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Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

W ciągu ostatnich kilku lat Małopolskie Towarzystwo Oświatowe (MTO) stopniowo poszerzało swe 
zainteresowanie z terenu Bałkanów na kraje byłego Związku Radzieckiego. Od trzech lat pracujemy 
w Białorusi i w 2011 roku głównym naszym projektem był „Klub Lokalnych Liderów - druga 
odsłona”. Projekt ten jest kontynuacją tradycji wspierania przez MTO budowy demokracji 
w krajach przechodzących transformację ustrojową i potwierdza zaangażowanie MSZ w tym 
obszarze.

Na Białorusi władze w sposób przemyślany i zaplanowany nie dopuszczają do powstawania 
organizacji pozarządowych, od państwa niezależnych. Dlatego szczególnie ważna jest aktywność 
zwykłych ludzi, którzy działają w środowisku lokalnym. Wierzymy, że wysiłki tych  młodych, 
twórczych i odważnych ludzi, wspierane  przez polskich kolegów, zaowocują rozwojem 
przedsiębiorczości społecznej, wzrostem świadomości obywatelskiej i poczuciem wolności.
Ten  niezwykle dobrze przyjęty przez uczestników projekt  nie mógłby zaistnieć bez współpracy 
i finansowego wsparcia z Państwa strony.  Mamy nadzieję, że uznają Państwo ten raport za 
interesujący i że okaże się on pomocny w informowaniu o działaniach Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP.  Dziękujemy programowi Polska Pomoc za wsparcie. 

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe 
Nowy Sącz, Polska

Grudzień, 2011

Nakład 1000 egz.
Drukarnia Nowodruk, Nowy Sącz, ul. Długosza 73

Wydawca Małopolskie Towarzystwo Oświatowe

Ministry of Foreign Affairs,

In the past few years the Educational Society of Malopolska has gradually broadened its 
geographical outreach from the Balkans to the countries of the Former Soviet Union.  We have been 
working in Belarus for the past three years and in 2011 our main project was the “Club of Local 
Leaders In Belarus” Second Edition. This project continues MTO’s tradition of supporting countries 
in transition and confirms MTO’s ongoing commitment to this work.

The government of Belarus has a policy of discouraging the creation of and activities of independent 
NGOs.  This makes it all the more important to support active individuals who will work on the local 
level.  We believe that the efforts of these young, brave, creative people supported by their Polish 
colleagues, will lead to social entrepreneurship, enlightened citizenship and a feeling of freedom.

This project was extraordinarily well-received by the participants.  This initiative would not have 
been possible without the cooperation with the Ministry.  We hope that this report will serve to 
promote the work of the Ministry of Foreign Affairs of Poland.  We thank Polish Aid Program for the 
financial support.

__________________________
Beata Budzik, prezes

Z głęboka wdzięcznością,

With deep appreciation, 

_________________________
Julie Boudreaux, Board Member

OPEN SOCIETY INSTITUTE
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 Klub Lokalnych Liderów – druga odsłona

Projekt ten był drugą edycją przeprowadzonego w 
2010 roku projektu Klub Lokalnych Liderów. Po-
dobnie jak w poprzednim roku celem projektu było 
przygotowanie grupy 22 aktywnych lokalnych lide-
rów z terenu całej Białorusi, gotowych do podjęcia 
działań w kierunku własnego rozwoju oraz współpra-
cy między sobą, po to  aby skutecznie wpływać na 
kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego. Prze-
szkoleni uczestnicy po powrocie do swej ojczyzny 
mobilizowali współobywateli i rozpoczęli budowę 
społeczeństwa obywatelskiego opartego na lokalnych 
działaniach. W ramach tego projektu:

•  przygotowaliśmy grupę 22 młodych ludzi do 
utworzenia Planu Własnego Rozwoju PWR i Pla-
nu Działań Lokalnych PDL;

•  zaktywizowaliśmy ich społecznie konsultując 
podjęte przez nich od września do listopada lo-
kalne działania, w których wzięło udział ok. 500 
osób;

•  rozbudowaliśmy sieć pod nazwą Klub Lokal-
nych Liderów, która wspierała lokalnych liderów 
bazując na samopomocy i doradztwie lokalnych i 
zagranicznych ekspertów. Klub działa w m.in. w 
Internecie, poprzez mentoring na miejscu oraz po-
przez wspólne zjazdy członków Klubu. Taki zjazd 
miał miejsce na przełomie listopada i grudnia w 
Nowym Sączu.

Warsztaty w Nowym Sączu odbywały się w lipcu, 
trwały 9 dni i przeprowadzone były przez doświad-
czonych trenerów polskich oraz białoruskiego eks-
perta – prawnika. Po zapoznaniu się uczestników 
oraz grach integracyjnych i wspólnym ustaleniu reguł 
pracy w grupie każdy zastanowił się nad swoim miej-
scem w społeczności lokalnej oraz przeprowadził ana-
lizę własnych potrzeb. Potem zajęliśmy się diagnozą 
potrzeb społeczności, w której żyjemy. Uczestnicy 
nauczyli się twórczo patrzeć  na swoje środowisko i 
formułować cele, które zachęcają innych do działa-
nia, zdefiniowali występujące na Białorusi problemy 
prawne dot. organizacji pozarządowych i opracowali 
Plan Własnego Rozwoju (PWR). Dzień IV poświęco-
ny był wizytom w organizacjach pozarządowych, wy-
branych zgodnie z zainteresowaniami uczestników:

• Stowarzyszenie im. Brata Alberta – prowadzi 
schronisko dla bezdomnych mężczyzn;

•  Stowarzyszenie „Sądeckie Amazonki”– prowadzi 
różne akcje związane z profilaktyką i pomocą ko-
bietom z rakiem piersi, opierając się na wolonta-
riacie;

• Fundacja „Mada” – prowadzi zajęcia terapeutycz-
ne dla dzieci i dorosłych z autyzmem.

Następnie dopracowane zostały analizy własnych 
potrzeb i diagnozy potrzeb społeczeństwa lokalnego 
na bazie doświadczeń zdobytych podczas wizyt w or-
ganizacjach w Nowym Sączu oraz stworzono zarys 
Planu Działań Lokalnych (PDL). Kolejny dzień po-
święcony był problemowi budowania zespołu tak, by 
skutecznie realizował wspólne cele; metodom zdoby-
wania współpracowników oraz wolontariuszy; two-
rzeniu wizerunku organizacji/ swoich działań oraz 
podstawom negocjacji. Siódmego dnia pojechaliśmy 
do Krakowa, gdzie miały miejsce wizyty w dwóch or-
ganizacjach:

• Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”;

• Fundacja Kultury Chrześcijańskiej „Znak”, współ-
pracująca z różnymi instytucjami na Białorusi.

Po powrocie zajęliśmy się planowaniem strategicz-
nym oraz wyborem indywidualnego mentora on-li-
ne. Ponieważ sukces Klubu Lokalnych Liderów jest 
oparty na ścisłej współpracy między uczestnikami a 
ekspertami, każdy uczestnik mógł wybrać mentora. 
Na zakończenie odbyły się konsultacje indywidualne 
z wybranym mentorem, ewaluacja warsztatów i roz-
danie świadectw uczestnictwa.

Ta część projektu zakończyła się w Warszawie wizy-
tą w Grupie Zagranica, która jest platformą polskich 
organizacji pozarządowych, zaangażowanych w mię-
dzynarodową współpracę rozwojową, wspieranie de-
mokracji i pomoc humanitarną. 

Nasi liderzy prowadzili różne projekty, w roku 2010 
przeważały projekty społeczne, a w 2011 wyraźnie 
widać przewagę projektów artystycznych. Oto czym 
zajmowali się członkowie Klubu Lokalnych Liderów 
2011:

1.  Dzianis Hramyka i Artur Eshbayeu, jako działa-
cze związkowi, postanowili zrealizować swoje 
projekty w oparciu o związek zawodowy REP  



4

(Dzianis w Homlu, Artur w Smolewiczach). Celem 
ich projektów było poinformowanie mieszkańców 
o istnieniu niezależnego związku zawodowego 
REP i promocja jego działalności. Zorganizowa-
li „Tydzień Otwartych Drzwi”, podczas które-
go przygotowano i przeprowadzono seminaria i 
konsultacje indywidualne. Seminaria poświęcone 
były problemom prawnym, przy czym pytania 
dotyczyły zarówno prawa pracy jak i praw czło-
wieka. Około 50 osób odwiedziło REP, kilka osób 
zapisało się do związku.

2. Elena Krusheuskaja zdecydowała się na rozwój 
swoich zdolności i umiejętności, co było zgodne z 
założeniami projektu. Postanowiła rozpocząć stu-
dia Public Relations i w przyszłości godzić pracę 
w białoruskiej organizacji pozarządowej z pracą w 
show biznesie. Elena chciałaby skupić się na orga-
nizowaniu i obsługiwaniu imprez kulturalnych w 
celu promowania kultury białoruskiej.

3. Hanna Rachyna: Młodzież białoruska bardzo nie-
wiele wie na temat organizacji pozarządowych, 
takie pojęcia jak wolontariat są rzadko używane. 
Dlatego Hanna postanowiła zorganizować festi-
wal organizacji pozarządowych „NeGlectingOb-
stacles” („Przełamywanie barier”). Podczas tej 
imprezy zorganizowano spotkania informacyjne, 
pytano w ankietach młodych ludzi o ich aktyw-
ność społeczną, motywowano do działalności w 
białoruskich organizacjach pozarządowych.

4. Polina Pastushenko: Celem projektu było stwo-
rzenie agencji, która zajmowałaby się organizacją 
imprez kulturalnych dla początkujących twórców 
– ARTSTART. Polinie udało się to zrobić. Agencja 
działa i jej pierwszą imprezą była zorganizowana 
7 grudnia wystawa fotograficzna. Jednocześnie 
agencja ta organizuje cotygodniowe spotkania 
młodych adeptów sztuki twórczej z doświadczo-
nymi artystami, aby wzajemne inspiracje wzbo-
gacały kulturę białoruską. Obecnie przygotowują 
festiwal pod nazwą „Punkt Przecięcia”, która ma 
się odbyć w maju 2012 roku. Czekamy na zapro-
szenia.

5.  Viktar Klimas: Projekt Viktara składał się z dwóch 
etapów. Pierwszy polegał na zorganizowaniu gru-
py artystów, która udała się na spacer po Brześciu, 
aby zebrać materiał fotograficzny na wystawę 
poświęconą pięknu ziemi białoruskiej. Następ-
nie z zebranego materiału wybrano najciekawsze 
prace na wystawę. Wystawa okazała się takim 
sukcesem, że telewizja Biełsat postanowiła prze-
prowadzić wywiad z Viktarem, jako uzdolnionym 
fotografikiem. Wywiad można obejrzeć na http://
www.youtube.com/watch?v=hyRrhRSt_Lo&fe-
ature=player_embedded 

6. Yuliya Baranchuk zorganizowała wycieczkę do 
miasta dla 22 dzieci z ubogich rodzin pochodzą-
cych z obszarów wiejskich koło Połocka. Dzieci 
podczas wycieczki zwiedziły główne zabytki, 
wzięły udział w pokazie strojów historycznych, 
odwiedziły muzeum druku i muzeum techni-
ki. Celem tej akcji była socjalizacja i pokazanie 
dzieciom alternatywy dla „ulicy”. Po wycieczce 
Yuliya zwołała spotkanie, na którym podsumo-
wała wraz z dziećmi całą imprezę. Była to oka-
zja do wspomnień, obejrzenia wspólnie zdjęć z 
wyprawy i mile spędzonego czasu. Udało się jej 
spotkać z przedstawicielami władz miasta Novo-
połocka i zachęcić ich do zajęcia się sprawą dzieci 
ze środowisk niezamożnych i zagrożonych. Yulia 
do współpracy zaangażowała swoich przyjaciół i 
kolegów z Uniwersytetu, którzy woluntarystycz-
nie  pomogli jej zorganizować wyjazd i spotkanie.
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7.  Karyna Pradzed postawiła na rozwój osobistych 
zdolności i umiejętności. W dalszym ciągu rozwi-
ja swoje cechy liderskie na kursach i warsztatach. 
Dodatkowo zainteresowała się fotografią prze-
strzenną i tę pasję postanowiła rozwijać. W przy-
szłości chce pokazać swoje zdjęcia na wystawie.

8.  Natalia Vyshadkevich jest miłośniczką języka bia-
łoruskiego i bardzo ubolewa nad tym, że jest on 
sukcesywnie i konsekwentnie wypierany przez 
język rosyjski. Dlatego  postanowiła wydać po 
białorusku książkę „Charlie i fabryka czekolady”. 
W tym celu zebrała grupę tłumaczy. Ci przetłu-
maczyli tekst, przeprowadzono korekty i redakcję 
materiału. W 2012 roku Natalia ma zamiar wydać 
książkę w wersji drukowanej. Powodzenia!

9.  Siarhei Sys jest studentem prawa i pracuje jako wo-
lontariusz w Klinice Prawa w Homlu. Tematem, 
który szczególnie go zainteresował był problem 
handlu ludźmi. Dlatego Siarhei wraz z kolegami 
zorganizowali spotkania dla rodziców, uczniów i 
nauczycieli, na ten właśnie temat. Uczestnicy do-
wiedzieli się o skali problemu, o ewentualnych pu-
łapkach czekających na młodych ludzi, zarówno 
chłopców jak i dziewcząt. Szczególnie dużo czasu 
poświęcono pytaniom jak uniknąć tego tragiczne-
go losu; jakie zasady zachować, aby móc bezpiecz-
nie odpoczywać, pracować i uczyć się zagranicą.

10. Ihar Khadyka bardzo chciał uaktywnić grupę stu-
dentów mieszkających w akademiku w Homlu, 
dlatego stworzył kółko fotograficzne, w którym 
młodzi ludzie mogliby nauczyć się fotografowa-
nia, a jednocześnie pożytecznie spędzić wolny 
czas. Z wykonanych fotografii zorganizowano 
wystawę na ścianach i w holach akademików w 
Homlu.

11. Volha Shulha zorganizowała przedstawienie te-
atralne w hospicjum dla dzieci chorych na bia-
łaczkę. W tym celu zebrała grupę trenerów, prze-
prowadziła próby i przygotowała przedstawienie, 
gdzie aktorami były chore dzieci, a widzami leka-
rze, rodzice i pielęgniarki.

12. Viktor Dvurechynski zorganizował darmową wy-
pożyczalnię kul, dla osób, które na skutek nieszczę-
śliwego wypadku mają trudności z samodzielnym 
poruszaniem się. Do tej pory w Słucku takiej usłu-
gi (nawet odpłatnej) nie było. Nie wszystkich stać 
na zakup takiego sprzętu, szczególnie trudno jest 
osobom starszym. Dlatego jak tylko ogłoszono, że 
wypożyczalnia działa, już pierwszego dnia zjawili 
się chętni, którzy – szczęśliwi – pożyczyli pierw-
sze kule. Gratulujemy pomysłu!

13. Ihar Yudziankou zrealizował projekt przy pomocy 
Poliny Pastushenko, która wraz z nim postanowiła 
sfotografować najpiękniejsze zabytki Mohylewa. 
Następnie fotografie zostały wydane w formie 
pocztówek w wersji drukowanej i w wersji elek-
tronicznej.  Pocztówki umieszczono na serwisie 
internetowym www.postcrossing.com. Celem tego 
projektu było zwrócenie uwagi społeczeństwa na 
historyczne dziedzictwo Mohylewa i promocja za-
bytków Białorusi za granicą.

