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Wstęp  
 
 
W 2020 r. Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne, 
głównie ze względu na sytuację społeczną po wyborach w sierpniu 2020 roku, nadal 
koncentrowało się na wsparciu środowiska obywatelskiego wyłącznie na Białorusi, w 
szczególności poprzez wspieranie niezależnych mediów oraz lokalnych inicjatyw 
społecznych, a także podnoszenie kompetencji ich działaczy. 
  
Programy Stowarzyszenia adresowane są do starannie wyselekcjonowanych środowisk 
i grup lokalnych. Dzięki szczegółowej wiedzy o sytuacji tych grup i o warunkach 
społeczno-politycznych panujących w kraju działania, Stowarzyszenie dostosowuje 
realizowane programy do potrzeb lokalnych partnerów i problemów 
danego regionu. Buduje zespoły ekspertów wokół problemów mediów 
lokalnych i rozwoju organizacji pozarządowych. 
 
Stowarzyszenie jest niezależną organizacją pozarządową, prowadzi działalność typu 
non-profit od 2001 roku. Rok 2020 był rokiem jubileuszowym dla Stowarzyszenia, 
niestety pandemia uniemożliwiła nam świętowanie 20-lecia. 
 
Działania realizowane w 2020 roku: 
 

1. Program medialny na Białorusi   
 Kontynuacja wsparcia niezależnej prasy drukowanej i portali internetowych 

 
2. Program wsparcia społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi   

Społeczne zaangażowanie, profesjonalizacja i współpraca  
 

3. Program wsparcia aktywistów białoruskich emigrujących do 
Polski 
Fundusz wsparcia, pobyty wytchnieniowe 
 

4. Rozwój instytucjonalny  
Strategia i rozwój kierunków działania 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

1. Program medialny  

Program, prowadzony od 2001 roku, ma na celu wspieranie wolności 
słowa i idei niezależności prasy. Zależy nam na wzmacnianiu etyki 
dziennikarskiej oraz upowszechnianiu wartości lokalności i budowania 
wspólnoty lokalnej przez media.  

Niezależność gazety/portalu opiera się przede wszystkim na jej ekonomicznej 
samowystarczalności. Ważne jest, aby dążenie wydawców do realizacji interesów 
ekonomicznych gazet nie prowadziło do uzależniania się od władzy, partii politycznej 
czy biznesu. Gazeta/portal niezależna/-y musi opierać swoje funkcjonowanie o 
dochody własne, pochodzące ze sprzedaży i reklamy.  

Ważnym elementem programów medialnych stało się wsparcie regionalnych stron 
internetowych oraz rozwój dziennikarstwa internetowego.  

Wsparcie niezależnych mediów na Białorusi 

Główne kierunki działań Stowarzyszenia na Białorusi to wsparcie niezależnych 
mediów, w tym lokalnych i ogólnokrajowych gazet i czasopism oraz portali 
informacyjnych. W 2020 roku kontynuowaliśmy realizację projektu wsparcia 
niezależnych mediów na Białorusi. 

W ramach projektu z pomocy skierowanej na wsparcie bieżącej działalności (core 
support) skorzystało 17 drukowanych gazet lokalnych i ogólnokrajowych oraz 
miesięczników, a także 12 wydawców stron internetowych – w przeważającej części z 
poziomu lokalnego i regionalnego. W roku 2020 otrzymaliśmy dodatkowe środki na 
tego rodzaju wsparcie, dzięki czemu redakcje mogły przetrwać niespodziewany kryzys; 
łączna kwota udzielonego wsparcia wyniosła 382.770 EUR 
 
