 4-day plan
for a future training. Participants received all
necessary materials in their own language. One of
the project
coordinators,
M a r t a
Jabłońska, was
present during
the training in
Serbia as an
i n t e r n a l
evaluator.
Ala Derkowska and Prizren team of trainers
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• AYSE students made eight visits to local middle
and high schools and colleges enabling 200
young Poles to have first hand contact and
discussions with “real life” people from the
Balkans.

3. Development Education
An important component of this project was an
awareness-raising campaign in the Nowy Sacz
region about development issues and Poland’s role
as a member of the European Union in assisting other
countries in need. This campaign had four phases:
• The photo exhibit “Our Balkans” with 40 large
frames opened in October 27, 2006 at
the
Malopolska Cultural Center. After 3 weeks it
was transferred to the Business College for
another 4 weeks and was visited by about 3000
people. In addition to more than 200 photos there
was a message encouraging active involvement
in development issues.

• A public debate on the needs of countries in
development was organized by “SOWA”, in
cooperation with MTO. It was attended by about
100 inhabitants of Nowy Sacz.
Evaluation
Ongoing evaluation took place during each phase of
the project:
• Anonymous, written evaluations were submitted
3 times for each AYSE group asking about all
aspects of the project, workshops, presentations,
internships and its usefulness.
• Anonymous, written evaluations were submitted
at the end of each Training for Trainers.
• Internal evaluation was submitted in writing.
• External evaluation was made by the 3 member
Evaluation Committee which met in Nowy Sacz
to review all documentation. Mr. Charles Merrill
came to Poland to meet with the participants.
Two Polish diplomats also submitted written
assessments.
• Articles appeared in the local press about the
development education campaign.
• A financial audit was conducted by an authorized
auditor and confirmed the transparency of the
project finances.

• The “What do you know about the Balkans?”
competition was announced to 85 middle and
high schools in the Nowy Sacz region. There
were 15 entries and 13 presentations on
November 25, 2006. The European Club of the
Middle School in Krynica won first prize (a
computer!) for their radio broadcast about
Albania. All entries received some sort of
acknowledgement in the form of books and six
teachers who mentored the presenters received
300 PLN each from our partner organization
“SOWA” from a RITA grant.

In spite of many logistical problems, the project
proceeded as planned. The number of applicants to
the AYSE far exceeded our expectations thus
enabling us to choose qualified candidates. The
preliminary projects they submitted do indeed
address crucial local problems. We are particularly
proud of two cross-regional projects (Serbian-Polish
and Serbian-Kosovar). We plan to hold the final
seminar in the summer 2007 at which time we will be
able to see the concrete results of the program.

Mini drama for Balkan competition.
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We are confident that our students will be quite
active and dedicated. Both groups were added to the
yahoo listserv created by our Moldovan graduate and
partner in 2005. Another Internet group discussion
list was created by Ida Ferdinandi, a student from
Montenegro, right after her return from Nowy Sacz.
This is already enabling them to confer, cooperate
and simply keep in touch with their entrepreneurial
peers in six countries.

• Personal contact between AYSE students and
Polish students of various ages show just how
crucial such meetings are. We learned how even
innocent questions may expose sensitive issues
and that all sides must learn how to communicate
and learn from one another.
• The public debate showed how varied the forms
development aid can take and that truly we
ourselves learn much more than we offer when
we help others.

Denizen Center, our partner in Southern Serbia
proved to be extremely effective and professional in
recruiting AYSE candidates and organizing the
workshop that took place in Bela Crkva. They were
also active participants in that workshop and we are
looking forward to continued cooperation with them
in a cross-border project with Bulgaria. Our
Kosovar partner in Prizren also did an outstanding
job of recruiting for AYSE and preparing the
Training for Trainers. They managed to get three
participants from each of the five organizations we
have worked with, thereby ensuring a competent
cadre of trainers for five regions of Kosovo. We
expect all of the trained groups to run at least one
workshop for other local entrepreneurial leaders in
their regions in 2007.

All promotional material and diplomas related to this
project acknowledged the sponsors.
On behalf of all the participants we would like to
extend our sincerest thanks to the diplomats and
staff of the Polish Embassies and Consulates in
Serbia and Macedonia for their assistance, and
above all to the Polish Ministry of Foreign Affairs
and the Canadian Agency for International
Development for their support and trust, as well as
to Education for Democracy Foundation for their
excellent cooperation without which this project
would not have been possible.
OTHER MTO ACTIVITIES

The “Nowy Sacz Month of Development
Education” was a success.
• An estimated 5600 individuals viewed “Our
Balkans” exhibit. Eight of them are anxious to
cooperate with us in future endeavors. The
exhibit will again be shown with a few additional
artifacts at a gallery in the city center from
January 10-28, 2007.
• In addition to a wealth of materials created by
students for the competition about the Balkans,
the participants themselves came up with
concrete suggestions about what Poland and
Poles can do to help our southern neighbors:
promote their entry into the EU, open our markets
to them, provide scholarships for study in Poland,
enable them to find jobs in Poland, invest in their
countries, encourage tourism there, increase
imports and exports. All these practical ideas
show a level of awareness and interest that will
long outlast the project activities.

I Academy for Young Social Entrepreneurs
(AYSE) in Moldova and BiH
The goal of this project was to continue the
momentum begun in 2004 and 2005 in the Academy
of Young Social Entrepreneurs (AYSE) in Moldova
and BiH thereby getting more young people
involved in solving local problems through their own
efforts. Our aim was to assist them by providing
examples and materials and preparing them to be
local trainers and entrepreneurial leaders. The
graduates of this Academy are working to improve
unfavorable living conditions and are now models of
local social entrepreneurs.
Ownership of the
program is gradually passing into their hands. Such
local ownership is the ultimate achievement.
A key aspect of the AYSE program has been to
develop indigenous capacity for expanding the
initiative in Moldova.
This gradual taking
ownership of the program has occurred quite
naturally as a result of the interest and enthusiasm of
participants in both AYSE groups. It turns out that
several of them came together to create an Academy
of Young Social Innovators (ATIS) which was
formally registered at the end of 2005. They decided
to continue the AYSE program in Moldova and were
our partners in a RITA-sponsored project that
enabled them to organize seminars for AYSE
graduates, monitor projects on-line and through site
7

visits, organize and run in cooperation with MTO
the final seminar for the AYSE 2005 group in
October 2006. These are the future ASHOKA
Fellows of Moldova! Although the group of
graduates from Bosnia and Herzegovina only
numbered 13, they have been very active. Jasenko
Babic, a 2005 AYSE graduate agreed to monitor their
endeavors and organize our final meeting with them.

A large part of the monitoring by ATIS involved site
visits which enabled them to see first-hand what was
being accomplished. Alexei Buzu made very visible
changes to the local pre-school: walls painted bright
colors, a new playground, and the soon-to-becompleted installation of a gas heating system.
Alexei became a master at fundraising and coalitionbuilding.

Workshops in Moldova
The first workshop took place in March, The second
in June and the third in September 2006. The format
was similar for each.
1. Each student made a presentation of their project,
showing what had already been accomplished, next
steps and obstacles that had appeared in the process
of realization.
2. The discussion that followed enabled each
participants to share experiences and identify
common problems and barriers (such as lack of
cooperation from the local government or disinterest
on their part).
3. Workshop were also run by local experts. For
example, Viorel Soltan, with a US MBA and 7 years
at Soros Foundation of Moldova, is currently
running one of the largest projects in Moldova, a
fight against tuberculosis. He is considered one of
the best NGO managers in the country. It is a real
accomplishment of our partners that they were able
to convince him on a volunteer basis to run a short,
practical course on project management as well as
provide individual consultation for participants.
Under his guidance, the group reanalyzed each
project to determine the weaknesses and strengths of
each idea. As a current practitioner, Mr. Soltan was
able to provide priceless advice about finding
potential donors and fundraising strategies that are
effective in Moldova today. Ion Guzgan, former
program director at Soros Foundation, ran a very
dynamic and interactive workshop. Slava Luca,
graduate of AYSE 2004 and currently involved in a
huge UNICEF-sponsored project, is considered a
real expert in project-writing and fundraising. His
workshop provoked so many questions and
discussions that it lasted long into the night.
4. Anonymous written evaluations were a part of
each seminar. Participants were overwhelmingly
satisfied with the organizers and guest speakers.
5. Monitoring visits were scheduled.

Moldovan AYSE graduates.

Final Seminar in Moldova
The final seminar took place in October and included
graduates from both 2004 and 2005. During two
days, they presented their projects and
accomplishments. Many of them were in the course
of implementation, a very few were completed and
others were still in the idea phase for lack of funding
or time. All of those present were socially active and
involved in various projects, some international.
Thanks to support from Charles Merrill, the
following were awarded small grants for their work:
• Ana Niculaes and Alexei Buzu got $250 each for
their children-oriented projects;

Alexei Buzu

• Irina Iurcisin and Liliana Tincu got $200 each for
youth-oriented work;
• Viorica Minteanu and Victoria Nacu got $125
each for helping a school for mute and deaf
children;
• Adrian Lupusor got $100 for establishing an
NGO to promote European Union.

ATIS trainers decided to fund a prize of $25 (of their
own money) for the best presentation and most
active engagement. After all the presentations,
many in Power Point, and a secret ballot, Ana
Niculaes was declared the winner.
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Sarajevo: The regional coordinator, Jasenko Babic
and the remaining 5 colleagues met us in Sarajevo.
The most active, Andrea Dugandzic, co-founder of
CARE in Bosnia, was organizing a huge Women’s
Arts Festival in Sarajevo in September.

Final Seminar in Bosnia and Herzegovina
The seminar took place in August 2006 and included
3 meetings with graduates.
Srebrenica: Aco Perendic turned out to be one of the
most active graduates. We visited him at his site.
Srebrenica is a very sad place. In the shadow of a
giant and growing cemetery for the victims of the
massacre, it is not a place one chooses to live.
Everything is falling apart. Abandoned houses.
Crumbling buildings. No work and no hope for a
better tomorrow. But 12,000 people do live there
and Aco has chosen to stay. He is a young ambitious
journalist who created a local newspaper with
several friends and has been brave enough to speak
against nepotism and the forgotten plight of the
inhabitants. Aco also works with the local radio,
gets real celebrities to play in Srebrenica, and
organizes happenings for local children and youth.

Aida Sofić gets certificate from Julie Boudreaux

Summary and project evaluation
There are currently 17 projects being implemented
by AYSE graduates and 14 more in the works. The
on-line discussion created by Oleg Palanciuc (AYSE
2005) is alive and well. In addition to the multitude
of opportunities and information presented,
discussions are lively and often in Romanian. While
we may not understand what is being said, we do
know how many people are actively involved. More
than 150 newsletters have been sent and the
participants from AYSE 2006 have been added to the
membership list.

Aco Perendic showing his Cultural Center

He started work with some volunteers on revitalizing
the deserted Cultural Center, got a grant for some
computers and has opened a space for youth to learn
and have fun. We are very proud of him and his
ability to be make a change in extremely difficult
circumstances.

We at MTO often receive requests from Moldovan
youth for the chance to participate in future editions
of AYSE. We systematically refer them to our
partners at ATIS in Chisinau who then include them
in future workshops. As such, the graduates of AYSE
are gradually taking responsibility for the
development of social entrepreneurship in their
country, which is the underlying aim of the project.
We extend our sincere thanks to the RITA Program
for their support in the realization of this project.
II School Plus Network
The School Plus Network came into being in 2001 in
the Balkans as a result of the “Grassroots
Democracy” program. It is a network of 65 NGOs
registered in existing schools in South and Central
Eastern Europe which support a democratic, open,
civil, creative, and entrepreneurial society.

Having fun at Cultural Center in Srebrenica

Tuzla: In Tuzla we met with 6 graduates. Amra
Muratbegovic and 5 colleagues opened a Career
Center at the University for young people from the
whole town, according to the plan they created in
Nowy Sacz.

MTO works with the network to strengthen and
promote the goals of civic education in local
9

communities. In workshops for parents, teachers
and school administrators, MTO introduces the
“why’s” and “how’s” of creating PTA's as well as the
basics of fundraising. Participants return to their
schools with a mission statement, draft of a statute
and a first project proposal. Once they have formally
registered they are eligible for a first mini-grant and
can join our network of similarly civic-minded
schools.

members range from elementary school to high
school to adults and the size of the groups vary from
5-28 members. There were also a wide range of
problems tackled.
During frequent monitoring we have witnessed active citizenship at work and are continually
impressed by the level of engagement, genuine
interest, determination and enthusiasm of the
groups. They know that they were doing something
that is important and are enjoying themselves at the
same time.