14. Natalia Asheka zainwestowała w rozwój osobisty 
i uczęszczała na kursy profesjonalnej fotografii. 
Uzyskała kwalifikacje potrzebne do wykonywania 
zawodu „ fotograf”. Następnie dokonała wyboru 
swoich prac i przygotowała okienną wystawę w 
Homlu i Rechitsy. Dzięki projektowi zwiększyła 
poziom umiejętności artystycznych i nauczyła się 
planowania swojej kariery. Natalia nie zorganizo-
wała akcji społecznej, ale w czasie trwania projek-
tu aktywnie  współpracowała, jako wolontariusz, z 
organizacjami pozarządowymi.
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15. Aliaksandr Asheka  postanowił zwrócić uwagę 
mieszkańców Rechitsy na fakt, że z tego miasta 

pochodziło kilku znanych ludzi. Do realizacji tego 
projektu wybrał graffiti. Nie było to łatwe, gdyż 
władze miasta nie chciały się zgodzić na pomalo-
wanie farbami ścian w na ulicach. Po negocjacjach 
postanowiono jednak pozwolić na przedstawienie 
dwóch postaci Jefima Kopelyana aktora i artysty 
Alexander Isacheva w stylu graffiti.

16. Vadzim Ramanau nagrał płytę z muzyką roz-
rywkową pod tytułem „ sól-cukier na krawędzi”. 
Nadzorował i organizował cały proces nagrywa-
nia płyty. Do projektu zgłosiło się 49 zespołów, 
ale ostatecznie 19 znalazło się na płycie. Vadzim 
osobiście dokonywał przesłuchań, wyboru utwo-
rów i nadzorował proces nagrania. W rezultacie 
powstała płyta Salihorsk-Słucki rock „sól-cukier 
na krawędzi”, która została rozdana podczas inau-
guracyjnego koncertu zorganizowanego w Słuc-
ku. Płytę otrzymało około 100 osób związanych 
z przemysłem fonograficznym (muzycy, krytycy 
muzyczni, DJ Radio Ming, melomani i słuchacze).

17. Iryna Nestarava przeprowadziła w Homlu akcję, 
której celem miało być skłonienie niepracujących 
zawodowo kobiet do wyjścia z domu. Kobiety 
te, wychowując dzieci nie mają czasu dla siebie 
i zaniedbując się zapominają o swojej kobiecości. 
Iryna postanowiła przypomnieć im, że oprócz tego 
że są matkami, są także kobietami. Zorganizowała 
dla nich kurs manicure, podczas którego była oka-
zja do spotkań, żartów i po prostu czasu wolnego. 
Jednocześnie wolontariuszki zajmowały się ich 
dziećmi. Nazwano ten projekt Dzień Matki.

18. Katsiaryna Karniyevich zorganizowała duży kon-
cert o nazwie FM (ulubiona muzyka). W czasie re-
alizacji projektu sprawdziła się, jako organizator i 
koordynator dużych wydarzeń kulturalnych. Jedną 
z najistotniejszych umiejętności zdobytych przez 
Katsiarynę była umiejętność negocjacji, która jest 
konieczna w realizacji tak dużych projektów.

19. Hanna Nestarava-Burnosenka jest pasjonatką 

kultury średniowiecznej, od lat działa w stowa-
rzyszeniu ochrony dziedzictwa kulturalnego. Po-
stanowiła w ramach naszego projektu wydać płytę 
z muzyką średniowieczną, graną na drumli. Han-
na zainteresowała projektem muzyków i biorąc 
udział w całym procesie tworzenia płyty nagrała 
ją w profesjonalnym studio.  Zorganizowała też 
spotkanie promujące muzykę dawną, graną na te-
renie Białorusi.

20. Anna Verashchahina przygotowała i przeprowa-
dziła koncert poświęcony muzykom rockowym, 
którzy zmarli na HIV / AIDS oraz z przedawko-
wania narkotyków. W imprezie wzięło udział oko-
ło 100 osób, głównie młodzież. Uczestnicy  otrzy-
mali informacje na temat HIV / AIDS i na temat 
zagrożeń związanych z uzależnieniem od narkoty-
ków. Wśród zaproszonych gości byli ludzie, któ-
rzy dzielili się swoim doświadczeniem. Niektórzy 
z nich pokonali swoje uzależnienia, ale wiele osób 
nadal boryka się z problemem narkomanii. Uwraż-
liwiono też młodzież na problem AIDS.

21. Irina Baranowska z Brześcia bardzo dużo czasu 
poświęca problemowi dzieci z domów dziecka. 
Postanowiła w Kobryniu zorganizować dla nich 
Dzień Matki. Ale był to szczególny Dzień Matki, 
gdzie mamami były wychowawczynie. W dniu 
tym uczestniczyło około 100 dzieci i 15 nauczy-
cielek – matek. Celem projektu było budowanie 
szczególnych więzi emocjonalnych pomiędzy wy-
chowankami domów dziecka i ich opiekunkami. 
Ponadto ważne tez było budowanie wartości ro-
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dzinnych, które w „normalnej” rodzinie po prostu 
same się kształtują, a w tej sytuacji trzeba je świa-
domie kształtować. W rezultacie zaangażowanych 
w projekt było około 200 osób i można z satysfak-
cją stwierdzić, iż impreza była udana.

Podczas realizacji projektów kwitła współpraca po-
między uczestnikami, np. Polina Pastushenko zrobiła 
nowe logo grupie „Krok do przodu”, która działa od 
pierwszej edycji projektu KLL.

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 powstały 22 modelo-
we działania angażujące ok. 500 osób na Białorusi. 
Osoby te oraz niezliczona rzesza ich kolegów, człon-
ków rodzin, sąsiadów itp. zaczęła proces budowania 
społeczeństwa opartego na wspólnych działaniach, 

co niewątpliwie przyczyni się do rozwoju przedsię-
biorczości społecznej, świadomości obywatelskiej i 
poczucia wolności.

Dziękujemy Ministerstwu Spraw Zagranicznych za 
okazywane nam zaufanie. Wierzymy, że nasze pro-
jekty istotnie pomagają tworzyć społeczeństwo oby-
watelskie na Białorusi.

 Клуб Локальных Лидеров – второе действие 

Этот проект был второй частью проводимого 
в 2010 году проекта Клуб Локальных Лидеров. 
Как и в прошлом году, цель проекта заключалась 
в подготовке группы из 22 активных лидеров 
со всей территории Беларуси, готовых к 
проведению мероприятий для собственного 
развития и укрепления взаимного сотрудничества, 
направленного на формирование гражданского 
общества. Вернувшись домой, обученные 
участники организовали сограждан для создания 
гражданского общества путем проведения 
мероприятий местного значения. Во время этого 
проекта:
• подготовили группу из 22 молодых лидеров к 

созданию плана личностного развития (ПЛР) и 
плана местных действий (ПМД); 

• социально активизировали их благодаря 
консультациям по запланированным и 
проведенным ими проектам в сентябре-ноябре 
месяце, в которых было задействовано около 
500 человек;

•  создали сеть под названием Клуб Локальных 
Лидеров, которая поддерживала локальных 
лидеров, основываясь на взаимопомощи 
и консультациях местных и иностранных 
экспертов. Клуб работает путем наставничества 
в сети Интернет и путем встреч всех членов 
Клуба. Такая встреча произошла в конце 
ноября, начале декабря 2011 г. в г. Новый Сонч.

Занятия в Новом Сонче прошли в июле месяце 

в течение 9 дней и были проведены опытными 
польскими тренерами совместно с белорусским 
экспертом – юристом. После знакомства 
участников и интеграционных занятий и 
совместного установления правил работы группы, 
каждый определил свое место в локальном 
обществе, а также проанализировал личные 
потребности.

После этого мы занялись определением 
потребностей общества, в котором живем. 
Участники научились творчески смотреть на 
свою среду общения и формулировать цели, 
мотивирующие к действию других людей; 
определили правовые проблемы и трудности, 
стоящие перед общественными организациями 
Беларуси и разработали План Личностного 
Развития (ПЛР). Четвертый день был посвящен 
посещениям неправительственных организаций, 
выбранных в соответствии с интересами 
участников:
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-  Ассоциация им. Брата Альберта – общество и 
приют для бездомных мужчин; 

-  Сообщество „Сондецкие Амазонки” – 
организовывает различные акции, связанные с 
профилактикой и помощью женщинам с раком 
груди; основано на волонтерстве; 

- Фонд «Мада» – проводит терапевтические 
занятия для детей и взрослых больных 
аутизмом.

Далее участники доработали анализ собственных 
потребностей и потребностей местного общества 
на базе опыта, полученного во время визитов в 
местные организации, а также создали наброски 
Плана Локальных Действий (ПЛД). Следующий 
день был посвящен проблемам и созданию 
команды для успешной реализации общих целей; 
методам поиска сотрудников и волонтеров; 
созданию образа организации или собственных 
действий, а также основам ведения переговоров. 
На седьмой день группа посетила Краков, в 
котором были организованы две встречи:

- Силезианский Миссионерский Волонтариат 
«Молодежь мира»;

- Фонд Христианской культуры «Знак», 
сотрудничающий с различными учреждениями 
в Беларуси.

После возвращения в Новый Сонч, мы занялись 
стратегическим планированием, а также выбором 
индивидуального on-line-ментора. Т.к. успех 
КЛЛ основывается на тесном сотрудничестве 
участников и экспертов, каждый участник мог 
выбрать ментора. В конце дня были проведены 
индивидуальные консультации с выбранным 
ментором, оценивание занятий и выдача 
свидетельств об участии.

Эти занятия закончились в Варшаве посещением 
Grupa Zagranica, которая является федерацией 
польских неправительственных организаций, 
вовлеченных в международное сотрудничество 
в области развития, поддержки демократии и 
гуманитарной помощи.

Наши лидеры проводили разные проекты. В 
2010 г. доминировали социальные проекты, а 
в 2011 г. преимущество было отдано проектам 
художественного направления. 

Далее приведены проекты членов Клуба 
Локальных Лидеров 2011 года:

1. Денис Громыко из Гомеля и Эшбаев Артур 
из Смолевичи, как активисты профсоюза, 
решили реализовать свои проекты при 

поддержке профсоюза РЭП (Денис в Гомеле, 
Артур в Смолевичи). Целью их проектов было 
информирование жителей о существовании 
независимого профсоюза РЭП и расширении 
его границ. Они организовали «Неделю 
Открытых Дверей», во время которой был 
подготовлен и проведен ряд семинаров и 
индивидуальных консультаций. Семинары 
были посвящены правовым проблемам, в ходе 
которых освещались вопросы относительно 
трудового права и прав человека. Около 50 
человек посетило РЭП, некоторые из них 
присоединились к профсоюзу.

2. Крушевская Елена решила развить свои 
навыки и способности, соответствующие 
целям проекта. Она решила начать обучение 
по Public Relations и в будущем совместить 
работу белорусской неправительственной 
организации с работой шоу-бизнеса. Елена 
хотела бы сосредоточиться на организации и 
проведении культурных мероприятий с целью 
продвижения белорусской культуры.

3. Анна Рачина: Белорусская молодежь очень мало 
знает о неправительственных организациях. 
Такие понятия, как “волонтерская работа”, 
“волонтер” редко используются. Поэтому 
Анна решила организовать Фестиваль 
Неправительственных Организаций «NeGlec-
tingObstacles» (Преодоление препятствий), 
в ходе которого была организована 
информационная встреча с анкетированным 
опросом молодых людей об их общественной 
активности; привлекали молодежь к работе 
в пользу белорусских неправительственных 
организаций. 

4. Полина Пастушенко: Цель ее проекта 
заключалась в создании агентства, 
занимающегося организацией культурных 
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мероприятий для начинающих творческих 
личностей - ARTSTART. Полине удалось это 
осуществить. Агентство уже работает и его 
первое мероприятие – фотовыставка – было 
организовано 7 декабря. Одновременно это 
агентство проводит еженедельные встречи 
творческой студенческой молодежи с 
опытными деятелями культуры для взаимного 
вдохновения и обогащения белорусской 
культуры. В настоящее время они готовят 
фестиваль под названием «Точка пересечения», 
который должен пройти в мае 2012 г. Ждем 
приглашения.

5. Виктор Климус: Проект Виктора состоял 
из двух частей: сначала собрать группу 
фотографов для сбора фотоматериала о 
Бресте для выставки, посвященной красоте 
белорусской земли и потом из собранного 
материала выбрать фотографии для выставки. 
Выставка оказалась настолько удачной, 
что Белсат ТВ взяло интервью у Виктора, 
как у талантливого фотографа. Интервью 
размещено на сайте: http://www.youtube.com/
watch?v=hyRrhRSt_Lo&feature=player_embed-
ded

6. Юлия Баранчук организовала поездку в город 
Полоцк для 22 детей из малообеспеченных 
семей, проживающих в сельской местности. 
Дети во время поездки посетили основные 
достопримечательности города, приняли 
участие в показе исторических костюмов, 
посетили музей книгопечатания и музей 
техники. Целью этого мероприятия была 
социализация детей и показ альтернативы 
„улице”. После поездки Юлия организовала 
встречу с детьми для подведения итогов 
мероприятия, что также явилось поводом 
к воспоминаниям, просмотру фотографий 
и хорошо проведенного времени. Ей также 
удалось встретиться с представителями 
властей города Новополоцк и привлечь 
их к решению проблем детей из бедных 
и незащищенных слоев общества. Юлия 

привлекла к сотрудничеству своих друзей 
и знакомых из университета, которые на 
добровольной основе помогли ей организовать 
поездку и встречу.

7. Карина Прадед сделала упор на развитие 
личностных навыков и способностей. Она и 
дальше развивает свои лидерские качества на 
курсах и различных занятиях. Кроме этого, 
она заинтересовалась пространственной 
фотографией и решила изучить это 
направление более углубленно. В будущем 
хочет продемонстрировать свои работы на 
выставке.

8. Наталья Вышадкевич является приверженцем 
белорусского языка и действительно сожалеет, 
что этот язык постепенно вытесняется 
русским. Поэтому Наталья решила издать 
книгу на белорусском языке „Чарли и 
шоколадная фабрика”. Для этого она собрала 
группу переводчиков, которые перевели и 
отредактировали текст. В 2012 году Наталья 
собирается опубликовать книгу в печатном 
виде. Желаем удачи!

9. Сергей Сыс - студент правового факультета и 
также является волонтером в Юридической 
Клинике Гомеля. Тема, которая особенно 
интересовала Сергея, касалась проблемы 
торговли людьми. Поэтому Сергей со своими 
знакомыми организовал встречу на данную 
тему с родителями, учениками и учителями. 
Участники узнали о масштабах данной 
проблемы, о возможных ловушках, которые 
могут ожидать молодых людей, одинаково 
как для юношей, так и для девушек. Большое 
внимание было уделено превентивным 
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мероприятиям и правилам поведения для 
безопасного отдыха, работы и учебы за 
границей.

10. Игорь Ходыко стремился активизировать 
группу студентов, проживающих в 
общежитии в Гомеле. Для этого он создал 
фотокружок, в котором молодые люди смогли 
научиться искусству фотографии, а также 
полезно проводить свой досуг. Из выбранных 
фотографий, сделанных во время встреч, была 
организована выставка, размещенная в холле 
общежития в Гомеле. 

11. Ольга Шульга организовала театральное 
выступление в хосписе для детей, больных 
лейкемией. Для этого она организовала группу 
тренеров, провела кастинг и подготовила 
выступление, в котором актерами были 
больные дети, а зрителями – врачи, родители 
и медсестры. 

12. Виктор Двуреченский организовал 
бесплатную аренду костылей для людей, 
которые, в результате получения травмы, не 
могут передвигаться самостоятельно. До этого 
времени в Слуцке не было таких услуг (даже 

платных), хотя не каждый может позволить 
себе купить такой инвентарь, особенно трудно 
это для пожилых людей. Поэтому, как только 
была дана реклама о возможности получения 
костылей в аренду, в первый же день появились 
желающие, которые с благодарностью 
воспользовались этой услугой. Поздравляем с 
отличной идеей!

