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Polish Ministry of Foreign Affairs,
The Educational Society of Malopolska (MTO) has gradually shifted its geographic focus from the
Balkans to the countries of the former Soviet Union. MTO has now been working in Belarus for two
years and the main focus of our activities in 2010 has been this “Club of Local Leaders”. Civil
society is primarily built upon local activities, implemented by local leaders and designed to benefit
their communities. Our project facilitated the free exchange of ideas and the creation of ties among
these individuals. Thanks to this model those involved as well as their families and friends began the
long process of building grassroots civil society in Belarus. In spite of the challenges of working in
this country, we believe that the joint efforts of the brave and innovative, young, Belarusian leaders,
supported by their Polish colleagues, will result in the development of social entrepreneurship,
citizen awareness and a sense of freedom.
The “Club of Local Leaders” Project continues MTO’s tradition of supporting the development of
civil society in countries in transition and affirms the Ministry’s commitment to these same goals. We
would like to thank the Polish Aid Program of the Polish Ministry of Foreign Affairs for its support of
this project which helps Belarus in the spirit of European Union and at the same time, in the best
possible way, promotes Poland to the people of that country.
With deep appreciation,

_____________________________
Bruno Vastmans, Program Director

NED
Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
W ciągu ostatnich kilku lat Małopolskie Towarzystwo Oświatowe (MTO) stopniowo poszerzało swe
zainteresowanie z terenu Bałkanów do krajów byłego Związku Radzieckiego. Od dwóch lat
pracujemy w Białorusi i w 2010 roku głównym naszym projektem byl „Klub Lokalnych Liderów”.
Społeczeństwo obywatelskie opiera sie przede wszystkim na działaniach lokalnych, inicjowanych
i wdrażanych przez miejscowych liderów w celu poprawy poziomu życia mieszkańców. Projekt nasz
zapewniał swobodną wymianę poglądów oraz umożliwiał nawiązywanie bezpośrednich więzi
międzyludzkich. Dzięki niemu uczestnicy, ich rodziny, znajomi i sąsiedzi rozpoczęli długi proces
budowania w swoim kraju społeczeństwa obywatelskiego od podstaw. Wierzymy, ze mimo trudnej
sytuacji, panującej obecnie na Białorusi, wysiłki tych młodych, twórczych i odważnych ludzi,
wspierane przez polskich kolegów, zaowocują rozwojem przedsiębiorczości społecznej, wzrostem
świadomości obywatelskiej i poczuciem wolności.
Projekt „Klub Lokalnych Liderów” jest kontynuacja tradycji wspierania przez MTO budowania
demokracji w krajach przechodzących transformacje ustrojowa i potwierdza zaangażowanie MSZ
w tym obszarze. Dziekujemy programowi Polska Pomoc za wsparcie udzielone temu projektowi,
który pomógł Białorusi w duchu Unii Europejskiej, a jednocześnie w najlepszy możliwie sposob
promował Polskę wsrod obywateli tego kraju.
Z głęboka wdzięcznością,

__________________________
Beata Budzik, koordynator

Wydawca Małopolskie Towarzystwo Oświatowe
Nakład 500 egz.
Drukarnia Nowodruk, Nowy Sącz, ul. Długosza 73

I. Club of Local Leaders in Belarus
• Identification of community needs and how to
create goals that encourage others to become involved,  discussion of difficulties facing NGOs in
Belarus, Personal Development Plan (PDP);

The goal of this project was to prepare 22 young
Belarusians as local leaders, ready to work towards
their own personal development as well as to cooperate
with one another. Following training in Poland, they
returned home to mobilize their peers to build a civil
society based on local activities. In the course of this
project:

• Visits to NGOs addressing various community
needs in Krakow and Nowy Sacz;
• Visit in Warsaw to the Foundation for Education
for Democracy which fosters and supports
cooperation between Polish and Belarusian NGOs.

• 22 local leaders were guided through the process
of creating Personal Development Plans (PDPs)
and Local Activity Plans (LAPs).

• Extrapolating and applying lessons and practices
used in Polish NGOs to the situation of communities
in Belarus, creating a Local Activity Plan (LAP);

• Trainers helped these leaders initiate local activities involving about 500 individuals.
• The Club of Local Leaders, a network to support
local leaders based on a system of self-help, local
advisors and international experts, was created.

• How to create a team that can effectively achieve
common goals, how to attract co-workers and
volunteers, Public Relations, how to deal with
differences in opinion, interests and needs, basic
negotiation skills;

• Follow-up assistance was provided via internet
mentoring as well as during a final meeting in
Nowy Sacz to share experiences and accomplishments.

• Strategic planning, reporting, choosing a personal
mentor, evaluation of the workshop.

In March our Belarusian partner, Gomel Democratic
Forum (GDF) recruited candidates via their website
and by sending invitations to partner organizations.
22 participants were chosen, from the 80 applications
that were received, based on age (under 35), place of
residency and work (with an aim to cover the entire
country, with equal representation from villages and
cities) and documented community based activities.

We have learned through our projects in other postcommunist countries that young people are very
willing to become involved in activities that build a
civil society. This has been the case in this project
as well.  Continuous contact between the participants
and their chosen mentors played an important role in
the success of the project. In addition to completing
and implementing their own PDP, 19 members of the
Club realized their Local Activity Plans (LAP) which
included the following:
• An “Evening of Traditional Dance”, organized at a
nearby lake, included workshops of theatre, music
and dance with the goal of preserving Belarus’
cultural heritage.

Integrational activities in Nowy Sacz

The 9-day July training held in Nowy Sacz, Poland,
involved 4 Polish trainers and an expert from Belarus.
It covered the following topics:
• Program presentation, integration of participants,
techniques of interactive discussion, methods of
group decision-making, setting group rules;
• “My role in my surroundings”, “My role in the local community”, analysis of my needs;

Traditional Belarusian dances
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• A rock concert in Sluck, featuring 5 local groups
as well as those from Soligorsko and Minsk,
enlivened the local community and showed that
even one person is capable of making something
interesting happen in their area.

motivated citizens and showed that they have a
right to make demands on the government.

• “Big Tea Party on the Square” was organized in
Smolewicze, a small town near Minsk. It served
as a clever way of protesting against the total
disregard by the local authorities for the needs
of young people who turn to alcohol out of sheer
boredom. It started with 15 people drinking tea in
ceramic mugs in the public square. Unauthorized
gatherings are strictly forbidden, but even the
police could not find any law being broken by the
group’s initiative. A subsequent gathering saw a
crowd of 50.

Medieval tournament

• A historic monastery, which had fallen into ruins
in Bereza Kartuska, had the potential to become a
tourist attraction. To raise awareness of its potential
and history, in cooperation with nearby schools, a
medieval tournament along with competition and
games for children were organized on a Sunday
so that families could participate. Unfortunately,
not only were the authorities unhelpful, but the
event had to be postponed until November when
the weather was at its worst.
• A law student in Homel organized a 2-day event
called “Step Up” for the children at an orphanage.  
Its goals were to involve kids in educational games
and activities and to teach them about children’s
rights while also raising money for the orphanage.

“Big Tea Party on the Square”

• The campaign “Give them a chance” focused on
raising awareness of the plight of homeless animals. Thanks to the work of 30 volunteers, there
was musical entertainment, a photo exhibit, competitions for kids, the chance to adopt homeless
animals, training for pet owners and fundraising
for sterilization. It was a huge success.

• Another law student and member of a Law Clinic
at the University of Nowopolock decided to make
an existing network of such law clinics at various
universities more active and interactive. Presently
there is very little practical exchange amongst students or of experience.  She also organized the first
in a series of trainings about good practices in law.

• Lack of organized parking was a big problem in
one neighborhood. To solve this, neighbors were
informed and mobilized to sign a petition to the
local authorities requesting a proper parking
lot.   Even though the request is still pending
and bureaucracy is strong as ever, the attempt

• An architect with an interest in art and helping
others decided to invigorate the village where she
lives.  With nothing to do, most people simply stay
home which only reinforces a lack of community.
She got her neighbors to help renovate an old village club where she then organized art classes for
all ages. The resulting exhibit was a big success
and is the first step in her plan to rebuild a real
community.
• Everyone knows there are numerous human rights
abuses in Belarus. Thanks to one participant there
is now a newsletter with documentation of where
and what these abuses are.   He also organized
meetings for parents of young children to discuss
children’s rights.

Signing petition for a parking lot
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• A new women’s organization, whose goal is to raise
the level of education of women in the Witebsk
region, is in the process of being registered.

• A new ecological organization is being created.  
• In actuality there exist several student organizations
that can be legally joined during one’s studies.
Unfortunately most students are aware only of
the official state one.   One participant along
with some volunteers organized happenings at
different universities to raise awareness of the
various possibilities. The key to their success
was that students organized these events at other
universities than their own, so there were no
repercussions taken against them.  Otherwise they
could have been thrown out of school.

Talking with parents of preschoolers about children’s rights

• A member of the trade union in Homel works to
defend worker’s rights. In order to better attract
more members, he and other activists decided
to raise their own leadership qualifications by
organizing a series of meetings with psychologists
to improve leadership traits. They also used
materials he received during the trainings in Nowy
Sacz.
• There is often a very complacent attitude towards
inequality in Belarus. A new organization for
women is being registered to fight against violence
in the family and the inequality between women
and men. As in the earlier case, the registration
process is long and difficult.

“You have a choice”

At the end of November there was a 5-day seminar
in Nowy Sacz to summarize the project and share the
results. Participants shared their successes and made
strategic plans for future activities and cooperation.
The project was evaluated and certificates of
participation awarded.

• Without proper bike paths, inhabitants of
Rechitsa are not able to practice this sport safely.
Additionally few know the traffic rules and are
themselves a danger to drivers. Thanks to a biking
fan and workshop participant, there were two
Sunday rides for young and old to raise awareness
of the problem and bike safety.

Civil society is primarily built upon local activity
which should benefit the local community.  Our project
facilitated the free exchange of ideas and the creation
of ties among individuals. Thanks to this 18 model
undertakings were able to involve 500 individuals in
Belarus. Those involved as well as their families and
friends began the long process of building grassroots
civil society which should result in the development
of social entrepreneurship, citizen awareness and
a feeling of freedom.

• A lawyer in Kobryn decided to use his skills to
revive agro-tourism in the region of Brzesc.   He
is creating an organization to promote agrotourism and provide advice for farmers interested
in this. Many attended a seminar in Beloozersk
and a handbook of good practices was published.
The Polish experience in this area was useful and
there is cooperation between his organization and
a similar one in Augustow, Poland.

We would like to thank the Polish Aid Program of
the Polish Ministry of Foreign Affairs for the support of this project which helps Belarus in the spirit
of European Union and at the same time in the best
possible way promotes Poland to the people of that
country.

• A tri-country meeting of representatives
of hostels in the River Bug Euroregion was
planned. Unfortunately Poles did not receive
visas, but the Belarusians and Ukrainians were
able to begin cooperation.  It is the first in a series
of meetings to revive tourism in the region.
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Klub Lokalnych Liderów
Celem projektu było przygotowanie grupy 22 młodych ludzi z terenu całej Białorusi do roli lokalnych
liderów, gotowych do podjęcia działań w kierunku
własnego rozwoju oraz wzajemnej  współpracy. Przeszkoleni uczestnicy po powrocie do swej ojczyzny
zaczęli mobilizować współobywateli i rozpoczęli
budowę społeczeństwa obywatelskiego, opartego na
lokalnych działaniach. W ramach tego projektu

W lipcu odbyły się w Nowym Sączu warsztaty, które
trwały dziewięć dni i były prowadzone przez czworo
trenerów polskich oraz eksperta białoruskiego, panią
Sviatlanę Drahalava.
Dzień 1:   Prezentacja programu. Warsztaty integracyjne. Interakcyjne techniki komunikacji: dyskusja,
dyskusja punktowana, debata, debata korespondencyjna, różne metody podejmowania decyzji grupowych. Wspólne ustalenie reguł pracy w grupie.

• przygotowaliśmy grupę 22 młodych liderów do
utworzenia Planu Własnego Rozwoju PWR i Planu Działań Lokalnych PDL;
• pomogliśmy im podjąć lokalne działania (wrzesień-listopad 2010), w których wzięło udział ok.
500 osób;
• zbudowaliśmy sieć pod nazwą Klub Lokalnych
Liderów, która  wspiera ich inicjatywy, bazując na
samopomocy oraz doradztwie lokalnych i zagranicznych ekspertów;
• czuwamy nad działalnością Klubu w Internecie,
poprzez mentoring na miejscu oraz poprzez zjazdy członków Klubu np. na przełomie listopada
i grudnia 2010 w Nowym Sączu.
W marcu nasz partner na Białorusi ogłosił konkurs
na stronach www dla organizacji pozarządowych. Zostały wysłane zaproszenia do organizacji partnerskich
i innych zainteresowanych osób, a także do wszystkich organizacji, jakie posiada w bazie danych Małopolskie Towarzystwo Oświatowe (MTO) i Gomel
Democratic Forum (GDF).  Celem konkursu było wyłonienie 22 uczestników. Braliśmy pod uwagę następujące kryteria: wiek do 35 lat; miejsce zamieszkania/
działania (uczestnicy powinni pochodzić z różnych
regionów kraju, zarówno z miasta, jak i ze wsi); udokumentowane zaangażowanie społeczne. Napłynęło
około 80 aplikacji.

Group work during workshops in Nowy Sacz

Dzień 2: „Róża wiatrów”: moje miejsce w   moim
najbliższym otoczeniu. „Razem na wyspie”: moje
miejsce w społeczności lokalnej. Analiza własnych
potrzeb.
Dzień 3: Diagnoza potrzeb lokalnych: uczymy się
twórczo patrzeć na swoje środowisko i formułować
cele, które zachęcają innych do działania. Zdefiniowanie występujących na Białorusi problemów prawnych dot. organizacji pozarządowych. Plan Własnego
Rozwoju (PWR).
Dzień 4: Wizyty w trzech lokalnych organizacjach
pozarządowych działających w różnych dziedzinach,
aby pokazać szeroki wachlarz możliwości działań
społecznych. Organizacje były wybrane zgodnie z zainteresowaniami uczestników.
• Stowarzyszenie im. Brata Alberta – prowadzi
wspólnotę i schronisko dla bezdomnych;
• Stowarzyszenie „Sursum Corda” – prowadzi różne akcje opierając się na wolontariacie;
• Fundacja „Mada” – prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci i dorosłych z autyzmem.
Na zakończenie dnia odbyły się warsztaty bębniarskie.
Dzień 5: Wizyty w krakowskich organizacjach pozarządowych (na tej samej zasadzie).