Our goal is to strengthen the School Plus Network by
infusing it with innovative programs that enable
colleagues from all the countries involved to work
together on similar initiatives and at the same time
enrich the schools so that they really represent more
than the traditional school. “Plus” should mean
“Plus”. To this end we continue to implement such
projects as “Village”, “Street Law” and “Public
Achievement” throughout the network.

It also became clear that as the interest in PA
increased, there was a need for training of trainers so
that more teachers could become involved and so
that a select few, who find PA particularly fulfilling
could gain more in-depth understanding of the
process and become qualified to train others. “PA
Groups Unite” helped PA become “institutionalized”
in the region. There was also a need to share and
collaborate with other PA groups. We were often
asked, “Who else is doing PA? What are their groups
doing? Can we meet them?” The idea of a PA
Groups Unite Interim International Meeting gained
momentum. “PA Groups Unite” encouraged crossborder cooperation.

We feel that we have had a positive influence in all of
these places and that local PTA’s are slowly taking
leadership positions and sharing their expertise and
experiences with others in their region and even
beyond. We will continue to consolidate and
strengthen the existing network while at the same
time expanding it to new areas. We will build upon
the existing human resources of our partners so that
together we will create an open, democratic society
in the Balkans and Trans-Caucasus.

The project “Public Achievement Groups Unite!” is
comprised of a Training for Trainers that took place
in Nowy Sacz in July and the Public Achievement
Groups Unite Interim International Meeting
(PAGUIIM) held in August in Macedonia. The full
project will terminate on January 31, 2007 when the
financing from NED ends.

a) Public Achievement Groups Unite!
Public Achievement (PA) is the name of a program
which in a very practical and natural way makes
young people active and helps them to become social
entrepreneurs and responsible citizens. In PA people
of all ages learn the skills of public life, and discover
how, with democracy, ordinary people have the
power to do extraordinary things. With the decision
to take action and work with others, it is possible to
have real, important and lasting impact.
The PA initiative was first launched in Poland by
MTO in 2004. This pilot project, covered by EastEast program of Open Society, is still having much
impact and is instilling democratic principles in
youth in the region. A Balkan phase for 48
participants, which was sponsored by National
Endowment for Democracy (NED), was
implemented in 2005. We are convinced that thanks
to “Public Achievement” young people are able to
make positive changes in their communities and
above all become aware of their power as active and
responsible citizens.

Dennis Donovan with Bulgarian and Romanian participants
role-playing core concepts.

Training for Trainers:
Two groups of 24 teachers from the Balkans were
trained in workshops in Nowy Sacz as trainers for
future groups of mentors in the Public Achievement
(PA) program. The first workshop took place from
July 6-11, 2006 and the second from July 14-19,

There are currently about 50 different PA groups
active in the region. The age of the PA group
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2006. The workshops in both groups were similar
even though they were run by two different groups of
trainers. The first group was trained by Dennis
Donovan, founder and main organizer of PA in the
United States and Zena Richardson, an expert in the
“Education for Citizenship” program in Scotland.
The second group was trained by two experienced
MTO trainers: Agata Kita and Anna Różycka who
also participated and carefully observed the first
training.

convincing PA members that they really could
influence how things turned out and REALLY have
an impact – at least partial – on the resolution of
problems. There was a high level of satisfaction
with the training. Participants deepened their
understanding of PA, mastered new methods for
working with groups and were 100% dedicated to
running workshops for the next generation of
mentors. This was our goal! The NED grant
enabled us to provide funds for the best 24 trainers.
12 workshops have been run by pairs of trainers
thereby making Public Achievement sustainable and
ensuring its continuation after the grants end.
Public Achievement Groups Unite Interim
International Meeting (PAGUIIM):
The Public Achievement Groups Unite Interim
International Meeting (PAGUIIM) was held in
Popova Shapka, Macedonia from August 15-18,
2006.
It was co-organized by the Citizen’s
Association “FLLADI” from Tetovo, Macedonia
and the Educational Society of Malopolska (MTO).
This meeting brought together students, teachers,
school directors, and educational authorities from
Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria,
Kosovo, Macedonia, Moldova, Poland, Romania,
Serbia, and Turkey as well as guests from the
Netherlands, Ukraine and the United States. Dennis
Donovan, the International Organizer from the
Public Achievement (PA) headquarters in the United
States, made a special trip to Macedonia to meet the
many PA groups in the Balkans network. 233
participants had the opportunity to share their
experiences in democracy-building in their
communities, deepen their understanding of the
Public Achievement program, and begin to work on
cross-regional PA initiatives.

Integrational activities-combining work and fun.

The foreign trainers brought an entirely new
perspective to the training and thereby challenged
the participants to truly think “outside of the box”.
While not all the activities were immediately
applicable, it gave participants the opportunity to
demonstrate how various concepts could be made
more relevant in their particular cultural contexts.
MTO trainers were impressed with both the level of
enthusiasm of the participants as well as the level of
harmony and good will they showed one another in
spite of such a wide range of cultural differences.
We believe that MTO is consistently facilitating
better relations amongst Balkan countries by
providing opportunities for cooperation and joint
work.

FLLADI organized a group of 17 volunteers which
very efficiently and effectively assisted before,
during and after the event. Each of the volunteers
received a certificate of thanks.

Participant evaluation was based on two
questionnaires completed by participants at the
beginning and end of the training. Responses
showed that participants chose to become involved
in PA because they believed that it is of the utmost
importance to encourage people to actively solve
local problems themselves without waiting for the
government to do so.
“Besides, PA teaches
independence, social responsibility and democracy.
And it’s lots of fun!” They counted as successes
their creative problem solving examples: HOW they
went about getting computers for village library, or
convinced at least one pharmacy to stay open until
midnight every night in a small town, or raised
money to buy a dog for handicapped children by
selling aluminum cans… The most difficult job was

The event itself was a huge success. There was a
very full schedule of activities which was designed
to address the needs of the different groups of
participants. Workshops and other activities were
run by pairs of trainers. Several of these trainers
were actually guests who volunteered to take a very
active role in the event. For two days the trainers
worked with two groups of school directors to
explore how PA can become part of the school
culture and with three groups of PA mentors to
discuss their experiences, potential impact of PA on
students and how they might encourage others to
become involved. In addition to the seminars which
enabled participants to share and work together,
there were other activities designed to integrate and
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have fun. The PA EXPO was a huge room where
each PA group created a stand with a poster about
their PA activities, and other materials about their
work, organization and school. A very popular
activity was the creation of the PA Quilt which
featured a square made by each PA group
representing who they were.
Two identical
impressive works of art were created and displayed
throughout the event. One was given to Dennis
Donovan for the International PA headquarters in
Minneapolis and the other went to the Polish PA
headquarters in Nowy Sacz.

This PAGUIIM also enabled us to reach other goals
of promoting civic activism among pupils, parents,
teachers and school directors in the Balkans, of
increasing cooperation and networking between
democratic educators and activists in the Balkans, of
enabling existing PA groups to share experience and
work with their peers from other countries and of
building closer ties amongst youth in the Balkans by
enabling them to work on common projects and
address similar problems.
Although the participants were sad to depart, they
left with renewed interest and enthusiasm for PA. By
September 30, 2006 we had received 18 crossregional PA initiatives and awarded each of them
mini-grants of $500 from NED. Although some of
the projects required modifications, the applicants
complied. The projects are specific examples of their
willingness to work on important issues beyond the
borders of their countries and deserve support. This
is both a concrete indication of the success of the
PAGUIIM as well as a chance for continued work.
As the formal part of the project comes to an end, it is
clear that the real work continues. The PA Groups
Unite Interim International Meeting has encouraged
wider and more thoughtful building of democracy
through Public Achievement.

PA Quilts

On the final day each PA group who participated in
PAGUIIM received a certificate of participation. A
very formal and transparent voting process enabled
the participants to choose the best local PA poster,
Best Stand and the Best “PA and US” poster. This
last poster, created by the PA group from Prishtina,
Kosovo, will become the official poster for the PA
movement within the School Plus network and is
featured on that website. Prize ribbons and framed
reproductions by Charles Merrill were also awarded
by the Polish Consul in Macedonia.

The PA website www.PAunite.org was created by
Serdar Degirmencioglu, a university professor of
psychology from Istanbul, head of PA in Turkey and
an active member of PA International. We are
confident the website will be a useful tool in
continuing the interaction of PA groups around the
region. PA expansions in the Balkans and other
initiatives are resulting from cooperation between
PA headquarters, Dennis Donovan and local PA
coordinators particularly in Albania, Kosova,
Romania and Moldova.

The whole event was professionally filmed by Stefan
Saskov who created a video of the meeting. Guests
played an important role.
Several East-East
coordinators from Poland, Ukraine and Macedonia
were present. East-East has consistently supported
the Public Achievement Initiative in the Balkans and
Ukraine for the past 3 years, so this was an
opportunity for them to see concretely the fruits of
their contributions. Participants also benefited from
the chance to consult with real sponsors about
project priorities. It was also very important that
Macedonia itself was so well represented at this
event. Of the 233 participants, more than 60 were
students, teachers, PA mentors and school directors
from various schools throughout the country. Since
one of the reasons for choosing Macedonia as the site
for the PAGUIIM was to enable wide participation
by locals (this is a relatively new program in
Macedonia), we are confident that the aim of
building more and stronger PA groups in the country
is being realized.

We would like to thank the National Endowment
for Democracy (NED), the East-East Programs of
Soros Foundation as well as Mr. Charles Merrill
for supporting this project. We believe it was
successful and significantly contributes to
grassroots democracy in the region.
b) “Public Achievement” in Ukraine
Post-communist societies are faced with a wide
range of problems which need to be resolved in an
ongoing and consequent manner. Ukraine has made
great strides in political-economic development, but
there still is much to be done so that the average
person understands his or her role in the creation of a
viable democracy. The formation of a responsible,
civil society which looks after its citizens' needs is a
long, difficult process.
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In June 2006, we invited to Nowy Sacz for a week
training three groups of 24 teachers each from
Crimea, Kharkiv, Ternopil and Uzhgorod regions.
In this manner we hoped not only to provide an
opportunity to learn about the Public Achievement
(PA) program, but at the same time to encourage
closer contacts between Eastern and Western
Ukraine. To this end, each group had participants
from each region. The workshops were run in
English by Agata Kita and Anna Różycka with
volunteers (in each group) translating into Ukrainian
and/ or Russian according to the wishes of the group.
All written materials were available in both
languages. Participants worked hard and still had
lots of fun. They departed convinced of the
usefulness of PA in building a democratic society and
ready to begin work with groups of young people at
home.

We are grateful to the East-East Program of Batory
Foundation for its support of this project which we
believe has significantly contributed to the
development of civil society in Ukraine.
c) “Dura Lex, Sed Lex” in Ukraine
The project is based on the American Street Law
program. Since 2003, MTO has trained teachers in
Romania, Moldova, Serbia, Bosnia, Bulgaria and
Albania. Upon return to their countries they
implemented Street Law as an after-school program
thereby engaging 50 groups of about 20 students
each. In 2006 we brought the idea of raising
citizenship awareness through law-related education
to Ukraine.
The program was designed to encourage youth,
parents and teachers to independently seek answers
to the question “How does law function in my
neighborhood, city, country?”. By looking for
answers to this crucial question, fundamental skills
are developed by the students themselves. In this
way, they create their own innovative methods of
education, which will make learning more attractive.
The aim of this project was to strengthen
democratization, good governance and respect for
the rule of law in Ukraine by creating and
implementing a specific Street Law program tailored
to the needs of local citizens. This project
emphasized respect for human rights and creative
conflict prevention.

PA training for Ukrainian teachers

MTO will continue this project in 2007 in
cooperation with the 4 partner organizations.
Trainers intend to make site-visits to all the schools
including two-day trainings in 5 towns (Uzhgorod,
Bakhchisaray, Zaporozhe, Kharkiv and Ternopil)
during a month-long visit in the spring. MTO has
applied to NED for co-funding and the Ukrainian
partners are applying to East-East for help to cover
some of the costs associated with this second phase
of the project.

A Ukrainian participant playing a judge in the Nowy Sącz court.