13. Игорь Юдзинков осуществил проект при 
содействии Полины Пастушенко. Они вместе 
провели фотосъемку достопримечательностей 
Могилева. Эти фотографии были распечатаны 
в виде открыток в печатной и электронной 
версии. Открытки размещены на сайте www.
postcrossing.com. Целью этого проекта было 
привлечение внимания общественности 
к историческому наследию Могилева и 
продвижение культурного достояния Беларуси 
за границей. 

14. Наталья Ашека инвестировала в 
развитие личности и записалась на курсы 
профессиональной фотографии, по 
окончании которых получила квалификацию 
профессионального фотографа. После 
окончания учебы Наталья подготовила 
выставку из своих лучших работ, которую 
разместила в окнах в Гомеле и Речице. 
Благодаря проекту Наташа повысила уровень 
художественного мастерства и научилась 
планированию своей карьеры. Наталья не 
организовала социального мероприятия, но 
во время проведения проекта она активно 
сотрудничала как волонтер с общественными 
организациями. 

15. Александр Ашека решил обратить внимание 
жителей Речицы на знаменитых выходцев из 
этого города. Для реализации этого проекта 
он выбрал граффити. Это было задачей не 
из легких, так как администрация города не 
соглашались на окрашивание уличных стен. 
Но после проведения переговоров соглашение 
было частично достигнуто: было разрешено 
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19. Анна Нестерова-Бурносенко имеет тягу к 
средневековой культуре и много лет работала 
в обществе по защите культурного наследия. 
Во время нашего проекта она решила 
записать диск с музыкой Средневековья, 
исполненной на варгане. Анна заинтересовала 
проектом музыкантов и совместно с ними 
записала звучание этого инструмента в 
профессиональной студии. Также она 
организовала встречу, популяризирующую 
старинную музыку, исполнявшуюся на 
территории Беларуси, а также для продвижения 
нового диска. 

20. Анна Верашкевич подготовила и провела 
концерт, посвященный рок-музыкантам, 
умерших от ВИЧ/СПИД и от передозировки 
наркотиков. В мероприятии приняло участие 
около 100 человек, в основном молодежь. 
Участники получили информацию на 
тему ВИЧ/СПИД и о вреде наркотиков. 
Среди приглашенных были люди, которые 
поделились собственным опытом. Некоторые 
из них преодолели наркозависимость, но 
большинство продолжают борьбу. Также 
заострили внимание молодежи на проблеме 
СПИДа. 

21. Ирина Барановская из Бреста очень много 
времени посвятила проблеме детей из 
детских домов. Она решила в г. Кобрине 
организовать для таких детей День матери, 

изобразить в стиле граффити портрет актера 
Ефима Копеляна и художника Александра 
Исачева. 

16. Вадим Романов записал альбом рок-музыки 
под названием «Солено-сахарных край». Под 
его руководством был организован целый 
процесс записи диска. 49 музыкальных групп 
изъявили желание участвовать в проекте, но 
только 19 из них были записаны. Вадим лично 
проводил прослушивание, отбор произведений 
и руководил процессом записи. В результате 
появился Солигорско-Слуцкий рок-диск 
«Солено-сахарных край», экземпляры которого 
были розданы во время первого концерта, 
состоявшегося в Слуцке. Диск получили около 
100 человек, имеющих отношение к рок-
музыке (музыканты, музыкальные критики, 
DJ радио Ming, любители музыки).

17. Ирина Нестерова провела в Гомеле 
мероприятие, целью которого было 
приобщение женщин-домохозяек для выхода 
в общество. Эти женщины, воспитывая детей, 
не уделяют достаточного внимания своей 
внешности в связи с отсутствием времени 
и забывают о своей женственности. Ирина 
решила им напомнить, что, не смотря на статус 
матери-домохозяйки, они в первую очередь 
являются женщинами. Она пригласила их 
на маникюр, во время которого женщины 
отдохнули и хорошо провели время, в то время 
как волонтеры занимались их детьми. Этот 
проект получил название День Матери. 

18. Екатерина Карневич организовала большой 
концерт под названием FM (любимая музыка). 
Во время проведения проекта она попробовала 
себя в качестве организатора и координатора 
крупных культурных мероприятий. Одним 
из самых важных навыков, приобретенных 
Екатериной, был навык ведения переговоров, 
что является неотъемлемой частью при 
реализации таких проектов. 



12

22 мероприятие с участием около 500 человек в 
Беларуси. Эти лидеры с их друзьями, членами 
семей, соседями и т.д. начали процесс создания 
общества, основанного на проведении совместных 
мероприятий, которые, несомненно, способствуют 
развитию социального предпринимательства, 
гражданского самосознания и чувства свободы.  

Мы выражаем благодарность Министерству 
Иностранных Дел за оказанное нам доверие и 
плодотворное сотрудничество. Мы верим, что 
наши проекты действительно помогают в 
создании гражданского общества в Беларуси.

в котором мамами были воспитатели. В этом 
мероприятии приняло участие около 100 
детей и 15 учителей – матерей. Целью проекта 
было создание особенных эмоциональных 
контактов между воспитанниками детских 
домов и их опекунами. Кроме этого было 
важным также создание семейных ценностей, 
которые в «нормальной» семье формируются 
сами по себе, а в данной ситуации необходимо 
осознанное их формирование. Вовлеченных 
в проект было около 200 человек и можно с 
уверенностью сказать, что проект прошел 
успешно. 

Во время реализации проектов процветало 
сотрудничество между участниками. Так, Полина 
Пастушенко создала для группы «Шаг вперед», 
существующей с первого проекта КЛЛ, новый 
логотип. 

Построение гражданского общества в первую 
очередь основывается на проведении местных 
мероприятий, которые должны служить народу. 
Наш проект учитывал свободный обмен 
мнениями, а также создавал контакты между 
людьми. Благодаря этому проекту было проведено 

Club of Local Leaders in Belarus – Second Edition

This is the second edition of the 2010 Club of Local 
Leaders project. The goal of this project was to pre-
pare 22 young Belarusians as local leaders, ready to 
work towards their own personal development as well 
as to cooperate with one another returning home to 
use and share their experience and knowledge.  After 
the training the participants returned to their home 
country and encouraged their peers to build a civil 
society based on local activities. In the course of this 
project:

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

• Trainers helped these leaders initiate local acti-
vities involving about 500 individuals; they were 
offered consultations and help between September 
and November.

• 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. 
The Club works on many levels – through the In-
ternet , through on-site mentoring, and during me-
etings of the Club members. One of the meetings 
took place in Nowy Sącz in December.

The workshops in Nowy Sącz organized in July lasted 
nine days and were run by experienced Polish trainers 
and a law expert from Belarus. After “getting to know 
each other” activities and integration activities as well 
as working out the rules of group work,  the partici-
pants analyzed their  role in the local community and 
their needs. They then worked on a diagnosis of their 
local community’s needs. The participants learned to 
look creatively at their communities and to establish 
goals that would encourage others to cooperate and 
support them. They also analyzed and defined legal 
problems of Belarusian NGOs, and worked on their 
Personal Development Plan. On the fourth day the lo-
cal leaders visited Nowy Sącz non-government orga-
nizations – according to their needs and interest:
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• Brother Albert Association – which runs a shelter 
for homeless men;

• Amazons Association of Nowy Sącz – whose aim 
is to educate women about breast cancer dangers;

• “Mada Foundation” – which runs therapy work-
shops for autistic children and adults. 

The next day was devoted to learning how to build 
a team which would effectively reach the goals, me-
thods for finding co-workers and volunteers, working 
on the organization and its activities  image, as well as 
mastering the fundamentals of negotiations.  On the 
seventh day the group went to Kraków to visit the Sa-
lesian Missionary Volunteers and the Christian Cultu-
re Foundation “Znak” which cooperates with various 
organizations in Belarus.

After the visits participants worked on strategic plan-
ning and selected an on-line mentor. Since the success 
of the Local Leaders Club depends largely on a close 
cooperation between the participants and the experts, 
each participant could choose their own mentor. To fi-
nalize the project there were individual consultations 
with the mentors as well as workshop evaluations. 
Each participant received a certificate of participation 
in the workshops.

This part of the project ended with a visit to the Za-
granica Group – a platform of Polish NGOs engaged 
in international development cooperation, democracy 
support and humanitarian aid.

The leaders were involved in various project. 2010 
was a year of social projects – the year 2011 was 
abundant in artistic projects. Here is the list of activi-
ties of the Club of Local Leaders:

1. Dzianis Hramyka and Artur Eshbayeu – are trade 
unions activists who decided to  focus their pro-
ject on the REP trade union. Dzianis worked in 
Homel, Artur in Smolewicze. The aim of the pro-
ject was to inform the inhabitants of these towns 
about the aims and activities of the independent 
trade union – and to promote their ideas. They or-
ganized “Open Doors Week” during which they 
prepared and organized seminars and individual 
consultations. The seminars were devoted to legal 
issues – both human rights and work rights. Aro-
und 50 people visited REP, a few of them joined 
the trade union.

2. Elena Krusheskaja – following the aims of the 
project, she decided to develop her skills and abi-
lities by starting studies in Public Relations. She 
is hoping to find work in a non-government orga-
nization focused on show business. Elena would 
like to concentrate on organizing and managing 
cultural events aimed at the promotion of Belarus 
culture.

3. Hanna Rachyna – young people in Belarus know 
very little about non-government organizations – 
the term “volunteering” is hardly ever used. To 
promote volunteering Hanna decided to organize 
a festival of non-government organizations “Ne-
GlectingObstacles”. The aim of the project was 
to organize informational meetings, to question 
young people about their social activities, and to 
motivate them to get involved in non-government 
organizations in Belarus.

4. Polina Pastushenko – the aim of her project was 
to create an agency which would organize cultural 
events for new artists – ARTSTART. Polina was 
successful – her agency is active – and the first 
event, a photo exhibition, was organized on De-
cember 7. The agency organizes weekly meetings 
between young artists and experienced artists – to 
allow for mutual exchange of ideas and inspira-
tions which will enrich the culture of Belarus. 
Currently they are working on organizing a festi-
val “CrossingPoint” which will take place in May 
2012.

5. Viktar Klimas’ project consisted of two parts. The 
first aimed at organizing a group of artists which 
gathered a photographical material from a walk 
in Brest. The material was analyzed and the most 
outstanding pieces were selected to be used for a 
photo exhibition of  the beauty of Belarus. The 
exhibition was a great success and the Biełsat TV 
interviewed Viktar – a promising photographer.  
The interview can be found at http://www.youtu-
be.com/watch?v=hyRrhRSt_Lo&feature=play-
er_embedded 



14

6. Yulia Baranchuk – organized a trip for twenty 
children from poor families of Polotsk rural areas. 
The children visited the main architectural and 
historical buildings; they took part in a show 
of historical dresses; they visited a museum of 
print and a museum of technology. The aim of 
the project was to socialize and show the kids 
an alternative to their street life. After the trip 
Yulia organized a meeting during which they 
together evaluated the event. It was a good 
opportunity to look through the photographs and 
to spend time together. Yulia managed to meet the 
representatives of Novopolotsk local government 
to draw their attention to the needs of children 
and to encourage them to take care of the kids 
from poor and endangered families. Yulia also 
managed to involve her friends from university in 
the project.  They volunteered to help her organize 
the trip and the meeting.

7. Karyna Pradzed – decided to concentrate on the 
development of her leadership skills and abilities 
by participating in leadership courses and work-
shops. She also took up three-dimensional photo-
graphy – and is planning to organize an exhibition 
of her works.

8. Natlia Vyshadkevih – is a deep lover of Belarus-
sian language and is worried that her native lan-
guage is being successfully eradicated by Rus-
sian. That is why she decided to translate the book 
“Charlie and the Chocolate Factory” into Bela-
russian. She collected a group of translators who 
translated the book and made corrections. Natalia 
is planning to publish the paper version in the year 
2012.

9. Siarhei Sys is a law student and works as a volun-
teer in a Law Clinic in Homel. He is particularly 
interested in the problem of human trafficking. 
Siarhei, together with his friends, organized me-
etings for parents, young people and teachers to 
teach them about the problems and the dangers 
that young people – both boys and girls - are expo-
sed to. They concentrated particularly on preven-

tion – how to avoid the danger, how to behave to 
be able to work, rest or study abroad safely.

10. Ihar Khadyka – was interested in making the stu-
dents from the student dorms in Homel more ac-
tive. He started a photo section that allowed the 
young people to learn photography and use their 
time wisely. The photographs by the participants 
of the course made were later used in an exhibi-
tion at the student dorms.

11. Volha Shulha – organized a theatre performance 
for and with leukemia children from the hospice. 
She organized a group of trainers, made rehear-
sals and showed a performance with the kids as 
actors and the doctors, nurses and parents as the 
audience.

12. Viktor Dvurechynski – organized a free rental of 
crutches – for people who suffered from accidents 
and cannot move or have problems moving. It’s 
the first institution of this kind in Slutsk – and it 
proved to be successful since the first clients sho-
wed up on the very first day. 
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13. Ihar Yudziankou – realized his project together 
with Polina Pastushenko. Together they took pho-
tographs of the most beautiful examples of Mo-
hylev architecture. The photographs were issued 
both in paper and electronic form as postcards. 
The postcards can be found at www.postcrossing.
com. The aim of the project was to raise aware-
ness of the beauty of the historical heritage of Mo-
hylev and to promote the architecture of Belarus.

14. Natalia Asheka invested in her personal develop-
ment and attended professional courses in pho-
tography, therefore gaining the needed qualifica-
tions of a photographer. Then, she prepared the 
exhibition of her own works in Homel and Rechi-
sta. Thanks to her project, the level of her artistic 
skills increased and she learnt how to plan her ca-
reer. Natalia did not organize a social campaign 
but she worked as a volunteer, in cooperation with 
non-governmental organizations. 

15. Aliaksandr Asheka decided to draw to the atten-
tion of the citizens of Rechitsa the fact that some 
famous people came from their city. Aliaksandr 
chose graffiti as a means of doing his project. It 
was not easy because the local council did not 
want to allow the walls to be painted. After nego-
tiations, the local council decided to present two 
people coming from Rechitsa: an actor Jefim Ko-
pelyan and artist Aleksander Isacheva in the form 
of graffiti.

16. Vadzim Ramanau released a pop-music record 
entitled “Salt-Pepper on the Edge”. He organized 
and  supervised the whole process of recording. 
49 bands took part in the project but only 19 of 
them recorded the LP itself. Vadzim prepared a 
set list and supervised the whole process of re-
cording. As a result, the LP “Salt-Pepper on the 
Edge” was recorded and distributed during the  
inaugural concert in Slutsk. 100 people were gi-
ven the recording, namely: musicians, music cri-
tics, CJ Radio Ming, music lovers and listeners. 

17. Iryna Nestarava created an event in Homel to en-
courage unemployed women to socialize. These 
women, while raising their children, do not have 
time for themselves and therefore forgot about 
their femininity. Iryna decided to remind them 
that apart from being mothers, they were women 
as well. She organized a manicure course during 
which they had an opportunity to meet, tell jokes 
and have fun. At the same time volunteers took 
care of their children. This project was named 
Mother’s Day.

18. Katsiaryna Karniyevich organized a huge project 
entitled FM (Favorite Music). During the project, 
she showed her tremendous skills in organizing 
cultural events. One of the main skills gained by 
Katsiaryna was the ability to negotiate which was 
vital in organizing such a huge project.

19. Hanna Nestarava-Burnosenka is passionate abo-
ut the culture of the Middle Ages.   She is also 
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a member of the National Cultural Preservation 
Association. In terms of our project, she decided 
to release an LP with medieval music performed 
on the jaw harp. All of the musician were inte-
rested by Hanna in the recording process which 
took place in a professional studio. She organized 
the meeting which promoted the old music which 
used to be played in Belarus. 

