PROJEKTY REALIZOWANE NA RZECZ POZOSTA¸YCH KRAJÓW
AZERBEJD˚AN
Pierwsza pomoc w spo∏ecznoÊciach lokalnych
Polski Czerwony Krzy˝
Inicjatywa ma na celu zwi´kszenie bezpieczeƒstwa cz∏onków spo∏ecznoÊci lokalnych
Azerbejd˝anu w rejonie d˝arsko-zakatalskim poprzez podniesienie poziomu nauki
pierwszej pomocy. Projekt zak∏ada wzmocnienie potencja∏u Azerbejd˝aƒskiego
Stowarzyszenia Czerwonego Pó∏ksi´˝yca (ASCP) poprzez szkolenia dla wolontariuszy,
imprezy i artyku∏y prasowe promujàce nauk´ pierwszej pomocy, produkcj´ materia∏ów
szkoleniowych i dystrybucj´ apteczek. Rozbudowie potencja∏u w zakresie nauki pierwszej pomocy s∏u˝y przekazanie doÊwiadczeƒ i najlepszych praktyk PCK poprzez
doradztwo instruktorów pierwszej pomocy PCK (wizyta konsultacyjna i doradztwo
zdalne) oraz wizyt´ studyjnà pracowników ASCP w oÊrodkach szkoleniowych PCK.
KAZACHSTAN
Rozwój edukacji ekologicznej i obywatelskiej w kazachskiej cz´Êci gór A∏taj
Fundacja Puszczy Rominckiej
Projekt zrealizowano w przygranicznym regionie kotankaragajskim u podnó˝y gór
A∏taj, którego wi´kszoÊç mieszkaƒców ˝yje z ekstensywnego rolnictwa. Celem
inicjatywy by∏a budowa aktywnego, demokratycznego i obywatelskiego spo∏eczeƒstwa,
które jest Êwiadome swojej roli w rozwoju regionu i respektuje zasady rozwoju
zrównowa˝onego dla zachowania wartoÊci przyrodniczych. Dzi´ki realizacji projektu
przedstawiciele administracji lokalnej i aktywnej cz´Êci spo∏eczeƒstwa zaanga˝owali si´
w proces tworzenia strategii funkcjonowania Kotankaragajskiego Parku Narodowego.
We wspó∏pracy z partnerem lokalnym stworzono centrum informacji i bibliotek´ dla
mieszkaƒców regionu.
KIRGISTAN
Zwi´kszenie dost´pnoÊci do wody pitnej w mieÊcie Koczkor-Ata (Republika
Kirgistan). Etap I – renowacja studni
Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
W mieÊcie Koczkor-Ata woda wydzielana by∏a jedynie w okreÊlonych porach dnia
i nie dociera∏a do wszystkich mieszkaƒców (25 tys. osób). W wyniku niedostatków
technicznych i z∏ego gospodarowania wodà, op∏aty w Koczkor-Ata by∏y najwy˝sze
w ca∏ym kraju. Dzia∏ania projektu obj´∏y renowacj´ 10 studni i towarzyszy∏o im
przeprowadzenie warsztatów poÊwi´conych ekologicznemu gospodarowaniu wodà
w regionie. Dzi´ki inicjatywie zapewniono sta∏y dost´pu do czystej wody pitnej
mieszkaƒcom miasta Koczkor-Ata i okolicznych wsi, co prze∏o˝y∏o si´ na popraw´
warunków zdrowotnych lokalnej spo∏ecznoÊci.
PROGRAM WOLONTARIAT POLSKA POMOC
W 2008r. MSZ uruchomi∏ Program wolontariat polska pomoc, którego celem jest wsparcie bezpoÊredniego zaanga˝owania polskich obywateli w pomoc krajom rozwijajàcym si´ oraz upowszechnienie w polskim spo∏eczeƒstwie wiedzy na temat problemów, z jakimi te paƒstwa si´ zmagajà.
W Program wolontariatu zaanga˝owani sà:
• Wolontariusze;
• Polskie organizacje wysy∏ajàce wolontariuszy do pracy w konkretnym projekcie;
• Organizacje partnerskie w krajach, w których realizowany jest projekt;
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych finansujàce Program.
W pilota˝owej edycji Programu 30 wolontariuszy zrealizowa∏o 19 projektów, m.in.: w Armenii, Mongolii,
Gruzji i na Ukrainie.
Przyk∏adowe projekty pierwszej edycji Programu:
Kraj
Organizacja wysy∏ajàca
Organizacja przyjmujàca
Tytu∏

Armenia
Fundacja Gajusz
Pain Control & Palliative Care Association
Wolontariat na rzecz nieuleczalnie chorych w Armenii