24 teachers participated in a 7-day series of
workshops in Nowy Sacz, Poland. During these
workshops they became familiar with the Street Law
program, and had a chance to observe how this
program was being implemented in the Independent
High School “Splot” in Poland. They also acquired
the following skills: how to teach conflict resolution

A very active participant!
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skills and non-violent problem solving; how to
discuss controversial issues and teach tolerance in
areas of high ethnic tension; how to cooperate, learn
from and share with others; how to guide their
students into independent, law-related studies; how
to understand and respect law and why it is so
important in a democratic country.

The goal of this 3-year-long project (2006 – 2009) is
to create a new curriculum by and for Roma
assistants in Czech Republic, Hungary, Slovakia and
Poland in cooperation with university staff in all four
countries. We are in the process of signing a contract
with the Visehrad Fund for a 40,000 EURO grant
and have applied for co-funding to the CEE Trust.

In creating their own curriculum and a bilingual
(Ukrainian-Russian) handbook, they were able to
spread their methods and ideas in classrooms
throughout the country. As a result, 700 students in
24 schools acquired better conflict prevention and
problem solving skills, as well as a deeper
understanding of the ways the legal system, rules and
regulations work, and how to use them to their
advantage. This is crucial to the development of a
healthy democracy in Ukraine.

b) Roma Emergency Fund
Since 2003 MTO has been managing the Roma SelfHelp Fund for Roma in crisis situations.
In practice this meant that MTO opened a EURO
account for donations, provided free technical
support, and covered banking costs associated with
the account for three years. Decisions regarding the
distribution of funds were made by the fund
committee. In November 2006 the committee
decided that all the money should be transferred to
the Roma Education Fund in Budapest. We complied
immediately and the bank account was cancelled.
We are proud of the trust that was placed in us.
IV “I Bet I Can Show You” Project
In December we received a grant from the Jewish
Humanitarian Foundation in Holland for a project
which will prepare 60 middle school students (20
each from Krakow, Oświęcim and Nowy Sącz) to
teach their peers about the culture, traditions and
daily life of the Jews who once lived in their towns.
Students will first learn about what remains of local
Jewish culture (architecture, Judaica) and will then
plan an attractive way to share this information with
their peers. They will be encouraged to make photos
for an exhibition and an album.

Dura Lex team and proud participant.

We extend our sincere thanks to the Polish Ministry
of Foreign Affairs for sponsoring this program.
We believe that it has had a positive impact on the
educational system in Ukraine as well as promoting
a deeper appreciation for the rule of law.

V Splot
Splot students excelled in the final exams of
2005/2006. According to the Regional Examination
Commission the Splot High School scores were 15%
higher than the national average. Splot Middle
School students are within the upper 4% strata in
country-wide statistics. Congratulations to students,
teachers and parents. We are very proud of you!

III Roma Programs
a) “Get the Point” Project
This project is the logical continuation of the Romaoriented programs begun by MTO in 2001. In a fiveyear period we prepared 112 Roma women and men
from Roma communities throughout Poland for the
role of Roma assistant in Polish-Roma classes. The
various trainings were supported by the Polish
Ministry of Education, the Batory Foundation and
the Polish Ministry of the Interior and
Administration. As a result, many long-term
unemployed Roma found work and Roma assistant
became an officially-recognized profession.
Furthermore, several of the adult mentors decided to
return to school and finish or continue their own
education.

Five Splot Middle School students received the very
challenging ECDL (European Computer Driver’s
License) diploma, which is recognized worldwide
and will make it easier to find a job in the European
Union.
A student exchange program with Crimean Tatar
schools was initiated in cooperation with the
Warsaw-based Association for a Democratic East.
Splot students spent 8 days in Crimea and then
hosted their Tatar peers in Nowy Sącz. Friendships
were established and they look forward to the
program’s continuation.
14

Impact
The creation of new NGOs and the successful implementation of projects of their own creation impact the local
communities. They will result in better schools, more involved youth and local community members. Moreover,
joyful cooperation within the network should result in more joint projects, visits in participating countries and the
building of friendships to replace existing stereotypes and prejudices. That, in turn, creates hope for democracy
and future reconciliation. This is no small achievement. It is a long-term goal whose importance makes it well
worth the time and effort. The young and dynamic social entrepreneurs of our current programs will have an
equally important impact in areas crucial to their communities. Their innovative ideas and dedication are strong
examples of grassroots democracy.

Sources of Funding in 2006 - Źródła finansowania MTO w 2006 roku
Lp

Źródło finansowania

PLN

Sources of Funding

%

1

Dotacje rządowe: MSZ, CIDA

355 535,69 23,79

Government: Polish Ministry of Foreign
Affairs, Canadian Agency for International
Development (CIDA)

2

Dotacje samorządowe

269 246,00 18,01

Local Government

3

Fundacje polskie: Fundacja Batorego,
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
(Program RITA)

4

Fundacje zagraniczne: NED, DJHF

5

Indywidualni sponsorzy

6
7

Polish Foundations: Stefan Batory Foundation,
Polish American Freedom Foundation
(RITA Program)

206 284,29 13,80

Foreign Foundations: NED,
Dutch Jewish Humanitarian Fund

211 435,66 14,15
54 464,44

3,64

Individual Sponsors

Usługi edukacyjne: czesne, stypendia

282 000,00 18,87

Educational Services

Inne (wynajem pomieszczeń, odsetki itp.)

115 643,84

7,74

Other (renting facilities, interest, etc.)

1 494 609,92

100

TOTAL

RAZEM:

Źródła finansowania MTO w 2006 roku
Sources of MTO's Income in 2006
Inne (wynajem pomieszczeń, odsetki itp.)
115 643,84 PLN
Other (renting facilities, interest, etc.)

Fundacje polskie: Fundacja Batorego,
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
206 284,29 PLN
Polish Foundations: Stefan Batory Foundation,
Polish American Freedom Foundation
13,80

Dotacje rządowe: MSZ, CIDA
355 535,69 PLN
Government: Polish Ministry
of Foreign Affairs, Canadian Agency
for International Development (CIDA)

7,74

Usługi edukacyjne: czesne, stypendia
282 000,00 PLN
Educational Services

23,79
18,87

Indywidualni sponsorzy
54 464,44 PLN
Individual Sponsors
3,64

18,01
14,15

Dotacje samorządowe
269 246,00 PLN
Local Government

Fundacje zagraniczne: NED, DJHF
211 435,66 PLN
Foreign Foundations: NED, DJHF
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Academy for Young Social Entrepreneurs
Serbia, Kosovo, Montenegro

We, the AYSE students

are ambitiouns,
hardworking, know how
to achieve aur goals

and have fun!
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Our Macedonian
and Serbian coordinators

Tetyana Kukharenko,
East-East Program
coordinator in Ukraine

Irinka Ovcinicov
from Moldova

Kasia Gryzło, Poland

Working together on crossregional
PA project

PA Fair
Bulgarian, Serbian and MoldovanStands

Making PA quilt
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„AKADEMIA MŁODYCH LIDERÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ”
(Serbia, Kosowo, Czarnogóra)
• Jaka rolę w życiu społecznym i ekonomicznym
społeczeństwa obywatelskiego pełni III sektor?
Jak założyć organizację pozarządową?
• Prezentacje organizacji i działań członków
Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych
ASHOKA POLSKA oraz osiągnięć
absolwentów poprzednich dwóch edycji
Akademii w Mołdowie.
• Skuteczne rozwiązywanie problemów
społecznych metodą „Public Achievement”.
• Jak tworzyć projekty i budżety oraz znajdować
fundusze na ich realizację?
• Analiza projektu metodą SWOT - wzajemne
konsultacje.
• Społeczna odpowiedzialność biznesu.
• Współpraca ze środkami masowego przekazu.
• Po powrocie ze staży - Podsumowanie stażu. Co
było innowacyjnego w pracy
ASHOKOWCÓW? Zestawienie dobrych
praktyk.
• Anonimowa ewaluacja warsztatów, staży oraz
całości programu (osobno po każdym etapie).

Projekt składał się z trzech części: Akademia
młodych liderów przedsiębiorczości społecznej
(warsztaty w Nowym Sączu, staże w wybranych
organizacjach w całej Polsce oraz „praca domowa”),
szkolenie regionalnych trenerów w Kosowie i Serbii
oraz działania związane z edukacją rozwojową na
terenie b. woj. nowosądeckiego.
I Akademia młodych
przedsiębiorczości społecznej

liderów

Od lipca do października poczyniliśmy stosowne
przygotowania i uzgodniliśmy szczegóły
współpracy z trzema organizacjami partnerskimi w
Kosowie, Wojwodinie i Płd. Serbii oraz:
• Zamieściliśmy na międzynarodowych stronach
internetowych SALTO YOUTH Newsletter oraz
w IMP@CT Newsletter (wydawanym przez
Euroregional Center for Democracy) krótką
reklamę, szczegółowe informacje o projekcie
oraz formularz aplikacyjny. Nasi partnerzy
również rozpowszechniali informację o
projekcie poprzez osobiste kontakty, e-mail oraz
Internet, np. serbskie POSLOVI.infostud.com.
• Otrzymaliśmy 174 zgłoszenia (na 42 miejsca), co
świadczy o dobrze przeprowadzonej rekrutacji,
ogromnym zainteresowaniu oraz
zapotrzebowaniu na tego typu projekty na
Bałkanach. Z największym trudem wybraliśmy
do udziału w projekcie 42 osoby: 18 z Kosowa (z
68), 4 z Czarnogóry (z 14) i 20 z Serbii (z 92).
W dniach 9 – 22 listopada oraz 24 listopada – 6
grudnia przebywały w Polsce dwie 21-osobowe
grupy studentów. Zgodnie z planem każda z grup
odbyła 7-dniowe warsztaty w Nowym Sączu, potem
studenci rozjechali się na 4-dniowy staż do wybranej
organizacji pozarządowej, a na koniec wrócili do
Nowego Sącza na 1-dniowy staż w Małopolskim
Towarzystwie Oświatowym i na 1-dniowe
podsumowanie oraz omówienie „pracy domowej”.

Pracujemy w małych grupach.

Grupa innowatorów społecznych prezentująca swe
organizacje składała się z tych samych ludzi w obu
grupach. Dobraliśmy członków ASHOKI
i absolwentów Akademii ze względu na obszar ich
działań tak, by zaspokoić oczekiwania studentów
wyrażone w formularzu aplikacyjnym.
• Dorota Komornicka – Fundusz Lokalny Masywu
Śnieżnika: Jak uruchomić aktywność lokalną na
terenach zaniedbanych ekonomicznie? Jak
zdobywać pieniądze na stypendia dla dzieci
i młodzieży? Jak pobudzać inicjatywy
społeczne?
• Piotr Topiński – Żywiecka Fundacja Rozwoju:
Jak oszczędnie zarządzać funduszami
lokalnymi? Jak budować przydomowe
oczyszczalnie ścieków? Jak wykorzystywać
energię słoneczną (baterie słoneczne)?

Warsztaty:
W obu grupach zajęcia przebiegały według tego
samego schematu, choć nie w tej samej kolejności.
• Gry i zabawy pomagające zbudować wzajemne
zaufanie i poczucie przynależności do grupy oraz
uczące zasad dobrej współpracy i umiejętności
podejmowania decyzji w grupie.
• Określanie lokalnych problemów społecznych,
ćwiczenie empatii i wspólna analiza tych
problemów.
• Co to jest „przedsiębiorczość społeczna” i jakie
cechy charakteryzują innowatora społecznego?
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• Damian Hamerla – Fundacja Rozwoju
Świętochłowic: Jak stworzyć i prowadzić
Centrum Edukacji Lokalnej (CEL) – miejsce do
walki z bezrobociem i apatią młodych ludzi oraz
szansa na rozwój lokalny?

nauczycieli i rodziców? Sieć Szkół Plus na
Bałkanach.
Oprócz zapoznania się z przykładami
innowacyjnych i skutecznych działań
ASHOKOWCÓW obecnych w Nowym Sączu
studenci mieli okazję poznać pomysły, porażki
i sukcesy kolegów z Mołdowy. Zaprosiliśmy na dwa
dni do każdej grupy po dwoje absolwentów dwóch
poprzednich edycji naszej Akademii (projekty
sponsorowane w latach 2004 i 2005 przez MSZ).
Arcadie Albul i Oleg Palanciuc oraz Ana Niculaes
i Adrian Lupusor nie tylko przygotowali prezentacje
wszystkich projektów Akademii w Mołdowie, lecz
także służyli własnymi doświadczeniami
i konsultowali powstające podczas zajęć projekty
studenckie.
Staże:
Wszyscy studenci byli w pewnym stopniu
zainteresowani sprawami edukacji, lecz chcieliśmy
każdemu dać możliwość wyjazdu z Nowego Sącza
i przyjrzenia się działalności innych organizacji.
Rozesłaliśmy więc wszystkich na 4-dniowe staże w
różnych miejscach Polski, a na ostatni dzień
zebraliśmy ich znów u siebie. Staże odbyły się więc
w następujących organizacjach:
• Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika (Bystrzyca
Kłodzka) – Dorota Komornicka;

Damian Hamerla

• Grzegorz Tabasz – Stowarzyszenie Czynnej
Ochrony Płazów „GREENWORKS”: Jak
zachęcać dzieci i młodzież do ochrony lokalnego
środowiska naturalnego? Jak kształcić
nauczycieli w tym kierunku? Jak współpracować
z samorządem lokalnym? Jak rozwijać
agroturystykę i promować lokalne wyroby?
• Ela Pomaska – Koalicja na Rzecz Walki z
Rakiem: Jak poprawić warunki życia w rodzinie,
która ma dziecko chore na nowotwór? Jak
przygotować wolontariuszy do pomocy chorym
na raka? Jak wykorzystać prawa pacjenta?