Connecting people in Nowy Sacz
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• Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”;
• Fundacja Kultury Chrześcijańskiej „Znak”, współpracująca z różnymi instytucjami na Białorusi;
• Instytut Badań nad Cywilizacjami przy Wyższej
Szkole Europejskiej im. Ks. Tischnera, jako przykład doskonale działającej organizacji studenckiej.
Dzień 6: Dopracowanie analizy własnych potrzeb i
diagnozy potrzeb społeczeństwa lokalnego na bazie
doświadczeń zdobytych podczas wizyt w organizacjach w Nowym Sączu i w Krakowie. Stworzenie zarysu Planu Działań Lokalnych (PDL).

Family outing by the lake

• Vitali Amialkovich zorganizował koncert rockowy
w Słucku z udziałem pięciu zespołów lokalnych
oraz muzyków z Soligorska i Mińska, znanych
na Białorusi. Celem tego wydarzenia było ożywienie lokalnej społeczności i pokazanie, że nawet pojedynczy człowiek jest w stanie zrobić cos
ciekawego. Koncert okazał się dużym sukcesem
i organizatorzy przygotowują następne, podobne
wydarzenia.

Dzień 7: Jak zbudować zespół, by skutecznie realizował wspólne cele? Zdobywanie współpracowników
oraz wolontariuszy. Tworzenie wizerunku organizacji
oraz propagowanie swoich działań. Jak radzić sobie
z różnicami interesów, potrzeb, opinii? Elementy negocjacji.
Dzień 8: Planowanie strategiczne. Zasady sporządzania sprawozdania on-line i w formie papierowej.
Wybór indywidualnego mentora on-line (każdy mógł
wybrać mentora z pośród trzech ekspertów, ponieważ
sukces projektu jest oparty na ścisłej współpracy między uczestnikami a ekspertami). Konsultacje indywidualne z wybranym mentorem. Ewaluacja warsztatów. Rozdanie świadectw uczestnictwa.

• Mihail Chwiadczenia przeprowadził w małej
miejscowości Smolewicze, niedaleko Mińska,
akcję pod nazwą “Big Tea Party on the Square”Wielkie Picie Herbaty na Skwerze Miejskim. Celem tej akcji był protest przeciwko polityce władzy lokalnej, która nie ma żadnych propozycji dla
młodzieży mieszkającej w Smolewiczach. Absolutna nuda panująca  w  miasteczku powoduje, że
młodzi ludzie uciekają do Mińska lub popadają
we wszechogarniającą bylejakość i coraz częściej
nie maja innych pomysłów na spędzenie wolnego
czasu, jak picie wódki lub piwa. Pierwsza akcja
miała miejsce w sierpniu i początkowo wzięło w
niej udział 15 osób, które ze swoimi termosami z
herbatą i ciastkami rozpoczęło happening. Wszyscy uczestnicy mieli normalne, ceramiczne, domowe kubki, a nie plastikowe, z których zwykle pije
się alkohol. W momencie kiedy uczestnicy zaczęli
pic herbatę i częstować się ciastkami podszedł do

Dzień 9: Wyjazd do Warszawy. Wizyta w Fundacji
Edukacja dla Demokracji, specjalnie wybranej ze
względu na doświadczenie w umożliwianiu współpracy pomiędzy białoruskimi i polskimi organizacjami.
Bazując na doświadczeniu z poprzednich lat w innych
krajach postkomunistycznych wiedzieliśmy, że młodzi liderzy bardzo chętnie się angażują w działania
związane z budową społeczeństwa obywatelskiego
i potwierdziło się to w naszym projekcie. Wszyscy
uczestnicy byli w stałym kontakcie z wybranym mentorem on-line. Oczekiwaliśmy od nich, że co najmniej
raz w miesiącu opiszą swoje działania. Byliśmy z
nimi w bezpośrednim kontakcie e-mailowym lub telefonicznym. Uczestnicy przedłożyli Plany Własnego
Rozwoju i Plany Działań Lokalnych do końca września. 19 uczestników podjęło 18 inicjatyw i wzięło
udział w seminarium końcowym.
A oto przeprowadzone przez nich działania:
• Aleksiej Bournosenko zaplanował dwie akcje mające na celu ochronę tradycji i dziedzictwa kulturowego na Białorusi. Zorganizował „Wieczór
Tańca Tradycyjnego”. Zaprosił muzyków oraz
chętnych do nauki starych, białoruskich tańców.
Zorganizował też nad jeziorami obóz dla całych
rodzin, gdzie obywały się warsztaty teatralne, muzyczne i taneczne.

“Big Tea Party on the Square”

7

cie, wszystkim właścicielom samochodów oraz
pozostałym mieszkańcom, bo obecnie samochody stoją wszędzie.  Aby zrealizować ten pomysł
Andrej zorganizował grupę wolontariuszy, którzy
mu pomagali, odwiedził swoich sąsiadów w ich
mieszkaniach, zebrał podpisy na liście do władz
spółdzielni mieszkaniowej. Przed akcją zbierania
podpisów przygotował list do wszystkich mieszkańców, w którym szczegółowo wyjaśnił dlaczego zrobienie parkingu osiedlowego ułatwi życie
kierowcom i tym, co nie są zmotoryzowani. List
ten wrzucił do skrzynek na listy, podpisy zbierał
później, aby mieszkańcy mieli czas na przemyślenie tematu. Większość sąsiadów zaakceptowała
pomysł Andreja i podpisała petycję. Obecnie sprawa ugrzęzła w biurokratycznej otchłani.  Andrej
zorganizował cała tę akcję, by uświadomić ludziom, że dzięki wspólnemu działaniu mogą coś
osiągnąć. Dodatkowo w  wielu z nich obudziła się
ambicja i zaangażowanie obywatelskie.

nich strażnik miejski z poleceniem opuszczenia
placu, ale okazało się, ze żadne prawo nie zostało
złamane.  Po 15 minutach zjawiła się policja, by
sprawdzić co się dzieje. Ostatecznie nie przerwano
happeningu. We wrześniu odbyło się kolejne  picie
herbaty z udziałem już 50 osób. Mamy nadzieję,
że jak tylko zrobi się cieplej weekendowe picie
herbaty na placu w Smolewiczach stanie się tradycją, która będzie jednoczyć ludzi.

• Svetlana Lappo postanowiła zrobić coś dla bezdomnych zwierząt. Problem ten dla władz nie
istnieje. Nie ma żadnych programów, a świadomość społeczna jest bardzo niska. Svetlana postanowiła swoją akcją zwrócić uwagę Białorusinów
na los bezdomnych kotów, psów i innych domowych zwierzaków.   Zorganizowała w październiku kampanię „Daj im szansę”. Celem imprezy  
była chęć  zwrócenia uwagi opinii publicznej  na
problem porzuconych zwierząt, sterylizacji ich w
jak najbardziej humanitarny i skuteczny sposób
oraz ograniczenia ich liczby. W akcji udział wzięło ponad 30 wolontariuszy, grup muzycznych z
różnych miast Białorusi. W trakcie kampanii zachęcano odwiedzających do obejrzenia ekspozycji zdjęć, na których zilustrowane były problemy
bezdomnych zwierząt   w Homlu. Odbywały się
jednocześnie konkursy dla dzieci, można było
zaadoptować takiego   bezdomnego kota czy psa,
który potrzebował nowego domu, były darmowe
porady lekarzy weterynarii. Zorganizowano zbiórkę pieniędzy na sterylizację bezdomnych zwierząt.
W czasie tej imprezy odbywały się mini szkolenia
na temat rozwiązywania różnych problemów, które mogą przydarzyć się każdemu, kto ma swojego
Filming is fun! Medieval tournament
zwierzaka. Akcja była całodniowa, a wieczorem
wszystkie   zwierzęta przeznaczone do adopcji • Ina Kasjan i Olga Osipova zrealizowały wspólny
projekt, Olga i Ina mieszkają w Berezie Kartuskiej,
znalazły swój dom.
w której znajduje się zabytkowy klasztor zgroma• Andrej Ermolenko założył sobie, że jego celem
dzenia Kartuzów. Dziś są to bardzo zaniedbane
będzie jest stworzenie parkingu niedaleko bloku
ruiny, a obie panie postanowiły zwrócić uwagę
na osiedlu na którym mieszka. To ułatwiłoby żylokalnej społeczności na to, że te ruiny nie musza
jedynie straszyć miejscową ludność, a mogą stać
się magnesem przyciągającym turystów. Zorganizowały, we współpracy ze szkołami w mieście,
pokaz rycerski niedaleko ruin. Pokaz był połączony z konkursami i zabawami dla dzieci i młodzieży. Impreza odbyła się w niedzielę, co pozwoliło
uczestniczyć w tym wydarzeniu całym rodzinom.
Niestety władze lokalne nie tylko nie pomogły, ale
wręcz piętrzyły trudności przed naszymi liderkami. Pokaz był zaplanowany na październik, ale z
powodów niezależnych od naszych liderek odbył
się dopiero w listopadzie. Listopadowa pogoda nie
sprzyjała tej plenerowej imprezie.
Collecting signatures for a parking lot
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i w jaki sposób łamane są prawa Białorusinów.
W przypadku Pavla  podczas projektu położyliśmy
akcent na jego rozwój osobowy i to nam się udało. Pavel zorganizował także spotkanie z młodymi
rodzicami, mającymi dzieci w przedszkolu, i tam
przeprowadził seminarium na temat praw dziecka.

• Aleksandr Kovaliov, student prawa na Uniwersytecie w Homlu, uczestnik naszych wcześniejszych
projektów, zorganizował wydarzenie, pod tytułem „Step Up - Krok do Przodu”, czyli czas dla
dzieci   Wszystko zostało przeprowadzone przez
młodych ludzi, uczniów i studentów z Homla
i Mińska. Cała impreza była dwudniowa i składała się z koncertu charytatywnego, którego dochód
przeznaczony został dla dzieci z domów dziecka
oraz z imprezy dla dzieci, polegającej na uczeniu
się przez zabawę. Dzieci pod kierunkiem trenerów edukacji nieformalnej zdobywały wiedzę za
pomocą gier wideo, quizów, konkursów i innych
technik interaktywnych. Szerzono również wiedzę o prawach dziecka. Cała akcja zorganizowana
była przy współpracy „ Cinema-cafe” w Homlu.

• Tatiana Smotkina – celem projektu Tatiany była
rejestracja organizacji pozarządowej dla kobiet.
Organizacja ta miałaby podnosić poziom wykształcenia wśród kobiet białoruskich w okolicach
Witebska. Postanowiła ona wykorzystać do tego
celu sieć bibliotek. Początkowo wszystko układało się bardzo dobrze, zebrała uczestniczki, ustaliły
one wspólnie cele, ale organizacja nie jest jeszcze
zarejestrowana, bo proces ten utknął w biurokratycznej machinie poszczególnych urzędów. Ciągle
czekamy na rejestrację.

• Marina Kovaliova, studentka prawa i członek
Kliniki Prawa na Uniwersytecie w Nowopołocku,
postanowiła usprawnić pracę takich Klinik.
Problem polegał na tym, że chociaż formalnie
kliniki te na uniwersytetach białoruskich
tworzą coś na kształt sieci, to pracują od siebie
niezależnie, będąc jednocześnie uzależnionymi
od władz uniwersyteckich. Brak jakichkolwiek
kontaktów pomiędzy studentami pracującymi
w klinikach, brak wymiany doświadczeń. Marina
zorganizowała seminarium dla koordynatorów
takich klinik, aby rozpocząć dyskusję na
temat :„Perspektywy działalności klinik prawa
w Białorusi”. Jednocześnie przeprowadzono
trening na tematy prawne, dzielono się dobrymi
przykładami pracy i ciekawymi rozwiązaniami.
Seminarium to było pierwszym w planowanym
przez Marinę cyklu podobnych spotkań.

• Igor  Sołowiow jest członkiem związku zawodowego w Homlu. Związek ten koncentruje się na
obronie praw pracowniczych, ale równie   ważna
jest działalność edukacyjna i społeczna (organizacja wolnego czasu). Igor, wraz z innymi aktywnymi i młodymi działaczami związku, postanowił
zorganizować cykl spotkań, których celem było
wzmocnienie umiejętności liderskich. Do współpracy zachęcili znajomego psychologa oraz skorzystali z materiałów prezentowanych przez ekspertów MTO podczas pobytu lokalnych liderów
w  Nowym Sączu.Wyszli oni z założenia, że aby
zachęcić do wstępowania do zwiazku innych aktywnych członków społeczności lokalnej muszą
sami być bardziej przekonywujący. Spotkania te
są poczatkiem większego cyklu warsztatów i seminariów, które maja pomóc liderom w ich pracy.

• Nadezhda Makhveenia – z zamiłowania artystka,
z zawodu architekt, z potrzeby serca społecznica – postanowiła ożywić miejscowość w której
mieszka. Jest to wioska w której nic się nie dzieje,
młodzi ludzie nie mają żadnych propozycji spędzenia wolnego czasu. Zmuszeni są do spędzania
go w domu, co nie sprzyja budowaniu więzi. Nadezhda postanowiła wspólnie z sąsiadami wyremontować stary klub we wsi i zorganizować zajęcia plastyczne dla mieszkańców wsi (w każdym
wieku). Rezultaty tych warsztatów, w postaci prac
plastycznych, pokazała na wystawie, która cieszyła się ogromnym powodzeniem i stała się okazją
do spotkania mieszkańców w jednym miejscu, co
na pewno sprzyja budowaniu poczucia lokalnej
wspólnoty.