20. Anna Verashchahina prepared and supervised a 
concert devoted to rock musicians who died be-
cause of HIV/AIDS or drug overdose. 100 people, 
mainly teenagers, took part in the whole event. 
The participants were informed about HIV/AIDS, 
as well as the dangers of drug abuse. Among the 
guests were those who shared their own experien-
ces. Some of them overcame their drug problems 
but most of them are still facing it. What is more, 
the teenagers were told about the problems con-
nected with AIDS.

21. Irina Baranowska from Brest devotes her free 
time to the problem related to orphanages. She de-
cided to organize Mother’s Day in Korbyn. It was 
a special day because the “mothers” were in fact 
tutors. About 100 children and 15 teachers (mo-
thers) took part in it. The aim of the project was to 
build an emotional bond between pupils from the 
orphanages and their tutors. Furthermore, it was 

important to identify the family relations, which 
should be intuitively created in a “healthy fami-
ly” but which have to be consciously shaped in 
orphanages. About 200 hundred people took part 
in the project and the event turned out to be quite 
a success.

During the course of the project, many participants 
cooperated with one another. For example, Polina Pa-
stushenko designed a new logo for a group “A step 
forward”, which was created during the first edition 
of the project Local Leaders Club.

The building of civil society is mainly based on lo-
cal initiatives that should serve people. In this pro-
ject, people could share their points of view and build 
relationship amongst one another. Thanks to this  22 
model activities were created which engaged about 
500 people in Belarus. Those people, their friends, 
family members, neighbors etc. started the process of 
building a society based on common actions. These 
actions are inevitably going to start the development 
of social enterprise, civil responsibility and a sense of 
freedom. 

We would like to thank the Polish Aid program 
of Ministry of Foreign Affairs for their trust.  
We believe that our projects facilitate the creating of 
civil society in Belarus.
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OTHER MTO ACTIVITIES

„Krzyk ulicy!”– Grafitti i hip-hop na naszych 
ulicach

W projekcie wzięli udział młodzi artyści, którzy 
używając różnych form ekspresji (np. graffiti i 
malarstwo, przedstawienia uliczne i break-dance, hip-
hop i freestyle) przygotowali program przedstawienia 
ulicznego dla mieszkańców Krynicy, Krakowa i 
Nowego Sącza.

Na podstawie zgłoszeń koordynatorzy i trenerzy z 
pośród 50 chętnych do udziału w projekcie wybrali 
20 osób (10 z Białorusi i 10 z Polski). We wrześniu 
odbyły się warsztaty i happeningi. Wszyscy uczestnicy 
wykazali bardzo duże zaangażowanie. 

Koncerty odbyły się w Krynicy (uczestniczyło w 
nim ok. 500 osób) i w Krakowie. W związku z 
ogólnonarodową akcją pn. „Dzień serca” Urząd 
Miasta Krakowa nie wyraził zgody na występ 
naszych artystów na Rynku Głównym więc graliśmy 
na Placu Szczepańskim. Obecnych było ok. 500 osób, 
szczególnie rodzice z dziećmi. Zorganizowaliśmy w 
Nowym Sączu happening „Poznaj swojego sąsiada”, 
w którym wzięło udział 500 osób. Happening składał 
się z kilku części:
a)  przedstawienie uliczne na Rynku; 
b)  malowanie graffiti na powierzchni 100 m2 na 

osiedlu Przydworcowym, Mural nawiązuje do 
przyjaźni Białorusi z Polską, a samo graffiti 
przypomina obraz „Krzyk” Edwarda Munka;

c)  spotkanie integracyjne dla mieszkańców Nowego 
Sącza;

d)  taniec z ogniem – zespół Marcina Fornala.

Dzięki przeprowadzonemu projektowi  zwiększyliśmy 
zrozumienie wśród mieszkańców Nowego Sącza dla 
nowoczesnej sztuki tworzonej przez uczestników z obu 
krajów. Szczególnie pozytywne komentarze można 
usłyszeć i przeczyta ć w gazetach lokalnych na temat 
MURAL. Wszystkie nasze działania są umieszczone 
na stronie www.cries-of-the-street.info. Strona 

jest dwujęzyczna i jest na bieżąco aktualizowana. 
Uczestnicy byli bardzo zadowoleni i chcą się spotkać 
ponownie na koncertach na Białorusi. Pierwsze takie 
spotkanie jest wstępnie planowane  wiosną 2012 r.

Serdecznie dziękujemy Ministerstwu Edukacji za 
zrozumienie i wsparcie tego projektu, tak ważnego 
dla młodzieży obu krajów.

„Крик улицы!”– Граффити и хип-хоп на наших 
улицах

В проекте приняли участие молодые талантливые 
люди, занимающиеся различными видами 
искусства (напр., граффити и живопись, уличное 
выступление и брейк-данс, хип-хоп и фристайл), 
которые подготовили программу уличного 
выступления для жителей городов Крыницы, 
Кракова и Нового Сонча.

На конкурсной основе из 50 желающих участвовать 
в проекте, координатором и тренерами были 
отобраны 20 участников (10 из Беларуси и 10 
из Польши). В сентябре 2011 г. прошли занятия 
и выступления. Все участники были активно 
вовлечены в проект. 

Концерты проводились в Крынице (участвовало 
в нем мин. 500 человек) и в Кракове. В связи с 
общенациональной кампанией «День сердца», 
власти города Кракова не дали согласия на 
выступление участников на центральной 
площади, поэтому выступление проводилось 
на пл. Шчепаньской. Присутствовало около 500 
человек, в основном родители с детьми. В Новом 
Сонче нами был организован хеппенинг «Узнай 
своего соседа», в котором участвовали примерно 
500 человек. Это мероприятие состояло из 
нескольких частей:



18

а)  уличное выступление на центральной площади 
Нового Сонча; 

б)  выполнение настенного граффити размером 
100м2 на площадке возле ZSS «Splot». Рисунок 
призывает к  дружбе Беларуси и Польши, а 
само граффити напоминает картину Эдварда 
Мунка «Крик»;

в)  интеграционная встреча, открытая для всех 
желающих;

г)  танец с огнем – группа Марчина Форнала.

Данный проект, в котором участвовали 
представители из двух стран, позволил жителям 
Нового Сонча расширить понимание современного 
искусства. Особенно положительные комментарии 
можно было услышать и прочитать в местных 
газетах на тему граффити. Все наши выступления 
находятся на сайте www.cries-of-the-street.info. 
Сайт на двух языках и постоянно обновляется. 
Участники остались очень довольными и хотели 
бы встретиться вновь на концертах в Беларуси. 
Первая такая встреча запланирована на весну 
2012 года. 

Благодарим Министерство Образования за 
понимание и поддержку этого проекта, такого 
важного для молодежи двух стран. 

“Cries of the Street” – Graffiti and Hip-Hop on 
Our Streets

The young artists who took part in this project were 
using different form of expressions such as graffiti, 
painting, street performance, break-dance, hip hop and 
free style. They prepared a whole program of street 
performances for the citizens of Krynica, Krakow and 
Nowy Sacz. 

Coordinators and trainers chose 20 people out of the 
50 applicants (10 from Belarus and 10 from Poland). 
In September, the workshops and happenings took 
place. All the participants developed a great sense of 
commitment.

The concerts were held in Krynica (about 500 people 
took part in them) and in Krakow. Due to the national 
action “The Day of the Heart”, the town council in 
Krakow forbade the performance of our artists in 
the main square. Instead they played at Szczepanski 
Square. 500 people took part in the national action, 
mainly children with parents. The happening “Get to 
Know Your Neighbor” was held in Nowy Sacz. 500 
people took part in it. The event was divided into 
several parts:
• A street performance at the main square,
• A graffiti painting of a 100 m2 surface mural 

referring to the Polish-Belarusian friendship. The 

graffiti itself resembles Eduard Munch’s painting 
“Scream”.

• A meeting for citizens of Nowy Sacz,
• A dance of fire with Marcin Fornal’s band.

Thanks to the project, we increased the understanding 
within the community of Nowy Sacz for modern art 
created by the participants from both countries.  

A lot of positive comments could be heard and read 
in local newspapers about MURAL. All our activities 
can be easily seen at www.cries-of-the-street.info. The 
site is bilingual (Polish-Russian) and is continually 
being updated. All the participants were very satisfied 
and are eager to meet again at the concerts in Belarus. 
The first such meeting will probably take place in the 
Spring 2012. 

We would like to thank the Polish Ministry of 
Education for understanding and support of the 
project which was so important for the youth from 
both countries.

Ewaluacja projektów edukacyjnych w oparciu o 
konkretne dane 

MTO zostało zaproszone przez Fundację Sorosa 
w Budapeszcie do udziału w międzynarodowym 
projekcie, którego celem było wypracowanie narzędzi 
do ewaluacji rezultatów inicjatyw edukacyjnych. 
Zdecydowaliśmy, że zaczniemy pracować na bazie 
programu Public Achievement (PA) – jednego z 
wielu programów wdrażanych przez MTO w licznych 
krajach Europy Płd.-Wschodniej i Płd. Kaukazu. Na 
pierwszym spotkaniu w Budapeszcie, w styczniu 
2011, uzasadniliśmy ten wybór oraz wybór czterech 
krajów, w których prowadzone będą badania. 
Zdecydowaliśmy się zrobić je w Polsce, Bułgarii, 
Mołdowie i Azerbejdżanie ze względu na różne 
tempo rozwoju programu w tych krajach, różne grupy 
społeczne nim uczestniczące i rozmaitość zarówno 
partnerów, jak i uczestników.

W lutym zaprosiliśmy do Nowego Sącza koordynatorów 
programu PA w każdym z wybranych krajów i na 
3.dniowym spotkaniu wspólnie opracowaliśmy 
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metody badania, tzn. ankiety dla obecnych i byłych 
mentorów oraz dla obecnych i byłych członków grup 
PA.  Pytaliśmy m. in. O motywację przystąpienia do 
PA, satysfakcję lub rozczarowanie z tego płynące, 
czego można się było nauczyć podczas pracy w grupie 
PA, czy i jak ta wiedza i umiejętności przydają się w 
życiu oraz czy uczestnicy są skłonni kontynuować 
pracę w programie PA.  Następnie ankiety te zostały 
przetłumaczone na każdy z języków, rozesłane do 
uczestników projektu i po uzyskaniu odpowiedzi 
zebrane przez koordynatorów, którzy zebrali wyniki 
i przesłali je do MTO. 

Ponadto dwie przedstawicielki MTO odbyły wizyty 
w każdym z krajów, gdzie przeprowadziły rozmowy 
w grupach fokusowych. W marcu spotkałyśmy 
się z Azerami w Ganja i Mingachevir, czerwcu 
byłyśmy obecne na festiwalu PA w Kiszyniowie oraz 
rozmawiałyśmy z mentorami i członkami grup PA w 
Wodyniu (Bułgaria). 

W maju udało nam się zaangażować zewnętrznego 
eksperta, Wojtka Tworkowskiego, który przeanalizował 
dane zebrane w ankietach, opracował dodatkowe 
pytania dla grup fokusowych oraz sam przeprowadzał 
wywiady przez Skype z koordynatorami za granicą, 
a także osobiście z mentorami i członkami grup w 
Polsce. Pierwsze, niepełne jeszcze rezultaty zostały 6 
maja przedstawione przez Alicję Derkowską na jednej 
z sesji ogromnej (3000 ludzi), międzynarodowej 
konferencji CIES w Montrealu.

Seminarium podsumowujące projekt odbyło się w 
końcu lipca w Istambule. Zapoznanie się z materiałami 
wypracowanymi w trakcie projektu przez pozostałe 
9 organizacji nie tylko pogłębiło naszą wiedzę, lecz 
także było doskonałą okazją do wymiany poglądów 
i ewaluacji rezultatów przy wydatnej pomocy 
zewnętrznych, profesjonalnych ewaluatorów z Anglii. 

We wrześniu zorganizowaliśmy w Warszawie 
spotkanie przy okrągłym stole, na które zaprosiliśmy 
14 organizacji z całego kraju, zajmujących się 
edukacją. Niestety, czas nie pozwolił nam wybrać 
lepszego terminu – wrzesień jest szczególnie trudny 
dla osób pracujących w szkolnictwie – więc tylko 4 

z tych organizacji stawiło się w stolicy. Tym niemniej 
dyskusja, która wywiązała się po prezentacji wyników 
przez Wojtka była ożywiona i konkretna. Wszyscy 
zdawali sobie sprawę, że takie badania są potrzebne 
i że brak nam narzędzi do oceny długofalowych 
wyników działań edukacyjnych opartej na twardych 
danych. 

Zaprosiliśmy też na spotkanie w Nowym Sączu 
mentorów grup PA pracujących w Małopolsce i 
dyrektorów szkól, w których te grupy działają. 
Dowiedzieliśmy się na tym spotkaniu wielu 
rzeczy, które nie wypłynęły wcześniej i ponownie 
przekonaliśmy się, że systematyczne kontakty 
między mentorami są niezwykle potrzebne, jeśli 
chcemy, by w szkołach powstawały liczne grupy PA. 
Z rezultatami przeprowadzonego badania, tzn. oceną 
wpływu programu PA w wybranych czterech krajach, 
można zapoznać się na stronie www.paunite.org.  
Zapraszamy!

Ogromnie dziękujemy OSI-ZUG, a szczególnie 
Norze i Danielowi, za zaproszenie do udziału w 
projekcie, dzięki któremu nasza organizacja wiele 
się nauczyła i nawiązała liczne, cenne kontakty. 

Strengthening the Evidence Based Practice of 
Educational CSOs  

MTO  was invited by the Soros Foundation In Budapest 
to participate in an international Project whose 
goal was to develop tools for evaluating the results 
of educational initiatives.   The first, introductory 
meeting took place in Budapest in January 2011. 
Two persons represented MTO at this meeting  They 
presented MTO’s idea of using Public Achievement 
Program (PA) – one of many implemented by MTO in 
various countries – as an example for developing tools 
to be used in the future for evidence based practice in 
our organization.

In designing out strategy for evaluating PA 
implementation, we began by choosing specific 
countries and sites for data collection.  Site selection 
criteria included breadth and length of program 
implementation, quality of local resources and 
partners, and diversity of program participants. With 
these variables in mind we decided to evaluate PA 
in Azerbaijan, Moldova, and Bulgaria, plus MTO’s 
home region in Poland.  The situation of PA in each 
of these countries is radically different and would 
give us an opportunity to compare both manner 
of implementation of the program, target groups 
and other factors which may have impacted the 
effectiveness and sustainability of the program in 
each country.

We began our research project by convening a meeting 
of representatives from MTO, an expert in the Public 
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Achievement program and local coordinators from 
Azerbaijan (Shahnaz Salmanova), Moldova (Vincent 
Noth) and Bulgaria (Emil Zhivkov Stojanov).   The 
3-day meeting took place in February, in Nowy Sacz, 
Poland. 

Having developed a set of general parameters 
and initial tools, local coordinators designed an 
implementation strategy which fit the situation in 
each country.  All questionnaires were translated into 
the 4 target languages and distributed according to 
the specifics of the target communities.  The results 
were collected and responses compiled for analysis 
and discussion.

In addition to the questionnaires distributed by the 
site coordinators who best know the individuals and 
constraints at the site level, MTO representatives 
made site visits to various locations to meet with 
PA trainers, mentors and members to further discuss 
and create case studies.  MTO coordinators met with 
those involved with PA in Azerbaijan in Ganja and 
Mingachevir in March; attended a PA Fair in Chisinau, 
Moldova and met with PA representatives in Vidin, 
Bulgaria in June.  Additionally, in late May, MTO 
was finally able to find and engage a Polish expert, 
Wojtek Tworkowski, who reviewed and analyzed the 
data that had been collected, designed questions for 
further exploration and conducted in-depth interviews 
with PA leaders (via Skype) in Azerbaijan, Bulgaria 
and Moldova.  He also visited several PA mentors in 
Poland to clarify and explore the responses from the 
questionnaires.  The interim results of our research 
were presented at the CIES Conference in Montreal 
by Alicja Derkowska on May 6th. 