Staż w Centrum Edukacji Lokalnej (CEL).

• Fundacja Rozwoju Świętochłowic
(Świętochłowice) – Damian Hamerla;
• Fundacja im. Cyryla i Metodego (Lublin) –
Dariusz Cupiał;
• Fundacja „DOMIN” (Rzętkowice k/Zawiercia) –
Ela Pomaska i Jacek Alaba.

Ela Pomaska

• Dariusz Cupiał – Fundacja im. Cyryla
i Metodego: Jak zwrócić dziecku serce ojca? Jak
wychować młodych mężczyzn do
odpowiedzialnego i radosnego ojcostwa? Jak
pomóc ojcom z rozbitych rodzin w ponownym
nawiązaniu kontaktu ze swoim dzieckiem?
• Ala Derkowska – Małopolskie Towarzystwo
Oświatowe: Jak i dlaczego warto uspołecznić
oświatę? Jak wychowywać do
odpowiedzialności społecznej? Jak uczynić
szkołę ciekawą i atrakcyjną dla uczniów,

Po powrocie do Nowego Sącza każda z grup odbyła
pozostałą część stażu w MTO, tzn:
• zapoznanie się z aktywnymi metodami
nauczania, stosowanymi w Zespole Szkół
Społecznych „Splot”, prowadzonym przez nasze
Towarzystwo oraz wprowadzenie do rozmaitych
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programów pozalekcyjnych, jak np. wolontariat
uczniowski, „Prawo dla każdego” czy „Village”,
uczących dzieci i młodzież odpowiedzialności
społecznej i zaangażowania obywatelskiego;

1. “Pod wspólnym słońcem” (Niksic i Podgorica,
CG): Spisanie historii mówionej oraz elementów
kultury Romów, a następnie opublikowanie tego
w celu zwalczania dyskryminacji Cyganów
w Czarnogórze.
2. “Uszy do góry” (Bar, CG): Walka z biernością
młodych ludzi poprzez stworzenie centrum
aktywności lokalnej, które będzie przyciągać
młodzież i zachęcać do udziału w rozmaitych
kursach oraz w akcjach społecznie użytecznych.
3. “Razem dla zdrowia”
(Kotor, CG):
Przeprowadzenie informacyjnej kampanii antynarkotykowej skierowanej do młodzieży i rodziców,
promującej jednocześnie zdrowy tryb życia poprzez
stały, aktywny kontakt z naturą.
4. “Im należy się wsparcie” (wieś Korenica,
Gjakova, KS): Pomoc psychologiczna i utworzenie
lokalnej grupy wsparcia dla kobiet ze wsi Korenica,
w której prawie wszyscy mężczyźni zostali zabici
podczas wojny, a teraz trzeba tym wdowom pomóc
odbudować własne życie i życie ich rodzin.
5. “Słodka wiosna” (Krusha e Vogel, KS): Publiczna
zbiórka odzieży i pieniędzy na rzecz rodzin
osieroconych podczas wojny, a następnie – wiosną
2007 - sprawiedliwe rozprowadzenie darów
pomiędzy tymi rodzinami.
6. “Pozbawione osobowości” (Prisztina, KS):
Organizacja debat na temat pozycji kobiet w
rodzinie i w społeczeństwie, istniejących obecnie
tabu oraz roli kobiet we współczesnym świecie.
7. “Telefon SOS” (Leposavic, KS): Utworzenie
telefonu zaufania dla ludzi w potrzebie.
Uświadamianie społeczeństwa o ilości takich ludzi,
o istnieniu telefonicznej pomocy psychologicznej
oraz szkolenie wolontariuszy gotowych nieść tę
pomoc – również w bezpośrednich kontaktach.
8. “Świetlana przyszłość” (wieś Lipjan, KS):
Utworzenie we współpracy z samorządem lokalnym
ośrodka dla dzieci pozbawionych opieki, gdzie będą
one mogły uzupełniać swą edukację, zdobywać
rozmaite umiejętności, rozwijać swe zdolności oraz
otrzymać pomoc psychologiczną.
9. “Centrum młodzieżowe” (Gjakova, KS):
Utworzenie ośrodka aktywizacji społecznej
z powszechnym dostępem do Internetu i ciekawą
ofertą dla młodych. Klub ten będzie otwarty dla
wszystkich mieszkańców i będzie pomagał pisać, a
następnie wspierał wdrażanie projektów dla
młodzieży lub tworzonych przez młodzież.
1 0 . “ Tw ó r z m y r a z e m ” ( P r i s z t i n a , K S ) :
Popularyzacja praw dziecka poprzez inspirowanie
i wspieranie twórczości dziecięcej oraz promowanie
zarówno w stolicy jak i na prowincji dzieł sztuki
tworzonych przez dzieci wspólnie z dorosłymi.
11. “Super Charger” (Prizren, KS): Założenie
w Prizren przez studentów Politechniki małego
warsztatu produkującego drobny sprzęt techniczny,

Obywatel Village.

• praca metodą „case study” nad jednym z
projektów MTO, na który otrzymaliśmy w roku
2002 dotację z Unii Europejskiej w wys. 40.000
EURO. Projekt dotyczył kształcenia asystentów
romskich i był dobrym materiałem do studiów
zarówno pod względem merytorycznym, jak
i formalnym (np. końcowe sprawozdanie
finansowe, zgodność z wymaganiami UE, itp.);
• wizyta w Wyższej Szkole Biznesu – National
Luis University, renomowanej uczelni
niepaństwowej; wyjazd do Oświęcimia i
Krakowa (na życzenie uczestników); zwiedzanie
wystawy fotografii MTO pt.: „Nasze Bałkany”.

Nasi studenci w Wyższej Szkole Biznesu.

„Praca domowa” i monitoring on-line:
Przed wyjazdem z Nowego Sącza każdy student
oddał pierwszy szkic projektu, który chciałby po
powrocie do swego kraju wdrożyć samodzielnie lub
wspólnie z innymi studentami Akademii. Projekty te
mogą być realizowane przez nowopowstałe
organizacje, lub we współpracy z istniejącymi już
o rg a n i z a c j a m i p o z a r z ą d o w y m i , c z y t e ż
samorządami. Oto lista tych projektów:
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a jednocześnie dającego pracę 10 osobom
dotychczas bezrobotnym.
12. “Dobra informacja – dobry wybór” (Belgrad,
SRB i Kosowska Mitrovica, KS): Stworzenie przez
studentów uniwersytetu w Belgradzie ośrodka
aktualnej i rzetelnej informacji o możliwościach
studiowania dla młodzieży szkół średnich w Serbii
i Kosowie oraz dotarcie z tą informacją do szkół.
(Wspólny projekt serbsko-kosowski!!!)
13. “Uratować młodzież” (Knjazevac, SRB):
Stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa
młodych ludzi w życiu publicznym oraz
zaangażowanie ich w ochronę środowiska.
14. “Zdrowa żywność” (Bela Crkva, SRB):
Założenie zakładu produkcji zdrowych wyrobów
mięsnych według lokalnej receptury i zgodnie
z wymaganiami UE, co poprzez stworzenie nowych
miejsc pracy przyczyni się do rozwoju
ekonomicznego tej miejscowości.
15. “Powiedz to głośno” (Lazarevo, SRB): Próba
wprowadzenia elementarnej edukacji seksualnej w
małych, prowincjonalnych miejscowościach w celu
zachęcania do bezpiecznego seksu oraz
odpowiedzialnego rodzicielstwa.
16. “Bądź poinformowany” (Bela Crkva, SRB):
Stworzenie przez młodzież z Bela Crkva studiującą
w Belgradzie ośrodka aktualnej i rzetelnej
informacji o możliwościach studiowania dla
młodzieży szkół średnich w Bela Crkva. W
przyszłości może być to także informacja
o możliwościach znalezienia pracy.
17. “Pomóż Serbii – zgłoś korupcję” (Nisz, SRB):
Kampania podnosząca świadomość o panującej w
Serbii wszechobecnej korupcji, negatywnych jej
skutkach i sposobach jej zwalczania.
18. “Festiwal na Boże Narodzenie” (Svrljig, SRB):
Coroczne organizowanie festiwalu w okresie
Bożego Narodzenia będzie wyzwalało aktywność
społeczną młodzieży i dorosłych w okresie przed
i poświątecznym poprzez aranżowanie wspólnych
zabaw i wydarzeń kulturalnych (przedstawienia,
koncerty, tańce, gry dla dzieci itp.) i promowało
Svrljig.
19. “Odkryj siebie” (Nisz, SRB): Zorganizowanie w
Polsce – we współpracy z fundacją “Domin” - obozu
letniego dla grupy sierot i ich opiekunów
z rodzinnego domu dziecka w Niszu celem
uczestniczenia w działaniach rozwijających
osobowość, poprzez zmierzenie się z własnymi
s łab o ś ciami f izy czn y mi i p s y ch iczn y mi
(wspinaczka – budowa zaufania, jazda konna –
kontakt z naturą, itp.) Przeniesienie tych metod do
Serbii.
20. “Artystyczne warsztaty dziecięce” (Mionica,
SRB): Wprowadzenie do gimnazjów programu
pozalekcyjnego w formie warsztatów pisarskich,
poetyckich, fotograficznych i dziennikarskich,
a następnie utworzenie w Mionicy gazety
uczniowskiej celem publikowania rezultatów.

21. “Dzieci romskie i kultura Romów” (Subotica,
SRB): Przeciwdziałanie dyskryminacji Romów
poprzez umożliwienie kobietom i dzieciom
romskim dzielenie się swą kulturą z nieromską
społecznością Suboticy.
22. “Serce w Suboticy” (Subotica, SRB):
Utworzenie w Suboticy dwujęzycznego (serbski
i węgierski) oddziału organizacji “Serce”,
prowadzącej analogiczny telefon zaufania w
Nowym Sadzie.
23. “Warsztaty dla niepełnosprawnych” (Nisz,
SRB):
Szkolenia dla osób niepełnosprawnych,
dostosowane do typu ich inwalidztwa
i przygotowujące ich do podjęcia pracy.
24. “Europejski Nisz” (Nisz, SRB): Szerzenie w
południowej Serbii, szczególnie na terenach
wiejskich, wiedzy o Unii Europejskiej oraz
wspieranie idei integracji z UE.
25. “Internetowa platforma edukacyjna” (Vrsac,
SRB): Pilotażowy projekt wprowadzenia systemu
edukacji na odległość, dostępnej dla każdego i
dającej szansę na ustawiczne kształcenie się, co
spowoduje wzrost wartości uczących się na rynku
pracy oraz wpłynie na rozwój powiatu.
Jak widać obejmują one takie obszary, jak walka z
korupcją i dyskryminacją etniczną (np. Romów),
aktywizacja młodzieży, poprawa sytuacji osób
niepełnosprawnych lub kobiet i dzieci (a w Kosowie:
wdów i sierot wojennych), rozwój ekonomiczny
i podniesienie poziomu edukacji.
Przed końcem grudnia MTO w ramach monitoringu
on-line przesłało każdemu studentowi informację
zwrotną w postaci uwag, komentarzy i sugestii
dotyczących konkretnego projektu. Staraliśmy się
również pomagać w znalezieniu odpowiedniego
sponsora, lokalnych źródeł wsparcia i innych
sprzymierzeńców. Nie znaczy to jednak, że każdy z
tych projektów zostanie zrealizowany w opisanej tu
postaci. Przeciwnie, wręcz zachęcaliśmy studentów
do zebrania wokół siebie grupy ludzi
zainteresowanych tematem i ponownego
przemyślenia ważnego dla nich problemu oraz
wspólnego podjęcia decyzji co do kierunku
i sposobu dalszych działań. Jest więc możliwe,
a nawet prawdopodobne, że powstaną projekty
podobne do złożonych w Nowym Sączu, choć
różniące się od nich formą, zakresem oraz
konsekwencjami – lub całkiem inne, lecz równie
potrzebne.
Szkolenie regionalnych trenerów w Kosowie
i Serbii
W dniach 8-10 grudnia odbyło się w Prizren
szkolenie 15 przyszłych trenerów organizacji
pozarządowych w Kosowie. Analogiczne szkolenie
dla 15 trenerów serbskich miało miejsce w Bela
Crkva w dniach 13-15 grudnia. Wszyscy uczestnicy
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za wyjątkiem ludzi ze Svrljig - są członkami
organizacji, które powstały w latach 2001 – 2002 w
rezultacie naszego projektu „Demokracja od
podstaw”, a wiec znamy ich od lat i nie raz
prowadziliśmy wspólne projekty. Teraz nadszedł
czas, by oni sami zaczęli szkolić innych.