Projekt wpisuje si´ w szerszy program rozwoju ruchu hospicyjnego w Armenii prowadzonego przez
Fundacj´ Gajusz. Lokalnym partnerem w projekcie by∏o jedyne w Armenii hospicjum dla doros∏ych.
Przez okres 3 miesi´cy dwoje polskich wolontariuszy, doÊwiadczonych w pracy hospicyjnej, popularyzowa∏o ide´ nieodp∏atnej pracy na rzecz chorych. Osoby zajmowa∏y si´ rekrutacjà kandydatów na wolontariuszy wÊród uczniów szkó∏ Êrednich i Polonii ormiaƒskiej, a tak˝e zorganizowa∏y seri´ spotkaƒ
i prezentacji. Poprzez w∏asne zaanga˝owanie w codzienne sprawy hospicjum popularyzowali ide´
wolontariatu tak˝e wÊród personelu placówki.
Kraj
Organizacja wysy∏ajàca
Organizacja przyjmujàca
Tytu∏

Mongolia
Salezjaƒski OÊrodek Misyjny w Warszawie
Don Bosco Technical Skills Center c/o Catholic Church Mission
Pomoc w opiece nad dzieçmi ulicy w U∏an Bator w Mongolii

G∏ównym zadaniem wolontariuszek by∏a praca na rzecz dzieci w placówce w U∏an Bator.
Wolontariuszki poprowadzi∏y zaj´cia wakacyjne dla wychowanków (nauka j´zyka angielskiego, gry
i zabawy sportowe, zaj´cia plastyczne oraz warsztaty teatralno – taneczne), a tak˝e pomaga∏y
w rozwoju i bie˝àcym funkcjonowaniu placówki i zwi´kszeniu kwalifikacji miejscowej kadry m.in.
z zakresu pracy pedagogicznej i pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kraj
Organizacja wysy∏ajàca
Organizacja przyjmujàca
Tytu∏

Gruzja
Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna
Misja Kamiliaƒska w Gruzji
Pomoc rehabilitacyjna osobom niepe∏nosprawnym w Domu Âw. Kamila w Gruzji

Wolontariuszka – wyspecjalizowana w terapii osób niepe∏nosprawnych i pedagogice specjalnej,
pracowa∏a z osobami niepe∏nosprawnymi w Domu Âw. Kamila; prowadzi∏a tak˝e zaj´cia dla wolontariuszy i pracowników oÊrodka w zakresie: terapii zaj´ciowej, ruchowej i podstaw j´zyka migowego.
JednoczeÊnie wolontariuszka przeprowadzi∏a wywiad Êrodowiskowy w celu utworzenia bazy danych
osób niepe∏nosprawnych w dzielnicy Temka (Tbilisi). Na koniec projektu stworzono poradnik dla
wolontariuszy zawierajàcy spis dobrych praktyk.
Kraj
Organizacja wysy∏ajàca
Organizacja przyjmujàca
Tytu∏

Gruzja
Dom Spotkaƒ im. Angelusa Silesiusa
People in Need
Wolontariat w programie zrównowa˝onego rozwoju regionu Tkibuli w Gruzji

W ramach programu wolontariuszka przeprowadzi∏a bie˝àcy monitoring realizacji dzia∏aƒ organizacji
People in Need, a tak˝e poprowadzi∏a konsultacje spo∏eczne i prezentacje na temat turystyki i ekologii
w szko∏ach. Wolontariuszka wypracowa∏a koncepcj´ i zebra∏a informacje niezb´dne do rozwoju
projektu rolniczego, a tak˝e samodzielnie zrealizowa∏a poszczególne komponenty projektu (organizacja
seminariów i szkoleƒ, kursów komputerowych oraz kursów j´zyka angielskiego).

Fundacja Gajusz
Program wolontariat polska pomoc, Armenia 2008

Fundacja im. Ksi´cia Konstantego Ostrogskiego
PROJEKT: „Otwarte szanse” - aktywizacja i wsparcie grup spo∏ecznych
zagro˝onych marginalizacjà; Mini-piekarnia w Grodnie, Bia∏oruÊ 2008

Szkolenie M∏odych Dyplomatów
We wrzeÊniu 2008 r. Departament Wspó∏pracy Rozwojowej MSZ we wspó∏pracy z Akademià
Dyplomatycznà Polskiego Instytutu Spraw Mi´dzynarodowych zorganizowa∏ szkolenie dla m∏odych
dyplomatów z krajów partnerskich. By∏a to czwarta edycja szkolenia. W szkoleniu udzia∏ wzi´li m.in.
pracownicy s∏u˝by zagranicznej z Azerbejd˝anu, Bia∏orusi, Mo∏dowy, Ukrainy i Turkmenistanu. Podczas
czterotygodniowego szkolenia m∏odzi dyplomaci uczestniczyli w wyk∏adach i dyskusjach na temat
problematyki dwu- i wielostronnej wspó∏pracy mi´dzynarodowej, procesów demokratyzacji
i sposobów rozwiàzywania problemów ekonomicznych i spo∏ecznych krajów rozwijajàcych si´, jak
równie˝ pracowali nad warsztatem pracy dyplomaty. Uczestnicy szkolenia mieli tak˝e mo˝liwoÊç
zapoznania si´ z praktycznymi aspektami pracy departamentów terytorialnych MSZ, w tym poznanie
kierunków polityki RP wobec paƒstw, które reprezentowali. Szkolenie jest sta∏ym elementem programu
polskiej pomocy – b´dà organizowane jego kolejne edycje.
Realizacja Programu Pobytu i Kszta∏cenia M∏odych Elit z Krajów b. ZSRR i b. Obozu
W ramach projektu Studium Europy Wschodniej UW grupa m∏odych naukowców z Europy Wschodniej,
Rosji, Kaukazu i Azji Ârodkowej pog∏´bia swojà wiedz´ z historii i politologii, ale tak˝e elementów
historii sztuki, literatury, kultury, socjologii, geografii, demografii, prawa oraz ekonomii. Pod okiem
ekspertów m∏odzi naukowcy odbywajà zintegrowane z polskim programem nauczania studia uzupe∏niajàce; biorà udzia∏ w wyk∏adach, seminariach, konferencjach i kursie j´zyka polskiego. Wybrani studenci
odbywajà sta˝e w polskich instytucjach paƒstwowych i organizacjach pozarzàdowych.