The final meeting to summarize and evaluate the 
project and the learnings resulting from it took 
place in Istanbul in July.  The meeting itself greatly 
deepened our understanding of the initiative itself and 
provided an opportunity to truly evaluate our work as 
well as the effectiveness of the whole undertaking. 
The presence of the outside evaluators prompted us to 
define and elaborate upon our goals and intentions as 
an organization with respect to research and its role in 
our organizational culture. It also afforded a chance to 
better know the other organizations involved.

A Round Table discussion was organized in Warsaw 
in September as a means of disseminating information 
about the project itself as well as to encourage a 
discussion about research in the realm of educational 
providers in the third Sector.  14 NGOs were invited 
from throughout the country.  The presentation by 
Wojtek Tworkowski was well-received and the 
discussion was lively and engaging.  It is clear that 
organizations (those present as well as those who 
we invited but could not attend) recognize both the 
need for effective and realistic research done by 
organizations themselves as well as the problems 
involved in doing so.  

The results of our research are available to all on 
www.paunite.org.  Following the suggestions of 
participants in PA in this project and beyond, as well as 
the recommendations of the Polish expert, we realize 
the importance of not just updating the website itself, 
but of also making it at least minimally interactive 
so that there can be collaboration amongst PA groups 
and mentors without regard to geography.  

In an attempt to spread the results within Poland, we 
also organized an informal meeting of PA mentors 
and school directors from the Nowy Sacz region.  
Once again, in spite of the limited attendance, we had 
in-depth and lively discussions about the viability 
of PA in Poland.  We learned things that were not 
revealed in either the questionnaires or the subsequent 
interviews.  There was general agreement on the need 
for such meetings in the future, for opportunities for 
collaboration and of the importance of having more 
PA groups within a given school as a means of support 
and to build momentum and understanding of the 
program.

We intend to continue the research in the current 
countries and to expand it to include other countries 
doing PA as well as to other programs.  We will strive 
to share results and incorporate them into MTO’s 
project design.

We would like to thank OSI-ZUG and in particular 
Nora and Daniel for this remarkable opportunity.  

Dni „Jesteśmy jednością”

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.

W 2010, zorganizowaliśmy cztery wizyty studyjne. 
W każdej z nich uczestniczyło po pięć osób z każdego 
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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 wystawy i konferencje; 
wyprodukowano filmy i wystawiono sztukę teatralną 
ku pamięci ofiar II wojny światowej; opracowano i 
przeprowadzono internetowy quiz dla młodzieży oraz 
wiele innych inicjatyw. W 2011 odbyło się spotkanie 
koordynatorów w Budapeszcie, zorganizowana była 
wystawa w Nowym Sączu oraz kontynuowane były 
wszystkie, uprzednio rozpoczęte działania. 

W zbliżającym się, trzecim roku trwania projektu, 
podczas tzw. „Dni Jedności”, zaprezentujemy w 
każdym z uczestniczących krajów 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.    

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

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

“WeAreOne-days”

The project “We Are One” began in 2009, and was 
initially 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. 

In 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, conferences, a theatre-
play in remembrance of the victims of the Second 
World War, produced documentary films, an internet 
quiz for youngsters and lots and lots more. In 2011, 
the coordinators meeting took place in Budapest, 
an exhibition took place in Nowy Sącz and all the 
activities continued.

During the oncoming year in each country the complete 
results of the earlier years will be presented during so 
called “WeAreOne-days”. At least two participants 
from the four visiting countries and 10 from the home 
country will take part in these “days”, to show the 
results of their researches. During these days, visitors 
will  reflect upon the experiences the participants of 
the 5 countries shared earlier with each-other. There 
will be exhibitions, documentary films, guided city-
tours, presentations, as well as a poetry-performance. 
We shall prove that our recent history does not divide 
people, but brings them together.

The aim of these days is not only to provide 
information about the Jewish tradition and culture in 
the participating countries, but also to encourage other 
youngsters to do the same project in their hometowns. 
We will also invite fellow students, teachers, school 
principals, policy makers and other interested 
people to these WeAreOne-days. They will have the 
opportunity to meet the young authors of the project.

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

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

Przemoc domowa – to nie z nami!   

Na przełomie czerwca i lipca zorganizowaliśmy w 
Nowym Sączu Okrągły Stół, do którego zaprosiliśmy 
26 kobiet i 3 mężczyzn pracujących w organizacjach 
walczących z przemocą domową w 12 krajach. 
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Zaproszeniem objęliśmy kraje europejskie w 
najszerszym tego słowa znaczeniu – „starych” i 
„nowych” Członków Unii Europejskiej oraz kraje 
byłego Związku Radzieckiego – o zróżnicowanych 
tradycjach i religiach.  

Celem tego projektu było umożliwienie działaczkom 
tych organizacji spotkanie się, wymiana doświadczeń 
i dobrych praktyk oraz uczenie się od siebie nawzajem 
i nawiązanie ewentualnej współpracy w przyszłości.  
Wierzymy, że zapoznanie się z konkretnymi 
przypadkami przemocy w różnych krajach i 
metodami walki z nimi pozwoliło uczestnikom 
projektu poszerzyć zakres swoich działań, poznać 
nowe narzędzia i metody np. prowadzenia kampanii 
społecznych przeciw wszelkim formom przemocy w 
stosunku do kobiet, dzieci i młodzieży.  

Program Okrągłego Stołu składał się z czterech 
działów:

• Informacja o przemocy domowej i jej wpływie na 
dzieci i młodzież;

• Wizyty w polskich organizacjach zajmujących się 
tą samą problematyką;

• Wymiana doświadczeń między uczestnikami, tzw. 
Rynek;

• Dyskusje i wypracowywanie narzędzi do 
prowadzenia skutecznych kampanii.

W opinii naszej i uczestników projektu wizyta w 
warszawskiej Fundacji „Porozumienie bez barier” była 
prawdziwym sukcesem. Pani Jolanta Kwaśniewska 
pokazała, że jest naprawdę zaangażowana w walkę z 
przemocą domową, poświęciła nam mnóstwo czasu 
i oczarowała naszych gości. Serdecznie dziękujemy!

Koncepcja „rynku” również okazała się skuteczna. 
Każda z organizacji miała nie tylko szansę przedstawić 
się, lecz także szczegółowo opowiedzieć o swych 
działaniach. Często taka prezentacja prowokowała do 
gorącej debaty i mnóstwo materiałów do dalszej pracy 
zostało rozprowadzonych pomiędzy uczestnikami. 
Głębokie wrażenie wywarły prezentacje Jany 
Luptakovej i Dariny Tokoliovej (Forum na rzecz 

kobiet romskich, Słowacja), Anush Poghosyan and 
Siranush Davtyan (Centrum wspierania kobiet, 
Armenia) oraz Arjany Maci (Linia doradcza dla kobiet 
i dziewcząt, Albania). Wszystkie materiały związane 
z tym projektem oraz prezentacje można znaleźć na 
www.domestic-violence.educible.org. Zachęcamy do 
korzystania z tej strony.

Pragniemy podziękować policji w Nowym Sączu 
i  władzom dzielnicy Warszawa-Praga Południe za 
doskonałą współprace w realizacji tego projektu oraz 
Fundacji Batorego i oddziałom Programu Wschód-
Wschód we wszystkich uczestniczących krajach za 
udzielone nam wsparcie merytoryczne i finansowe.

Domestic Violence – Not With Us!

From June 27 until July 5, 2011 we organized a 
Round Table in Nowy Sacz, Poland for women’s 
organizations working in the field of domestic violence. 
26 women and 3 men belonging to 15 organizations 
from 12 countries took part in this event. The aim 
of the Round Table was to bring together women’s 
organizations from all over Europe in the widest sense 
(old and new member states of EU, former members 
of Soviet-Union, ...), with different religious and 
traditional backgrounds, to foster an exchange of 
tools and materials amongst these organizations, and 
to build a more developed and systematic cooperation 
among these organizations in Europe, which would 
stimulate and professionalize their initiatives such 
as  awareness-raising campaigns against domestic 
violence towards children and youngsters.

The program of the Round Table was based on 4 
pillars: 1) Information about domestic violence and the 
influence it has on children and youngsters, 2) Visits in 
Polish organizations working in the field of domestic 
violence, 3) Exchange of experiences amongst the 
different organizations (the so-called Market-Place), 
and 4) Discussions on the development of tools for 
awareness-raising campaigns. 

In our opinion the encounter with the former First 
Lady,  Mrs. Jolanta Kwaśniewska was a great success. 
Mrs. Kwasniewska showed us that she is very 
involved in the problem of domestic violence. We 
strongly appreciate that she found the time to meet us.

The concept of Market-Place was also valuable. All 
participating organizations were given the chance not 
only to introduce themselves, but also to inform others 
in details about their actions. Often long debates were 
provoked by these presentations. Furthermore, a lot 
of materials has been exchanged. The presentations 
by Jana Luptakova and Darina Tokoliova (Forum 
for Roma Women, Slovakia), Anush Poghosyan 
and Siranush Davtyan (Women’s Resource Centre, 
Armenia) and Arjana Maci (The Counseling Line 
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for Women and Girls, Albania) especially made a 
deep impression. Finally, we’d like to underline the 
voluntary cooperation of the police in Nowy Sącz 
and the governing body of the municipality  Warsaw- 
Praga Południe.  All materials and presentations 
can be found on www.domestic-violence.educible.
org, which is an extraordinary tool to exchange 
information with everyone.

We would like to thank the Batory Foundation and 
East-East Program in all the participating countries 
for their support and cooperation. 

Stowarzyszenia rodziców i nauczycieli w akcji  – 
Azerbejdżan, Mołdowa i Gruzja. 

Celem całego projektu była poprawa edukacji w 
wybranych 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.

W listopadzie 2010 odbyła się wizyta studyjna w 
Polsce. 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. Założycielki 
„Speranty” wyjaśniały na przykładzie swej organizacji, 
jak założyć takie stowarzyszenie i w jaki sposób 
może ono pomagać szkole. Uczestnicy odwiedzili  
placówki edukacyjne wszystkich rodzajów i szczebli. 

Po krótkim wprowadzeniu do programów Village i 
Public Achievement (PA) uczestnicy spotkali się z 
kilkoma grupami uczniów, pracującymi według tych 
programów. Zostali również zapoznani z podstawami 
pedagogiki Marii Montessori i odwiedzili dwa 
przedszkola Montessori. Informacja zwrotna 
otrzymana od uczestników – zarówno nieformalna, 

jak i formalna  – stwierdza, że ta wizyta studyjna 
spełniła oczekiwania gości i że po powrocie do 
kraju byli oni zdecydowani wykorzystać zdobytą w 
Polsce wiedzę. Mamy nadzieję, że wartością dodaną 
tej wizyty jest fakt, iż każdy nauczył się co najmniej 
kilku słów w każdym z pozostałych języków.

Pierwszym krokiem po powrocie do kraju było 
podzielenie się doświadczeniami i wrażeniami z 
wizyty studyjnej w Polsce oraz wiedzą o roli PTA w 
szkole. Tego typu spotkania odbyły się w styczniu 
i lutym 2011 r. we wszystkich uczestniczących w 
projekcie szkołach azerskich i gruzińskich.

Przez cały czas otrzymywaliśmy mnóstwo pytań, 
próśb o radę i konsultacje od wszystkich uczestników 
z Gruzji i jednej uczestniczki z Azerbejdżanu. 
Odpowiadałyśmy na mnóstwo pytań dotyczących 
zarówno kwestii rejestracji stowarzyszenia (Gruzja), 
jak i problemów związanych z pisaniem konkretnego 
projektu. Doradzałyśmy w kwestiach merytorycznych 
(temat i zakres projektu, grupa docelowa, itp.) oraz 
finansowych (układanie budżetu, wkład własny, 
inni sponsorzy, itp.). Dużo czasu poświeciłyśmy na 
ewaluacje nadesłanych projektów.

W pierwszej połowie marca 2011 r. Julie Boudreaux i 
Alicja Derkowska udały się do Gruzji i Azerbejdżanu 
w celu wręczenia mini-grantów wszystkim organiza-
cjom, które w odpowiednim czasie złożyły do MTO 
wnioski o dofinansowanie swych lokalnych projek-
tów:

• „Wszystkie dzieci powinny chodzić do szkoły”: 
Podniesienie w liceum #5  frekwencji wśród 
uczniów pochodzących z rodzin przesiedleńców. 
Nie udało się dokonać tego  poprzez zatrudnianie 
w tej szkole rodziców dzieci z ubogich rodzin, tak 
by dzieciaki mogły uczęszczać na lekcje, zamiast 
pracować – jak to było planowane podczas wi-
zyty studyjnej w N. Sączu. Zamiast tego nauczy-
ciele wraz z psychologiem odwiedzali te rodziny 
w ich domach i przekonywali do korzyści pobie-
rania nauki w szkole. Przy tej okazji sporządzili 
bank informacji o warunkach, w jakich przebywa 
ta młodzież. Odbyły się spotkania grup rodziców 
oraz młodzieży z psychologiem i nauczycielami 
zrzeszonymi w PTA. Wyprodukowano i rozpro-
wadzono ponad 400 plakatów zachęcających do 
nauki w szkole i zaangażowano lokalne media w 
tę kampanię. (Agdam, AZ)

•  „Czyste ręce”: Podniesienie poziomu higieny 
wśród uczniów biednej, wiejskiej szkoły 
poprzez długoterminowy program nauczania o 
konieczności mycia rąk po wyjściu z ubikacji 
oraz przed jedzeniem i regularnego mycia zębów. 
Oprócz  przedstawień, happeningów i gier 
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wyprodukowano broszurkę promującą zdrowy 
tryb życia (200 szt.), odświeżono jedyną dla 
całej szkoły sławojkę i zainstalowano stojący na 
wolnym powietrzu hydrant z bieżącą zimną wodą 
i mydłem.   (Lankaran, AZ)

• „Zdrowa kobieta – zdrowe społeczeństwo”: 
Zachęcanie dziewcząt do aktywnego uprawiania 
sportu w szkole i poza nią, w środowisku, gdzie 
tradycyjnie sport jest uprawiany tylko przez 
chłopców. Przeprowadzono intensywną akcję 
uświadamiającą rodzicom korzyści z uprawiania 
sportu przez dziewczęta. Zakupiono 10 piłek do 
siatkówki oraz 10 kompletów rakietek i piłek 
do tenisa i badmintona. Zorganizowano zawody 
w kilku konkurencjach (biegi, siatkówka, tenis, 
badminton) między uczennicami czterech szkół 
w Gubie, a 250 uczennicami szkoły #1 we wsi 
Krasne. (Guba, AZ)

• „Chrońmy dzieci przed minami lądowymi”: 
Uświadamianie zagrożeń powodowanych 
przez niewypały (wciąż nieusunięte miny 
lądowe) i zapobieganie powodowanym przez 
nie nieszczęśliwym wypadkom na terenie 
graniczącym z Górnym Karabachem. Uczniowie 
liceum #3 (głownie uchodźcy z Górnego 
Karabachu) ciągle natykają się na leżące tu i 
ówdzie miny, a nieszczęśliwe wypadki, kończące 
się śmiercią lub ciężkim kalectwem, grożą w 
każdej chwili. Dzięki projektowi sprowadzono 
specjalistów z ANAMA, którzy na spotkaniach z 
nauczycielami, rodzicami i uczniami wszystkich 
szkół w Fizuli oraz przedstawicielami samorządu 
wyjaśniali, jak rozpoznać różne rodzaje min 
lądowych i jak zachować się w takim przypadku.  
Ogłoszono konkurs pt.: „Miny zagrażają życiu” 
dla 275 uczniów liceum #3 na obraz lub rysunek 
ilustrujący to niebezpieczeństwo. Rezultaty 
projektu były prezentowane w lokalnych mediach. 
(Fizuli, AZ)