Edukacja rozwojowa
Ważną częścią projektu było podnoszenie
świadomości współobywateli co do roli Polski, jako
członka Unii Europejskiej oraz ich osobistej roli w
działaniach pomocowych dla krajów rozwijających
się. Kampania ta składała się z czterech części:
• Wystawa fotografii "Nasze Bałkany", składająca
się z 40 plansz (ok. 200 zdjęć, mapy, plakaty
i foldery) była gotowa w połowie października.
Wernisaż odbył się w Małopolskim Centrum
Kultury "Sokół". Po dwóch tygodniach
przenieśliśmy wystawę do hallu Wyższej Szkoły
Biznesu, gdzie przez następne cztery tygodnie
mogli ją oglądać nie tylko studenci WSB (ok.
3000 osób), lecz także okoliczni mieszkańcy.
Przedstawiliśmy na niej pejzaże, zabytki
architektury, zniszczenia wojenne, scenki
uliczne, portrety oraz fotografie dokumentujące
działalność MTO w Albanii, Bośni i
Hercegowinie, Bułgarii, Czarnogórze, Kosowie,
Macedonii, Mołdowie, Rumunii i Serbii. We
wstępie tłumaczyliśmy cel tej wystawy, a na
zakończenie apelowaliśmy o włączenie się w
d z i a ł a n i a
pomocowe i
dziękowaliśmy
sponsorom
niniejszego
projektu.
• Ogłosiliśmy we
wszystkich szkołach gimnazjalnych i średnich b.
woj. nowosądeckiego konkurs wiedzy o
Bałkanach. Rozesłaliśmy regulamin konkursu do
85 szkół i spotkaliśmy się z szerokim odzewem.
Zgłoszono 15 prac – zespołowych lub
indywidualnych – ale w finale przedstawiono
tylko 13 z nich. Znaczna większość prezentacji
dotyczyła Macedonii (6), a pozostałe – Albanii
(3), Bułgarii (2), Chorwacji (1) oraz BiH (1). Jury
przyznało nagrodę główną: KOMPUTER
Klubowi Europejskiemu przy Gimnazjum im.
prof. J. Dietla w Krynicy za świetnie
przygotowaną audycję radiową o Albanii oraz za
dobry pomysł na szerzenie edukacji globalnej.

Przyszli trenerzy z Gjilan, Kosowo.

Pracowaliśmy bardzo intensywnie. Dzień pierwszy
poświęcony był przypomnieniu wszystkich metod
pracy z grupą dorosłych osób, które nie znają się
nawzajem oraz sporządzeniu listy tematów, które
powinny być omówione na szkoleniu przyszłych
liderów przedsiębiorczości społecznej. W ciągu
pozostałych dwóch dni oni sami, w dwu-trzy
osobowych zespołach, prowadzili dla pozostałych
uczestników warsztaty na konkretne tematy, a
trenerki MTO tylko im asystowały, komentowały i
ewentualnie uzupełniały braki. Ostatniego dnia
udało nam się doprowadzić do tego, że każdy z
uczestników powrócił do domu ze szczegółowym,
rozpisanym co do minuty planem 4-dniowych zajęć.
Plan ten może, oczywiście, ulegać modyfikacjom,
ale stanowi on solidną podstawę do rzetelnie
prowadzonych warsztatów. Każdy zespół otrzymał
od nas komplet materiałów potrzebnych do
szkolenia przetłumaczony odpowiednio na język
albański lub serbski. Podczas warsztatów w Serbii
towarzyszyła nam Marta Jabłońska (MTO), jedna z
koordynatorek projektu, której zadaniem była
wewnętrzna ewaluacja szkolenia.

Zwycięzcy konkursu.

Poza tym w każdej z kategorii wiekowej
(gimnazjum i liceum) przyznano pierwsze
nagrody, dla gimnazjum także drugą i trzecią, a
każdy z uczestników otrzymał wyróżnienie.

Dyplomowani trenerzy z Kosowa.
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Nagroda główna została zakupiona z dotacji
PKWR, a pozostałe nagrody w postaci
encyklopedii, słowników, albumów i książek
ufundował pan Charles Merrill. Nauczyciele,
którzy przygotowali swych uczniów do
konkursu otrzymali skromne nagrody pieniężne
(300 zł.) z dotacji FED dla stowarzyszenia
„SOWA”, które współorganizowało z nami ten
konkurs.
• Studenci naszej Akademii odwiedzali gimnazja i
licea oraz spotykali się ze swymi rówieśnikami,
studentami Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej oraz Wyższej Szkoły Biznesu.
Zorganizowaliśmy osiem spotkań, na których
około 200 ludzi miało okazję bezpośrednio
zetknąć się z obywatelami państw, o problemach
których dowiadywali się wyłącznie z prasy lub
dzienników telewizyjnych.
• Wr a z z e s t o w a r z y s z e n i e m „ S O WA ”
zorganizowaliśmy w Nowym Sączu debatę
publiczną na temat potrzeb krajów rozwijających
się i sposobów, w jaki możemy im pomagać.
Była to pierwsza w Nowym Sączu publiczna
dyskusja na te tematy. Prowadził ją redaktor
Dziennika Polskiego, dyskutowali
wolontariusze pracujący w Afryce, Ameryce
Południowej i na Bałkanach, a przysłuchiwało
się około 100 mieszkańców Nowego Sącza i
okolic.

do ich rozwiązania, choćby częściowego, podjęte.
(Szczególnie dumni jesteśmy z dwu wspólnych
projektów: serbsko-polskiego i serbskokosowskiego!!!) Planujemy seminaria
podsumowujące w Serbii i Kosowie latem 2007 r. Z
nadzieją oczekujemy konkretnych rezultatów.
Sądzimy jednak, ze nasz wysiłek i dotacja MSZ oraz
CIDA nie poszły na marne. Przeciwnie, naszym
zdaniem ci wszyscy młodzi ludzie poważnie
podeszli do przyszłych obowiązków i wierzymy, że
ich praca wkrótce przyniesie oczekiwane owoce.
Obie grupy zostały już dołączone do dyskusyjnej
listy Internetowej yahoogroup, utworzonej w 2005
przez Olega Palanciuca i świetnie przezeń
prowadzonej. Nowa lista została także założona tuż
po powrocie z Nowego Sącza przez Idę Ferdinandi,
studentkę z Czarnogóry. Dzięki temu został
zapewniony ciągły kontakt między wszystkimi
absolwentami i studentami Akademii, co stanowi
solidną grupę wsparcia i początek międzynarodowej
sieci współpracy młodych działaczy społecznych, a
jednocześnie daje nadzieję na kontynuację tego
projektu po ustaniu finansowania przez naszych
sponsorów.
Organizacja “Denizen”, nasz partner z Płd. Serbii,
okazała się nadzwyczaj rzetelna i skuteczna. Nie
tylko znakomicie szerzyli informację o projekcie,
lecz także dobrze przygotowali warsztaty dla
trenerów w Bela Crkva (tłumaczenia, zakup
materiałów, transport uczestników i trenerów MTO)
oraz byli aktywnymi uczestnikami szkolenia.
Wielką odpowiedzialnością i doskonałą organizacją
warsztatów wykazał się także nasz partner w
Kosowie. W Prizren trenerzy MTO zastali materiały
przetłumaczone, salę stosownie wyposażoną i grupy
po 3 uczestników z 5 miast gotowe do pracy.
Regionalni trenerzy przedsiębiorczości w Kosowie i
Płd. Serbii z wielką uwagą
i starannością
przyswajali sobie metody pracy z grupą.
Zobowiązaliśmy wszystkich trenerów do
przeprowadzenia w 2007 r. co najmniej jednego
szkolenia dla kilkunastoosobowej grupy lokalnych
społeczników oraz do asystowania swym
słuchaczom także po zakończeniu zajęć i udzielania
im życzliwego wsparcia do czasu osiągnięcia
samodzielności.

Ewaluacja
Ewaluacja tego projektu miała miejsce po każdym
etapie. Składają się na nią:
• Pisemne, anonimowe wypowiedzi uczestników
Akademii.
• Pisemne, anonimowe wypowiedzi uczestników
szkolenia trenerów w Kosowie i Serbii.
• Ocena ewaluatora wewnętrznego.
• Pisemne oceny trzech członków Komisji
Ewaluacyjnej, która zebrała się w Nowym Sączu
i dokładnie zapoznała się z całą dokumentacją.
Pan Charles Merrill (Boston, USA) przyjechał
specjalnie do Polski podczas pobytu studentów,
żeby móc osobiście z nimi porozmawiać i
wyrobić sobie opinię.
• Artykuły w prasie lokalnej na temat kampanii
edukacji rozwojowej.
• Audyt finansowy projektu. W opinii wydanej po
zakończeniu audytu nie stwierdza się żadnych
uchybień.

Sądecki miesiąc edukacji globalnej, w który wpisał
się nasz projekt, był sporym sukcesem.
• Wystawę „Nasze Bałkany” obejrzało do tej pory
około 5 600 osób, a będzie ona powtórzona w
Galerii BWA, w centrum miasta, w styczniu 2007
r. W każdym miejscu zostawialiśmy dane
kontaktowe dla zainteresowanych Bałkanami. W
rezultacie do tej pory osiem osób zgłosiło chęć
współpracy z nami. (!!!)
• Konkurs uczniowski cieszył się powodzeniem, a
materiały wypracowane przez uczestników będą

W naszej ocenie projekt przebiegł nadspodziewanie
dobrze. Ilość kandydatów do Akademii przeszła
wszelkie oczekiwania. Jak widać z zestawienia
projektów planowanych przez studentów Akademii,
istotne problemy zostały przez nich dostrzeżone (za
wyjątkiem problemu wszechobecnych śmieci i
okropnego zatruwania środowiska) i kroki wiodące
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absolwentów Akademii w danym kraju. W sierpniu
2005 r., podczas seminarium podsumowującego
rezultaty pierwszej edycji tego programu, powstał
pomysł przejmowania „praw własności” do
Akademii i nadzoru nad kolejnymi jej edycjami w
Mołdowie przez stowarzyszenie „ATIS”, założone
przez jej absolwentów. Oni sami wystąpili z
propozycja, że od tej pory to oni przejmą na siebie
asystowanie, doradzanie i opiekę nad kolejną grupą.
Opracowaliśmy wtedy wstępny program działań
Akademii na terenie Mołdowy. Podpisaliśmy
deklaracje partnerstwa z „ATIS” - Academy of
Young Social Innovators. Nasz partner obiecał
organizować spotkania absolwentów, monitorować
projekty, wizytować przebieg projektów
studenckich w terenie oraz
zorganizować
seminarium podsumowujące w 2006 r. Do
monitorowania w terenie oraz zorganizowania
końcowego seminarium w Bośni zobowiązał się
Jasenko Babic, absolwent Akademii 2005.

służyły nie tylko im przez dłuższy czas.
Najbardziej ucieszyły nas pomysły na pomoc
krajom rozwijającym się, które sugerowali
młodzi uczestnicy konkursu: „Polska powinna
promować te państwa na forum Unii
Europejskiej”; „otworzyć granice”; „otworzyć
rynek pracy”; „inwestować w tych krajach, np. w
obiekty turystyczne, przemysł przetwórczy itp.”;
”zwiększyć import i eksport”; „dawać stypendia
uczniom i studentom na naukę w Polsce”;
„stworzyć system wzajemnej akredytacji
studiów”; „organizować dla nich wolontariat w
Polsce i dla nas – w ich krajach”; „wspierać
wymianę uczniów, studentów i profesjonalistów
różnych specjalności”; „organizować szkolenia i
staże w Polsce”; i wreszcie: „możemy wspierać
ich modlitwą”. Bardzo rozsądnie, nieprawdaż?
• Spotkania studentów Akademii z uczniami szkół
gimnazjalnych i średnich oraz studentami PWSZ
oraz WSB pozwoliły sporej ilości ludzi po raz
pierwszy w życiu zetknąć się bezpośrednio z
Albańczykami, Serbami, czy Czarnogórcami.
Dla wielu z nic było to prawdziwe przeżycie.
Szczera rozmowa i zadawane pytania w pewnym
momencie doprowadziły nawet do wzrostu
napięcia i niemal otwartego konfliktu pomiędzy
naszymi gośćmi, ale przy dobrej woli wszystkich
zainteresowanych udało się tę sytuację
załagodzić. Nauczyło nas to jednak jak bardzo
drażliwe mogą być nawet niewinnie poruszane
tematy i jak bardzo potrzebna jest znajomość
lokalnych stosunków.
• Wydaje się, że współorganizowana przez nas
debata publiczna wielu naszym
współobywatelom otworzyła oczy zarówno na
bieżącą sytuację na omawianych terenach
(Bałkany, Mołdowa, Ruanda, Brazylia), jak i na
metody udzielania pomocy rozwojowej.