W warunkach pandemii Covid-19 oraz kryzysu polityczno-społecznego związanego z 
kampanią i wyborami prezydenckimi na Białorusi, podstawowym zadaniem naszego 
wsparcia było umożliwienie mediom przetrwania najtrudniejszego okresu i wsparcie 
na etapie odnajdywania się w nowej, jeszcze bardziej skomplikowanej niż dotychczas, 
rzeczywistości. Media, z którymi pracujemy, wykonały ogromną pracę na polu 
informowania Białorusinów o pandemii, wyborach, kryzysie ekonomicznym i 
trwających represjach. Dlatego najważniejszym efektem projektu jest fakt, że żadna z 
redakcji nie została zamknięta, większość z nich utrzymała zespół dziennikarzy i 
dotychczasowych czytelników, a spora część z nich nawet zakończyła rok mając w 
pewnych aspektach lepsze rezultaty niż dotychczas. Dotyczy to głównie popularności 
mediów niezależnych w internecie, a przede wszystkim w sieciach społecznościowych, 
które pozwalają na bardziej bezpośredni kontakt z odbiorcami, a w przyszłości mogą 
stać się dodatkowym źródłem dochodu.  

Pandemia koronawirusa i związany z nią kryzys ekonomiczny spowodowały 
wycofywanie się reklamodawców, problem pogłębiły blokady druku i stron 
internetowych. Równocześnie zaczęły się represje wobec mediów niezależnych na 
ogromną skalę, dlatego wsparcie w zakresie kosztów podstawowych miało w 2020 roku 
szczególne znaczenie i często było jednym z niewielu pewnych źródeł dochodu, które 
dawało redakcjom poczucie minimalnego bezpieczeństwa i stabilizacji. 

Przedstawiciele kilku gazet/portali niezależnych podwyższyli swoje kwalifikacje w 
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zakresie marketingu i promocji dzięki specjalistycznym szkoleniom w redakcjach oraz 
pracy pod okiem specjalistów. Przygotowali oni i wdrożyli plany rozwoju 
strategicznego dla swoich wydań, głównie dotyczące stron internetowych. 
 
Po wydarzeniach z sierpnia 2020 roku, uruchomiony został Emergency Fund oferujący 
szybką ścieżkę wsparcia dziennikarzy, redaktorów i wydawców w postaci pokrycia 
kosztów adwokatów, opłaty nałożonych kar, zakupu skonfiskowanego sprzętu, 
wsparcia psychologicznego oraz czasowej relokacji. Maksymalne jednorazowe 
wsparcie wynosi 3.000 EUR; w 2020 roku przyznano finansowanie 8 osobom na 
łączną kwotę bliską 12.000 EUR. Redakcje mogły kontynuować działalność nawet w 
sytuacjach powstania niespodziewanych kosztów i wydarzeń, a to z kolei przełożyło się 
na ciągłość dostępu do informacji społeczeństwa białoruskiego.  

Warto dodać że Stowarzyszenie od 2 lat jest jedynym z donatorów na rynku 
wspierającym koszty podstawowe mediów/umożliwiające ich codzienne 
funkcjonowanie (tzw. core support).  
 
Nowym obszarem pracy z mediami było wsparcie techniczne. W ramach projektu 
Assistance to independent regional media in Belarus mogliśmy dostarczyć niezbędny 
sprzęt kilkunastu lokalnym redakcjom. Ponieważ nasi partnerzy w większości 
pracowali na przestarzałym sprzęcie, projekt ma przełożenie na wydajność pracy 
dziennikarzy, poprawę ich bezpieczeństwa i zdolność do tworzenia treści, które mogą 
przyciągać uwagę odbiorców. Dodatkowo przekazaliśmy honoraria dla zespołu biura 
Asocjacji Wydawców Prasy Regionalnej, co pozwoliło na bieżące funkcjonowanie jego 
pracowników i tym samym przetrwanie tej organizacji. 

Projekt jest realizowany w sposób ciągły w wieloletniej strategicznej współpracy z 
ERIM (Equal Rights & Independent Media, d. Irex Europe) oraz dzięki wsparciu 
koalicji kilku sponsorów (multidonor project). Planowana jest jego kontynuacja do  
2023 r.  