• „Rozwijanie umiejętności liderskich poprzez 
szkolne kluby dyskusyjne”: Centrum Wychowania 
Obywatelskiego NUR oraz PTA w liceum # 245, 
położonym w robotniczej dzielnicy na obrzeżach 
Baku, przeprowadziło 3 dwudniowe warsztaty 
pt.: „Kurs demokratycznego liderstwa” dla 
dwóch grup: dwa dla 30 uczniów, a trzecie dla 25 
członków PTA. Rozpoczęto działalność szkolnego 
Klubu Dyskusyjnego, gdzie dyskutowane będą 
bieżące problemy, a obrady prowadzone będą 
przez przeszkolonych na warsztatach uczniów. 
Praktyka ta ma wprowadzić ich w dorosłe życie i 
podnieść poczucie własnej wartości.  (Baku, AZ)  

• „Zielony świat”: Celem projektu było utworzenie 
koło szkoły małego parku ekologicznego, będącego 

oazą zieleni w mieście o zanieczyszczeniu 
rtęcią wielokrotnie przekraczającym wszelkie 
dopuszczalne normy! Udało się to zrobić poprzez 
zorganizowanie „Dnia ekologii”, podczas którego 
młodzież wraz z nauczycielami posadziła drzewa 
i krzewy wokół szkoły. Przeprowadzono dwa 
konkursy: jeden na wypracowanie pt.: „Gdybyś 
był(a) burmistrzem , to co byś zrobił(a) dla 
czystości w mieście?”, a drugi na rysunek 
pt.: „Czyste miasto”. Zwycięzcy w każdym z  
konkursów otrzymali nagrody pieniężne. Poza 
tym wyprodukowano 200 plakatów informujących 
mieszkańców o projekcie i zwracających uwagę 
na skażenie środowiska w mieście i okolicy. 
(Sumgait, AZ)

• „Skuteczne zarządzanie klasą”: Warsztaty dla 
26 nauczycieli szkoły #11 dla uchodźców z 
Abchazji na temat kierowania zachowaniem 
uczniów i niedopuszczania do przemocy w klasie. 
Najpierw została przygotowana i przeprowadzona 
ankieta dla uczniów, rodziców i nauczycieli na 
temat stanu dyscypliny na lekcjach. Zebrano 
i przeanalizowano wyniki tej ankiety oraz 
przygotowano materiały metodyczne na warsztaty 
dla wszystkich nauczycieli w/w szkoły. W końcu 
przeprowadzono szkolenie, którego rezultatem 
ma  być większa dyscyplina wśród uczniów i tym 
samym lepsze wyniki na egzaminach. (Zugdidi, 
GE)

• „Muzyka na dawnych instrumentach”: 
Nowoutworzone PTA postanowiło zapoznać 
uczniów z dawną muzyką ludową, jako ważnym 
elementem kultury narodowej.  Z otrzymanego 
od MTO mini-grantu zakupiono kilka prostych, 
dawnych instrumentów oraz zatrudniono 
nauczycielkę pobliskiej szkoły muzycznej, która 
wraz z nauczycielką danej szkoły dla uchodźców 
przygotowały grupę uczniów do koncertu 
muzyki dawnej. Występ ten okazał się być takim 
sukcesem, że dyrekcja szkoły i rodzice są gotowi 
kontynuować te zajęcia i poszerzać repertuar. 
(Poti, GE)

• „Victoria”: Nie udało się przeprowadzić projektu 
mającego na celu zredukowanie włóczęgostwa 
i bezrobocia wśród młodzieży poprzez kursy 
przygotowujące do zawodu oraz program 
małych dotacji na założenie biznesu w ośrodku 
dla uchodźców “Military Town”  – jak to było 
planowane podczas wizyty studyjnej w N. Sączu. 
Zamiast tego przeprowadzono szkolenie dla temat 
praw i obowiązków obywateli w demokratycznym 
państwie. Warsztaty te przeprowadzono dla grupy 
16 młodych ludzi, którzy z kolei mają w roku 
szkolnym 2011/12 poprowadzić podobne zajęcia 
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dla swych kolegów, rodziców, sąsiadów i innych 
członków społeczności lokalnej (łącznie ok. 300 
osób). Mieszkańcami Senaki są głównie uchodźcy 
z pobliskiej Abchazji, którzy nawet teraz, po 18 
latach, nie czują się tu, jak u siebie w domu. Celem 
projektu jest zachęcenie ich do aktywnej postawy 
obywatelskiej. (Senaki, GE)

• “Wychowawcy i spotkania rodzinne w szkole”: Nie 
udało się zorganizowanie “Seminariów Sokratesa”, 
wprowadzenie programu Public Achievement 
do szkół oraz otwarcie przedszkola Montessori – 
jak to było planowane podczas wizyty studyjnej 
w N. Sączu. Zamiast tego udało się zwiększenie 
zaangażowania rodziców w życie szkoły poprzez 
działania integracyjne dla nauczycieli i rodziców 
w szkole dla uchodźców. (Tbilisi, GE)

Końcowa konferencja w Baku, która w końcu 
odbyła się w Masalli, była zaplanowana jako 
podsumowanie całego projektu. Na papierze plan tej 
konferencji wyglądał interesująco. Z cała rzetelnością  
możemy stwierdzić, że te dyskusje, które zostały 
przeprowadzone były naprawdę ciekawe. 

Wizyty w dwóch wiejskich szkołach były interesu-
jące. Obie szkoły mają aktywne stowarzyszenia ro-
dziców i nauczycieli, które zgodnie współpracują ze 
przejętymi swą rolą i zaangażowanymi dyrektorami. 
Przy okazji dowiedzieliśmy się, że liczne szkoły w 
całym kraju są remontowane i wyposażane w nowo-
czesny sprzęt przez  Fundację Prezydenta. W małych 
miejscowościach, zamieszkiwanych przez bardzo 
liczne rodziny, zawsze jakieś dziecko w rodzinie jest 
w wieku szkolnym, więc wsparcie dla szkoły jest za-
pewnione w sposób ciągły. Opowiadano nam, jaka 
wspaniała przyszłość czeka te wiejskie szkoły w naj-
bliższym czasie. 

Uważamy, że projekt zakończył się sukcesem, choć 
nie udało się osiągnąć wszystkich zaplanowanych 
celów w 100%. 

• Wszyscy uczestnicy z Gruzji i Azerbejdżanu prze-
prowadzili po powrocie do kraju spotkania ze swy-
mi kolegami. Jesteśmy więc pewni, ze ilość ludzi, 
którzy zapoznali się z doświadczeniami przywie-
zionymi z Polski  przekroczyła zaplanowane 220 
osób. 

• Trzy nowe stowarzyszenia zostały utworzone i za-
rejestrowane w Gruzji (w Zugdidi, Poti i Senaki). 
Pozostali dwaj uczestnicy z Tbilisi mieli już swoje 
organizacje, a wszyscy Azerowie byli członkami 
krajowego PTA.

• Nie nadesłano nam co prawda 16 nowych projek-
tów, jak planowaliśmy, ale otrzymaliśmy 10 pro-
jektów (na 13 uczestniczących szkół). 

• Przyznaliśmy 10 mini-grantów, zamiast planowa-
nych ośmiu, oraz znaleźliśmy sponsorów dla do-
datkowych dwóch inicjatyw, będących rezultatem 
projektu. Szczególnie ucieszyły nas trzy projekty 
nowoutworzonych organizacji z Gruzji, bo wi-
dać było, że uczestnicy tworzyli je samodzielnie. 
Wszystkie projekty zostały prawidłowo przepro-
wadzone i nagłośnione.  

• Nie udało się wprowadzenie metody Montessori 
do szkól w Ganji, AZ, ale za to udało się dokonać 
czegoś bardzo ważnego: utworzony został prywat-
ny Klub Montessori. Zdobyliśmy sponsora, który 
opłacił Sabinie Hasanovej 6.tygodniowy kurs me-
tody Montessori w Moskwie, a Julie Boudreaux 
dostarczyła ze Stanów Zjednoczonych bardzo 
specyficzne i drogie materiały edukacyjne. Sabina 
błyskawicznie otworzyła pierwszą w Ganji pla-
cówkę edukacyjną Montessori, która nie jest for-
malnym przedszkolem tylko ze względu na brak 
pomieszczenia spełniającego wyśrubowane stan-
dardy, wymagane od takich placówek. Klub cieszy 
się ogromnym powodzeniem. Rodzice z całego 
miasta  błagają o przyjęcie ich dzieci i intensywnie 
pomagają w znalezieniu odpowiedniego lokalu.

• Już teraz PTA w Zugdidi opracowuje wspólnie z 
nami kolejny projekt. 

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

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

Parent Teacher Associations in Action in 
Azerbaijan, Georgia and Moldova. 

The goal of this project was to improve individual 
public schools by involving parents and teachers in the 
process and empowering them to create (or activate 
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existing) parent-teacher associations (PTAs) at these 
schools.  The project consists of Study Visit to Poland 
for 14 Azeri, 8 Georgian and 3 Moldovan parents/
teachers/school administrators to learn about school-
based 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 award 
of mini-grants; Mini-project implementation and 
International School Plus Fair and working conference 
for participants from AZ, GE, MD and PL in Baku, 
Azerbaijan.  

The study visit took place in November 2010.  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, 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 can do for a small 
school.  

Participants visited a wide range of schools (public/ 
private; large and small, preschool, elementary, 
middle, high and college/ 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 (PA) 
Programs, participants visited with several groups 
of kids involved in these projects.  They also were 
exposed to the Montessori methodology and visited 
two preschools using it.  These latter were probably 
the most enticing part of the project and several 
participants have expressed interest in pursuing one 
or more of them.  Several participants requested more 
information on how to implement PA and VILLAGE 
in their schools.

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.  In the end we all learned a bit of one another’s 
languages which can be considered as an added value 
of the project.

The first step upon their return was to share with 
their colleagues their experiences and impressions of 
the study visit and their knowledge about the role of 
PTAs at school. Such meetings took place in January 
and February 2011 in all the schools in Azerbaijan 
and Georgia.

Throughout the project period we received many 
emails with questions and requests for advise and 
consultations from the participants in Georgia and one 
participant from Azerbaijan.  We responded to these 
emails with pertinent information (about registration, 
project writing, budgets, and Montessori).  Much time 
was spent evaluating the final project proposals that 
were received from the participating organizations.

The original project ideas formulated during the study 
visit were modified after consulting with colleagues at 
home which is exactly how it was supposed to happen. 
In the beginning of March 2011, Julie Boudreaux and 
Alicja Derkowska travelled to Georgia and Azerbaijan 
to meet with representatives of the PTAs and award 
the mini-grants to those who submitted good projects 
by the deadline:

• “All children should attend school”:  Encourage 
school attendance amongst children of IDP families 
in High School #5.  They were not able to do this as 
planned, by employing parents so that kids will no 
longer have to work to make money. Instead, the 
teacher accompanied by the psychologist visited 
the families to convince them of the importance of 
school studies.  In doing so they created a data base 
about the living conditions of the families.  There 
were subsequent meetings of groups of parents 
with teachers and psychologists affiliated with the 
PTA.  More than 400 posters encouraging school 
attendance were distributed.  The local media was 
actively involved.  (Agdam, AZ)

• “Clean Hands”:  Improve hygiene at a poor, 
village school through a long term program 
about the importance of hand-washing after 
using the bathroom and before eating as well as 
emphasizing brushing of teeth.  In addition to 
dramas, happenings, and interactive events to 
promote a holistic healthy school, 200 brochures 
were printed, the school’s one outhouse was 
renovated and an outdoor washbasin (with soap) 
was built. (Lenkaren, AZ)

• “Healthy Woman, Healthy Society”:  Encourage 
girls to participate actively in sports in a school 
and community where sports is usually the realm 
of only boys. There was an intensive awareness 
raising-campaign directed at parents, explaining 
the benefits of girls’ taking part in sports.  10 
basketballs and 10 tennis and badminton sets were 
bought.  An inter-school competition in track, 
basketball, tennis and badminton was organized 
among four schools from Guba and 250 kids from 
village school in Krasne.  (Guba)

• “Protect Kids from Mines”:  Raise awareness of 
the danger of mines and prevention of accidents 
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related to mines in a border area with Karabagh.  
Students from high school #3 (mostly IDPs from 
Karabagh) continue to come in contact with 
unexploded land-mines and end of seriously 
injured or dead as a result.  Thanks to this project 
a specialist from ANAMA met with teachers, 
parents, and students from all schools in Fizuli and 
gave instructions on how to recognize and behave 
upon discovery of such mines.  A competition 
entitled, “Mines Threaten Your Life”, was 
organized for 275 students.  The best pictures or 
drawings illustrating this danger were featured in 
the local media.  (Fizuli, AZ)

• “Developing Leadership Skills through School 
Discussion Club”:  Support a school newspaper 
and children’s rights program at a large inner-city 
school. The Center for Civic Education “NUR” 
in cooperation with the PTA of High School #245 
situated in a working suburb of Baku, ran 3 two-
day workshops: “Democratic Leadership Course” 
for 2 groups of 30 students and another group of 25 
PTA members.  A Discussion Club was created run 
by the trained workshop participants and where 
current problems are discussed.   This experience 
will follow them into adult life and raise their self-
esteem.  (Baku, AZ)

• “Green World”:  Create an ecological park 
near school as an oasis in a city with high levels 
of mercury!  This was accomplished through 
organized “Ecology Days”, during which youth 
and teachers planted trees and bushes around 
the school grounds.  Two competitions were 
organized:  “If you were the mayor, how would 
you clean up our city?” (essays were submitted) 
and “Clean Town” (drawings were submitted).  
Monetary awards were given to the winners in of 
each.  200 posters were printed about the project 
and to raise awareness of the extreme pollution in 
and around the town.  (Sumgait, AZ)

• “Effective Classroom Management”:  Training for 
26 teachers in classroom management and how to 
deal with aggression and classroom misbehavior 
in IDP school #11.  Initially a questionnaire about 
the level of discipline during lessons was given 
to students, parents and teachers.  After analysis 
of the results, materials were prepared for the 
workshop for all teachers of the school.  As a result 
of the training, there should be better discipline 
and therefore better exam results.  (Zugdidi, GE)

• “Music on Traditional Instruments”:  The new 
PTA decided to introduce traditional music to the 
students as a way to reinforce national culture.  
With the mini-grant they bought some simple 

instruments and hired a teacher from the nearby 
music school who worked with the school’s music 
teacher to prepare students for a concert.  It was 
such a success that the school director and parents 
have decided to support the continuation of the 
initiative.  (Poti, GE)

• “Victoria”: instead of the program designed 
in Nowy Sacz to reduce youth vagrancy and 
unemployment through job training and seed 
support for small businesses in an IDP settlement 
“Military Town”, the new PTA decided to run a 
workshop on citizens’ rights and responsibilities 
in a democratic country.  During the workshop 16 
youth were trained to run a similar course during 
the 2011/2012 school year for peers, parents, 
neighbors and community members (total of 300 
persons).  Residents of Senaki are mostly IDPs 
from neighboring Abkhazia who after 18 years 
still do not entirely feel “at home”.  The goal of 
the project was to encourage them to be active 
citizens.  (Senaki, GE)

• “Open Room Representatives and Family Events 
in our School”:  The initial plans to organize 
Socratic Seminars, introduce PA to the Georgian 
school system and open a Montessori preschool 
required much more time and financing then our 
mini-grants allowed.  Instead this project improved 
the involvement of parents at school through 
integrational activities for parents and teachers at 
an IDP school. (Tbilisi, GE)

The Baku Conference (which finally was held in 
Masalli) was supposed to be the final phase of the 
year-long project about the role of PTA’s.  The two 
school visits were worthwhile.  Both have very active 
PTA’s which productively cooperate with really 
enlightened and engaged school directors.   We also 
learned just how well-off schools here are thanks to 
the president’s fund.  In villages, the local community 
is very active in supporting the school as there is 
always at least one member of one’s extended family 
attending at any given time.  
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Although we did not achieve all of our expected 
outcomes we feel that the project was a success.  There 
was ongoing formal and informal evaluation of this 
project by questionnaires and focus group discussions 
with participants to elicit feedback about all activities 
and stages, including monitoring visits by local 
partners.  All of the participants from Georgia and 
Azerbaijan held meetings for their colleagues so we 
are confident that the number of people who learned 
about the experience exceeded our expectation of 
220.  Three new PTAs were created in Georgia.  The 
other two Georgian participants already each had 
organizations and all of the Azeri participants were 
members of the National PTA.  Although we did not 
receive 16 mini-projects (as planned), we received 
projects from 10 of the 13 schools represented.  
We awarded 10 mini-grants instead of 8 and found 
sponsors for two additional project-related initiatives.  
All of the projects were effectively implemented.  
While the PTA in Ganja did not write a project, Sabina 
Hasanova – with our help – opened there a Montessori 
club with 22 children and many others on the waiting 
list.  We are committed to continuing our support for 
her work. The new PTA in Zugdidi is already working 
on the next project with our assistance. 