Założyciele i trenerzy ATIS.

a) Warsztaty prowadzone w Mołdowie
Pierwsze zajęcia odbyły się w marcu, drugie w
czerwcu, a trzecie we wrześniu 2006 r. Przebieg
każdych warsztatów był podobny:

W imieniu własnym oraz wszystkich uczestników
serdecznie dziękujemy Ambasadorom RP,
Maciejowi Szymańskiemu i Andrzejowi
Dobrzyńskiemu, Konsulom RP oraz całemu
personelowi polskich placówek dyplomatycznych w
Serbii i Macedonii (wizy dla uczestników z
Kosowa), a przede wszystkim Ministerstwu Spraw
Zagranicznych i Kanadyjskiej Agencji Rozwoju
Międzynarodowego CIDA za zaufanie i dotację, a
Fundacji Edukacja dla Demokracji za dobrą
współpracę, bez której sukces tego projektu nie
byłby możliwy.

1. Przygotowanie przez uczestników krótkiej
prezentacji wdrażanych przez nich projektów
studenckich. Każda prezentacja obejmowała opis
dotychczasowego przebiegu projektu, plany na
najbliższa przyszłość oraz problemy pojawiające się
w trakcie realizacji.
2. Dyskusja po każdej prezentacji. Uczestnicy
dzielili się doświadczeniami oraz identyfikowali
wspólne problemy i najczęściej spotykane bariery
(np. źle układająca się współpraca z lokalnymi
władzami lub brak zainteresowania ze strony tych
władz).
3. Zajęcia prowadzone przez zaproszonego eksperta.
Np. Viorel Soltan otrzymał stopień MBA w Stanach
Zjednoczonych, pracował przez 7 lat w Fundacji
Sorosa w Mołdowie, a obecnie kieruje jednym z
największych projektów w kraju dotyczącym walki
z gruźlicą. Jest uważany za najlepszego menadżera

POZOSTAŁE PROGRAMY MTO
I Akademia przedsiębiorczość i społecznej
w Mołdowie oraz w BiH
Dzięki dotacji otrzymanej z Programu RITA
mogliśmy przeprowadzić ten projekt, polegający na
objęciu opieką młodszych roczników przez
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w kraju. Za sukces naszych partnerów uważamy
fakt, ze zgodził się on bezinteresownie
przeprowadzić krotki, lecz bardzo praktyczny kurs
zarządzania projektami (od pomysłu, poprzez
planowanie i wdrażanie, do oceny wyników) oraz
konsultować indywidualnie wszystkie projekty
studenckie. Pod jego kierunkiem grupa raz jeszcze
przeanalizowała każdy projekt i wykryła jego mocne
i słabe strony. Jako aktualnie czynny menedżer pan
Soltan udzielił też bezcennych rad dotyczących
potencjalnych sponsorów i strategii
fundraisingowych szczególnie skutecznych w
dzisiejszej Mołdowie. Ion Guzgan, były dyrektor
programowy w Fundacji Sorosa w Mołdowie,
poprowadził zajęcia bardzo dynamicznie, angażując
uczestników w żywe dyskusje i zachęcając do
zadawania pytań. Slava Luca, absolwent pierwszej
edycji Akademii (2004 r.) pracuje obecnie przy
jednym z największych projektów w Mołdowie,
sponsorowanym przez UNICEF i jest uważany za
prawdziwego eksperta w dziedzinie pisania
projektów i fundraisingu. Jego doświadczenia,
komentarze i rady okazały się tak interesujące, ze
spotkanie i wynikająca zeń dyskusja przeciągnęły
się do późnych godzin nocnych.
4. Pisemna, anonimowa ewaluacja przebiegu
seminarium. Studenci byli bardzo zadowoleni z
odbytych konsultacji i opieki trenerów. Najwyższe
noty dostał pan Soltan za swe praktyczne rady
i życzliwość, jaką wykazał podczas zajęć.
5. Uzgodnienie kalendarza wizyt w terenie
(monitoring).

drugiej edycji Akademii, ale też sporo absolwentów
pierwszej edycji z 2004 r. Przez dwa dni studenci
prezentowali swe projekty. Wiele z nich było w
trakcie wdrażania, zaledwie kilka zostało
ukończonych, a liczne, bardzo dobre pomysły nie
doczekały się realizacji z powodu braku środków lub
braku czasu na ich implementację. Niemniej
wszyscy absolwenci Akademii działali na niwie
społecznej i angażowali się w rozmaite projekty,
często międzynarodowe.
Dzięki dotacji Charlesa Merrilla mogliśmy przyznać
następującym studentom skromne nagrody
pieniężne w łącznej wysokości $1 250:
• Ana Niculaes i Alexei Buzu po $250 za projekty
na rzecz dzieci;
• Irina Iurcisin i Liliana Tincu po $200 za projekty
dla młodzieży;
• Viorica Minteanu i Victoria Nacu po $125 za
pomoc szkole dla głuchych;
• Adrian Lupusor $100 za utworzenie
stowarzyszenia promującego Unię Europejską.
c) Seminarium podsumowujące w Bośni i
Hercegowinie
Seminarium odbyło się w sierpniu 2006 r. Złożyły
się nań trzy spotkania z absolwentami:

Trenerzy ATIS prowadzący seminaria postanowili z
własnych wynagrodzeń ufundować w czerwcu
nagrodę w wysokości 300 MDL (= 25 USD) za
najlepszą prezentację i aktywne uczestnictwo w
zajęciach. Wszyscy słuchacze przedstawili swoje
projekty – wielu z nich posłużyło się w tym celu
techniką „power point”. Przyrzeczona nagroda w
powszechnym, tajnym głosowaniu została
przyznana Anie Niculaes.

Aco Perendić przy pracy.

Srebrenica: Odwiedziłyśmy tam Aco Perendica,
który okazał się jednym z najbardziej aktywnych
absolwentów Akademii. Srebrenica jest bardzo
smutnym miejscem. W cieniu olbrzymiego – i wciąż
powiększanego – cmentarza ofiar rzezi dokonanej w
Srebrenicy oraz w innych miejscach Bośni
miasteczko to nie nadaje się do życia. Wszystko się
rozpada. Chaszcze zarastają opuszczone domy i
podwórka. Tynk kawałami odpada z fasad. Nie ma
pracy. Nie ma nadziei na lepsze jutro. A jednak około
12 tysięcy ludzi wciąż tam mieszka i próbuje ułożyć
sobie życie. Aco jest młodym, ambitnym
dziennikarzem, który wraz z kilkoma kolegami
powołał do życia lokalną gazetę, w której śmiało
krytykuje np. burmistrza za korupcje lub lokalnych
kacyków za nepotyzm i zaniedbywanie potrzeb

Trenerzy ATIS odbyli w ramach monitoringu kilka
wizyt w terenie, gdzie na własne oczy mogli się
przekonać o postępach poszczególnych projektów
studenckich. Np. wizyta u Alexei Buzu pozwoliła
stwierdzić jakie zmiany zaszły w wyglądzie (ściany
pomalowane na żywe kolory), wyposażeniu (nowy
plac zabaw) i funkcjonowaniu (starania o
przyłączenie placówki do sieci gazowniczej)
wiejskiego przedszkola, którym Alexei się zajął i na
rzecz którego intensywnie zbiera fundusze oraz
tworzy koalicję.
b) Seminarium podsumowujące w Mołdowie
Seminarium odbyło się w październiku 2006 r. w
Kiszyniowie. Stawili się nań nie tylko studenci
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mieszkańców. Aco działa także w lokalnej rozgłośni
radiowej, sprowadza do Srebrenicy znane zespoły
muzyczne, wraz z kilkoma wolontariuszami
organizuje happeningi dla dzieci i młodzieży.
Zdobył grant, zakupił kilka komputerów i we
własnoręcznie odczyszczonej z gruzu i brudu części
byłego Domu Kultury otworzył miejsce, w którym
młodzież może się uczyć i bawić. Jesteśmy z niego
dumne, bo pracuje skutecznie w ekstremalnie
ciężkich warunkach.

II Sieć Szkół Plus
Sieć Szkół Plus powstała na Bałkanach w 2001 r. w
efekcie naszego projektu „Demokracja od podstaw”.
Sieć ta składa się obecnie z ponad 65 stowarzyszeń
rodziców i nauczycieli, utworzonych –
i zarejestrowanych – przy swojej lokalnej szkole
w celu wspierania działań na rzecz poprawy edukacji
i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. MTO
rozbudowuje i umacnia tę sieć wprowadzając do
należących do niej szkół innowacyjne metody
nauczania oraz rozmaite programy pozalekcyjne
dotyczące wychowania obywatelskiego. Podczas
warsztatów dla grup rodziców, nauczycieli
i dyrektorów szkół z terenu Europy Środkowo –
Wschodniej tłumaczymy, jak i dlaczego warto
zarejestrować takie stowarzyszenie i jak zdobywać
fundusze na jego działalność. Uczestnicy wracają do
domu z gotowym statutem oraz porządnie
przygotowanym wnioskiem o dotację na swój
pierwszy projekt. Teraz wystarczy tylko dokonać
rejestracji, by móc ubiegać się o pierwszy mini-grant
($ 500) oraz zostać członkiem sieci podobnie
myślących szkół. Celem MTO jest umacnianie sieci
Szkół Plus przez nasycanie jej autorskimi,
innowacyjnymi programami, które pozwolą naszym
bałkańskim kolegom podejmować wspólne
inicjatywy, a jednocześnie wzbogacają i
urozmaicają tradycyjnie obowiązujący program
szkolny. Przydomek „Plus” powinien oznaczać
rzeczywiste plusy dla uczniów. W tym celu
wdrażamy w szkołach Sieci takie programy
pozalekcyjne, jak „Village”, „Prawo na codzień”,
czy „Osiągnięcia społeczne”.

Tuzla: W Tuzli spotkałyśmy się z 6 absolwentami.
Amra Muratbegovic wraz z 5 kolegami – zgodnie z
planami stworzonymi podczas warsztatów
w Nowym Sączu - otworzyła na Uniwersytecie
w Tuzli Career Center dla młodzieży z całego
miasta.
Sarajewo: W Sarajewie czekał na nas regionalny
koordynator projektu, Jasenko Babic oraz
pozostałych 5 absolwentów. Najbardziej aktywna
Andrea Dugandzic, we współpracy z organizacją
CARE, której była współzałożycielką, opowiadała,
jak organizuje we wrześniu w Sarajewie ogromny
Festiwal Sztuki tworzonej przez kobiety.
Ewaluacja
Naszym zdaniem projekt spełnił swe zadanie.
Obecnie w Mołdowie 17 projektów studenckich jest
wdrażanych, a 14 następnych - w fazie poszukiwania
sponsorów.
Z zadowoleniem stwierdzamy, że internetowa lista
dyskusyjna utworzona już podczas pobytu
studentów Akademii w Nowym Sączu w
październiku 2005 r. nadal żyje własnym życiem.
Oleg Palanciuc, który nią kieruje wysyła co tydzień
kilka informacji, a mnóstwo studentów zabiera na
niej glos w rozmaitych sprawach. My, w MTO, nie
wszystko rozumiemy, bo te dyskusje toczą się po
rumuńsku, lecz widzimy ile osób się w nie angażuje.
Łącznie otrzymaliśmy do tej pory ponad 150 tzw.
„Biuletynów” i znamy ludzi, którzy w istotny
sposób skorzystali z podawanych tam informacji. Po
dodaniu do listy odbiorców 42 osób z Serbii,
Kosowa i Czarnogóry biuletyn ten stał się
prawdziwą platformą wymiany doświadczeń.
Należy podkreślić, że od pewnego czasu zwracają
się do nas młodzi ludzie z różnych regionów
Mołdowy z prośbą, by i ich uwzględnić w
ewentualnych kolejnych edycjach Akademii.
Systematycznie kierujemy ich do naszego partnera
w Kiszyniowie, bo sensem tego projektu jest
stopniowe przejmowanie przez absolwentów naszej
Akademii odpowiedzialności za rozwój lokalnej
przedsiębiorczości.