• Aleksandra Vasilievich postanowiła zarejestrować
organizację dla kobiet w Białorusi. Organizacja ta
miałaby na celu pomoc kobietom, które borykają
się z przemocą domową i wszechobecną nierównością kobiet i mężczyzn. Nierówność ta często
jest akceptowana społecznie. Niestety władze ciągle opóźniają proces rejestracji. Obecnie organizacja ciągle nie ma jeszcze osobowości prawnej.
• Aleksandr Vulolov, zapalony cyklista, zorganizował niedzielne rajdy rowerowe dla małych
i dużych mieszkańców Rechitsy. Mieszkańcy tego
miasta borykają się z problemem braku ścieżek
rowerowych, poza tym rowerzyści często łamią
przepisy i narażają się na niebezpieczeństwo na
ulicach. Aby uwrażliwić ich na ten problem, Sasza zorganizował dwa rajdy rowerowe dla całych
rodzin. Jeden w październiku, drugi w listopadzie.
Podczas tych rajdów młodsi uczestnicy imprezy
uczestniczyli w quizach wiedzy o prawidłowym

• Pavel Kravczenko to młody, nieśmiały człowiek,
który zaangażował się w obronę praw człowieka
na Białorusi. Robi to głównie za pomocą komputera, rozsyłając listy informujące o tym gdzie
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• Elizavieta Efimova zorganizowała w Mińsku przed
głównymi Uniwersytetami, akcję informacyjną dla
studentów w formie happeningu. Akcja ta dotyczyła
wolności wyboru organizacji studenckiej, do której
człowiek może wstąpić podczas studiów na uczelni
wyższej. Problem polega na tym, że oficjalnie
nikt nie zabrania nikomu wstępować do różnych
organizacji, ale tez nikt nie informuje studentów
o tym że istnieje więcej niż jedna, wspierana przez
władze. Elizavieta rozdawała ulotki, rozwieszała
plakaty, rozmawiała ze studentami. Wraz
z grupą wolontariuszy organizowali te akcje przed
innymi uniwersytetami, niż te na których studiują,
bo uczestnictwo mogłoby stać się podstawą
relegowania z uczelni.

korzystaniu z dróg publicznych w bezpieczny dla
rowerzysty sposób.
• Sergiej Magonov, adwokat z Kobrynia, wykorzystał swoja wiedzę i doświadczenie do ożywienia
gospodarstw agroturystycznych w okręgu brzeskim. Postanowił on powołać do życia organizację, której głównym celem ma być promocja
agroturystyki. Aby wypromować projekt i organizację postanowił zorganizować we wrześniu seminarium w Beloozersku. Na spotkanie przyszło
wielu okolicznych rolników zainteresowanych
tematem. Rezultatem  tego projektu było również
zebranie wiedzy i porad dla chcących rozpocząć
działalność agroturystyczną. Zbiór tych „dobrych
rad” został wydany w formie poradnika prawnego.
W listopadzie doszło do spotkania przedstawicieli
tej organizacji z przedsiębiorcami w Mińsku, na
którym próbowano ich zachęcić do zaangażowania się w agroturystykę. Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy ze Stowarzyszeniem
Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Rozmowy te
będą kontynuowane.  Sergiej korzystał z doświadczeń polskich przedsiębiorstw agroturystycznych,
takich jak Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Augustowie, który osobiście odwiedził.
• Anna Konachovich zrealizowała projekt, który miał na celu współpracę pomiędzy hostelami
zlokalizowanymi w euroregionie Bugu. Zamierzała ona zorganizować trójstronny okrągły stół
organizacji turystycznych z tego euroregionu.
W rezultacie udało jej się zorganizować dwustronne białorusko – ukraińskie spotkanie, gdyż polscy
uczestnicy nie otrzymali wiz białoruskich. Spotkanie to ma być początkiem cyklu działań skierowanych na ożywienie turystyki nadbużańskiej

Presentations at the final seminar in Nowy Sacz

Na przełomie listopada i grudnia w Nowym Sączu
odbyło się 5.dniowe seminarium podsumowujące
projekt. Składało się na nie: prezentacja własnych
projektów; analiza tych projektów; zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym, mediami i sponsorami; wymiana doświadczeń; planowanie strategiczne;
ewaluacja i rozdanie dyplomów.

• Oleh Filenia zorganizował spotkanie założycielskie i przygotował dokumentację konieczną do
rejestracji organizacji pozarządowej o profilu ekologicznym.

Budowa społeczeństwa obywatelskiego oparta jest
głównie na lokalnych działaniach, które powinny
służyć ludziom. Projekt nasz uwzględniał swobodną
wymianę poglądów oraz budował bezpośrednie więzi międzyludzkie. Dzięki niemu powstało 18 modelowych działań angażując ok. 500 osób na Białorusi.
Osoby te oraz niezliczona rzesza ich kolegów, członków rodzin, sąsiadów itp. zaczęła proces budowania  
społeczeństwa opartego na wspólnych działaniach,
co niewątpliwie przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości społecznej, świadomości obywatelskiej
i poczucia wolności.
Dziękujemy programowi Polska Pomoc MSZ za
wsparcie udzielone temu projektowi, który pomógł
Białorusi w duchu Unii Europejskiej, a jednocześnie
w najlepszy możliwie sposób promował Polskę wśród
obywateli tego kraju.

“You are free to choose”
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Клуб Локальных Лидеров
Цель проекта заключалась в подготовке группы
молодежи из 22 человек со всей Беларуси к
роли местных лидеров, которые должны были
провести мероприятия для собственного развития
и
укрепления
взаимного
сотрудничества.
Обученные участники по возвращении на
родину организовывали сограждан для создания
гражданского общества путем проведения
местных мероприятий. Во время этого проекта:

В июле прошла серия семинаров в Новом Сонче,
которая длилась на протяжении девяти дней и была
проведена четырьмя польскими преподавателями
и одним беларусским специалистом – Светланой
Драхаловой.
День 1: Презентация программы. Интеграционные
семинары. Интерактивные методы общения:
обсуждение, проведение дискуссий по пунктам,
дебаты, групповые дебаты, различные методы
группового принятия решений. Общее создание
правил работы в группе.

• мы обучили группу из 22 молодых лидеров как
создать план собственного развития (ПСР) и
план местных действий (ПМД);
• помогли им осуществить местные мероприятия
(сентябрь-ноябрь 2010 года), в которых приняло
участие около 500 человек;
• создали сеть под названием Клуб Локальных
Лидеров, которая поддерживает их инициативы,
основанные на взаимопомощи и консультациях
местных и иностранных специалистов;
• мы контролируем деятельность Клуба путем
наставничества в сети Интернет и путем
пребывания членов Клуба в г. Новый Сонч с
конца ноября по начало декабря 2010 года.

Consultations with chosen mentor, Bruno Vastmans

В марте наш партнер в Беларуси объявил
конкурс для НПО в сети Интернет. Приглашения
были высланы организациям-партнерам и
другим заинтересованным лицам, а также всем
организациям, которые имеются в базе данных
Малопольского Товарищества Освятовего (МТО)
и Гомельского Демократического Форума (ГДФ).
Целью конкурса был отбор 22 участников. Были
приняты во внимание следующие критерии:
возраст до 35 лет, место проживания / проведения
мероприятия – участники должны были быть
из разных регионов страны, как из городов,
так и из сельской местности, документальное
подтверждение принадлежности к общественной
организации. К нам поступило около 80
предложений.

День 2: „Роза ветров”: мое место в моем
ближайшем окружении. „Вместе на острове”: мое
место в местном обществе. Анализ собственных
потребностей.
День 3: Диагностика потребностей местного
общества: мы учимся творчески смотреть на
окружающую среду и формулировать цели,
которые мотивируют общество к действию.
Определение происходящих в Беларуси правовых
проблем, касающихся НПО. План Собственного
Развития (ПСР)
День 4: Посещение трех местных неправительственных организаций, действующих в различных
направлениях, чтобы показать широкий спектр
возможностей
для
социальных
действий.
Организации были выбраны в соответствии с
интересами участников.
• Общество им. Брата Альберта – осуществляет
сообщество и приют для бездомных;
• Общество „Sursum Corda” - осуществляет
различные акции, основанные на  волонтерской
помощи;
• Фонд „Мада” – проводит реабилитационные
занятия для детей и взрослых, страдающих

Discussions of strategy at Nowy Sacz workshop
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и Планы Местных Действий до конца сентября.
19 участников провели 18 проектов и приняли
участие в заключительном семинаре.

аутизмом.
В конце дня было проведено интерактивное
занятие с использованием барабанов.

Далее следуют осуществленные ими проекты:

День 5: Посещение неправительственных организаций в Кракове (на таких же самых условиях).

1. Алексей Бурносенко запланировал две акции
для сохранения традиций и культурного наследия
Беларуси. Он организовал „Вечер национального
танца”, пригласил музыкантов и желающих
выучиться старинным танцам Беларуси. Он
организовал также лагерь на берегу озера для
семей, в котором проходили семинары по театру,
музыке и танцам.

• Салезианский Волонтариат Миссионерский
„Молодежь мира”
• Фонд
христианской
культуры
„Знак”,
который работает совместно с различными
учреждениями в Республике Беларусь;
• Институт исследования цивилизаций при
Высшей Европейской Школе им. К. Тишнера,
как пример хорошо функционирующей
студенческой организации.
День 6: Доработка анализа собственных потребностей и потребностей местного общества на
основе опыта, полученного в ходе посещения
организаций в г. Новый Сонч и Краков. Создание
набросков для Плана Местных Действий (ПМД).
День 7: Как создать команду для эффективной
реализации общих целей? Поиск членов команды
и волонтеров. Создание имиджа организации и
пропаганда своей деятельности. Как поступать
в случае расхождений интересов, потребностей,
мнений? Элементы проведения переговоров.

Traditional music by the lake

2. Виталий Амялькович организовал рокконцерт в Слуцке с участием пяти местных
групп, известных в Беларуси, и музыкантов из
Солигорска, Минска. Цель этого мероприятия
заключалась в активизации местного общества
и в доказательстве, что даже один человек
может сделать что-то интересное. Концерт имел
большой успех, и организаторы готовят еще одно
аналогичное мероприятие.

День 8: Стратегическое планирование. Правила
подготовки доклада в сети он-лайн и в письменном
виде. Выбор индивидуального наставника онлайн (каждый мог выбрать наставника из числа
трех специалистов, так как успех проекта основан
на тесном сотрудничестве между участниками и
специалистами). Индивидуальные консультации
с выбранным наставником. Оценка семинара.
Вручение сертификатов об участии.

3. Михаил Хвядченя провел в маленьком городке
Смолевиче, под Минском, акцию под названием
“Big Tea Party on the Square” Большое чаепитие на
площади. Целью этой акции был протест против
политики местных органов власти, которая не
организовывает досуг молодежи в Смолевичах.
Абсолютное бездействие преобладает в городе и
тем самым подталкивает молодых людей уезжать
из городка в Минск или также бездействовать,
и чаще всего не имеют никаких других идей
для проведения досуга, чем пить водку или
пиво. Первая акция состоялась в августе и в ней
первоначально участвовали 15 человек, которые
со своими термосами с чаем и печеньем начали
мероприятие. Все участники принесли обычные
домашние керамические чашки, а не пластиковые
стаканчики, из которых обычно пьют алкоголь.
Как только началось чаепитие к ним сразу же
подошел милиционер и потребовал, чтобы они

9 день: Выезд в Варшаву. Посещение Фонда
Образования для Демократии, специально
выбранного в связи с большим опытом
сотрудничества между беларусскими и польскими
организациями.
Исходя из опыта предыдущих лет мы знали,
что в бывших социалистических странах
молодые лидеры более заинтересованы в
участии в мероприятиях, связанных с созданием
гражданского общества; и это подтвердилось в
нашем проекте. Все участники были в постоянном
контакте с выбранными наставниками онлайн. Участники проекта примерно раз в месяц
предоставляли информацию об их продвижении
в своих проектах. Мы были с ними в контакте
по электронной почте и по телефону. Участники
представили свои Планы Собственного Развития
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освободили городскую площадь, но как оказалось
никакой закон не был нарушен. Через 15 минут
прибыла полиция для выяснения обстоятельств. В
конце концов, мероприятие не было прервано. В
сентябре было проведено такое же мероприятие,
но с участием уже 50 человек. Мы надеемся, что,
как только станет теплее, чаепития по выходным на
главной площади в Смолевичах станет традицией,
которая объединит людей.

5. Андрей Ермоленко поставил для себя целью
создание автостоянки возле жилого дома, в
котором он проживает. Это бы упростило жизнь
как владельцам автомобилей, так и другим
жителям дома. Для реализации этой идеи Андрей
организовал группу добровольцев, собрал подписи
соседей для местных властей. Перед акцией
сбора подписей, Андрей подготовил письма ко
всем жителям, в которых он подробно объяснил,
почему постройка автостоянки облегчит жизнь
владельцев легковых автомобилей и других
жителей. Письма опустил в почтовые ящики, и
позже собрал подписи жителей, тем самым дав
время на обдумывание. Большинство соседей
согласились с идеей и подписали петицию
Андрея. На данный момент это дело находится
в подвешенном состоянии, так как пока решение
не принято городскими властями. Андрей
организовал это мероприятие, чтобы напомнить
людям, что вместе они могут добиться чего-то.
Кроме того у многих участников акции появился
интерес к общественной работе.

4. Светлана Лаппо решила сделать что-то для
бездомных животных, так как власть ничего

6. Инна Касьян и Ольга Осипова провели
совместный проект. Ольга и Инна живут в
городе Береза-Картузская, в котором находится
исторический
картезианский
монастырь.
Сегодня это забытые неухоженные руины, и эти
девушки решили обратить внимание местной
общественности на то, что это историческое
место могло бы стать центром для посещения
туристов. Они организовали рыцарское шоу
рядом с руинами в сотрудничестве с городскими
школами. В шоу были проведены конкурсы и
игры для детей и подростков. Мероприятие
состоялось в воскресенье, благодаря чему смогло
привлечь целые семьи. К сожалению, местные
власти не только не оказали помощь, но и создали
препятствия для проведения мероприятия.
Шоу было запланировано на октябрь, но по не
зависящим от наших лидеров обстоятельствам,
состоялось только в ноябре, когда погода была не
благоприятной.