We would like to express our appreciation to the 
East-East Programs of Soros Foundation in Poland, 
Azerbaijan, Georgia and Moldova for making this 
international cooperation possible and to Mr. 
Charles Merrill for his ongoing support of such 
initiatives.

Wizyty studyjne w Polsce 

W tym roku gościliśmy dwie grupy studentów – jedną 
w maju, a drugą w listopadzie.

W listopadzie, w ciągu jedenastu dni studenci 
z Ukrainy, Rosji i Mołdowy zwiedzili Kraków, 
Wieliczkę, Oświęcim i Krynicę. Ponieważ interesują 
ich zasady funkcjonowania polskiego systemu 
edukacji odwiedzili dwie nowosądeckie uczelnie – 
WSB-NLU i PWSZ. O tym, jak działają media mogli 
przekonać się podczas wizyty w lokalnym radiu i 
nowosądeckiej redakcji „Dziennika Polskiego”. 

Projekt realizujemy od 2007 roku. Od tamtej pory 
odwiedziło nas już dwanaście grup złożonych ze 
studentów z wschodniej Europy. „Widzę ogromną 
zmianę w sposobie myślenia i podejściu do życia 
tamtejszej młodzieży” - mówi Bruno Vastmans, 
koordynator programu i wieloletni opiekun grup 
studenckich. „Przed pięcioma laty praktycznie nie 
znali organizacji pozarządowych i dziwili się słysząc 
o wolontariacie. Dziś aż dziesięć z jedenastu osób, 
które gościliśmy, to wolontariusze.”

Wywożą z Polski dobre wrażenia. Podobała im się 
działalność Fundacji MADA pomagającej dzieciom 
autystycznym, zaskoczyła też dbałość o potrzeby 
osób niepełnosprawnych, bo w Nowym Sączu jest już 
sporo udogodnień, których próżno szukać w Kijowie, 
Petersburgu czy Kiszyniowie. Podobały im się ścieżki 
rowerowe, bo u nich ich nie ma. Dziwiły puste ulice 
11 Listopada, bo gdy w Rosji czy na Ukrainie jest 
święto państwowe, to ludzie bawią się na głównych 
placach miast. 

A oto wrażenia grupy majowej opisane ich własnymi 
słowami:

„Cześć, to my, uczestnicy z Mołdowy, Ukrainy i 
Rosji. Przyjechaliśmy do Nowego Sącza 8 maja 
(Nastia spóźniła się 3 dni ale za to Natasza i Sasza  
aby zdążyć na czas wyruszyły z Mołdowy już 3 maja). 
Program był napięty ale za to bardzo ciekawy:
• Bawiliśmy się w cyrku, wszyscy już umiemy 

żonglować,
• Spędziliśmy pół dnia w sądzie ale nie osądzili nas,
• Poczuliśmy się trochę bezdomnie i autystycznie w 

organizacjach które odwiedziliśmy,
• Zakosztowaliśmy klimatu historycznego miasta 

Krakowa i górskiego kurortu w Krynicy,
• Uprawialiśmy trochę sportu wyczynowego, 

takiego jak ścianka wspinaczkowa, gra w kręgle 
oraz taniec w dyskotece.

Podsumowując, spotkaliśmy fajnych ludzi, 
odwiedziliśmy ciekawe miejsca i jedliśmy za dużo 
(z tym nawet chłopcy się zgadzają). Tęsknimy za 
pobytem w Nowym Sączu i wierzymy, że jeszcze tu 
wrócimy.”

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

Study Tours to Poland

In 2011 we hosted two groups of students from 
Ukraine, Russia and Moldova – one in May and the 
other one in November. 
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In November, during eleven days, students from 
Ukraine, Russia and Moldova visited Krakow, 
Wieliczka, Auschwitz and Krynica. They were mainly 
interested in the principles of operation of the Polish 
national education system. They managed to visit 
two universities located in Nowy Sacz - WSB-NLU 
and PWSZ. They also had the opportunity to learn 
more about the work of the media during their visit 
to the local radio and the editorial office of “Dziennik 
Polski” – a newspaper published in our region. 

Since 2007, the year when we started to carry out this 
project, we have hosted twelve groups of students 
from Eastern Europe. „I can see a huge change in the 
way of thinking and the approach to life of the youth 
taking part in our workshops.” - says Bruno Vastmans,  
a coordinator of the program and long-term guardian 
of the student groups. „Five years ago, almost none 
of them knew any non-government organizations and 
they were amazed by the idea of volunteering. Today, 
as many as ten out of eleven people who have visited 
Poland, have become volunteers. „

All participants left Poland with a wide range of 
great memories and armed with the experience they 
would need in their further activities. They liked the 
activities of the MADA Foundation that helps autistic 
children. They admired how much is done in our city 
to help disabled people as it is still hard to find any 
such facilities in Kiev, Saint Petersburg and Chisinau. 
They liked the bike paths because in their countries 
they do not exist at all. Surprisingly, they were also 
shocked how few people celebrated November 11th. 
For them Independence Day is a time to gather at the 
main streets and have fun together.  

And here is the impression the participants from the 
May group described in their own words: „Hi, we are 
the participants from Moldova, Ukraine and Russia. 
We arrived in Nowy Sacz on May 8th (although 
Moldovans started on May 3rd).  The program was a 
little bit tight but it gave us a great opportunity to meet 
new people, see a lot of interesting places and have 
fun at the same time. During the few days we had the 
possibility to learn how to juggle and  we spent half of 
a day in the court, without being charged, fortunately 
☺. While visiting Mada and other foundations 
we could feel as autistic or homeless people which 
definitely honed our empathy.  It was also a great 
experience to go sightseeing in medieval Krakow and 
breathe the mountain air. It is now difficult to imagine 
that with so many activities we still had time to do 
some sports: we visited the climbing wall, played 
bowling and danced a lot. To sum up, we met amazing 
people, visited  interesting places and ate a lot (even 
boys say so ☺) We are looking forward to visiting 
Nowy Sacz again.”

On behalf of the participants we would like to thank 
the College of Eastern Europe and the Polish-
American Freedom Foundation – RITA Program 
for continuous, long-term support for this important 
initiative.

„Segregacja śmieci na wesoło”

W projekcie tym poinformowaliśmy i zachęciliśmy 
mieszkańców Nowego Sącza do segregacji śmieci, a 
w szczególności:

• We wrześniu zachęciliśmy 80 uczniów do 
uczestnictwa w konkursie „Segregacja śmieci 
na wesoło”, celem którego było podkreślenie 
problemu śmieci na dzikich wysypiskach i 
zachęcenie do poczucia odpowiedzialności za 
środowisko.

• W październiku odbył się półfinał konkursu w 
ZSS SPLOT. Na konkurs wpłynęły 42 prace. W 
trakcie półfinału jurorzy wybrali 12 prac. 

• Finał konkursu odbył się w listopadzie, w sali 
ratuszowej Urzędu Miasta. Na finał przybyło 
około 80 uczniów ze szkół podstawowych i 
gimnazjalnych z Nowego Sącza. Każda klasa, 
która brała udział w konkursie otrzymała certyfikat 
uczestnictwa i dyplom. 

• Uczniom zostały przedstawione różne metody 
segregacji śmieci „na wesoło”. 

Nagrody:
• Cztery wybrane prace zostały opracowane w 

wersji elektronicznej i umieszczone na stronach 
internetowych szkół, stronach miasta Nowego 
Sącza i MTO. Równolegle prace te były 
wydrukowane w formie plakatów (200 sz.) i 
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kalendarza na 2012 r. (200 sz.) oraz rozesłane do 
szkół podstawowych i gimnazjalnych Nowego 
Sącza.

• Klasy, które zajęły pierwsze 4 miejsca zwiedziły 
oczyszczalnię ścieków w Nowym Sączu, 
„SURPAP” Spółkę z o.o. w Nowym Sączu i 
„Kompostech” Spółkę z o.o. w Nowym Sączu.

• SP Nr. 20, 11, 9 i ZSS SPLOT otrzymały kosze 
do segregacji śmieci. Wstępnie zaplanowaliśmy, 
że tylko pierwsze 2 miejsca otrzymają kosze, 
ale w efekcie końcowym, ze względu na wysoki 
poziom zaprezentowanych prac, zdecydowaliśmy 
przyznać nagrody w postaci koszy do segregacji 
śmieci wszystkim szkołom, które zajęły pierwsze 
4 miejsca. Każda szkoła otrzymała po 5 koszy. 

Dziękujemy Miastu Nowy Sącz za wsparcie 
finansowe tego projektu.

Recycling is Fun 

In this project we informed and encouraged the 
citizens of Nowy Sacz to segregate waste.
• In September we encouraged 80 students to 

participate in the contest „Separation of Waste is 
Fun”, whose aim was to highlight the problem of 
garbage in landfills sites and to improve the social 
awareness of the problem in our region,

• In October, the semi-finals of the contest took 
place in SPLOT school. We received 42 works 
from which 12 were chosen,

• The finals took place in November, in the City 
Hall. About 80 students from elementary and 
middle schools of Nowy Sacz attended. Each 
class received a certificate of participation and a 
diploma,

• Students were shown different methods of waste 
segregation “for fun.”

Awards:
• Four selected works were developed in an 

electronic version and placed on the websites 
of schools, city sites as well as the site of MTO. 
Each work was printed in the form of posters (200 
pieces) and a calendar for 2012 (200 copies) and 

distributed to primary and junior high schools in 
Nowy Sacz

• Classes that took the first four places visited a 
sewage treatment plant in Nowy Sacz, „SURPAP” 
Company Ltd. in Nowy Sacz and „Kompostech” 
Company Ltd. in Nowy Sacz.

• The Primary Schools number 20, 11, 9 and the 
junior high school SPLOT received rubbish bins 
for garbage segregation. Initially, we planned 
that only the first two places would receive them, 
but in the end, due to the high level of the work 
presented, we decided to award prizes in the form 
of garbage bins for the segregation for all schools 
that took the first four places. Each school received 
five rubbish bins.

We would like to thank the City of Nowy Sacz for 
financial support of this project.

„LITTERA SCRIPTS MANET” – Warsztaty  
literackie dla uzdolnionej młodzieży gimnazjalnej 
z Nowego Sącza

Uczestników rekrutowaliśmy za pomocą Internetu, 
plakatu, ulotki, ale ostatecznie najwięcej uczestników 
polecili nam nauczyciele języka polskiego sądeckich 
szkół gimnazjalnych. Do projektu przystąpiło 23 
uczniów. Podczas spotkania inauguracyjnego  Prezes 
MTO i Dyrektor ZSS ‘Splot” powitały serdecznie 
uczestników, których zapoznano z programem 
52.godzinnych warsztatów (spotkania w piątki po 
południu i w soboty). 
• Zajęcia integracyjne, podnoszące poziom 

komunikacji uczestników i kształtujące 
umiejętności autoprezentacji (konieczne podczas 
czytania swoich utworów)

• Podstawy teorii literatury (rodzaje, gatunki 
literackie, tropy poetyckie, ukształtowanie 
prozodyjne tekstu, charakterystyka krótkich 
tekstów prozatorskich).

• Metoda twórczej analizy przykładów, czyli jak 
to jest zrobione – analiza wzorcowych tekstów 
literackich.

• Tworzenie i prezentowanie własnych tekstów – 
krytyczna dyskusja o utworach

Został ogłoszony konkurs literacki na  dowolny 
utwór pt. „Ja w świecie – świat we mnie”. Jego 
rozstrzygnięcie nastąpiło w listopadzie. Wyłoniono 
trzy zwycięskie utwory.

Niestety nie nawiązaliśmy  stałej współpracy z 
czasopismami lokalnymi, gdyż media nie były 
zainteresowane taką współpracą. Zaplanowaliśmy 
wydanie gazetki zawierającej najlepsze prace 
uczestników warsztatów, ale teksty wydały się tak 
interesujące, że postanowiliśmy wydać je drukiem. 
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Wydaliśmy tomik prac uczestników warsztatów i 
stworzyliśmy  międzyszkolną grupę literacką.

Dziękujemy Prezydentowi Nowego Sącza za wsparcie 
finansowe tej cennej inicjatywy.

“LITTERA SCRIPTS MANET” Literary 
workshops for talented school children from Nowy 
Sacz. 

Participants were recruited via the Internet, 
posters, leaflets, but eventually most of them were  
recommended by the Polish language teachers. 23 
students were chosen to take part in the project.

At the first meeting all participants were  welcomed 
by the President of MTO and a the headmistress 
SPLOT school and introduced to the program and 
the schedule of workshops. 52 hours of training took 
place on Fridays afternoon and on Saturdays and  
consisted of:
• Integration activities, raising the level of 

communication skills of participants and shaping 
the self-esteem (necessary while reading aloud 
your own pieces of writing)

•  Basic theory of literature (types, genres, shaping 
the text, characteristics of short prose texts),

•  Method of analysis of the examples of work, how 
it is done? - the standard analysis of literary texts,

•  Creating and presenting their own texts – 
comparing a critical discussion of works.

The competition on a piece of writing titled  “Me in 
the world - the world in me.” was announced. 

Unfortunately, we were not able to establish a 
permanent cooperation with the local newspapers, as 
the media turned out to be completely uninterested in 
what was being done. At the beginning we planned to 
publish a paper containing the best works of workshop 
participants, but the lyrics seemed so interesting that 
we decided to publish a book of the work that all 
participants created during the workshops.

We would like to thank the President of Nowy Sacz 
for the financial support of this valuable initiative.

SPLOT (www.splot.info)

W Splocie powstał Klub Chiński, prowadzony 
przez autentycznych Chińczyków, studentów WSB. 
Członkowie Klubu oglądają filmy o współczesnych 
Chinach, próbują chińskiej kuchni, poznają chińską 
kulturę i uczą się prostych słów po chińsku. 

Dziękujemy wolontariuszom z Chin za ich sumienną 
pracę oraz Uli Potoniec-Mendoń, która jest spiritus 
movens tej wspaniałej inicjatywy!!!

A new Chinese Club 
has been created 
at Splot with real 
Chinese students from 
the local Business 
School.  Members of 
the Chinese Club watch 
contemporary Chinese 
films, try Chinese 
cuisine, learn about 
Chinese culture as well 
as a few simple words 
of the language.

We would like to thank all of the Chinese volunteers 
as well as Ula Potoniec-Mendoń, the visionary 
behind this wonderful initiative.