Uważamy, że nasze działania miały pozytywny
wpływ na lokalne społeczności, czego dowodem jest
chęć wyrażana przez powstałe dzięki programowi
stowarzyszenia do przejęcia „praw własności” do
regionalnych sieci. Chcą oni dzielić się
doświadczeniem i współpracować z podobnymi
stowarzyszeniami w swoim regionie oraz poza nim.
MTO jest zdecydowane asystować im na tej drodze
do samodzielności oraz rozciągać Sieć na nowe
tereny. Wszystkich członków Sieci traktujemy jako
partnerów i wspólnie z nimi będziemy nadal
budować demokratyczne, otwarte społeczeństwo na
całych Bałkanach i Zakaukaziu.
a) „Grupy PA łączcie się!”
Osiągnięcia społeczne (Public Achievement – w
skrócie „PA”) jest programem, który w bardzo
praktyczny i naturalny sposób pomaga młodym
ludziom stać się aktywnymi obywatelami,
zaangażowanymi w rozwiązywanie problemów
społecznych. Uczestnicy – bez względu na wiek –
nabywają umiejętności potrzebne do skutecznego
funkcjonowania w życiu publicznym i odkrywają,
jak w ustroju demokratycznym zwykli obywatele
mogą dokonywać niezwykłych rzeczy. Przekonują

Dziękujemy Programowi RITA za pomoc realizacji
tego projektu.
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się, że grupa ludzi zdecydowana podjąć dobrze
zaplanowana akcję może trwale zmienić na lepsze
zastaną sytuację i mieć ważny wpływ na decyzje
dotyczące ogółu.

MTO były pod głębokim wrażeniem entuzjazmu
uczestników oraz woli współpracy, mimo niemałych
różnic kulturowych. Pozwala nam to wierzyć, że
przez stwarzanie licznych możliwości wspólnej
pracy i nauki MTO istotnie przyczynia się do
poprawy wciąż skomplikowanych stosunków
między obywatelami krajów bałkańskich.

W 2004 r. program PA został przez MTO
wprowadzony do Polski, Mołdowy, Rumunii i na
Ukrainę. W roku 2005 rozpoczęliśmy fazę
“bałkańską”, polegającą przede wszystkim na
przeszkoleniu 48 opiekunów grup PA. Pozytywne
opinie o treści i przebiegu warsztatów, jak i
wyrażane w ankiecie ewaluacyjnej silne
postanowienie wprowadzenia PA na swoim terenie
utwierdziły nas w przekonaniu, że program będzie
dobrze przyjęty w Europie PołudniowoWschodniej.
W rezultacie powstało 49 PA grup. Wiek członków
tych grup waha się w granicach 10 – 30 lat, a ich
wielkość od 5 do 28 osób. Niezwykle szeroki był też
wachlarz problemów, którymi grupy te postanowiły
się zająć. Widoczna była silna potrzeba podzielenia
się sukcesami i uczenia się od siebie nawzajem.
Bardzo często pytano nas: Gdzie jeszcze działa
program PA? Co robią inne grupy? Czy moglibyśmy
s i ę s p o t k a ć ? Ta k n a r o d z i ł s i ę p o m y s ł
Międzynarodowego Spotkania Roboczego „Grupy
PA łączcie się!”, który zachęcił młodzież do
współpracy ponad granicami, opiekunom grup
pozwolił na dzielenie się najlepszymi praktykami, a
dyrektorom umożliwił przedyskutowanie sposobów
wprowadzenia PA do swych szkół i lokalnych
społeczności.

Zena Richardson z uczestnikami z Albanii i Kosowa.

Międzynarodowe robocze spotkanie grup PA w
Macedonii:
W dniach 15-18 sierpnia 2006 r., w Popovej Szapce
w Macedonii odbyło się pierwsze międzynarodowe
spotkanie robocze około 50 grup PA pracujących w
10 krajach bałkańskich. Przedstawiciele władz
edukacyjnych, dyrektorzy szkół, nauczyciele –
mentorzy oraz uczniowie i inni członkowie tych
grup z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii,
Kosowa, Macedonii, Mołdowy, Polski, Rumunii,
Serbii i Turcji oraz goście z Holandii, Ukrainy i
Stanów Zjednoczonych, łącznie 233 osoby, wzięły
udział w tym spotkaniu. Było ono zorganizowane
wspólnie przez MTO i organizację „FLLADI” z
Tetova (Macedonia).

Omawiany projekt składał się z dwóch części:
szkolenia dla trenerów PA na Bałkanach oraz
roboczego spotkania grup PA w Macedonii. Projekt
będzie trwał do końca stycznia 2007 r.

Dennis Donovan reprezentujący kwaterę główną
programu Public Achievement w Minneapolis
(USA) przybył specjalnie do Macedonii, żeby
osobiście porozmawiać z uczestnikami. FLLADI
przygotowało 17 młodych wolontariuszy, którzy
przed, podczas i po spotkaniu niezwykle troskliwie i
skutecznie dbali o wszystkie potrzeby obecnych, co
zostało nagrodzone dyplomami uznania.

Szkolenie trenerów:
W lipcu 2006 r. odbyły się warsztaty dla dwóch grup
byłych mentorów PA z terenu całych Bałkanów.
Łącznie 42 osoby wzięły udział w zajęciach
prowadzonych w Nowym Sączu przez Dennisa
Donovana, założyciela i głównego organizatora PA
w Stanach Zjednoczonych i Zenę Richardson,
eksperta „Edukacji obywatelskiej” w Szkocji (I
grupa) oraz Agatę Kitę i Annę Różycką, dwie
doświadczone trenerki MTO (II grupa). Warsztaty te
miały na celu przygotowanie trenerów do pracy z
przyszłymi mentorami grup PA na swoich terenach.

Cale 3-dniowe wydarzenie okazało się być
ogromnym sukcesem. Dwie grupy dyrektorów
zastanawiały przez dwa dni nad wypracowaniem
strategii wprowadzenia programu PA na stałe do
swoich szkół. Trzy grupy mentorów dzieliły się
doświadczeniem, sukcesami i porażkami.
Jednocześnie w ogromnej sali trwały Targi PA, na
których każda grupa miała swoje stanowisko i mogła
rozłożyć przywiezione materiały, plakaty, broszury,
zdjęcia itp. Zostały ogłoszone trzy konkursy: na

Zagraniczni eksperci prowadzili zajęcia w sposób
pozwalający spojrzeć na cały program PA z zupełnie
nowej perspektywy. Dało to uczestnikom szansę na
twórcze podejście do zastosowania podstawowych
pojęć PA w kontekście ich lokalnej kultury. Trenerki
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najciekawsze stoisko, najlepszy plakat oraz na
przygotowany na miejscu plakat „PA i MY”.
Zwycięzcy zostali wyłonieni w drodze
powszechnych i tajnych wyborów, a nagrodzony
plakat „PA i MY”, zaproponowany przez grupę PA z
Prisztiny (Kosowo), został oficjalnym logo
programu PA na Bałkanach. Ogromnym
zainteresowaniem cieszyło się wspólne tworzenie
„PA QUILT” poprzez naszywanie na uprzednio
przygotowany podkład kwadratowych łatek, z
których każda reprezentowała konkretną grupę.
Powstały w ten sposób dwa identyczne dzieła sztuki,
z których jeden został podarowany kwaterze
głównej PA w Minneapolis, a drugi zawisł w lokalu
MTO w Nowym Sączu. Na zakończenie każda z
grup otrzymała dyplom uczestnictwa, a nagrody w
postaci reprodukcji obrazów Charlesa Merrilla
zostały zwycięzcom wręczone przez Konsula RP w
Macedonii.

Serdar Degirmencioglu, profesor psychologii na
Uniwersytecie w Istambule, szef programu PA w
Turcji oraz aktywny członek międzynarodowej sieci
PA podjął się utworzenia i prowadzenia nowej strony
internetowej: www.PAunite.org. Jesteśmy
przekonani, że strona ta walnie przyczyni się do
podtrzymania nawiązanych w Macedonii kontaktów
i włączenia grup PA na Bałkanach do światowej sieci
Public Achievement.
Dziękujemy National Endowment for Democracy,
Programowi East-East Fundacji Sorosa oraz panu
Charlesowi Merrillowi za sponsorowanie tego
projektu. Jesteśmy przekonani, że odniósł on
sukces i znacząco pomoże w budowaniu
demokracji od podstaw we wszystkich
uczestniczących w nim krajach.
b) „Osiągnięcia społeczne (PA)” na Ukrainie
Społeczeństwa postkomunistyczne borykają się z
całym spektrum problemów, które muszą być
rozwiązywane na bieżąco i po kolei. Ukraina zrobiła
olbrzymi postęp w rozwoju politycznoekonomicznym, ale jest jeszcze bardzo wiele jeszcze
do zrobienia w sferze zrozumienia przez „szarego
człowieka” jego roli w kształtowaniu w prawdziwie
demokratycznego państwa. Budowa społeczeństwa
odpowiedzialnego, dbającego o swoje potrzeby jest
procesem trudnym, długim i złożonym.

Zaproszeni goście odegrali wielką rolę w tym
spotkaniu. Koordynatorzy programu WschódWschód z Polski, Ukrainy i Macedonii mieli okazję
na własne oczy przekonać się jakie rezultaty
przyniosło ich wieloletnie poparcie dla tego
programu, zaś liczni uczestnicy korzystali z okazji
bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami
sponsorów. Goście z Holandii i Stanów
Zjednoczonych dobrowolnie pomagali prowadzić
zajęcia w rozmaitych grupach i dokumentować całe
spotkanie. Ogromnie cieszyła nas liczna
reprezentacja szkół (około 60 uczestników) i władz
edukacyjnych Macedonii. Mamy nadzieję, że to
zainteresowanie programem przełoży się na ilość
grup PA i jakość ich pracy w tym kraju.

W czerwcu 2006 r. zaprosiliśmy do Nowego Sącza
na tygodniowe warsztaty trzy grupy po 24
nauczycieli z rejonów Charkowa, Krymu, Tarnopola
i Użgorodu. W ten sposób chcieliśmy stworzyć w
Polsce warunki nie tylko do zapoznania ich z
programem Public Achievement (PA), lecz także
pomóc we wzajemnym poznaniu się i nawiązaniu
współpracy miedzy Wschodnią i Zachodnią
Ukrainą. Dlatego w każdej grupie znajdowali się
uczestnicy z każdego regionu.
Warsztaty były prowadzone przez doświadczone
trenerki MTO, Agatę Kitę i Annę Różycką.
Materiały zostały przetłumaczone początkowo na

Ewaluacja:
Jak wynika z anonimowych ankiet, uczestnicy
s z k o l e n i a d l a t r e n e r ó w PA w y j e c h a l i
usatysfakcjonowani i pełni entuzjazmu do dalszej
pracy. Już teraz wiemy, że odbyło się 12
prowadzonych przez nich szkoleń dla następnej
generacji, co oznacza około 200 nowych mentorów
i zapewnia kontynuację tego programu po
zakończeniu finansowania przez NED.
W rezultacie roboczego spotkania w Macedonii do
końca września 2006 r. otrzymaliśmy 18 projektów
międzynarodowych, przy pomocy których grupy PA
z co najmniej dwóch różnych krajów postanowiły
rozwiązać jakiś wspólny problem. Dzięki dotacji
NED mogliśmy wspomóc te projekty mini-grantami
w wys. $500 każdy. Do końca stycznia 2007 r.
spodziewamy się szczegółowych sprawozdań
z przebiegu tych projektów, ale juz teraz widać, że
spotkanie w Macedonii zaowocowało budowaniem
społeczeństwa obywatelskiego na Bałkanach na
skalę szerszą, niż dotychczas.