Wsparcie techniczne redakcji było możliwe dzięki finansowaniu Open Society 
Foundation. Ten rodzaj wsparcia będzie kontynuowany w latach 2021-2022. 

 
2. Program wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego  

 
Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi 

 
Celem trwającego od 2016 roku projektu jest wzmocnienie społeczeństwa 
obywatelskiego w Białorusi w jego dążeniach do współpracy ze 
społeczeństwem i władzą.  
 
Od grudnia 2018 roku pięć, a od marca 2019 roku jedenaście białoruskich organizacji 
pozarządowych tworzy wspólną platformę na rzecz zwiększenia roli NGO, 
profesjonalizacji działań aktywistów z Mińska i regionów oraz zaangażowania 
białoruskiej diaspory w sprawy kraju. Część zadań związana jest z szeroko rozumianą 
obroną praw człowieka. 
 
W 2020 roku pracowaliśmy przede wszystkim nad wzmocnieniem współpracy między 
jedenastoma białoruskimi organizacjami wchodzącymi w skład koalicji, a także 
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aktualizacją celu strategicznego działania koalicji.  
Projekt stanowił kontynuację działań z 2019 roku, do lutego 2020 przeprowadzono 
następujące działania:  
 Realizacja projektu partnerskiego „Усиление потенциала местных 

сообществ” Celem projektu było podniesienie stopnia umiejętności realizacji 
działań na rzecz społeczności lokalnych. Kurs on-line zakończyło 35 osób z całej 
Białorusi.  

 Spotkanie przedstawicieli białoruskich organizacji partnerskich w Brześciu  w celu 
podsumowania działań projektowych, ewaluacji współpracy wewnątrz grupy 
partnerskiej, aktualizacja celu strategicznego do 2025 roku.  

 Dwie prezentacje analizy „СТРАТЕГИИ УЛУЧШЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ БЕЛОРУССКИМИ НГО” w Brześciu i Mińsku  

 Warsztat dla osób pracujących z wolontariuszami, cele warsztatu: integracja i 
wymiana doświadczeń pomiędzy osobami, które zajmują się pracą z 
wolontariuszami.  

 Wybrane działania mające na celu pogłębienie poziomu współpracy oraz wymianę 
doświadczeń pomiędzy partnerami ze strony białoruskiej, publikacja tekstów 
podsumowujących nabyte w ramach projektu umiejętności:  
 ЯК НЕ ВЫГАРЫЦЬ НА ПРАЦЫ: 6 ПРАВІЛАЎ http://belngo.info/2020.yak-

ne-vygaryts-na-pratsy-6-pravilau.html,  
 Дабрачыннасьць бяз грошай. Пяць спосабаў падтрымкі: 

http://belngo.info/2020.dabrachynnasts-bez-groshaj-pyats-sposabau-
padtrymki.html 

 Лайфхакі пра валанцёрства https://www.yoto.by/be/people/lajfhaki-
walancyorstwa,  

 Валанцёрства адкрывае дзверы  
https://www.yoto.by/be/people/walancyorstwa-adkrywae-dzwery 

W okresie od kwietnia do czerwca 2020 zrealizowaliśmy dla partnerów z koalicji krótki 
projekt przystosowawczy po wybuchu pandemii Covid-19. Jego celami były: 
 Badanie potrzeb/możliwości partnerów i niektórych ich grup docelowych w 

pierwszym kwartale pandemii. 
 Zapewnienie ciągłości działań Stowarzyszenia w okresie przejściowym, w tym 

stałego kontaktu z partnerami. 
 Zdobycie umiejętności/wiedzy o bezpiecznych i efektywnych narzędziach pracy 

zdalnej oraz ich implementacji w bieżącej pracy. 
 Weryfikacja/dostosowanie/przeformułowanie planów działań zastępczych w 

sytuacjach ograniczonego kontaktu osobistego. 