Ma∏opolskie Towarzystwo OÊwiatowe
PROJEKT: Aktywni M∏odzi Przysz∏oÊcià Ukrainy
Wolontariuszki na Targach Pracy w Charkowie, Ukraina 2008

POMOC HUMANITARNA
Kirgistan
Silne trz´sienie ziemi nawiedzi∏o po∏udniowà cz´Êç Kirgistanu na poczàtku stycznia 2008 r. Jego epicentrum by∏o po∏o˝one w Kotlinie Fergaƒskiej, w obwodzie oszskim. Jak poda∏o kirgiskie Ministerstwo
ds. Kryzysowych, trz´sienie o sile 5,6 stopni w skali Richtera uszkodzi∏o ponad tysiàc budynków.
Wed∏ug Kirgiskiego Stowarzyszenia Czerwonego Pó∏ksi´˝yca niemal 2 tys. rodzin zosta∏o
ewakuowanych. Katastrofa nawiedzi∏a region w okresie mroênej zimy, co dodatkowo pogorszy∏o sytuacj´ osób dotkni´tych kl´skà ˝ywio∏owà.
Rzàd polski wspar∏ poszkodowanych przekazujàc za poÊrednictwem Kirgiskiego Stowarzyszenia
Czerwonego Pó∏ksi´˝yca 87 tys. PLN na zakup podstawowych produktów spo˝ywczych. Dystrybucja
produktów do miejsc dotkni´tych katastrofà odby∏a si´ we wspó∏pracy z Regionalnym
Przedstawicielstwem Czerwonego Pó∏ksi´˝yca, kirgiskim Ministerstwem ds. Kryzysowych oraz
miejscowà starszyznà. Pomoc dotar∏a do ponad 300 rodzin w 4 miejscowoÊciach obwodu oszskiego.
Gruzja
W nast´pstwie konfliktu rosyjsko-gruziƒskiego w 2008 r. ucierpia∏a ludnoÊç cywilna w rejonie dzia∏aƒ
zbrojnych, a tak˝e wzros∏a liczba przesiedleƒców i uchodêców przebywajàcych w Gruzji. Polska przekaza∏a
Êrodki medyczne i opatrunkowe dla szpitali w rejonach najbardziej dotkni´tych dzia∏aniami wojennymi.
Pierwsza partia pomocy zosta∏a wys∏ana w bardzo szybkim tempie (jeszcze w pierwszej po∏owie sierpnia
2008 r.) dzi´ki wspó∏pracy Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji oraz
Caritas Polska. Kolejne ∏adunki pomocy przekazywanej przez stron´ rzàdowà, Kancelari´ Prezydenta RP
oraz organizacje pozarzàdowe trafi∏y do Gruzji w ciàgu nast´pnych kilku dni. W odbiorze oraz dystrybucji
polskiej pomocy humanitarnej na miejscu uczestniczy∏a Ambasada RP w Tbilisi.
Ponadto, Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspar∏o kwotà 660 tys. PLN akcj´ pomocy gruziƒskim
uchodêcom prowadzonà przez Mi´dzynarodowà Organizacj´ ds. Migracji (IOM).
Oprócz tego Polska wp∏aci∏a na rzecz Urz´du Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych
ds. Uchodêców (UNHCR) kwot´ 250 tys. PLN, z przeznaczeniem na pomoc humanitarnà dla uchodêców
czeczeƒskich przebywajàcych w Gruzji.
Ukraina i Mo∏dowa
Powodzie w regionie Europy Ârodkowo-Wschodniej w lipcu 2008 r. dotkn´∏y szczególnie Ukrain´ oraz
Mo∏dow´.
W katastrofie na Ukrainie zgin´∏o kilkadziesiàt osób, a straty materialne zosta∏y oszacowane na ponad
1 mld USD. Uszkodzonych lub zniszczonych zosta∏o 920 mostów, prawie 700 km dróg i kilkadziesiàt
kilometrów linii kolejowych. W zwiàzku z tragicznymi skutkami wydarzenia Ministerstwo Spraw
Zagranicznych przekaza∏o ukraiƒskiemu rzàdowi pomoc finansowà w wysokoÊci 1,5 mln PLN.
Ministerstwo Spraw Wewn´trznych i Administracji niemal natychmiast po wystàpieniu powodzi podj´∏o
akcj´ ratowniczà, w którà zaanga˝owano dwie jednostki Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej. Grupa ratownicza
PSP sk∏ada∏a si´ z ponad 70 stra˝aków oraz 40 samochodów i naczep.
W Mo∏dowie zniszczeniu uleg∏o kilkaset budynków mieszkalnych, ponadto powa˝ne szkody dotkn´∏y
uprawy rolne. W zwiàzku ze skutkami powodzi oraz w nawiàzaniu do apelu og∏oszonego przez Mi´dzynarodowà Federacj´ Stowarzyszeƒ Czerwonego Krzy˝a i Czerwonego Pó∏ksi´˝yca, Polska przekaza∏a
0,5 mln PLN na dzia∏ania obj´te apelem. Ârodki zebrane w odpowiedzi na apel pomog∏y Mo∏dawskiemu
Czerwonemu Krzy˝owi w zapewnieniu tymczasowych schronieƒ oraz dost´pu do wody pitnej dla
poszkodowanej ludnoÊci.