“Big Tea Party on the Square” being filmed

не предпринимает в этом направлении. Не
существует никаких программ в этой области,
а осведомленность общественности находится
на очень низком уровне. С помощью своей
акции Светлана решила привлечь внимание
беларуссов к судьбам бездомных кошек, собак и
других домашних животных. Для этого в октябре
Светлана организовала кампанию „Дайте им
шанс”. Целью мероприятия было привлечение
внимания общественности к проблеме брошенных
животных, стерилизации их самым гуманным и
эффективным способом с целью сокращения их
количества. В акции, приняло участие более 30
волонтеров, музыкальных групп из разных городов
Беларуси. Во время кампании, посетителям было
предложено посмотреть выставку фотографий,
которые отображали проблемы бездомных
животных в г. Гомеле. Проводились также
конкурсы для детей, можно было также забрать
домой животного из приюта, которое нуждается
в новой семье, проводились бесплатные
консультации ветеринаров. Был организован сбор
средств для стерилизации бездомных животных.
Во время этого мероприятия состоялись минисеминары по решению различных проблем,
которые могут случиться с каждым, кто имеет
домашних животных. Акция проходила в течении
целого дня, а к вечеру все бездомные животные
нашли свой новый дом.

School children in traditional Belarusian costumes
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нарушения права беларуссов. В наш проект
Павел был взят из резервного списка, так как
трудно было во время интервью выявить у него
необходимые для лидера качества. В случае с
Павлом во время проекта мы сделали акцент на его
личное развитие и нам это удалось. Павел также
организовал встречу с молодыми родителями,
дети которых посещают детский сад, на которой
провел семинар, касающийся прав детей.

7. Александр Ковалев, студент юридического
факультета университета в г. Гомель, участник
наших предыдущих проектов, организовал акцию
под названием „ Step Up» (Шаг вперед) или
время для детей. Все было проведено благодаря
молодежи и студентам из Гомеля и Минска. Все
мероприятие проводилось в течении двух дней
и состояло из благотворительного концерта
и детского мероприятия, заключающегося в
обучении детей с помощью игр. Доходы от
акций были предназначены для детей из детских
домов. Дети под руководством тренеров получали
неформальное образование с помощью видео игр,
викторин, конкурсов и других интерактивных
методов. Также предоставлялась информация
о правах детей. Вся акция была организована в
сотрудничестве с „Кино-кафе” в Гомеле.

11. Смоткина Татьяна – целью ее проекта была
регистрация НПО для женщин. Цель этой
организация состоит в повышении уровня
образования беларусских женщин в окрестностях
г. Витебска. Татьяна решила использовать
для этой цели сеть библиотек, где провела
собрание участниц, обсудили совместные цели.
Но на настоящий момент организация еще не
зарегистрирована из-за бумажной волокиты. Мы
все еще ждем регистрации.

8. Марина Ковалева, студентка юридического
факультета и член Юридической клиники
при Университете в Новополоцке, решила
улучшить работу таких клиник. Проблема
состояла в том, что формально эти клиники в
университетах Беларуси создают сеть, но в то
же время, работают независимо друг от друга и
зависят от университетских властей. Отсутствие
сотрудничества между студентами, работающими
в таких клиниках, обуславливает отсутствие
обмена опытом. Марина провела семинар для
координаторов из этих клиник для обсуждения
такой темы „Перспективы юридических клиник в
Беларуси”. В то же время проводилось обучение
по правовым вопросам, обсуждались примеры
хорошей работы и интересных решений.
Этот семинар для Марины был первым в
запланированной серии подобных встреч.

12. Игорь Соловьев является членом Профсоюза
в Гомеле. Союз этот ориентирован на защиту
прав трудящихся, но не менее важным является
образовательная и социальная деятельность
(организация свободного времени). Игорь вместе
с другими активными молодыми членами союза
решил организовать ряд встреч, целью которых
было укрепление лидерских навыков. Для этого
они пригласили к сотрудничеству знакомого
психолога, а также использовали материалы,
предоставленные специалистами МТО из Нового
Сонча во время проведения проекта. Они пришли
к выводу, что в целях поощрения вступления в
профсоюз новых членов общества, организаторы
должны быть более убедительны. Эти встречи
являются началом большой серии рабочих
совещаний и семинаров, которые должны помочь
лидерам в своей работе.

9. Надежда Махвееня – по увлечениям –
художница, по профессии – архитектор, решила
возродить свое село, в котором не организован
досуг жителей. Люди свободное время проводили
дома, лишая себя радости общения. Надежда
решила совместно с соседями сделать ремонт
старого клуба в деревне и организовать классы
искусства для сельского населения (всех
возрастов). Результаты этих занятий, в виде
художественных работ, были представлены
на выставке, которая пользовалась огромным
успехом. Выставка собрала жителей вместе,
что, безусловно, способствует чувству единения
людей.

13. Александра Василевич приняла решение о
регистрации организации для женщин в Беларуси.
Целью этой организации было оказание помощи
женщинам, которые сталкиваются с насилием в
семьях и всеобщего неравенства между мужчиной
и женщиной. Это неравенство часто принимается
обществом. К сожалению, власти по-прежнему
задерживают
процесс
регистрации
этой
организации. В настоящее время организация еще
не имеет статуса юридического лица.
14. Александр Вуколов, страстный велосипедист,
организовал велопробег в воскресенье для
детей и взрослых города Речицы. Жители этого
города сталкиваются с проблемой отсутствия
велосипедных дорожек, что приводит к нарушению
правил дорожного движения, и подвергают себя

10. Павел Кравченко - молодой застенчивый
человек, который принимал участие в защите
прав человека в Беларуси. Делает он это главным
образом с помощью компьютера, рассылая
информационные письма, в которых описываются
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студенческие общественные организации, но
никто не информирует студентов о том, что кроме
единственной организации под патронажем
государства, существует большое количество
других студенческих организаций. Елизавета
раздавали листовки, развешивала плакаты,
общалась со студентами. Вместе с группой
волонтеров они организовали такие акции перед
теми университетами, студентами которых они не
являются, потому что принятие участия в таких
акциях может стать основой для исключения из
университета.

опасности на улицах. Для привлечения к этому
вопросу общественности Саша организовал два
велопробега для участников всех возрастов. Одно
прошло в октябре, второе – в ноябре. В ходе этого
мероприятия дети участвовали в викторине на
знание правил дорожного движения и безопасных
способов передвижения велосипедистов.
15. Сергей Магонов, адвокат из Кобрина,
использовал свои знания и опыт в возрождении
агротуристических хозяйств Брестской области.
Он решил создать организацию, главной целью
которой является развитие агротуризма. Для
осуществления проекта он решил организовать
семинар в сентябре в Белозерске. На встречу
пришло большое количество местных фермеров,
заинтересованных этой идеей. Результатом
этого проекта было также предоставление
информации и советов для желающих начать
бизнес в агротуризме. Эти „полезные советы”
были изданы в виде юридического справочника.
В ноябре состоялась встреча представителей
организации с предпринимателями Минска, на
которой были проведены попытки привлечения
их к агротуризму. Встреча была организована в
сотрудничестве с Ассоциацией малых и средних
предприятий. Эти переговоры будут и далее
продолжены. Сергей использовал опыт польских
агротуристических предприятий, таких как
Консультативный сельскохозяйственный центр в
Августове, которые он лично посетил.

“Watch what you step in!”

В конце ноября, начале декабре в Новом Сонче
состоялся 5-ти дневный семинар подведения
итогов по проекту. Он состоял из: презентаций
собственных проектов, анализа этих проектов,
принципов
сотрудничества
с
местным
обществом, СМИ и спонсорами, обмен опытом,
стратегического
планирования,
оценки
и
вручения дипломов, а также расчет и возмещение
затраченных средств.

16. Анна Конахович осуществила проект, который
направлен на трансграничное сотрудничество
хостелов, расположеных в Еврорегионе «Буг».
Она планировала проведение «круглого стола»
для туристических организаций с трех сторон
Еврорегиона. В результате, ей удалось организовать
двустороннюю беларусско - украинскую встречу,
потому что польские участники не получили визы
в Беларусь. Эта встреча положила начало циклам
действий, направленных на возрождение туризма
в этом регионе.

Строительство гражданского общества базируется
в основном на местных акциях, которые должны
служить народу. Наш проект учитывал свободный
обмен мнениями, а также создавал контакты
между людьми. Благодаря этому проекту было
проведено 18 акций с участием около 500 человек
в Беларуси. Эти лидеры с их коллегами, членами
семей, соседями и т.д. начали процесс создания
общества, основанного на проведении общих
мероприятий, которые, несомненно, способствуют
развитию социального предпринимательства,
гражданского самосознания и чувства свободы.

17. Олег Филеня организовал учредительское
собрания
и
подготовил
документацию,
необходимую
для
регистрации
НПО
экологического профиля.
18. Ефимова Елизавета организовала совместно
с волонтерами информационную кампанию
для студентов перед главными университетами
города Минска. Эта акция была направлена на
свободу выбора студенческих организаций, в
которые студент может вступать во время учебы
в университете. Проблема состоит в том, что нет
официального запрета на вступление в различные

Благодарим программу Polska Pomoc МИД за
поддержку этого проекта, который помог
Беларуси в духе Европейского Союза, а также
представил Польшу с лучшей стороны перед
гражданами этой страны.
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OTHER MTO ACTIVITIES
II. Fostering Youth and Community Activism in
Azerbaijan, Georgia and Ukraine

respects we feel we were quite successful. Because
this third level training had never been done before in
our network, MTO felt that it was necessary to invite
a trainer from the PA headquarters in Minneapolis.
Not only was Michael Kuhne an adaptable trainer
with original methods and contagious enthusiasm, but
he also voluntarily made a site visit to Azerbaijan on
his own.

This project, begun in 2009, focused on three
countries which are in varying stages of transition
and crisis. Ukraine continues to struggle with its
economic crisis. Georgia is still suffering the effects
of the 2008 armed conflict with Russia and political
instability at home. The plight of the IDPs remains
overwhelming in such a small country. The situation
in Azerbaijan remains much the same with no major
changes in the severe regime’s policy towards its own
citizens (the repression of journalists and activists)
and restrictions on NGOs, nor towards the limbo in
Nagorna Karabagh.   The final phase of the project
was devoted to monitoring Public Achievement (PA)
activities both in-person (in Ukraine) and on-line. It
also included PA training for experienced mentors
from Georgia and Azerbaijan.
PA monitoring in Ukraine: In March we visited
new PA groups in Crimea (Simferopol, Bakhchisaray, Tankovoye and Sokolinoye) as well as groups in
Belgorod Dniestrovski and Odessa.  These PA groups
were created as a result of the training for mentors run
by the new trainers. A small PA meeting for Azeri
and Odessa PA leaders took place in March 2010 in
Odessa. There are several excellent PA mentors in the
region who are now trainers and who have successfully prepared a new generation of PA mentors.

Michael Kuhne in action

The participants and Julie and Ala from MTO worked
together with Michael to examine and enhance
the PA experience.   One afternoon was devoted to
presentations of PA work and individual PA groups in
each country. Special emphasis and discussion was
placed on what made the work “PA” as opposed to
just “good” or “useful”.  The aim was to get at and
define the democratic values that underlie the work
so that participants could understand that they are
being active citizens.  On the last day the entire group
visited the PA sites in Gori and other IDP settlements.
This gave the Georgians the opportunity to share not
only their work, but the details of their complicated
situation. It was a learning experience for all.

Georgian PA mentors deep in discussion

PA training for experienced mentors: A 4-day
conference and training was held in March in Tbilisi,
Georgia for 15 Georgian and 12 Azeri participants. The
event had several goals: to deepen and strengthen the
PA experience and create a system for ongoing mentor
support in each of the existing PA “hubs” (Tbilisi,
Ganja and Mingachevir).   We also hoped to foster
cooperation amongst mentors and PA groups within
each country as well as across the border. In both

“Theatre of the oppressed”
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Evaluation:

The remaining two and a half days of work were
intense and active. Michael led the group through an
integrated set of core concepts and the basic tenets
of PA using “Theatre of the Oppressed” followed by
discussions. Most effective was the use of a method
called “One-on-One”.  After first modeling this with
Ala to elicit self-interest and learn how the other
person sees the world and his/her role in it, each
participant was encouraged to do 5 “One-on-One’s”
within the group in the evenings or during lunch. This
structured form of conversation forged lasting bonds
within the group and will help make PA sustainable in
the two countries. Time was also spent planning not
only future cooperation, but also a system of support
for existing mentors. Both sides expressed concrete
interest in working cross-border (after all Ganja and
Tbilisi are only a 5 hour bus ride apart).

We are now looking forward to the next steps.  
Generally our PA work has followed a pattern of
training for mentors (first level), then supporting the
mentors in action and monitoring the new PA groups.
This enables us to choose the most active and devoted
mentors – those who “get it” and want to continue and
share – as participants in the train-the-trainers model
(second level).  This was the first time we embarked
upon the third level of preparing mentors to support
one another and put a system into place to make PA
truly sustainable.
Over these past 13 months we have been able to fairly
accurately assess the “state of PA” in each of the three
target countries (Ukraine, Georgia and Azerbaijan).
PA has taken on a life of its own in Azerbaijan. There
are well-organized and highly trained mentors who are
regularly training and sharing PA with new mentors.
As a result, the Azeris were in the best position to
benefit from the third level training.  In fact, we firmly
believe that they are prepared and willing to share this
experience across borders. This is a very positive
sign for both PA and the region. It also shows more
local ownership.
PA in Ukraine has had mostly positive results in the
regions.  In Kharkov, where the “oldest” PA mentors
are, PA has flourished and was even used to create
Centers for Active Youth in the greater Kharkov
Region. Interest in PA remains and it is used as
a tool in many youth initiatives. In Bakhchisaray,
a small but strong core group of PA mentors continues
to work and add new mentors and groups. Both were
extremely receptive to cooperating with Azeris and
to cooperating more strongly with other groups in
Azerbaijan as well as within Ukraine.

“One-on-One” method

Thanks to the preparations for the training and the
training in Tbilisi itself, we learned in greater detail
what and how the PA groups in Azerbaijan and
Georgia were working. During the site visits in the
Crimea and Odessa regions we had the opportunity to
meet with the new PA groups and reconnect with the
more experienced mentors. In the end we were very
satisfied with the PA work in the region.