Przeprowadzono następujące działania: 
 Badanie potrzeb/możliwości wybranych białoruskich ngo oraz ich wybranych grup 

docelowych  pn.: „Спро и предложение в сфере онлайн-услуг: Потребности 
белорусского общества и возможности белорусских НГО” 

 Wsparcie dla Stowarzyszenia, w tym: szkolenia i konsultacje mające na celu poprawę 
wiedzy/umiejętności w zakresie pracy zdalnej, organizowania i prowadzenia szkoleń 
on-line, testowanie i zakup nowych narzędzi, w tym platform edukacyjnych. 

 Wsparcie dla pracowników organizacji partnerskich. 
 indywidualne spotkania coachingowe dla liderów ngo, 
 cotygodniowe, dwugodzinne spotkania tematyczne dla pracowników 

organizacji partnerskich, 
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 warsztaty tematyczne, dostosowane do potrzeb białoruskich ngo w momencie 
przejścia z działań off-line do on-line: 

- podstawy moderacji spotkań on-line, 
- podcast, 
- SMM dla ngo, 

 zakup sprzętu dla ngo (słuchawki z mikrofonami, sprzęt do nagrywania 
podcastów) i licencji na użytkowanie różnych platform internetowych.  

 stworzenie materiałów video w języku białoruskim: funkcja tłumaczenia w 
ZOOM, Clickmeeting, jak przygotować siebie i swoje otoczenie, żeby być dobrze 
widocznym podczas spotkań online.  

Od września, wyposażeni w odpowiednie narzędzia i wiedzę, wróciliśmy do współpracy 
w ramach koalicji. Do grudnia przeprowadzono następujące działania: 
 Spotkanie grupy partnerskiej 

W celu pogłębiania współpracy pomiędzy organizacjami w 2020 roku odbyło się on-
line spotkanie wszystkich koalicjantów. Podczas, trwających dwa dni sesji partnerzy 
omówili bieżącą sytuację społeczno-polityczną i jej wpływ na pracę organizacji 
pozarządowych w Białorusi. Przedstawiono także plan współpracy i działań na cały 
rok oraz stworzono koncepcje projektów partnerskich. 

 
 Utworzenie i trening dla grupy trenerskiej  

Przedstawiciele organizacji partnerskich (10 osób) wzięli udział w kursie dla 
trenerów (Training for Trainers), składającym się z 8 czterogodzinnych bloków. W 
efekcie absolwenci warsztatów stali się samodzielnymi trenerami, umiejącymi 
pracować zarówno off-line jak i on-line.  
Powstała też biblioteka materiałów do wykorzystania w pracy trenerskiej. Znalazły 
się w niej zarówno gotowe scenariusze warsztatów, jak i opisy narzędzi i programów, 
przydatnych w pracy online.  
Po zakończeniu kursu odbyło się też spotkanie grupy trenerskiej, na którym trenerzy 
dzielili się zdobytymi doświadczeniami i prowadzili w parach treningi dla siebie 
nawzajem.  
Po szkoleniu każdy z trenerów pracował też z supervisorem, analizując swoją pracę 
jako trener, tworząc scenariusze warsztatów oraz planując rozwój w tej dziedzinie. 
Praca z trenerami będzie kontynuowana w 2021 roku. 

 
 Obóz edukacyjny dla młodych aktywistów społecznych z regionów Białorusi 

W wydarzeniu wzięło udział 17 działaczy społecznych z Mińska i regionów. Podczas 
3-dniowego wyjazdu odbyły się interaktywne gry, zawody drużynowe, treningi, 
dyskusje, sesje planowania.  
Głównymi celami obozu były: promocja aktywizmu, poszukiwanie kreatywnych 
pomysłów na działalność społeczną oraz wsparcie młodych, mało doświadczonych 
aktywistów poprzez stworzenie okazji do spotkania z innymi działaczami, wskazanie 
możliwych kierunków działania, inspirowanie do aktywności.  
Uczestnicy wypracowali listę „100 idei na aktywność społeczną”, gdzie znalazły się 
pomysły na działania, które mogą zrealizować w lokalnym środowisku przy 
niewielkim nakładzie środków. 
W organizację obozu i prowadzenie zajęć były zaangażowane cztery organizacje 
partnerskie. 
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 Indywidualne sesje coachingowe dla członków organizacji partnerskich 