Uczestnicy z Ukrainy przygotowują plany pracy w grupach PA.
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język ukraiński, ale okazało się, ze należy je także
przełożyć na rosyjski, co zostało niezwłocznie
zrobione. Uczestnicy pracowali z pełnym
zaangażowaniem i jednocześnie dobrze się bawili.
Wyjechali przekonani co do skuteczności programu
PA w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i
zdecydowani pracować z grupami młodzieży
według tego programu.

obywateli jako niedostępny moloch i
skomplikowany labirynt. Prawda, którą chcemy
przekazać jest jednak zupełnie inna: prawo
niekoniecznie musi ograniczać - powstało bowiem
po to, aby nam służyć. Program ten nie tylko
wyposażył uczestników w wiedzę na temat procedur
i przepisów prawnych, z którymi stykamy się na co
dzień, lecz także - dzięki odpowiednio stosowanym
metodom nauczania - pozwolił im uwierzyć w siebie
i nabrać szacunku do siebie samych.

MTO planuje kontynuację tego projektu w 2007 r.,
we współpracy z czterema organizacjami
partnerskimi na Ukrainie, poprzez monitoring w
terenie, czyli wizyty w każdej ze szkół
uczestniczących w warsztatach oraz kolejne
szkolenia na miejscu. Zwróciliśmy się z prośba o
dofinansowanie tej kontynuacji do National
Endowment for Democracy (USA), a nasi partnerzy
- do ukraińskiego Programu East-East.

Mamy głębokie przekonanie, że w dobie zmian
politycznych po pomarańczowej rewolucji i
transformacji społecznej na Ukrainie, które nie dla
wszystkich obywateli są zrozumiałe i łatwe,
projekty takie, jak ten są szczególnie ważne.
Pozwalają młodzieży, a tym samym i dorosłym,
zrozumieć że społeczeństwo obywatelskie oparte
jest na poszanowaniu prawa, które z kolei ma być
skonstruowane tak, by służyć ludziom, a nie być
skierowane przeciwko nim (jak to często bywało w
dobie reżimu komunistycznego).
Projekt polegał na przeszkoleniu w październiku
2006 r. grupy 20 nauczycieli, którzy pod opieką
lokalnych koordynatorów i przy wsparciu trenerów
MTO, opracowali na warsztatach w Nowym Sączu
wstępny program „prawa na co dzień”, dostosowany
do aktualnej sytuacji polityczno – ekonomiczno prawnej na Ukrainie. Następnie poprowadzili oni w
swoich szkołach zajęcia, w wyniku których razem z
uczniami opracowane zostały materiały
dydaktyczne (ostateczny program, scenariusze
lekcji, podręcznik, zeszyt ćwiczeń) do pracy z
następnymi grupami. Dzięki temu około 700
uczniów w 24 szkołach oraz niezliczona rzesza ich
kolegów, członków rodzin, sąsiadów itp. zacznie
interesować się prawem na co dzień, korzystać zeń i
je szanować - co z kolei winno istotnie zmniejszyć
udział przemocy w rozwiązywaniu konfliktów.
Około 100 uczniów zaangażuje się w samodzielne
projekty badawcze (case studies) - co zarówno
przyczyni się do ich rozwoju intelektualnego, jak i
wprowadzi aktywne metody nauczania do szkół
uczestniczących w projekcie. Powstał pakiet
edukacyjny w języku ukraińskim
i rosyjskim do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych
z edukacji prawnej.
Dziękujemy MSZ za
sponsorowanie tego
projektu. Jesteśmy
przekonani, że
wniesie on świeży
powiew do metodyki
nauczania i że
przyczyni się do
podniesienia
praworządności na
Ależ trudno być sędzią.
Ukrainie.

Trenerki PA i uczestniczka po ukończeniu kursu.

Dziękujemy Programowi East-East Fundacji
Batorego za sponsorowanie tego projektu.
Uważamy, że był on potrzebny i że znacząco
przyczyni się do rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego na Ukrainie.
c) „Dura lex, sed lex” na Ukrainie
Projekt oparty jest na materiałach amerykańskiego
programu „Street Law”. W oparciu o te materiały w
2003 r. MTO przeszkoliło grupę nauczycieli z
Rumunii, Serbii, Bośni i Hercegowiny, Mołdowy,
Albanii oraz Bułgarii. Po powrocie do swoich
krajów pracowali oni z młodzieżą podczas zajęć
pozalekcyjnych. W sumie pracowało 50 grup po 20
osób, co w rezultacie pozwoliło rozpocząć pracę z
1000 uczniów w sześciu krajach bałkańskich. Tę
ideę podnoszenia świadomości obywatelskiej
poprzez edukację prawną przenieśliśmy w 2006 r.
na teren Ukrainy.
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń –
zarówno w Polsce, jak i na Bałkanach - wydaje nam
się, iż prawo postrzegane jest przez szarych
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IV „Ja wam pokażę”
W grudniu otrzymaliśmy grant od Żydowskiej
Fundacji Humanitarnej w Holandii na projekt, który
ma przygotować 60 uczniów w wieku gimnazjalnym
(po 20 uczniów z Krakowa, Oświęcimia i Nowego
Sącza) do prowadzenia dla swych rówieśników
zajęć o kulturze, tradycjach i życiu codziennym
Żydów mieszkających niegdyś w tych miejscach.
Wybrani uczniowie najpierw zapoznają się z
lokalnymi pozostałościami kultury żydowskiej
(architektura, judaika, wspomnienia), a potem będą
oprowadzać i dzielić się tą wiedzą z kolegami.
Będziemy zachęcać do fotografowania i na
zakończenie projektu zrobimy wystawę prac
uczniowskich oraz wydamy album.

Uczestnicy z Ukrainy w sądeckim sądzie.

III Programy dla Romów
a) “Zrozum to!”
Projekt ten jest logiczną kontynuacją programu na
rzecz Romów, prowadzonego przez MTO od 2001 r.
W ciągu pięciu lat przygotowaliśmy 112 kobiet
i mężczyzn z osiedli romskich rozsianych po całym
kraju do pełnienia roli asystenta nauczyciela w
klasach polsko-romskich. Szkolenia te były
wspierane przez MEN, Fundację Batorego oraz
MSWiA. W ich rezultacie wielu trwale
bezrobotnych Romów znalazło pracę w lokalnych
szkołach i „asystent romski” został wpisany na
oficjalną listę zawodów. Co więcej, zachęciło to
niektórych z naszych dorosłych podopiecznych do
powrotu do szkoły i kontynuowania własnej
edukacji.

V Zespół Szkół Społecznych „SPLOT”
Uczniowie „SPLOTU’ spisali się wspaniale podczas
egzaminów kończących rok szkolny 2005/6.
Wszyscy spokojnie zdali maturę i nie potrzebowali
korzystać z żadnej „amnestii”. Według Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej podnieśli oni w liceum
poziom swej wiedzy o 15% więcej, niż wynosi
średnia krajowa. Nasi gimnazjaliści osiągnęli zaś
takie wyniki, że SPLOT znalazł się w grupie górnych
4% w skali kraju. Gratulujemy uczniom,
nauczycielom i rodzicom. Ogromnie jesteśmy z tego
dumni.
W tym roku pięcioro uczniów naszego gimnazjum
uzyskało dyplom ECDL (Europejskie
Komputerowe Prawo Jazdy), który jest uznawany na
całym świecie i ułatwia znalezienie pracy w
dowolnym kraju Unii Europejskiej. Wymagało to od
nich wiele pracy, ale warto było.

Teraz postanowiliśmy pomóc asystentom romskim
z Czech, Słowacji, Węgier i Polski we wspólnym
z nauczycielami akademickimi opracowaniu
nowego programu, który byłby dostosowany do
aktualnej sytuacji w danym kraju i wdrażany w
szkołach wyższych, które kształcą asystentów.
Projekt ma trwać trzy lata (2006-2009), uzyskał już
dofinansowanie w wys. 40 000 EURO z Funduszu
Wyszehradzkiego i czekamy na ostateczną decyzję
CEE Trust.

Dzięki współpracy MTO z Towarzystwem
Demokratycznym Wschód dwójka uczniów naszego
liceum wraz z nauczycielką udała się we wrześniu,
wraz z reprezentantami czterech prestiżowych szkół
warszawskich, z 12-dniową wyprawą na Krym.
Zaprzyjaźnili się tam z Tatarami Krymskimi i w
grudniu gościliśmy u siebie przez 8 dni grupę 16
uczniów i 2 nauczycielki ze szkół tatarskich na
Krymie. Mamy nadzieję na kontynuację tego
programu.

b) Fundusz Samopomocy Romskiej
Od 2003 r. MTO prowadziło Fundusz Samopomocy
Romskiej, który został założony przez Romów, by
pomagać Romom w sytuacjach kryzysowych.
Z naszej strony oznaczało to otwarcie osobnego
konta w EURO i prowadzenie go nieodpłatnie.
Decyzje dotyczące dysponowania pieniędzmi na
tym koncie należały wyłącznie do Komitetu
Funduszu. W listopadzie 2006 r. Komitet ten
zdecydował, że cała kwota winna być przekazana do
Roma Education Fund w Budapeszcie. Zostało to
wykonane niezwłocznie i konto jest już
zlikwidowane. Dumni jesteśmy z zaufania, jakim
nas obdarzono.

Sesja egzaminacyjna w „Splocie”

30

ANNUAL REPORT
January – December 2006
MTO is a small, educational NGO, which was founded in 1988 by a group of parents and teachers active
in Solidarity movement. In 2004 MTO received the Polish equivalent of 501(C)(3) Public Charity
Status. MTO continues to operate Splot, an Independent Middle and High School of Nowy Sacz, created
in 1989.
Projects:
I.

“Academy for Young Social Entrepreneurs" (AYSE): Established in 2004 by MTO to introduce
young people from Moldova to the profession of social entrepreneur and to support those, who
already have a vision of how to creatively solve their local communities' problems expanded in
2005 to Azerbaijan and Bosnia and Herzegovina. In 2006, 42 university students from Serbia,
Kosovo and Montenegro were invited to Nowy Sacz for a program of initial stationary training
and internship with an ASHOKA Fellow in Poland followed by "homework" with the e-mail
assistance of a mentor. The project also included Training for Trainers in Kosovo and Serbia.
(Supported by the Polish-Canadian Development Program: 300 000 PLN)

II. “Academy for Young Social Entrepreneurs" in Moldova and BiH: A continuation of AYSE II.
Assistance and monitoring on-site was provided by the local partners in Moldova and Bosnia.
(Supported by the RITA Program: 40 000 PLN)
III. “PA Groups Unite!": Training for 47 trainers of future PA coaches in the Balkans took place in
Nowy Sacz and The First International Interim Meeting of 40 active PA groups from 10
countries was organized in Popova Shapka, Macedonia. (Supported by NED: $65 020, EastEast PL: 47 200 PLN and East-East MK: 13 440 USD)
IV. “PA in Ukraine": 68 teachers from Eastern and Western Ukraine were prepared to coach Public
Achievement groups. (Supported by East-East Program of Batory Foundation:
102 000 PLN)
V.

“Dura Lex, Sed Lex" in Ukraine: 20 teachers from Kharkiv, Ternopil and Uzhgorod regions of
Ukraine were trained in Nowy Sacz in the extracurricular program of Every Day Law. As a
result, a handbook for teachers and exercise book for students were jointly created and
published in Ukrainian and Russian. (Supported by the Polish Ministry of Foreign Affairs: 56
260 PLN)

VI. “I Bet I Can Show You": Peer teaching about culture of Polish Jews in Cracow, Auschwitz and
Nowy Sacz by 60 middle school students for 2400 their colleagues. (Supported by the Dutch
Jewish Humanitarian Fund: 10 000 EURO)
MTO is a founding member of “Polish NGOs Abroad", a member of the Office of Polish NGOs in
Brussels and CIVICUS. In 2006 MTO was represented at the IV Assembly of the World Movement for
Democracy in Istanbul, Turkey at the Seminar "Roads towards Democratization of the Transdnistrian
Region of the Republic of Moldova" in Chisinau and participated in the Warsaw Regional NGOs
Congress organized under auspices of Council of Europe .
__________________________
Alicja Derkowska, President

School Plus Network / Sieć Szkół Plus

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.
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