Let’s stay in touch

We were most surprised by the progress of PA in
Georgia. Not only are they the newest to the program,
but they are also working in the most challenging
Visiting IDP settlements in Georgia
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III. We Are One

situations. It is far simpler to do PA in a classroom or
with kids, than to use it with adults to address serious
problems, such as those that face IDPs.  Our hope was
that it could empower them and give them the tools
to help themselves, rather than expecting and waiting
for the government to do everything.   While the
government will always remain a part of their vision
of any solution, we are finally seeing PA groups start
to do something on their own for their communities
instead of waiting. This was a lesson that the Azeris
both learned and came to respect during the brief 4
days in Tbilisi.   We have reason to believe that the
bonds that were made during this training will remain
and that slowly, slowly new cross border initiatives
will be born.  It is our intention as MTO to facilitate
this process within PA.

The project “We Are One” began in 2009, and was
immediately planned for 3 years. Over a period of 2
years 100 youngsters from Poland, Slovakia, Hungary,
Czech Republic and Ukraine searched in their own
towns for traces of Jewish tradition and culture in the
20th Century, and shared the results with their peers
and the local community.

International meeting of “We Are One”

In 2010, after a coordinator meeting in Budapest (January 2010), we organized 4 study-visits, each time
for 5 participants of each country. These visits took
place in Hungary (March 2010), Czech Republic
(April 2010), Slovakia (September 2010) and Ukraine (October 2010).
In addition to these study-visits, several different
activities were organized in each country. We had
exhibitions (e.g. ”Jehudim - Jarosławskie Dzieci
Abrahama”, November 4-15,   Jaroslaw, Poland;
“Ocalmy od zapomnienia – The Jewish Cemetery of
Nowy Sacz”, March 19-31, 2010, Nowy Sacz, Poland
and October 7- 31, Kharkov, Ukraine), conferences
(e.g. “Maryan – Painter of the Dark Side of Human
Nature”, September 20, 2010 in the Gallery of the
“Former Synagogue” of the Regional Museum of
Nowy Sacz,   Poland); produced documentary films
(e.g. “Jewish addresses in Kharkov”; “We Are One
in Detva” and “Oshpitsin. Save from Oblivion”), had
a theatre-play in remembrance of the victims of the
Second World War, May 13, 2010, Kharkov, Ukraine;
produced an internet quiz for youngsters and lots and
lots more. Complete information about all activities
done within the project can be found on the website
www.weareone.org.pl.   “We Are One” is also on
Facebook!

Historical moment in Gori on Stalin’s train

We are thrilled to have received NED permission
to expand our activities within this grant thereby
deepening, strengthening and making PA more
sustainable. The PA Conference in Tbilisi in
March 2010 for Azeris and Georgians followed by
workshops for existing mentors accomplished both.
We would like to express our deepest gratitude to
NED for their flexibility, assistance and generous
support of this endeavor.
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Jesteśmy jednością

Until the present we have received support from the
European Commission – Europe for Citizens
(http://eacea.ec.europa.eu), Dutch Jewish
Humanitarian Fund (www.jhf.nl), Batory Foundation
(www.batory.org.pl) and the Polish Ministry of
Foreign Affairs (www.msz.gov.pl)

Projekt ten rozpoczął się w 2009 roku i od początku był planowany na trzy lata. W ciągu pierwszych
dwóch lat 100 młodych Polaków, Słowaków, Czechów, Węgrów i Ukraińców intensywnie poszukiwało w swoim otoczeniu śladów 20.wiecznej tradycji
i kultury żydowskiej, a następnie pokazało rezultaty
tych poszukiwań swoim rówieśnikom i lokalnej społeczności.

During the upcoming year the complete results of
the earlier years will be presented during so called
“WeAreOne-days” in each country. During these
“days”, visitors will   reflect upon the experiences
the participants of the 5 countries shared earlier with
one another. There will be exhibitions, documentary
films, guided city-tours, presentations, as well as
a poetry performance and theatre performances. We
shall prove that our recent history does not divide
people, but rather brings them together.

W 2010, po styczniowym spotkaniu organizacyjnym
koordynatorów w Budapeszcie, zorganizowaliśmy
cztery wizyty studyjne. W każdej z nich uczestniczyło
po pięć osób z każdego kraju. Wizyty te miały miejsce na Węgrzech (marzec), w Czechach (kwiecień),
na Słowacji (wrzesień) i na Ukrainie (październik).   
Oprócz tych wizyt w każdym kraju były organizowane różne działania:
• Wystawy (np. ”Jehudim - Jarosławskie Dzieci
Abrahama”, listopad, Jarosław, Polska; “Ocalmy
od zapomnienia – Żydowski Cmentarz w Nowym
Sączu”, marzec, Nowy Sacz, Polska oraz październik, Charków, Ukraina);
• Konferencje (np. “Maryan – Malarz Ciemnej Strony Natury Ludzkiej”, wrzesień,  galeria Muzeum
Regionalnego w dawnej synagodze, Nowy Sącz,  
Polska;
• Produkcja filmów dokumentalnych (np. “Żydowskie adresy w Charkowie”; „Jesteśmy jednością
w Detvie” oraz „Oshpitsin. Ocalić od zapomnienia”);

“Save from Oblivion” exhibit in Nowy Sacz

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

• Wystawienie sztuki teatralnej ku pamięci ofiar
II wojny światowej, maj, Charków, Ukraina;
• Opracowanie i przeprowadzenie internetowego
quizu dla młodzieży
• oraz wiele, wiele innych inicjatyw.

”This project has been funded with support from the
European Commission. This publication reflects the
views only of the author, and the Commission cannot
be held responsible for any use which may be made of
the information contained therein.”        

Visiting Jewish ghetto in Kharkov

Na stronie www.weareone.org.pl można znaleźć pełną informację o wszystkich wydarzeniach związanych z tym projektem. “We Are One” jest także na
Facebooku!
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IV. Green Triangle
The New Style Volunteers (NSV) Program was
presented to 22 participants (10 from Poland, 6 from
Belarus and 6 from Germany) during the workshop
in Nowy Sacz in July 2010, thanks to cooperation
amongst MTO (Poland), Gomel Democratic Forum
(Belarus) and Bildungswerk Sachsen der Deutschen
Gesellschaft e.V. (Germany).   The idea underlying
NSV is to foster a sense of social responsibility
amongst youth so that young citizens are not only able
to identify needs and problems in various situations,
but feel responsible for themselves and others.
Through the NSV Program they seek to solve these
problems by organizing themselves into strong active
volunteer groups which do not easily give up or lose
their motivation.

Do tej pory otrzymaliśmy wsparcie ze strony Komisji Europejskiej – Europa dla Obywateli (http://eacea.
ec.europa.eu), Jewish Humanitarian Fund (www.jhf.
nl), Fundacji Batorego (www.batory.org.pl) i Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.msz.gov.pl).
W zbliżającym się, trzecim roku trwania projektu,
podczas tzw. „Dni Jedności”, zaprezentujemy w każdym z uczestniczących krajów wszystkie rezultaty
uzyskane w poprzednich latach. Z okazji tych dni
zwiedzający będą mieli szansę zadumać się, przemyśleć i skomentować odkrycia uczestników we wszystkich pięciu krajach, które do tej pory były udostępnione tylko wewnątrz grupy. Będziemy organizować
odczyty, wystawy, pokazy filmów dokumentalnych,
wieczory poetyckie i przedstawienia teatralne oraz
oprowadzać wycieczki po miejscach pamięci w naszych miastach. Udowodnimy, że historia najnowsza
nie musi dzielić, lecz może łączyć ludzi.    

Following the July 2010 workshops, participants
created 10 informal NSV groups which included
200 volunteers. The range of their undertakings
was very wide: building a skate-park in Racice,
Belarus; organizing a Neighborhood Festival in
Radlin, Poland; a Day of Animals in Nowy Sacz,
Poland; an Educational Visit by Belarusian musicians
of popular music to Gdansk as well as a meeting of
the International Students Club (ISC) – “Dresden –
Kraków – Praga beyond borders” (which took place
in Dresden, Germany).

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

In November, program participants made a 7-day
study visit to the various NSV groups beginning
in Minsk (Belarus), continuing through Lipsk
(Germany) and ending in Krakow and Nowy Sacz
where there were parallel NSV Fairs.   In this manner
we shared experiences amongst Poles, Belarusians
and Germans, the youth were inspired by the bright
ideas of their peers and we were able to encourage
them to work for the betterment of civil society.
We would like to thank all the sponsors for their support.
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Zielony Trójkąt

V. Parent Teacher Associations in
in Azerbaijan, Georgia and Moldova.
Study Visit in Poland

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe z Nowego
Sącza, we współpracy z Gomel Democratic
Forum (Białoruś) oraz Bildungswerk Sachsen der
Deutschen Gesellschaft e.V. (Niemcy) przedstawiło
22 uczestnikom (10 osób z Polski, 6 z Białorusi i 6
z Niemiec) program New Style Volunteers (NSV).
Idea NSV polega na tym, aby młodzi obywatele sami
dostrzegali potrzeby i trudności, z jakimi borykają
się różne środowiska i poczuli się odpowiedzialni
nie tylko za siebie, ale również za innych. Przez
program NSV młodzi ludzie poszukują rozwiązania
danego problemu. Uczą się, jak się zorganizować, jak
stworzyć silną, aktywną grupę wolontariuszy i jak nie
stracić motywacji do działania.

Action

The goal of this project is to improve individual
public schools by involving parents and teachers
in the process and empowering them to create (or
activate existing) parent-teacher associations (PTAs)
at these schools.  The project consists of a Study Visit
for 14 Azeri, 8 Georgian and 3 Moldovan parents/
teachers/school administrators to learn about schoolbased NGOs; Meetings, trainings and seminars run
by participants for their peers to share what was
learned during the study visit to PL; Monitoring
and on-line consultations by MTO and Moldovan
colleagues;  Competition for best educational project
and the awarding of mini-grants; Mini-project
implementation; and an International School Plus
Fair and working conference for participants from
AZ, GE, MD and PL in Baku, Azerbaijan.  

Po warsztatach w Nowym Sączu (lipiec 2010) uczestnicy projektu utworzyli 10 nieformalnych grup NSV,
angażując 200 wolontariuszy. Wachlarz ich działań
był bardzo szeroki: budowaliśmy m. in.  skate-park w
Racicach (Białoruś),  organizowaliśmy Festyn Osiedlowy (Radlin, 11.09) i  Dzień Zwierząt (Nowy Sącz,
4.10), odbyła się Edukacyjna Wizyta białoruskich
nieklasycznych muzyków w Gdańsku (12-16.10) i
spotkania Międzynarodowych Klubów Studenckich
(ISC) – „Drezno – Kraków – Praga ponad granicami”
(Drezno, 15-16.11).
Uczestnicy projektu pojechali w listopadzie 2010
na 7.dniową wizytę studyjną, która polegała na odwiedzeniu grup NSV powstałych w trakcie projektu.
Wizyta zaczynała się w Mińsku (Białoruś), poprzez
Lipsk (Niemcy) i kończyła się w Krakowie i Nowym
Sączu, gdzie odbyły się równolegle targi NSV. W ten
sposób podzieliśmy się doświadczeniami polskimi,
białoruskimi i niemieckimi, zainspirowaliśmy młodzież świeżymi pomysłami kolegów i zachęciliśmy
ją do pracy na rzecz  społeczeństwa obywatelskiego.

Azeri coordinator and Georgian participant confirming cooperation

The study visit took place in November 2010 (with the
remaining activities scheduled for 2011). In keeping
with the goals of the project, two individuals (a parent
and a teacher or administrator) were chosen from
each participating school. Additionally, emphasis
was placed on schools and localities distant from
the capitals of Azerbaijan, Georgia and Moldova.
In Georgia there were participants from three IDP
schools in Poti, Zugdidi and Senaki as well as
two participants from Tbilisi. Two experienced
participants came from Speranta PTA in Cahul,
Moldova as well as another teacher from Balti. The
delegation from Azerbaijan was the largest with 7
schools including one from Baku.

The new skate-park in Racice

It was a very intense and varied 10 days designed
to expose the group to as many as possible different
education initiatives while at the same time giving
participants ample opportunity to share how such
topics or problems are addressed in each country.
There were heated discussions about systems,

Dziękujemy stowarzyszeniu „Wschodnioeuropejskie
Centrum Demokratyczne”, Program Partnerstwa
Transgranicznego za wsparcie tego projektu.
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standards, centralization versus decentralization, the
role of parents and PTAs. The Moldovan participants
from Speranta gave a concise overview of how and
why a PTA should be created and what it could do for
a small school. Their work was very inspirational to
the group, especially to those also starting from scratch
as they had. They also illustrated how innovative
educational programs can be integrated into school
life and also involve the larger community.

Since the follow-up work at home is an integral part of
the overall vision of the project, much time throughout
the visit was devoted to individual consultations on
creating a PTA (Parent Teacher Association) as well
as how to write a project, budget, implement and
evaluate. Although no drafts were submitted before
departure, MTO trainers had the opportunity to meet
with each pair more than once.  Without exception,
the projects were relevant, concise, possible, and
tailored to the individual communities where the
schools are located. We were very much impressed
by their enthusiasm and commitment.  The first step
was for participants to share their “Polish” experience
with colleagues back home.  We are very pleased to
have already received documentation from Tengiz
Chakaberia of Zugdidi, GE detailing the meetings he
organized.

Visiting ecological park in Rytro

Participants visited a wide range of schools (public/
private; large and small, preschool, elementary,
middle, and high schools, college and university).
They met with administrators, teachers and students
and were able to freely ask questions of all. After
brief introductions to the VILLAGE and Public
Achievement Programs, participants visited with
several groups of kids involved in these projects
(Primary School of Mochnaczka Wyżna, Primary
and Middle Schools in Jazowsko). They also were
exposed to the Montessori methodology and visited
two preschools using it (a public one in Nowy
Sącz and a private one in Krakow).   These latter
were probably the most enticing part of the project
and several participants have expressed interest in
pursuing one or more of them. The Ganja group is
actively pursuing how they can attend a Montessori
training and a representative from Tbilisi is going to
try to do the same.  We will remain in touch with them
specifically with regard to this endeavor.  Several have
also begun discussions with us and with the Moldovan
representatives of Speranta regarding getting PA and
VILLAGE programs spread to their schools.