Sesje miały na celu indywidualne wsparcie członków organizacji partnerskich, 
wzmocnienie ich w sytuacji pracy w permanentnym stresie i lęku oraz związanego z 
tym wypalenia zawodowego. 
W 2020 z coachingów on-line skorzystały trzy osoby. Działania będą kontynuowane 
w pierwszym kwartale 2021. 

 
 Wsparcie instytucjonalne dla ngo 

Przekazaliśmy 2 granty przeznaczone na zabezpieczenie jednej z istotnych 
orgainzacji w Mińsku – zakończenie remontu i zakup wyposażenia oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa (monitoring, sejfy, itp.). Ponadto granty wsparły bieżącą działalność 
tej organizacji, zapewniając środki na bieżące koszty oraz prowadzenie 
dokumentacji przypadków łamania praw. 

Wyżej opisane działania były realizowane dzięki wsparciu Open Society Foundation. 
Planowana jest ich kontynuacja w latach 2021-2022.  
 
 
Liderzy Przemian 
 
Celem projektu była re-aktywizacja i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu liderów 
i liderek czołowych białoruskich organizacji.  
Podczas zaplanowanych działań - pięciodniowej wizyty studyjnej w Warszawie, 
warsztatów umiejętności „miękkich” prowadzonych on-line, indywidualnej pracy 
coachingowej - każda z osób uczestniczących w projekcie pogłębiła i/lub nabyła nowe 
umiejętności nowoczesnego zarządzania zespołem oraz tworzenia innowacyjnych 
projektów. 
Cztery organizacje działające w różnych obszarach III sektora przeszły wewnętrzną 
transformację dzięki nowym kompetencjom przedstawicieli i przedstawicielek kadry 
zarządzającej. Jednodniowa konferencja online „НГОвнутряшка”, w całości 
zaprojektowana, zorganizowana i przeprowadzona przez 4 liderki biorące udział w 
projekcie, była pierwszą konferencją on-line przeprowadzoną przez białoruskie ngo dla 
społeczeństwa białoruskiego. Była pierwszym tak dużym przedsięwzięciem 
naświetlającym problem wypalenia zawodowego wraz z rozwiązaniami dla organizacji 
pozarządowych. 
Osiągnięto następujące rezultaty: 
 Podniesienie poziomu aktywności 5 doświadczonych liderów i liderek białoruskich 

organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych działań on-line. 
 Do połowy 2020 roku w 3 białoruskich ngo zostały wprowadzone zmiany w 

realizacji działań prowadzonych w dobie pandemii. Umiejętności poruszania się w 
przestrzeni on-line nabyte przez uczestniczki projektu pomogły ich organizacjom 
przenieść część działań do Internetu. Możliwość wprowadzania innowacyjnych 
rozwiązań spowodowało większe zaangażowanie i przywiązanie młodych 
pracowników do organizacji. 

 Jednodniowa konferencja on-line "Organizacje pozarządowe od środka" była 
uwieńczeniem współpracy między organizacjami, które uczestniczyły w projekcie 
„Liderzy i liderki przemian”, a także stanowiła platformę dla przekazania polskiego 
doświadczenia, z którym białoruscy liderzy i liderki społeczeństwa obywatelskiego 
zapoznali się podczas stażu. Pierwotny plan zakładał organizację tradycyjnej 
konferencji, jednak na początku czerwca podjęto decyzję o przeniesieniu jej do sieci 
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i realizacji wydarzenia on-line. W organizację konferencji byli zaangażowani 
wszyscy uczestnicy projektu. 