Edukacja obywatelska – lokalnie i globalnie

Żyjemy w świecie zmieniających się wartości. 
Umiejętność dostosowania się do wielokulturowego 
świata  jest coraz ważniejsza. Konieczność 
wychowania odpowiedzialnego obywatela w tym tak 
szybko zmieniającym się środowisku nigdy nie była 
ważniejsza dla przyszłości nas ludzi i tej planety. 
Jakie  wymagania muszą spełniać nasze dzieci? Jak 
my, jako wychowawcy i nauczyciele, przygotujemy 
je do tego przyszłego świata? Wiemy jedno, 
edukacja musi nadążać za tymi zmianami, musi też 
dostosowywać swoje metody, cele i wymagania do 
istniejącej sytuacji. Kształcenie  musi zwiększyć 
ich wrażliwość na problemy innych, pomóc im 
zrozumieć co to jest odpowiedzialność i nauczyć być 
odpowiedzialnym w wymiarze lokalnym i globalnym; 
pomóc w zrozumieniu tak oczywistych i trudnych 
zarazem zagadnień jak demokracja i obywatelstwo 
z różnych punktów widzenia. Pragniemy skłonić 
naszych uczniów do refleksji nad własnym życiem 
i zainteresowaniami w relacji do tego z czym mamy 
do czynienia na świecie. Patrząc w ten sposób na 
edukację bardzo łatwo zauważyć, że wyniki testów 
nie są najważniejsze,  równie ważne są umiejętności 
obywatelskie, twórcze myślenie, przedsiębiorczość, 
współpraca, pokojowe rozwiązywanie konfliktów i 
empatia.
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Aby wyjść naprzeciw tym wyzwaniom Zespół Szkół 
Społecznych SPLOT wraz z 9 innymi szkołami 
z krajów europejskich w 2010 roku przystąpił do 
programu Comenius - Uczenie się przez całe życie. 
Celem programu jest rozwój różnych form uczenia 
się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy 
między systemami edukacji i szkoleń w krajach 
uczestniczących. Wraz ze Splotem w projekcie udział 
biorą szkoły z Danii, Hiszpanii, Norwegii, Łotwy, 
Walii, Austrii, Bułgarii, Słowenii i Włoch.

Zajmowaliśmy się następującymi zagadnieniami: 
obywatelstwo, przeciwdziałanie przemocy, 
zaangażowanie i umiejętności  społeczne, demokracja, 
kreatywność, wspólnota w szerokim pojęciu, wymiar 
międzynarodowy i wielokulturowy.  Realizacja 
przebiega na terenie szkół biorących udział, ale 
co trzy miesiące nauczyciele spotykają się, aby 
omówić rezultaty zrealizowanych działań, omówić 
strategię następnych, podzielić się doświadczeniem 
i pomysłami. W 2010 roku takie spotkanie miało 
miejsce w Barcelonie, gdzie wiodącym tematem 
było zagadnienie obywatelstwa. Uczestniczący 
nauczyciele wymienili poglądy na ten temat, stworzyli 
wspólną definicję i zaplanowali pracę z uczniami na 
kolejne miesiące.

Większość spotkań odbyła się w 2011 roku. 
Pierwsze miało miejsce już w styczniu w Idrii, 
Słowenia, gdzie bardzo efektywnie dyskutowana 
była kwestia przeciwdziałania przemocy w szkole. 
Duża popularnością cieszył się nakręcony przez 
uczniów Splotu film o nękaniu przez Internet 
(cyber bulling). W marcu odbyło się spotkanie 
w Kongsberg, Norwegia.  Tym razem pojechali 
uczniowie i nauczyciele i wspólnie zastanawiali się 
nad metodami aktywizowania społecznego dzieci i 
młodzieży. W maju roku gospodarzem spotkania była 
szkoła w Rydze na Łotwie i tematem wiodącym tego 
spotkania była demokracja i jej ciągle zmieniające 
się oblicze. Wakacje były czasem odpoczynku, ale 
we wrześniu praca ruszyła znowu. Na spotkanie 
w Wiedniu zaproszeni zostali również uczniowie. 
Wspólnie zastanawiano się nad metodami pracy, 
które wzmocnią kreatywność uczniów i nauczycieli.

Gospodarzem spotkania styczniowego w 2012 roku 
była Polska. Spotkanie to miało inny charakter 
niż dotychczas, gdyż tym razem przyjechali 
koordynatorzy krajowi projektu. Podczas sesji 
omawiali oni dotychczasowe rezultaty projektu, 
przeprowadzili ewaluację zakończonych działań, 
stworzyli stronę internetową www.globalcitizen.
dk.  Ważną częścią tego spotkania było planowanie 
strategiczne. Uczestnicy projektu wyrazili chęć 
dalszej współpracy w kolejnych inicjatywach. 
Pomimo dużej grupy (10 państw) współpraca układała 

się wyśmienicie. Koordynatorzy pracowicie spędzili 
czas w Nowym Sączu, ale nie zabrakło okazji do 
zabawy i odpoczynku. Zimowa aura, która powitała 
gości sprzyjała zorganizowaniu kuligu w Krynicy. 
Dla gości z południowej części Europy (Włochy, 
Hiszpania, Bułgaria) była to rozrywka magiczna, 
gdyż przepiękna zimowa sceneria uzupełniała świetną 
zabawę. Kulig zamknęła biesiada przy ognisku. W 
niedzielę 15 stycznia cała grupa odwiedziła Kraków. 
Pomimo chłodu miasto nie zawiodło. Spotkanie 
w Nowym Sączu, w Splocie, należy zaliczyć do 
udanych. Projekt kończy się w czerwcu 2012 roku, 
ale przed nauczycielami jeszcze dwa spotkania w 
Llandrindod Wells, Walia i w Warnie, Bułgaria. 

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

Citizenship, Locally and Globally.

We live in a world of the values that are changing 
every day. The ability to adapt to a multicultural world 
is increasingly important. The need for education of 
a responsible citizenry in this very rapidly changing 
environment has never been more important for the 
future of hunamkind and the planet. What kind of 
requirements must our children comply to? What can 
we, as educators and teachers, do to prepare them for 
this future world? Only one thing is known, education 
must keep pace with these changes; it must also 
adapt its methods, objectives and requirements to the 
existing situation. Education must increase children’s 
sensitivity to the problems of others, help them 
understand what the meaning of responsibility and 
teach them to be responsible on the local and global 
level; help them understand such obvious but at the 
same time still difficult concepts such as democracy 
and citizenship. We would like to teach our students 
how important it is to be a member of a society and 
how much everybody can do to improve the world. 
Looking from this point of view on education it can 
easily be seen that test results are not paramount.  
Equally important are civic skills, empathy, social 
skills, the ability to peacefully solve problems and 
negotiate or think creatively.
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To meet these challenges, our school SPLOT 
along with nine other European schools joined the 
Comenius - Lifelong Learning Program in 2010. The 
program aims to develop different forms of learning 
by supporting cooperation between education and 
training systems in the participating countries. 
Schools from Denmark, Spain, Norway, Latvia, 
Wales, Austria, Bulgaria, Slovenia, Italy and Poland 
are involved in the project.

Until now we have dealt with the following issues: 
citizenship, violence prevention, cyber bulling, 
social skills, democracy, creativity and community 
in an international and multicultural dimension. 
Each school works with their students at its own 
pace and concentrates on its own aspects of the 
problem but every three months teachers meet to 
discuss the results of completed activities, discuss 
the further strategy and share experiences and ideas. 
In 2010 such a meeting took place in Barcelona, 
where the leading topic was the issue of citizenship. 
Participating teachers exchanged their views on the 
subject, created a common definition and planned to 
work with students in the following months.

Most of meetings took place in 2011. The first was in 
January in Idria, Slovenia, where we were discussing 
the issue of preventing violence at schools. During 
this meeting the teachers from SPLOT showed a short 
social advertisement recorded by its students dealing 
with the problem of cyber bulling among teenagers. 
In March, a meeting was held in Kongsberg, Norway. 
This time both students and teachers were invited, and 
the topic of social skills was discussed on two levels: 
students’ and teachers’. In May, we were hosted by 
the school in Riga, Latvia, and the main theme of 
this meeting was democracy and its ever-changing 
face. Holidays were a time to rest, but in September, 
work started again. At a meeting in Vienna, Austria, 
where the students were also invited, we had plenty of 
discussions about working methods that will enhance 
the creativity of both students and teachers.

The host of the January meeting in 2012 will be Poland. 
This meeting was of a different nature than previous 
ones, because this time only national coordinators of 
the project were invited to come. During the session, 
they discussed the results of the project, conducted 
an evaluation of completed activities, created a 
website www.globalcitizen.dk. An important part of 
this meeting was a strategic planning. The project 
participants expressed their willingness to further 
cooperation. Despite of number of countries taking 
part in a project (10 of them) the cooperation seems 
to be excellent. Coordinators spent time busily in 
Nowy Sacz, but also had many opportunities to rest. 
Winter weather that greeted guests encouraged to 

organize a sleigh ride in Krynica. For visitors from 
the southern Europe (Italy, Spain, Bulgaria) it was 
magical entertainment. The sleigh ride ended by 
sitting by the fire. On Sunday, January 15 the whole 
group visited Krakow. Although the weather was cold 
the city did not disappoint our visitors. The meeting in 
Nowy Sacz, briefly, was really successful. The project 
ends in June 2012 but before it the teachers will have 
to attend two more meetings in Llandrindod Wells, 
Wales and in Varna, Bulgaria.

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

X Małopolski Konkurs Literacki dla Młodzieży 
„Pióro Splotu”

Ten doroczny konkurs stał się już tradycją i wszedł na 
stałe do kalendarza imprez sądeckich. W 2011 roku, 
na dziesiątą edycję konkursu, wpłynęły 102 prace od 
89 autorów w dwóch kategoriach wiekowych: senior 
i junior. Z powodu dużej ilości prac Jury oceniało je 
w dwóch etapach. W maju zebrał się cały zespół i 
orzekł, że:
• konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem; 
• podział na kategorie wiekowe: senior i junior jest 

uzasadniony ze względu na bardzo różnorodny 
poziom nadesłanych tekstów;

• w X edycji konkursu w prozie seniorów i juniorów 
pojawiły się urozmaicone formy narracji, 
nawiązania do problemów współczesności;

• w poezji dominowały próby polemiki ze znanymi 
autorami, odniesienia do sztuki; znalazło się wiele 
wierszy, które cechuje nietuzinkowa wyobraźnia 
poetycka;

Juniorzy otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe, 
a seniorzy – nagrody pieniężne i książki. Nagrody 
zostały ufundowane przez Zespół Szkół Społecznych 
„Splot”, Małopolskie Towarzystwo  Oświatowe z 
Nowego Sącza, Społeczny Instytut  Wydawniczy 
„Znak” z Krakowa, Wydawnictwo Literackie z 
Krakowa oraz Kredyt Bank Nowy Sącz. Relacje 
z konkursu ukazały się w Dzienniku Polskim 
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and was completely justified due to the varied 
levels of submitted texts,

• the tenth edition work topics were dominated by 
discussions with well known authors. There were 
many references to different pieces of art and 
plenty of sophisticated poems were sent.  They are 
a great example of the incredible imagination of 
the participants.

Junior participants received book awards while the 
seniors received both cash prizes and books. The 
awards were sponsored by SPLOT, MTO,  ZNAK 
Publishing House and Literary Publishing House 
from Kraków and the Nowy Sącz branch of Kredyt 
Bank.

On behalf of our NGO and the young poets and 
writers we would like to sincerely thank all the 
sponsors.

Nowosądeckim, a wszystkie nagrodzone teksty 
znajdują się na stronie internetowej www.splot.info. 
Zapraszamy!  

W imieniu własnym oraz młodych poetów i pisarzy 
dziękujemy serdecznie wszystkim sponsorom.

X Malopolska Literary Competition for Youth 
“Splot Quill” 

This annual contest has become a tradition and a fixed 
event in a society of teenage writers. In 2011 during 
the tenth edition of the competition we received 102 
works from 89 authors in two age categories: senior 
and junior. Due to the great number of work sent to 
us, the committee met twice to assess all pieces of 
writing. According to the committee:
• the competition was met with great interest,
• the division into two age categories worked well 

Sources of Funding in 2011

Lp PLN %
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Źródła finansowania

100RAZEM

Dotacje rządowe: MSZ, MEN

Dotacje samorządowe

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

Fundacje zagraniczne: Fundacja Sorosa 
(OSI-ZUG), Fundusz Wyszegradzki

Indywidualni sponsorzy

Usługi edukacyjne: czesne, stypendia

Inne (wynajem pomieszczeń, odsetki itp.)

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

Local Government

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

Foreign Foundations: Soros Foundation 
(OSI-ZUG), Visegrad Fund

Individual Sponsors

Educational Services

Other (renting facilities, interest, etc.)

Sources of Funding

TOTAL

245 358,78

541 530,74

150 973,35

75 108,59

434 967,51

385 420,00

141 860,37

1 975 219,34

12,42

27,42

7,64

3,80

22,02

19,51

7,18



35

ANNUAL REPORT
Educational Society for Malopolska (MTO)

January – December 2011

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” -  Second Edition:  Preparation of 22 young Belarusians as local leaders, 

ready to work towards their own personal development as well as to cooperate with one another. Follo-
wing training in Poland, they returned home to mobilize their peers to build a civil society based on local 
activities. (Supported by Polish MFA: 199 030 PLN)

II.  “Cries of the Street” – Graffiti and Hip-Hop on Our Streets: 20 young artists from Belarus and Poland 
prepared street performances in Nowy Sacz, Krynica and Krakow. (Supported by Polish MEN: 53 164 
PLN and Nowy Sacz City: 2 000 PLN )

III.  Strengthening the Evidence Based Practice of Educational CSOs: Designing out strategy for evalu-
ating Public Achievement program implementation in Azerbaijan, Bulgaria, Moldova and Poland (Sup-
ported by OSI-ZUG: 24 016 USD) 

IV. “WeAreOne – Days”:  Begun in 2009, over a period of three years 100 youngsters from Poland, Slova-
kia, 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 Visegrad Fund: 13 000 EURO)

V. “Domestic Violence – Not With Us!”: Round Table for organizations fighting against domestic violen-
ce in 12 European countries.  (Supported by Batory Foundation: 39 650 PLN)

VI.  “Parent Teacher Associations in Action in Azerbaijan, Georgia and Moldova”: Improvement of in-
dividual public schools by empowering parents and teachers and encouraging them to create (or activate 
existing) PTAs at these schools.  (Supported by Batory Foundation, East-East Program: 69 720,00 PLN 
and East-East Programs of Soros Foundations in Baku, Tbilisi and Chisinau)

VII. “Study Tours to Poland”: Two groups of students from Ukraine, Russia and Moldova spent 11 days in 
Nowy Sacz and Krakow visiting educational institutions and learning about various initiatives. (Suppor-
ted by College of Eastern Europe and Polish-American Freedom Foundation - RITA Program: 27 500 
PLN)

VIII. “Recycling is Fun”: Competition for elementary and middle school students of Nowy Sacz for the 
best promotion of recycling and environment protection (Supported by Nowy Sacz City: 3 988 PLN)

IX. “Littera script manet”:  Creative writing workshops for 23 middle school students from Nowy Sacz. 
Publication of their works.  (Supported by Nowy Sacz City: 2 600 PLN)

X. Citizenship, Locally and Globally: Great European program for students and teachers exchange among 
10 European countries. (Supported by EU Program Comenius: 61 000 PLN)

XI.  Malopolska Literary Competition for Youth “Splot Quill”: We received 102 texts from 89 young 
authors who participated in this annual literary competition for prose and poetry. 

MTO continues to operate SPLOT, an Independent Middle and High School of Nowy Sacz, created in 1989. 
It started with 14 students and now has over 100, as well as over 390 graduates that study and work in thro-
ughout the world.

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

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

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

 MTO strives to achieve this mission. 

Educational Society for Malopolska

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

Beata Budzik, M.A. President - Julie Boudreaux, M.S. Organizational Management, Board Member
e-mail: beatabudzik@gmail.com or julieboudreaux@hotmail.com 

or mto_poland@hotmail.com Skype: mto_poland

Publisher: Małopolskie Towarzystwo Oświatowe (MTO)