Future project consultations

While the ideas for the projects may change once
participants return home and begin discussions with
their peers, some of the topics they wanted to focus
on are below.
• Encouraging school attendance in a remote village
school by employing parents so that kids will no
longer have to work to make money. (Agdam, AZ)
• Introducing Montessori into the school and
eventually opening a private Montessori preschool.
(Ganja, AZ)
• Improve hygiene through a long term program of
dramas, happenings, interactive events to promote
a holistic healthy school. (Lenkaren, AZ)
• Encourage girls to participate actively in sports in
a school and community where sports is usually
the realm of only boys. (Guba)
• Raise awareness of the danger of mines and
prevention of accidents related to mines in a border
area with Karabagh. (Fizuli, AZ)
• Support a school newspaper and children’s rights
program at a large inner-city school. (Baku, AZ)  

Sabina from Ganja shows off a Peep
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but we have seen that once the first barrier is crossed,
many tiny NGOs can really take off.

• Create an ecological park near school with
greenery and animals in a city with high levels of
mercury!  (Sumgait, AZ)
• Training for teachers in classroom management
and how to deal with aggression and classroom
misbehavior in an IDP school.  (Zugdidi, GE)
• Create a program of systematic screening of
children at school as a first step to promoting
a healthy lifestyle. (Poti, GE)

• Reduce youth vagrancy and unemployment
through job training and seed support for small
businesses in an IDP settlement “Military Town”.  
City authorities welcome the group in Nowy Sacz Town Hall
(Senaki, GE)
We would like to express our appreciation to the
• Improve involvement of parents at school through East-East Programs of Soros Foundation in Poland,
integrational activities for parents and teachers at Azerbaijan, Georgia and Moldova for making
this international cooperation possible and to
an IDP school. (Tbilisi, GE)
Mr. Charles Merrill for his ongoing support of such
• Organize Socratic Seminars, introduce PA to the initiatives.
Georgian school system and open a Montessori
Stowarzyszenia
rodziców
i
nauczycieli
preschool! (Tbilisi, GE)
w akcji – wizyta studyjna rodziców i nauczycieli
• Create an inclusion program focused on kids from z Azerbejdżanu, Gruzji i Mołdowy.
broken families (due to migration) – a serious
Celem całego projektu jest poprawa edukacji w wyproblem throughout Moldova. (Beltsy, MD)
branych szkołach poprzez przygotowanie grup rodziców, nauczycieli i dyrektorów do tworzenia i rejestracji nowych – lub do ożywienia już istniejących
– stowarzyszeń typu Parent-Teacher Association
(PTA). Takie organizacje mobilizują mieszkańców i
prowadzą do wzrostu przedsiębiorczości, samorządności i odpowiedzialności społecznej na poziomie
lokalnym.
Projekt składa się z następujących etapów:
• Wizyta studyjna 14 Azerów, 8 Gruzinów i 3 Mołdawian w celu zapoznania się z działalnością  stowarzyszeń edukacyjnych w Polsce oraz wymiany
doświadczeń.

Visiting the Montessori preschool in Nowy Sacz

Both informal and formal feedback indicate that the
study visit met the participants’ expectations and that
they are committed to putting their experiences into
practice and to sharing them with their peers back
home.  We, at MTO, are looking forward to consulting
virtually with them and then receiving the mini-grant
proposals. As an experienced participant from Tbilisi
pointed out, the chance for a brand new or relatively
inexperienced NGO to receive a small grant of $500 is
worth far more than the money itself. It will give these
new initiatives a small but significant push, a chance
of creating a CV for their NGO and the credibility
of receiving money from a foreign donor.  MTO has
also made it clear that we can continue to support the
successful NGOs in the future by consulting, and by
writing recommendations for them to other potential
sponsors.  The beginning is always the most difficult,

• Spotkania, szkolenia i seminaria prowadzone
przez uczestników wizyty po ich powrocie do
kraju, poświęcone dzieleniu się wiedzą zdobytą w
Polsce.
• Monitoring i konsultacje on-line prowadzone
przez MTO oraz dwie koleżanki z NGO „Speranta” w Cahul, Mołdowa.
• Konkurs na najlepszy projekt edukacyjny, złożony
przez PTA uczestniczące w niniejszym projekcie
oraz przyznanie i wręczenie mini-grantów.
• Wdrażanie nagrodzonych projektów lokalnych.
• Międzynarodowy Festiwal Szkół Plus i konferencja robocza stowarzyszeń i szkół uczestniczących
w projekcie zorganizowana przez naszego partnera w Baku.
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W listopadzie 2010 odbyła się wizyta studyjna w Polsce. Zgodnie z celem projektu w wizycie tej miały
wziąć udział dwie osoby z każdej   wybranej szkoły (rodzic i nauczyciel lub dyrektor). W dodatku do
uczestnictwa w projekcie miały być wybrane szkoły
prowincjonalne, z miejsc odległych od stolicy danego kraju (wyrównywanie szans). Z Gruzji mieliśmy
uczestników z trzech szkół dla uchodźców  (Poti, Senaki i Zugdidi) oraz dwóch trenerów z Tbilisi. MTO
poprosiło o przyjazd dwóch założycielek NGO „Speranta” w Cahul, Mołdowa i dołączyła do tej listy nauczycielka z Balti. Grupa z Azerbejdżanu była najliczniejsza – 7 szkół, w tym jedna z Baku.
Visiting inclusion classroom in Nowy Sacz preschool

To było 10 dni bardzo intensywnej pracy. Plan przewidywał tyle różnych spotkań, ile tylko dało się
zmieścić w tym czasie – dając jednocześnie okazję do
swobodnych rozmów, prezentacji sposobów radzenia
sobie z problemami w danym kraju oraz dzielenia się
doświadczeniem. Odbywały się gorące dyskusje nt.
systemów edukacji, programów szkolnych, standardów, sposobów oceniania, korupcji w szkolnictwie,
centralizacji i decentralizacji oraz roli rodziców i stowarzyszeń typu PTA. Każda szkoła zaprezentowała
się krótko całej grupie. Założycielki „Speranty” wyjaśniały na przykładzie swej organizacji, jak założyć
takie stowarzyszenie i w jaki sposób może ono pomagać szkole. Ta prezentacja ogromnie się podobała
i zainspirowała do działania szczególnie tych uczestników, w szkołach których tego typu organizacji jeszcze nie ma i które, jak „Speranta”, będą musiały zaczynać do zera. Obie panie pokazały też, jak można
włączać innowacje edukacyjne do obowiązującego
programu szkolnego i jak przyciągać do szkoły ludzi
z zewnątrz.

Po krótkim wprowadzeniu do programów Village
i Public Achievement (PA) uczestnicy spotkali się
z kilkoma grupami uczniów, pracującymi według
tych programów (SP w Mochnaczce Wyżnej, SP
i Gimnazjum w Jazowsku). Zostali również zapoznani
z podstawami pedagogiki Marii Montessori i odwiedzili dwa przedszkola Montessori (jedno samorządowe w Nowym Sączu i drugie prywatne w Krakowie).
Kilka osób wyraziło chęć studiowania metody Montessori, a następnie otwarcia i prowadzenia placówek
tego typu. Szczególnie zainteresowana była grupa z
Ganji (AZ) i jedna osoba z Tbilisi. Jesteśmy z nimi
w stałym kontakcie i będziemy starali się pomagać w
tych przedsięwzięciach. Kilka osób zwróciło się do
nas i do mołdawskich przedstawicielek „Speranty”
z pytaniami, jak wprowadzić Village i PA do swoich
szkół.

Ponieważ projekt przewiduje  pracę uczestników po
powrocie do kraju, sporo czasu poświęcono indywidualnym konsultacjom nt. tworzenia PTA, pisania projektów, układania budżetów oraz wdrażaniu
i ewaluacji projektów. Opiekunowie grupy (MTO)
spotykali się z przedstawicielami każdej ze szkół po
kilka razy i wspólnie omawialiśmy przedstawiane
przez nich  pomysły. Wszystkie one były dostosowane do lokalnej sytuacji i potrzeb beneficjentów, proste
i możliwe do zrealizowania. Byliśmy pod wrażeniem
entuzjazmu i zaangażowania zarówno nauczycieli,
jak i rodziców. Każdy członek grupy otrzymał na piśmie – po angielsku lub po rosyjsku – jasne wskazówki dotyczące dalszej pracy „w domu” oraz obowiązujących terminów. Pierwszym krokiem powinno
Religion teacher and Azeri participant pose together in village elementary school
być podzielenie się doświadczeniami i wrażeniami z
Uczestnicy odwiedzili placówki edukacyjne wszyst- wizyty studyjnej w Polsce oraz wiedzą o roli PTA w
kich rodzajów i szczebli (publiczne, społeczne i pry- szkole. Miło nam poinformować, że już w grudniu
watne; przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i 2010 dostaliśmy raport, listę uczestników i zdjęcia
szkoły wyższe; na wsiach i w miastach). Spotykali się   z takiego spotkania zorganizowanego przez Tengiza
z dyrektorami, nauczycielami i uczniami. Zadawali Chakaberię w Zugdidi, Gruzja.
mnóstwo pytań, otrzymywali wyczerpujące odpowie- Pomysły dotyczące pierwszych projektów mogą,
dzi i sami odpowiadali na pytania gospodarzy.
oczywiście, ulec zmianie po spotkaniach i rozmo24

• Stworzenie programu integrującego dzieci z rozbitych rodzin – skutek masowej emigracji zarobkowej, poważny problem w Mołdowie. (Balti, MD)

wach prowadzonych przez uczestników wizyty po
powrocie do kraju. Z przeprowadzonych w Nowym
Sączu konsultacji wynika, że wstępne propozycje wyglądały następująco:

Informacja zwrotna otrzymana od uczestników potwierdza, że ta wizyta studyjna spełniła oczekiwania
gości i że po powrocie do kraju są oni zdecydowani
wykorzystać zdobytą w Polsce wiedzę. MTO ze swej
strony chętnie kontaktuje się z uczestnikami przez Internet, odpowiada na pytania, chwali, podtrzymuje na
duchu i oczekuje dopracowanych opisów konkretnych
projektów wraz z wnioskami o mini-granty. Szansa
otrzymania grantu w wys. $500 jest dla nowoutworzonej, lub niedoświadczonej, organizacji bardzo motywująca i znacznie ważniejsza, niż same pieniądze
– jak zauważył jeden z doświadczonych uczestników
z Tbilisi. Taki grant, choć niewielki, jest wsparciem
udzielonym we właściwym momencie, przyczynia się
do budowania historii organizacji i świadczy o zaufaniu zagranicznego sponsora.

• Podniesienie frekwencji w małej, wiejskiej szkole dla IDPs poprzez zatrudnianie w tej szkole rodziców dzieci z ubogich rodzin, tak by dzieciaki
mogły uczęszczać na lekcje, zamiast pracować.
(Agdam, AZ)
• Wprowadzenie metody Montessori do nauczania
w szkole i – w dalszej przyszłości – otwarcie prywatnego przedszkola Montessori. (Ganja, AZ)
• Podniesienie poziomu higieny wśród uczniów
poprzez długoterminowy program przedstawień,
happeningów i gier promujących zdrowy tryb życia. (Lankaran, AZ)
• Zachęcanie dziewcząt do aktywnego uprawiania
sportu w szkole i poza nią, w środowisku, gdzie
tradycyjnie sport jest uprawiany tylko przez chłopców. (Guba)

MTO wyraźnie oświadczyło, że w przyszłości będzie
chętnie wspierało dobrze działające PTAs udzielając
konsultacji i pisząc rekomendacje adresowane do innych, potencjalnych sponsorów. Początek wszelkiej,
samodzielnej działalności zawsze jest trudny, ale wiemy, że po przekroczeniu pierwszych barier nawet maleńkie organizacje mogą dokonać naprawdę wielkich
rzeczy.

• Uświadamianie zagrożeń powodowanych przez
niewypały (wciąż nieusunięte miny lądowe) i zapobieganie powodowanym przez nie nieszczęśliwym wypadkom na terenie graniczącym z Górnym Karabachem. (Fizuli, AZ)
• Wsparcie dla gazetki szkolnej, promowanie praw
dziecka i praw ucznia w dużej szkole w stolicy.
(Baku, AZ)  
• Utworzenie koło szkoły małego parku ekologicznego z małymi żyjątkami, będącego oazą zieleni i
fauny w mieście o wielokrotnie przekraczającym
wszelkie dopuszczalne normy stopniu zanieczyszczenia rtęcią! (Sumgait, AZ)
• Warsztaty dla nauczycieli na temat kierowania
zachowaniem uczniów i niedopuszczania do przemocy w szkole dla uchodźców. (Zugdidi, GE)
• Program systematycznych przeglądów stanu zdrowia wśród uczniów, jako pierwszy krok w promowaniu zdrowego stylu życia. (Poti, GE)

“Goodbye and thank you!”

• Zredukowanie włóczęgostwa i bezrobocia wśród
młodzieży poprzez kursy przygotowujące do zawodu oraz program małych dotacji na założenie biznesu w ośrodku dla uchodźców “Military
Town”.  (Senaki, GE)

Serdecznie dziękujemy Fundacji Batorego i Programowi East-East w Polsce, Azerbejdżanie, Gruzji
i Mołdowie za wsparcie, bez którego projekt ten nie
miałby miejsca oraz Charlesowi Merrillowi za ufundowanie mini-grantów.

• Zaangażowanie rodziców w życie szkoły poprzez
działania integracyjne dla nauczycieli i rodziców
w szkole dla uchodźców. (Tbilisi, GE)
• Zorganizowanie “Seminariów Sokratesa”, wprowadzenie programu Public Achievement do szkół
i otwarcie przedszkola Montessori. (Tbilisi, GE)
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VI. Investigative Journalism in Western Azerbaijan

Basic principles. Readers as a source of information.
Letters to the editor. Topics, ideas and sources of
information.  Obtaining and verifying sources.  How to
write a story after following your leads. Descriptions
of people and places.   Series of articles.   Ethics of
intervention: who are we working for and why are
we intervening?  