Pomoc humanitarna dla Gruzji: Êrodki medyczne i opatrunkowe
Za∏adunek samolotu CASA 295M, Warszawa 2008

Fundacja Edukacji Mi´dzykulturowej
PROJEKT: Rozwój agroturystyki w Pankisi i D˝awachetii
Mi´dzynarodowe Targi Turystyczne Tour Salon 2008 w Poznaniu

Zdj´cia na ok∏adce:
1. Fundacja Gajusz
Program wolontariat polska pomoc, Armenia 2008
2. Bia∏oruskie Radio Racja
Studio radiowe, Bia∏ystok 2008

Departament Wspó∏pracy Rozwojowej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
tel.: (0-22) 523 80 73
faks: (0-22) 523 80 74
polskapomoc@msz.gov.pl
www.polskapomoc.gov.pl
www.polishaid.gov.pl

POLSKA WSPÓ¸PRACA
z partnerami z Europy Wschodniej,
Kaukazu Po∏udniowego
i Azji Ârodkowej

POLSKA WSPÓ¸PRACA
z partnerami z Europy Wschodniej,
Kaukazu Po∏udniowego i Azji Ârodkowej
W 2007 r. wysokoÊç Oficjalnej pomocy rozwojowej (ang. Official Development Assistance,
ODA) udzielonej przez Polsk´ wynios∏a 1,005 mld PLN. Od 2004 r. wartoÊç Êrodków
pomocowych przekazywanych przez MSZ ulega systematycznemu zwi´kszeniu.
WielkoÊç Êrodków pomocowych w dyspozycji MSZ w latach 2005–2008

Do grupy priorytetowych partnerów polskiej pomocy rozwojowej z terenów
wschodnich nale˝à: Bia∏oruÊ, Ukraina, Mo∏dowa oraz Gruzja. Na mniejszà skal´
prowadzone sà dzia∏ania w krajach Kaukazu Po∏udniowego i Azji Ârodkowej.
Wskaênik Rozwoju Spo∏ecznego 2007/2008:
1.
2.
3.
4.
5.
37.
64.
67.
73.
76.
83.
96.
98.
109.
111.
113.
114.
116.
122.

Islandia
Norwegia
Australia
Kanada
Irlandia
Polska
Bia∏oruÊ
Federacja Rosyjska
Kazachstan
Ukraina
Armenia
Gruzja
Azerbejd˝an
Turkmenistan
Mo∏dowa
Uzbekistan
Mongolia
Kirgistan
Tad˝ykistan

HDI, Wskaênik Rozwoju Spo∏ecznego
(ang. Human Development Index)
– wskaênik spo∏eczno-ekonomicznego rozwoju
danego kraju. Regularnie obliczany przez Program
Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP),
pozwala rzàdom monitorowaç nast´pujàce
z biegiem czasu zmiany w poziomie rozwoju.
HDI sk∏ada si´ z nast´pujàcych komponentów:
oczekiwanej d∏ugoÊci ˝ycia, poziomu edukacji
(mierzonego poziomem analfabetyzmu wÊród
doros∏ych), wskaênika skolaryzacji oraz
dochodu narodowego na mieszkaƒca
(skorygowanego o lokalne koszty ˝ycia).