The goal of this project was to prepare local
journalists from newspaper, radio and TV in Western
Azerbaijan (regions of Ganja and Mingachevir) to
write investigative and human interest articles and
photo documentaries in line with journalistic ethics
and the norms of international press.

This topic was of particular interest especially in a
climate of such limited free speech, where interventions
de facto become investigative journalism.

A 10-day cycle of workshops was run in Ganja in
February 2010 by two experienced Polish journalists
from regional newspapers who had previously worked
in Azerbaijan with our Azeri partner, AYLA, and who
are respected trainers.

Taking it all in

Workshop 3: Press photography and advertisement in
the mass media. The focus of the 4 days of work was:
Polish journalist consults with Ganja participants
is the difference between regular photography
Workshop 1:   Human interest reporting.   Ethics in What
and
press
photography?  Technical details of a “good”
journalism and international standards of journalism.
press photo.  What are the subjects of press photos?  
The following topics were addressed during the
Photo documentaries. Pictures of people and events.
3 days of work:   How to use freedom of speech.   
relations as a means of increasing
“Layout”.  Public
Independent mass media – what does it mean and
readership
and
paid
advertisement.
what does it depend upon?  International journalistic
standards.  What is a documentary?  Where does one The resulting photo exhibit showed real progress in
collect material for a documentary?   Limits of free the quality and topics, so much so that several could
speech – rights and ethics in journalism.  Newspapers pass as professional. Participants shared their knowas guardians of the law and defenders of the rights of ledge with the staff at their local newspapers or radio
the average citizen.
stations thereby multiplying the beneficiaries of the
course. A competition for the best human interest
story and best photo documentary was organized by
AYLA and prizes were awarded.

Integrational activities in Ganja

Workshop 2:   Human interest stories.   How to
write articles that encourage readers to solve local
problems. Interventionary journalism. During the
3 days of work the following topics were addressed:

Documentary photo from a remote Azeri village

26

Dziennikarstwo interwencyjne w Zachodnim
Azerbejdżanie

Results:
• 59 newly trained regional journalists

Projekt nasz dotyczył terenu Zachodniego Azerbejdżanu, a dokładniej okolic Ganji i Mingachevir.
Polegał on na przygotowaniu dziennikarzy lokalnej
prasy, radia i TV do pisania artykułów społecznych
oraz  interwencyjnych, a także fotoreportaży, zgodnie
z etyką dziennikarską i międzynarodowym prawem
prasowym.

• 11 articles and 23 photographs submitted to the
competition
• A photo exhibit which also contained the 3 best
articles and the 3 best photo documentaries
• A raised interest in readership in publications,
noted at www.ganca.az, in phone calls to the
editors, to the Ganja Media Center as well as in
public discussions on controversial topics as
introduced by the journalists

• 300 beneficiaries who learned about professional
journalism from their peers

10.dniowy cykl warsztatów był poprowadzony w
Ganji, w lutym 2010, przez dwóch doświadczonych
dziennikarzy prasy regionalnej, którzy uprzednio pracowali już z naszym partnerem (AYLA) w Azerbejdżanie i dali się poznać, jako dobrzy trenerzy. Byli
to: Józef Figura z Nowego Targu (Tygodnik Podhalański) oraz Jarosław Myśliwski z Tarnowskich Gór
(redaktor naczelny tygodnika „Gwarek”).

• 10,000 individuals who experienced renewed
interest in reading the local press and watching
their local television.

Warsztat I: Reportaż społeczny. Etyka dziennikarska
i standardy obowiązujące w dziennikarstwie światowym. (3 dni)

• A positive reaction by local authorities to the
report on the abandoned city park.

• Jak korzystać ze swobody słowa? Niezależne środki masowego przekazu – co to oznacza i od czego
to zależy? Standardy obowiązujące w światowym
dziennikarstwie.
• Co to jest reportaż? Temat na reportaż. Gdzie zbierać materiał na reportaż?
• Granice wolności słowa – prawo i etyka dziennikarska.
• Gazeta, jako strażnik praw i obrońca interesów
zwykłych obywateli.

Documentary photo from an exciting sports event

We had the unexpected opportunity to invite NGO
representatives to participate in the workshops which
allowed both sides to examine the factors which make
cooperation between the third sector and the media
difficult.  It is a first step in the normalization of their
relationship and towards resolving their differences.
On our behalf and that of our partner AYLA, we
would like to thank the Polish-American Freedom
Foundation and the Foundation of Education for
Democracy which administers the RITA program
for their support of free speech and strengthening
the role of the media in Azerbaijan.

Working together during Ganja training

Podczas pierwszego warsztatu nt. reportażu okazało
się, że zdecydowana większość uczestników po raz
pierwszy ma do czynienia z tym gatunkiem dziennikarskim. Dlatego też po przeprowadzeniu zajęć dotyczących opisu miejsca i osoby, podjęliśmy decyzję,
aby dziennikarze uczestniczący w zajęciach napisali
rozbudowane relacje z elementami reportażu. Efekty w większości można uznać za zadowalające, zważywszy na to że były to pierwsze tego typu artykuły
pisane przez uczestników.

Proud graduates
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Warsztat II: Dziennikarz w społeczeństwie. Jak pisać teksty, które pomagają czytelnikom rozwiązywać
problemy? Dziennikarstwo interwencyjne. (3 dni)  
• Podstawowe zasady. Czytelnicy jako źródło informacji. Listy do redakcji.
• Tematy, pomysły, źródła informacji. Zdobywanie
i sprawdzanie informacji.
• Jak napisać artykuł po przeprowadzeniu dochodzenia? Opis miejsca i ludzi. Cykl tekstów.
• Etyka interwencji: Dla kogo pracujemy i dlaczego
interweniujemy?

Documentary photo of village kids

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy przeprowadzili spotkania w swoich redakcjach, gdzie podzielili
się oni świeżo zdobytą wiedzą z pozostałymi kolegami, co dało efekt multiplikacji.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia dotyczące dziennikarstwa interwencyjnego. W warunkach
ograniczonej wolności słowa można ten rodzaj dziennikarstwa uznać za śledcze. Podczas zajęć pojawiło
się kilka tematów, które zaowocowały ciekawymi
tekstami.

AYLA ogłosiła konkurs na najlepszy artykuł społeczny oraz najlepszą fotografię prasową, a po dwóch
miesiącach niezależne jury wydało werdykt i przyznało nagrody rzeczowe zwycięzcom.

Participants in action

Warsztat III: Fotografia prasowa i reklama prasy
w środkach masowego przekazu. (4 dni)

Documentary photo from a remote Azeri village

Oto nagrodzone prace:

• Jaka jest różnica pomiędzy zwykłą fotografią,
a fotografią prasową?

• Ayna Alekperova, TV „Kapaz”: „Tymczasowe
małżeństwa w XXI wieku”. Autorka napiętnuje niezgodne z duchem islamu wykorzystywanie
tradycyjnych „małżeństw tymczasowych” (rodzaj
formalnych zaręczyn zatwierdzanych przez mułłę) do wykorzystywania naiwności młodych kobiet i, w pewnym sensie, legalizowania prostytucji. Dokument taki nie ma żadnej mocy prawnej i
nie chroni kobiety przed wyrzuceniem jej z domu
„męża”, gdy mu się ona znudzi. W tradycyjnych
społecznościach wiejskich rodzina takiej kobiety
też jej nie przyjmie do domu, więc znajduje się
ona dosłownie na ulicy. Po tej publikacji rozdzwoniły się telefony od czytelników oraz odbywały się
np. w meczetach gorące dyskusje zwolenników i
przeciwników starego i nowego.

• Techniczne detale dobrej fotografii prasowej.
Czym się zajmuje fotografia prasowa? Fotoreportaż. Zdjęcia ludzi oraz wydarzeń. Szata graficzna
gazety, czyli ”layout”.
• Praca z bohaterem fotoreportażu.
• Public Relations jako sposób na wzrost nakładu
gazety oraz ilości płatnych ogłoszeń.
Bardzo dobre rezultaty przyniosły warsztaty dotyczące fotografii. O ile po pierwszych zajęciach zdjęcia
uczestników były jałowe, nieciekawe, bez pomysłu,
o tyle po wykonaniu fotoreportaży część zdjęć przekazywała emocje, pokazywała prawdziwych ludzi
w prawdziwych sytuacjach. Postęp przerósł nasze
oczekiwania. Udało się złożyć cztery ciekawe fotoreportaże, które kilka osób spoza warsztatów uznało
za materiały przywiezione z Polski i wykonane przez
wysokiej klasy profesjonalistów.

• Huseyn  Kamal, niezależny dziennikarz: „Nie ufaj
wróżbom”. Autor nagłaśnia fakt, że coraz częściej
ludzie podejmują decyzje życiowe po wizycie u
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wróżbity, któremu sporo płacą za jego usługi. Dowodzi to słabej edukacji, poczucia zagubienia oraz
bezradności dużej części społeczeństwa.

• Liczbę osób pośrednio odnoszącą korzyść z projektu szacujemy na 300 osób (dziennikarze poinformowani o treści warsztatów przez kolegów
uczestniczących w tych warsztatach).

• Samir Suleymanly, dziennikarz Ganja Media
Center: „Kamienie wydarte z piersi gór” opisuje
odkrycie w okolicach Goranboy kamieniołomu,
z którego w XIII w. Mongołowie wydobywali kamienie, używane następnie do atakowania twierdz
azerskich.

• Liczbę osób zainteresowanych na nowo czytaniem
prasy lokalnej i oglądaniem lokalnej TV szacujemy na ok. 10 000 osób.

• Rovshan Huseynli, dziennikarz Space TV: I i II
miejsce za fotoreportaże: jeden na temat życia
w malutkiej, starożytnej wiosce Bayan, a drugi
opisujący skutki powodzi i obsuwania się gruntu
we wsi Gadzhikent.
• Aytan Alekperova: III miejsce za fotoreportaż ilustrujący całkowite zaniedbanie parku utworzonego w Ganji dla uczczenia zwycięstwa w II Wojnie
Światowej. Pokazano nie tylko zniszczenia, lecz
także opinie mieszkańców oraz osób na stanowiskach.   Po publikacji w głównej gazecie „Ayna”
zarząd miasta zobowiązał się do rekonstrukcji parku jeszcze w tym roku!

Still life

W ostatnim dniu zajęć mieliśmy nieoczekiwaną
szansę zaproszenia do udziału w warsztatach przedstawicieli organizacji pozarządowych. Spotkanie to
polegało na sformułowaniu wzajemnych oczekiwań
dziennikarzy i społeczników wobec siebie oraz nakreśleniu mapy problemów, które utrudniają im współpracę. Momentami dyskusja była bardzo zacięta, obie
strony zarzucały sobie wiele, jednak w sumie udało
się rozstać w większym zrozumieniu dla potrzeb i interesów obu stron, niż kiedy się spotkaliśmy. Pozarządowcy byli zadowoleni z tych krótkich zajęć, uznali
że jest to mały krok w kierunku normalizacji relacji z
mediami. Mamy nadzieję, że nawiązane w ten sposób
kontakty będą trwałe i pomogą obu stronom w rozwiązywaniu ich problemów.

Documentary photo from rural Azerbaijan

Rezultaty:
• Przeszkolenie 59 czynnych dziennikarzy regionalnych w wytypowanych dziedzinach.
• 11 artykułów i 23 fotografie nadesłane na konkurs
ogłoszony w ramach tego projektu.
• Wystawa fotografii prasowej zorganizowana w
Centrum Medialnym AYLA w Ganji i trwająca
cały miesiąc oraz trzy nagrodzone artykuły i trzy
nagrodzone fotoreportaże opisane powyżej.
• Za istotny rezultat uważamy zainteresowanie
czytelników tymi publikacjami, które ukazały
się również na stronie www.ganca.az, wyrażone
telefonami do redakcji i do Ganja Media Center
oraz publicznymi dyskusjami na poruszone przez
dziennikarzy kontrowersyjne tematy.

Photo reportage

Pragniemy gorąco podziękować w imieniu własnym
i naszego azerskiego partnera AYLA Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji „Edukacja dla Demokracji” administrującej programem
RITA za przyznanie tego grantu, który przyczynił się
do walki o wolność słowa i podniesienie roli środków
masowego przekazu w Azerbejdżanie.

• Pozytywnym rezultatem jest reakcja władz miasta
na fotoreportaż o zapuszczonym parku.
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VII. Village Schools Can

Both groups of teachers also had a short course on how
to use a “white board” in teaching.   This relatively
new teaching tool can be used to teach a variety of
subjects and this course was an enriching element of
the overall training.

This project served to introduce two innovative,
international projects to elementary and middle schools
in the Malopolska Province. These programs use
interactive methods to deepen students’ educational
experiences, prepare them for active participation in
public life and help them become socially responsible.

“My peep votes”

On behalf of the project participants and school
children who benefitted from these new programs,
The VILLAGE program was introduced to 21 teachers we would like express our thanks to the Malopolska
from 11 elementary schools in September 2010. It was Provincial Government for their support of and
well received and enthusiastic feedback described the belief that village schools are open to the world and
program as “creative, imaginative and multi-faceted”.   welcome challenges: Village Schools Can!
Children learn “planning, group work, self-discipline,
responsibility, how to express their opinions and the
culture of discussion”.  Local authorities and school
directors were invited to “visit” the VILLAGE during
the final ceremony and awarding of diplomas.
VILLAGE inhabitant and banknotes

VILLAGE inhabitants

Teachers doing VILLAGE

In October 2010, 18 teachers from 10 middle schools
were trained to be mentors in the Public Achievement
(PA) Program which empowers students to tackle
problems of importance to them. During the
workshops participants went through the steps of
creating PA groups and were treated as they should
treat members of their future PA groups. They
learned how to choose, analyze and attempt to resolve
problems.