Realizacja projektów pomocowych odbywa si´ g∏ównie za poÊrednictwem organizacji
pozarzàdowych, jednostek administracji rzàdowej, jednostek samorzàdu terytorialnego, ambasad RP oraz kana∏ami wielostronnymi.
WYBRANE PROJEKTY ZREALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU
POLSKIEJ POMOCY ZAGRANICZNEJ MSZ W KRAJACH PRIORYTETOWYCH
BIA¸ORUÂ
Wed∏ug wskaênika HDI Bia∏oruÊ zajmuje
64 miejsce na 177 sklasyfikowanych paƒstw
przez Program Narodów Zjednoczonych
ds. Rozwoju. Polskie wsparcie na rzecz
bia∏oruskiego spo∏eczeƒstwa wynika z bezpoÊredniego sàsiedztwa obu krajów oraz sytuacji
wewn´trznej Bia∏orusi.
Polskie dzia∏ania pomocowe w Republice Bia∏orusi obejmujà:
• wsparcie wolnych mediów;
• rozwój spo∏eczeƒstwa obywatelskiego;
• wsparcie niezale˝nej kultury bia∏oruskiej i j´zyka bia∏oruskiego;
• rozwój samorzàdu lokalnego;
• pomoc stypendialna.
„Otwarte szanse” – aktywizacja i wsparcie grup spo∏ecznych zagro˝onych
marginalizacjà
Fundacja im. Ksi´cia Konstantego Ostrogskiego
Celem projektu jest pomoc lokalnym organizacjom kobiecym we wspó∏tworzeniu
miejsc pracy w ramach mini-projektów realizowanych w szeÊciu miejscowoÊciach
Bia∏orusi: centrum hipoterapii w Tarasowie, mini-piekarnia w Grodnie, kawiarnia „na
ko∏ach” w Lidzie, baza agroturystyki ekologicznej w okolicach NieÊwie˝a, fitoterapia
w Wo∏kowysku i monta˝ okien w miejscowoÊci Staroje Sielo. Cechà wspólnà wszystkich mini-projektów jest ich zdolnoÊç do tworzenia miejsc pracy osobom bezrobotnym i spo∏eczny charakter prowadzonej dzia∏alnoÊci ekonomicznej (dochód prze-

znaczany jest w równym stopniu na rozwój w∏asny przedsi´wzi´ç, jak i na potrzeby
organizacji kobiecych s∏u˝àcych niesieniu pomocy potrzebujàcym). W ten sposób
wspierane sà zarówno osoby indywidualne, którym najtrudniej jest znaleêç prac´
szczególnie w ma∏ych miejscowoÊciach, jak i organizacje kobiece pracujàce na rzecz
osób zagro˝onych marginalizacjà. W celu wymiany doÊwiadczeƒ osoby prowadzàce
projekty mia∏y okazj´ zapoznaç si´ z podobnymi inicjatywami, które z powodzeniem
sà realizowane w Polsce.
BIA¸ORUSKIE RADIO RACJA
„S∏uchacie Radia Racja – g∏osu wolnej Bia∏orusi. Radia, tworzonego dla Bia∏orusinów
przez Bia∏orusinów” – te s∏owa po raz pierwszy rozbrzmia∏y 22 lutego 2006 roku i od
razu sta∏y si´ znakiem firmowym Bia∏oruskiego Radia Racja, które po kilku latach
przerwy wznowi∏o swojà dzia∏alnoÊç. Odnowienie projektu, którego historia powstania si´ga 1998 roku, by∏o mo˝liwe dzi´ki polskiemu MSZ. Od 2007 roku Bia∏oruskie
Radio Racja nadaje ca∏odobowo, a audycje na falach FM, po wzmocnieniu sygna∏u na
cz´stotliwoÊci 98,1 FM, sà dobrze s∏yszalne w takich miastach Bia∏orusi jak: Grodno,
Skidel, Szczuczyn, Mosty, Swis∏ocz, Wo∏kowysk, Zelwa, Wysokie. Racja nadaje tak˝e
dwugodzinne audycje radiowe na s∏yszanych na terenie ca∏ej Bia∏orusi falach krótkich
6145 kHz (18.30–20.30 czasu miƒskiego). Atutem Radia jest wygodny w u˝yciu,
przejrzysty i bogaty w informacje internetowy serwis informacyjny www.racyja.com.
Serwis umo˝liwia s∏uchanie radia w czasie rzeczywistej emisji w kilku jakoÊciach
dêwi´ku dostosowanych do mo˝liwoÊci ∏àcza, z którego korzysta odbiorca.
BELSAT TV
10 grudnia 2007 r. w Âwiatowy Dzieƒ Praw Cz∏owieka rozpocz´∏a nadawanie
Belsat TV – tworzona przez bia∏oruskich dziennikarzy w j´zyku bia∏oruskim pierwsza
niezale˝na telewizja na Bia∏orusi. Celem wspólnego projektu polskiego MSZ i TVP S.A.
jest stworzenie alternatywy informacyjnej dla bia∏oruskiego spo∏eczeƒstwa. Oprócz
programów informacyjnych i publicystycznych w ofercie programowej znajdujà si´
produkcje promujàce kultur´ bia∏oruskà, historyczne, rozrywkowe, filmy
i seriale. Jest to najwi´kszy tego rodzaju projekt pomocowy w Europie. Program jest
nadawany szeÊç godzin dziennie – od 18.00 do 24.00 czasu bia∏oruskiego (GMT+2)
za poÊrednictwem satelity Sirius (pozycja 50 E, polaryzacja H, cz´stotliwoÊç 12 379,6
MHZ) i Astra 1Kr (pozycja 19,2 st. E, polaryzacja H, cz´stotliwoÊç 10773 MHz).
Serwis internetowy Belsat TV dost´pny jest pod adresem: www.belsat.eu.
UKRAINA
W 2004 r. Ukraina przesz∏a bardzo g∏´bokie
przemiany polityczne, które zapoczàtkowa∏y
proces reform spo∏eczno-gospodarczych.
Reformy zak∏óca jednak powa˝ny kryzys
rzàdowy, którego konsekwencjà jest rosnàce
niezadowolenie spo∏eczne z sytuacji
wewn´trznej w Republice (76 pozycja
w rankingu HDI). Dla Polski niezwykle
istotny jest rozwój demokracji na Ukrainie,
pe∏na suwerennoÊç tego paƒstwa oraz jego wspó∏praca z instytucjami europejskimi
i atlantyckimi.
Priorytetowe sektory wsparcia:
• reformy spo∏eczne (zmiany w systemie edukacyjnym, wymiana m∏odzie˝y,
reforma systemu emerytalnego oraz opieki zdrowotnej, pomoc dla bezdomnych, pomoc dla niepe∏nosprawnych);
• reforma samorzàdowo-terytorialna (w tym wspó∏praca regionalna i transgraniczna);
• wzmocnienie instytucji administracji centralnej;
• budowa spo∏eczeƒstwa obywatelskiego;
• reformy systemowe w gospodarce;
• rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich;
• wsparcie w zakresie ochrony ludnoÊci i rozwój wspó∏pracy w zakresie ratownictwa.
Aktywni m∏odzi przysz∏oÊcià Ukrainy
Ma∏opolskie Towarzystwo OÊwiatowe
Rezultatem projektu jest stworzenie szeÊciu Centrów AktywnoÊci M∏odych (CAM)
oraz kilkunastu grup Public Achievement, PA (t∏um. osiàgni´cia spo∏eczne). Centra
AktywnoÊci M∏odych za∏o˝one w rejonie Charkowa majà za zadanie szkolenie
m∏odych ludzi i dostarczanie im informacji potrzebnych w poszukiwaniu pracy lub
zaanga˝owaniu si´ w wolontariat. Biura CAM, zlokalizowane w miejscowoÊciach
dotkni´tych wysokim bezrobociem, dostosowujà profil dzia∏alnoÊci do lokalnych
potrzeb, traktujàc zwracajàcych si´ po porad´ m∏odych ludzi indywidualnie, dajàc im
mo˝liwoÊç uczestnictwa w szkoleniach, konsultacji z ekspertami czy okreÊlenia profilu
psychologicznego. Natomiast w Odessie i Odeskiej Oblasti powsta∏o 17 grup PA pod
kierownictwem nauczycieli ze szkó∏ podstawowych i Êrednich skupiajàcych dzieci
i m∏odzie˝ zaanga˝owane w rozwiàzywanie lokalnych problemów. M∏odzie˝ wykaza∏a
si´ empatià i pomys∏owoÊcià, tworzàc projekty m.in. w takich dziedzinach jak: pomoc
podopiecznym domu dziecka, wsparcie dla nies∏yszàcych, poprawa infrastruktury
jednej ze szkó∏, promocja wielokulturowoÊci i tolerancji.