Certified VILLAGE trainers
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WIEjskie szkoły WIEdzą

ciliśmy na wprowadzenie do programu, jego historię
i przykłady grup PA obecnie pracujących na całym
świecie. Przeważnie nauczyciele pracowali w małych
grupach, gdzie sami opracowywali rozwiązania problemów nasuwających się ich uczniom. Oto przykłady przewidywanych przez nich zagadnień:
• Brak integracji dzieci z Domów Dziecka z kolegami w klasie;
• Brak miejsca do odpoczynku na przerwach;
• Niebezpieczne dojście od przystanku PKS do
szkoły (brak poboczy, pasów, itp.);
• Zanieczyszczanie zieleni w pobliżu szkoły;
• Niszczenie elewacji szkoły i wandalizm;
• Brak możliwości ciekawego spędzania wolnego
czasu przez młodzież (x 3);
• Brak wrażliwości na los bezdomnych zwierząt;
• Brak opieki nad opuszczonymi grobami na pobliskim cmentarzu.

Celem projektu było wprowadzenie do wiejskich
szkół podstawowych i gimnazjów  woj. małopolskiego dwóch innowacyjnych, międzynarodowych programów, które poprzez interaktywne metody nauczania angażują uczniów w pogłębianie własnej edukacji
oraz przygotowują ich do czynnego życia publicznego i odpowiedzialności społecznej.

“My house”

We   wrześniu odbyły się warsztaty przygotowujące
grupę 21 nauczycieli z 11 podstawowych szkół wiejskich woj. małopolskiego do prowadzenia zajęć według programu VILLAGE. Nauczyciele byli bardzo
zaangażowani, wykazywali ogromne zainteresowanie
i świetnie się bawili. Ostatniego dnia zajęć wypełnili
oni anonimową ankietę ewaluacyjną, w której pisali
np., że program jest „twórczy, rozwijający wyobraźnię i wielostronny” i że dzieci uczą się „planowania,
pracy w grupie, samodyscypliny, odpowiedzialności,
wypowiadania swoich poglądów, kultury dyskusji,
itp.”. Ostatnim akcentem warsztatów było zaproszenie lokalnej prasy oraz dyrektorów uczestniczących
w nich szkół na uroczyste wręczenie dyplomów.

VILLAGE peeps and their creators in Mochnaczka Wyzna elementary school

Obie grupy (VILLAGE i PA) miały także po dwie godziny zajęć w naszej pracowni komputerowej z użyciem tablicy interaktywnej. Jest to stosunkowo nowe
narzędzie i dla wielu nauczycieli było to niezwykle
ciekawe doświadczenie. Zajęcia były nasycone licznymi przykładami. Uczestnicy dowiedzieli się, jak
można korzystać z takiej tablicy na lekcjach matema-

Julie preparing VILLAGE layout

W październiku odbyły się warsztaty przygotowujące
grupę 18 nauczycieli z 10 gimnazjów wiejskich woj.
Małopolskiego do prowadzenia zajęć według programu Osiągnięcia Społeczne - Public Achievement
(PA). Podczas tych warsztatów uczestnicy traktowani
byli tak, jak powinni oni traktować swych uczniów
w grupach PA. Tylko niewielką część czasu poświe-

Azeri visitors learning about VILLAGE
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tyki, biologii, historii, geografii, języka polskiego i
języka obcego.

VIII. Study Tours to Poland
In 2010 we invited the tenth group of students from
Ukraine, Belarus and Russia for a 12-day study
visit to Poland. The 22 students visited different
educational institutions and engaged in various other
civic activities.

The VILLAGE is built by teachers in Nowy Sacz

W listopadzie 2010 MTO gościło grupę 25 nauczycieli, rodziców i dyrektorów szkół z Azerbejdżanu,
Gruzji i Mołdowy. Uczestnicy tej wizyty studyjnej najbardziej zachwycali się programem VILLAGE prowadzonym już w szkołach podstawowych w
Mochnaczce Wyżnej oraz w Jazowsku, a także pracą
grupy PA w gimnazjum w Jazowsku. Wiemy, że i w
innych szkołach rozpoczęła się praca według programów zainicjowanych niniejszym projektem.

Working together in Nowy Sacz

They got a taste of “Everyday Law” during workshops
of the “Dura Lex sed Lex” program and participated
in a condensed version of “Public Achievement”.
They spent one day on volunteer work in the
community for homeless people “Brother Albert” and
at the organization for autism “Mada”. They also had
occasion to visit the local company “ZET-transport”.
In Krakow they visited the Christian Culture
Foundation “Znak”, the Jewish Quarter “Kazimierz”
and other tourist highlights such as Wawel Castle and
the Cloth Hall. In Nowy Sacz they attended lessons
in the department of Russian language and literature
at the local Community College. Participants took
part in a radio broadcast at “Radio Dobre Nowiny”
and learned about free press during a workshop
with journalists of the popular newspaper “Dziennik
Polski”.

Azeri and Georgian teachers visit VILLAGE in Jazowsko

W imieniu własnym oraz wszystkich uczestniczących
w projekcie szkół dziękujemy serdecznie Zarządowi
Województwa Małopolskiego za wsparcie tej inicjatywy i wiarę w to, że wiejskie szkoły są otwarte na
świat, potrafią uczyć nowocześnie i nie boją się wyzwań.

Music workshop in Nowy Sacz

Evenings were spent with local Polish students. They
got together for such sports activities as wall climbing
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kowie odwiedzili Fundację Kultury Chrześcijańskiej
„Znak”, dzielnicę żydowską „Kazimierz” i inne atrakcje turystyczne, jak Wawel i Sukiennice. W Nowym
Sączu uczestniczyli w zajęciach z języka i literatury
rosyjskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.

and bowling, participated in a music workshop with
Szymon Marciniak, and went to a Fire-Dance Show
by Marcin Fornal. And during the night … well, they
visited local discos and jazz clubs.
On behalf of participants we would like to extend
our gratitude to Kolegium Europy Wschodniej
and the Polish-American Freedom Foundation RITA Program for their continued support of this
significant program.

Wall-climbing in Nowy Sacz

Toasting with mineral water in Krynica

Studenci wzięli aktywny udział w audycji Radia Dobre Nowiny, a także dowiedzieli się, jak pracuje wolna prasa podczas warsztatów prowadzonych przez
dziennikarzy popularnej gazety „Dziennik Polski”.
Wieczory spędzali w towarzystwie swoich polskich
rówieśników uprawiając różne sporty, jak np. wspinanie się po ściance lub gra w kręgle, oraz uczestnicząc
w warsztatach muzycznych lub oglądając występ
„Tańca z Ogniem”. A nocami … cóż, bawili się w lokalnych dyskotekach i klubach jazzowych.

Wizyty studyjne w Polsce
W 2010 roku po raz dziesiąty zaprosiliśmy grupę
studentów z Ukrainy, Białorusi i Rosji na 12.dniową
wizytę studyjną w Polsce. 22 osoby odwiedziły rozmaite instytucje edukacyjne oraz zapoznały się z różnymi inicjatywami obywatelskimi.

“Wow!”

Podczas warsztatów „Dura Lex, sed Lex” studenci
dowiedzieli się na czym polega program „prawo na
codzień” oraz uczestniczyli w skróconej wersji programu „Public Achievement”. Jeden dzień spędzili
pracując, jako wolontariusze, na rzecz bezdomnych
w stowarzyszeniu im. Brata Alberta oraz na rzecz
osób z autyzmem w fundacji „Mada”. Odwiedzili
także dużą, lokalną firmę „ZET-transport”.  W Kra-

“We can dance too”

W imieniu uczestników chcemy serdecznie
podziękować Kolegium Europy Wschodniej i PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności -Program RITA
za ciągle, wieloletnie wspieranie tego ważnego
programu.
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IX. Malopolska Literary Competition for Youth
“Splot Quill”

SPLOT
Uczniowie „Splotu” zajmowali poczesne miejsca
i zdobywali liczne nagrody w konkursach lingwistycznych, recytatorskich, wiedzy o samorządzie terytorialnym oraz w Ogólnopolskiej Olipiadzie Sportów Zimowych. Biuro Rozwoju Szkoły rozpoczęło
pracę, ma już jakieś osiągnięcia i stawia sobie ambitne plany.  Zapraszamy na: www.splot.info.

The “Splot Quill” competition has become a tradition
in Nowy Sacz. This year we received more than 134
texts from 106 authors. This proves again that even if
adults doubt that young people read, youth still write
lots of poetry and prose.  On May 14th the president
of the Jury, presented the results of the contest in the
City Hall of Nowy Sacz. The Mayor of the town,
granted Rozalia Knapik the prize for the best author
of Nowy Sacz. Other prizes were provided by “Znak”
a Publishing House in Krakow and the City Council
of Nowy Sacz.
We are very thankful for these contributions and
wish the young authors the best in their future careers.
IX Małopolski Konkurs Literacki dla Młodzieży
„Pióro Splotu”
Ten doroczny konkurs wszedł na stałe do kalendarza imprez sądeckich. Na dziewiątą edycję konkursu, napłynęły ponad 134 prace od 106 autorów. Czyż
nie dowodzi to, iż młodzi ludzie wciąż chętnie piszą
wiersze i opowiadania, choć często dorośli twierdzą,
że młodzież nie czyta? W maju wyniki konkursu zostały ogłoszone w nowosądeckim Ratuszu. Wiceprezydent miasta, wręczył Rozalii Knapik ufundowaną
przez siebie nagrodę dla najlepszego autora z Nowego Sącza. Pozostałe nagrody ponsorował „Znak” oraz
Zarząd Nowego Sącza. Życzymy młodym autorom
pomyślności i sukcesów na obranej przez nich drodze.

St Nicholas brings presents to the good kids at Splot

W imieniu własnym oraz młodych poetów i pisarzy
dziękujemy serdecznie wszystkim sponsorom.
Pet Day at Splot

34

ANNUAL REPORT
Educational Society for Malopolska (MTO)
January – December 2010
MTO is an educational NGO which was founded in 1988 by a group of parents and teachers active in the
Solidarity movement. Although geographically the original focus was on Poland, MTO has since expanded its
work to Central and South-Eastern Europe, Ukraine, Azerbaijan, Georgia and Belarus. In 2004 MTO received
the Polish equivalent of 501 (C)(3) Public Charity Status. MTO is a founding member of “Grupa Zagranica”
(Polish NGOs Abroad).
Projects:
I. “Club of local Leaders”: The goal of this project was to prepare 22 young Belarusians as local leaders,
ready to work towards their own personal development as well as to cooperate with one another. Following
training in Poland, they returned home to mobilize their peers to build a civil society based on local activities.
(Supported by Polish MFA: 196 410,00 PLN)
II. “Fostering Youth and Community Activism in Azerbaijan, Georgia and Ukraine”: The aim of the
project was to support the development of civil society in Ukraine, Azerbaijan and Georgia by encouraging
mutually beneficial cooperation among Polish, Ukrainian, Azeri and Georgian partners to promote grassroots
initiatives at the elementary and high school levels, as well as among IDPs in Georgia. (Supported by NED:
$79 940)
III. “We Are One”: Begun in 2009, over a period of two years 100 youngsters from Poland, Slovakia, Hungary, Czech Republic and Ukraine searched in their own towns for traces of Jewish tradition and culture in the
20th Century, and shared the results with their peers and the local community.  (Supported by Dutch Jewish
Humanitarian Fund: 20 000 EURO; European Commission, Europe for Citizens Program: 24 887,65 EUR;
MSZ, Promocja wiedzy o Polsce: 44 400,00 PLN)  
IV. “Green Triangle”: The New Style Volunteers (NSV) Program was presented to 22 participants (10 from
Poland, 6 from Belarus and 6 from Germany) to foster a sense of social responsibility amongst youth so that
young citizens are not only able to identify needs and problems in various situations, but feel responsible for
themselves and others. (Supported by Stowarzyszenie „Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne”,
Program Partnerstwa Transgranicznego: 30 500,00 EUR)
V. “Parent Teacher Associations in Action in Azerbaijan, Georgia and Moldova. Study Visit in Poland”:
The goal of this project is to improve individual public schools by involving parents and teachers in the process and empowering them to create (or activate existing) parent-teacher associations (PTAs) at these schools.
This project will continue in 2011. (Supported by Batory Foundation, East-East Program: 69 720,00 PLN and
East-East Programs of Soros Foundations in Baku, Tbilisi and Chisinau)
VI. “Investigative Journalism in Western Azerbaijan”: The goal of this project was to prepare local journalists from newspaper, radio and TV in Western Azerbaijan (regions of Ganja and Mingachevir) to write investigative and human interest articles and photo documentaries in line with journalistic ethics and the norms
of international press. (Supported by Polish-American Freedom Foundation - RITA Program: 40 000 PLN)
VII. “Village Schools Can!”: This project served to introduce two innovative, international projects to elementary and middle schools in the Malopolska Province. These programs use interactive methods to deepen
students’ educational experiences, prepare them for active participation in public life and help them become
socially responsible. (Supported by Malopolska Provincial Council: 40 000 PLN)
VIII. “Study Tours to Poland”: 22 students from Ukraine, Belarus and Russia spent 12 days in Nowy Sacz
and Krakow visiting educational institutions and learning about various educational initiatives. (Supported
by Kolegium Europy Wschodniej and Polish-American Freedom Foundation - RITA Program: 55 000 PLN)
IX. Malopolska Literary Competition for Youth “Splot Quill”: The competition has become a tradition in
Nowy Sacz.  This year we received more than 134 texts from 106 authors.   (Supported by Nowy Sacz City:
1 000 PLN)
MTO continues to operate SPLOT, an Independent Middle and High School of Nowy Sacz, created in 1989.
It started with 14 students and now has 110, as well as 393 graduates who study and work in Poland and
throughout the world.
_______________________
Alicja Derkowska, President
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School Plus Network, Public Achievement Groups and Club of Local Leaders

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

By promoting a democratic school environment, innovative teaching methods
(teacher training) and responsible citizenship (working in a community)
MTO strives to achieve this mission.

Educational Society for Malopolska
Publisher: Małopolskie Towarzystwo Oświatowe (MTO)
ul. Limanowskiego 7; 33-300 Nowy Sącz, Poland; Tel./Fax:++48 18 444 25 57;
Websites: www.mto.org.pl www.paunite.org www.schoolplusnet.org www.weareone.org.pl www.splot.info
Alicja Derkowska, Ph.D., President - Julie Boudreaux, M.S. Organizational Management, V.P.
e-mail: alader@hotmail.com or julieboudreaux@hotmail.com
or mto_poland@hotmail.com Skype: mto_poland
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