Przekszta∏cenia placówek opiekuƒczo-wychowawczych na Ukrainie,
modelowe rozwiàzania reformy systemu pomocy dziecku i rodzinie
Towarzystwo NASZ DOM
Proces przekszta∏ceƒ placówek opiekuƒczo-wychowawczych na Ukrainie zosta∏
rozpocz´ty jeszcze w 2005 r., wraz z przyj´tà przez rzàd Koncepcjà ich reformowania. Jednym z za∏o˝eƒ programu by∏o zmniejszenie liczby dzieci przebywajàcych pod
ca∏odobowà opiekà instytucjonalnà do 50 i wprowadzenie jakoÊciowych zmian w pracy
z dzieçmi i ich rodzinami. Celem projektu jest wprowadzenie przede wszystkim
zmian jakoÊciowych, polegajàcych na przejÊciu od grupowej opieki nad dzieçmi do
indywidualizacji dzia∏aƒ i skierowaniu ich na dziecko oraz rodzin´. Proponowane
rozwiàzania sà w opozycji do tradycyjnych modeli grupowej opieki nad dzieçmi, mocno
zakorzenionych w paƒstwowym systemie i mentalnoÊci mieszkaƒców. Do udzia∏u
w projekcie wybrano dwie placówki z regionów Kirowograd i Czerkasy.
PROGRAM WSPOMAGANEGO ZATRUDNIENIA „TRENER” – innowacyjne
rozwiàzania w zakresie aktywizacji spo∏ecznej niepe∏nosprawnych. Dzia∏ania
pilota˝owe w obwodzie lwowskim
Fundacja Krzy˝owa dla Porozumienia Europejskiego
Projekt jest wst´pem do wprowadzenia w obwodzie lwowskim systemu
wspomaganego zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych na otwartym rynku pracy,
który z sukcesem funkcjonuje w wielu krajach zachodnich, w tym tak˝e w Polsce.
Wspomagane zatrudnienie jest priorytetem w europejskiej polityce zatrudnienia osób
niepe∏nosprawnych, którego celem jest zmiana podejÊcia do aktywizacji zawodowej
osób niepe∏nosprawnych na otwartym rynku pracy. Wsparcie polega na znalezieniu,
podj´ciu i utrzymaniu miejsca pracy na otwartym rynku przy udziale osobistego
asystenta – trenera.
MO¸DOWA
Mo∏dowa jest krajem rolniczym, który dzi´ki
post´pujàcemu procesowi transformacji zmierza ku
gospodarce rynkowej. Pomimo zachodzàcych przemian
kraj ten pozostaje wcià˝ jednym z najbiedniejszych
w Europie; charakteryzuje si´ niskim poziomem
dochodu narodowego i pozosta∏ych wskaêników rozwojowych (111 pozycja w rankingu HDI). Najwi´kszy
problem polityczno-gospodarczy kraju stanowi nieuregulowana kwestia najbardziej uprzemys∏owionego
regionu, którym jest Naddniestrze.
G∏ównymi dziedzinami wsparcia ze strony Polski sà:
• rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich;
• wspieranie spo∏eczeƒstwa obywatelskiego, w szczególnoÊci poprzez rozwój
samorzàdnoÊci lokalnej i demokratyzacji mo∏dawskich mediów;
• wzmocnienie administracji publicznej, w szczególnoÊci w zakresie zarzàdzania
migracjami i przeciwdzia∏ania handlowi ludêmi, oraz szkolenia w zakresie
pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej.
Pod∏àczenie miejscowoÊci Czok-Majdan do sieci wodociàgowej, odbudowa studni
Ambasada RP w Kiszyniowie
Jednym z najwi´kszych problemów mieszkaƒców miejscowoÊci Czok-Majdan
w Gagauzji by∏ niski stopieƒ zaopatrzenia w wod´ pitnà. Sytuacja negatywnie wp∏ywa∏a
na zdrowie mieszkaƒców. Rezultatem projektu jest pod∏àczenie do wodociàgu
kilkuset domostw oraz budynków liceum, gimnazjum, przedszkola, domu kultury,
merostwa i ∏aêni publicznej.
Zwalczanie handlu ludêmi w aspekcie wzmacniania mo∏dawskiego systemu
zarzàdzania migracjami i wspó∏pracy mi´dzynarodowej. Polsko-mo∏dawska
wymiana doÊwiadczeƒ i dobrych praktyk
Departament Polityki Migracyjnej MSWiA
W Polsce w ostatnim czasie odnotowuje si´ coraz liczniejsze przypadki procederu
handlu ludêmi, którego przyczynà jest liberalizacja gospodarcza i u∏atwienia
w przekraczaniu granic. Ofiarami procederu sà coraz cz´Êciej obywatele pochodzenia
mo∏dawskiego. Ideà projektu jest wsparcie struktur administracji paƒstwowej
Republiki Mo∏dowy poprzez podniesienie kwalifikacji przedstawicieli mo∏dawskich
s∏u˝b, wymian´ doÊwiadczeƒ oraz przekazanie propozycji rozwiàzaƒ stosowanych
przez RP/UE w wymiarze instytucjonalno-prawnym. Za∏o˝eniem organizatorów
jest tworzenie nowych, efektywniejszych p∏aszczyzn wspó∏pracy mi´dzy Polskà
a Mo∏dowà w zakresie walki z procederem handlu ludêmi.
Promocja i rozwój agroturystyki i rolnictwa ekologicznego na terenie Mo∏dowy
Stowarzyszenie B4
G∏ównym za∏o˝eniem projektu jest wsparcie rolnictwa i zrównowa˝onego rozwoju
obszarów wiejskich w rejonach Bielc oraz Goldeƒ poprzez aktywizacj´ lokalnych
spo∏ecznoÊci do podejmowania dzia∏aƒ zwiàzanych z rozwojem ekologicznych upraw
i agroturystyki oraz promocji regionu (produktu lokalnego, zasobów przyrodniczych
i kulturowych). Projekt sk∏ada si´ z wizyty studyjnej mo∏dawskich rolników w Polsce,

warsztatów oraz indywidualnego doradztwa w zakresie agroturystyki i ekologicznych
metod produkcji, a tak˝e dotacji rozwojowych na modernizacj´ gospodarstw, szkoleƒ
z zakresu agroturystyki dla administracji, organizacji pozarzàdowych oraz podmiotów
zajmujàcych si´ turystykà. Stworzono równierz stron´ www b´dàcà platformà
wymiany informacji i promocji, a tak˝e zorganizowano konferencj´ podsumowujàcà
projekt i wypracowane w nim rezultaty.
GRUZJA
Gruzja stosunkowo niedawno wstàpi∏a na
drog´ demokratycznych przemian. Kraj ten
potrzebuje poparcia politycznego dla
zapewnienia trwa∏oÊci zachodzàcych zmian
i ich akceptacji przez spo∏eczeƒstwo, które
dotkliwie odczuwa negatywne skutki
poczàtkowej fazy transformacji gospodarczej
(96 miejsce w rankingu HDI). Dodatkowo
Gruzja boryka si´ z problemem integralnoÊci
terytorialnej (Osetia Po∏udniowa, Abchazja) oraz cz´Êciowej blokady gospodarczej
ze strony dotychczas najwi´kszego partnera gospodarczego – Rosji. Polska wspiera
proces stabilizacji i rozwoju Gruzji.
Priorytetowe sektory wsparcia:
• rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich;
• rozwój samorzàdnoÊci lokalnej;
• wzmocnienie administracji publicznej, w szczególnoÊci wsparcie dla stra˝y
granicznej oraz szkolenia w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej.
Oddzia∏ywanie doradztwa rolniczego na rozwój rolnictwa i przedsi´biorczoÊci na obszarach wiejskich Gruzji
Pomorski OÊrodek Doradztwa Rolniczego w Gdaƒsku Oddzia∏ w Starym Polu
Celem ogólnym projektu jest wsparcie przemian gospodarczych w zakresie rolnictwa
i przedsi´biorczoÊci na wsi z jednoczesnym wykorzystaniem doÊwiadczeƒ polskich
i innych krajów przechodzàcych proces transformacji (np. Ukrainy) z uwzgl´dnieniem
aktualnego stanu procesów restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych na gruziƒskiej
wsi. Wsparcie dotyczy g∏ównie przygotowania zawodowego kadr pracujàcych na wsi
i w rolnictwie oraz zmotywowania ich do zainicjowania przemian spo∏eczno-gospodarczych. Projekt sk∏ada si´ z „Forum s∏u˝b doradztwa rolniczego” i szkolenia dla
gruziƒskich rolników, przedsi´biorców, przedstawicieli samorzàdów i administracji,
jednostek sektora rolniczego, organizacji rolniczych, oÊwiaty i nauki, organizacji
pozarzàdowych oraz konferencji podsumowujàcej.
Rozwój agroturystyki w Pankisi i D˝awachetii
Fundacja Edukacji Mi´dzykulturowej
Projekt ma na celu rozwój obszarów wiejskich i agroturystyki, a tak˝e wsparcie
organizacji pozarzàdowych w peryferyjnych regionach Gruzji zamieszka∏ych przez
mniejszoÊci narodowe, tj: kistyƒskà w Pankisi oraz ormiaƒskà w regionie D˝awachetii.
Dzia∏ania projektu polegajà na wzmocnieniu i rozszerzeniu promocji oferty agroturystycznej Kistów w postaci reklamy, dopasowanej do wymogów komercyjnego
rynku turystycznego. Oferta Kistów zosta∏a szeroko zareklamowana w internecie
i zaprezentowana na Mi´dzynarodowych Targach Turystycznych Tour Salon 2008
w Poznaniu. Rozpocz´ta zosta∏a tak˝e wst´pna promocja kolejnego regionu Gruzji –
D˝awachetii. Przedstawiciele spo∏ecznoÊci ormiaƒskiej w D˝awachetii byli uczestnikami szkolenia z zakresu agroturystyki oraz warsztatów z pisania projektów
i pozyskiwana funduszy. Opracowana zosta∏a baza informacyjna o dost´pnych w Gruzji
instytucjach grantodawczych oraz prywatnych sponsorach. Dzia∏ania projektu by∏y
realizowane w Polsce i w Gruzji. Strona regionu Pankisi: www.pankisi.org.
Droga do samodzielnoÊci – pomoc rozwojowa uchodêcom czeczeƒskim
w Gruzji w integracji z lokalnà spo∏ecznoÊcià
Ambasada RP w Tbilisi
W Wàwozie Pankiskim w Gruzji przebywa ponad tysiàc uchodêców czeczeƒskich.
W∏adze gruziƒskie przyzna∏y im status uchodêcy – w konsekwencji wszyscy zarejestrowani
uchodêcy z Czeczenii przebywajà w Gruzji legalnie, majà prawo do pracy, a nowo
wydane karty czasowego pobytu pozwalajà na rozpocz´cie dzia∏alnoÊci gospdarczej.
Od samego poczàtku uchodêcy znajdujà si´ pod opiekà Urz´du Wysokiego Komisarza
Narodów Zjednoczonych ds. Uchodêców (UNHCR) – przebywajà w bardzo trudnych
warunkach, sà uzale˝nieni od pomocy humanitarnej, co wywo∏uje frustracj´, stagnacj´
i poczucie zale˝noÊci. Znaczàca liczba uchodêców nie posiada ˝adnych dochodów,
pozostaje bez pracy i nie zdobywa nowych kwalifikacji. Integracja uchodêców z lokalnà
spo∏ecznoÊcià jest jedynà mo˝liwoÊcià zapewnienia im godnego i samodzielnego ˝ycia.
Projekt z∏o˝ony jest z 6 mini-projektów realizowanych przez ró˝ne grupy uchodêców
w ró˝nych lokalizacjach. Ka˝dy z mini-projektów ma na celu stworzenie nowych miejsc
pracy w sektorze rolniczym, produkcyjnym i us∏ugowym, co w rezultacie prze∏o˝y si´ na
uniezale˝nienie beneficjentów od pomocy humanitarnej. Projekty zosta∏y stworzone
przez grupy inicjatywne – przyszli beneficjenci samodzielnie okreÊlili swoje potrzeby,
stworzyli biznes plany i znaleêli potencjalne rynki zbytu dla swoich produktów.