 
Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Programu RITA. 
 

 
Zwiększanie potencjału społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi – staże, 
seminaria i konkurs małych grantów 
 
Do lutego 2020 zamykaliśmy działania projektu rozpoczętego w 2019, którego celem 
było wsparcie koordynacji i zwiększenie efektywności białoruskiego społeczeństwa 
obywatelskiego.  
 
Na poziomie operacyjnym cele obejmowały:  
 Zapewnienie białoruskim aktywistom obywatelskim możliwości poznania i 

zastosowania regionalnego know-how i doświadczenia w sferze aktywności 
obywatelskiej w Polsce i Ukrainie, a także działanie na rzecz integracji lokalnych 
inicjatyw obywatelskich na Białorusi.  

 Wspieranie regionalnej wymiany know-how w sferze aktywizmu obywatelskiego 
między Białorusią, Polską i Ukrainą 

Realizacja projektu uwzględniała: 

 dwie wizyty studyjne: jedna w Polsce (sierpień 2019 r.) i jedna w Ukrainie (listopad 
2019 r.). Ogółem wzięło w nich udział 14 osób z Białorusi; 

 trzy 12-dniowe staże, w których wzięło udział 5 osób (wobec zaplanowanych w 
działaniach projektu 3 osób). W 2020 roku odbyły się dwa z wymienionych trzech 
staży.   

Bezpośrednimi beneficjentami projektu było 18 białoruskich aktywistów. Ogółem w 
projekcie odbyło się 55 spotkań/wizyt w organizacjach – gospodarzach.  

Rezultaty projektu:    
 Jako główny wskaźnik sukcesu projektu określono „efektywne i niezakłócone 

przygotowanie i realizację wizyt studyjnych w Polsce i Ukrainie, a także staży w 
Polsce dla białoruskich aktywistów obywatelskich oraz stworzenie w ich rezultacie 
nieformalnej sieci partnerów” 
Wskaźnik ten został nie tylko osiągnięty, ale zwiększony. W stażach uczestniczyło 5 
osób, wobec przewidzianych projektem 3. Dodatkowo udało się przeprowadzić 
coaching dla jednej ze stażystek (pół roku po stażu), aby pomóc jej uporządkować 
wiele inicjatyw, które zaczęła realizować po powrocie z Polski. 
Każdy z uczestników projektu podzielił się zdobytym doświadczeniem z członkami 
swojej organizacji (podczas spotkań zespołu), а także z innymi organizacjami 
partnerskimi, co daje łącznie оk. 15 organizacji białoruskich, które zyskały nowe 
doświadczenie w sferze aktywności obywatelskiej (wiedza, formy pracy, instrumenty 
pozyskiwania finansowania, kontakty z partnerami z Polski i Ukrainy).  
Trwały rezultat projektu stanowią też filmy edukacyjne (na temat fundraisingu, 
współpracy z mediami, angażowania ludzi w działania) udostępnione jako otwarty, 
ogólnodostępny zasób na stronach organizacji uczestniczących w projekcie oraz na 
stronie Stowarzyszenia. 

 Jako wskaźnik osiągnięcia celów projektu został wskazany wzrost liczby wspólnych 
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inicjatyw, wspófinansowania, wymiany informacji i rozwój innych form współpracy 
między partnerami białoruskimi i regionalnymi. О osiągnięciu danego wskaźnika 
świadczy szereg wspólnych akcji białoruskich organizacji, np. dot. alternatywnych 
sposobów finansowania ich inicjatyw  (inicjacja challenge’u  fundraisingowego 
#ДАДАЙМОЦЫ), projekty wolontariackie (wspólna baza, opracowanie 
standardów pracy z wolontariuszami).  

 Istotnym wskaźnikiem efektywności jest inicjacja nowych inicjatyw obywatelskich, 
które zostały przygotowane przez uczestników podczas staży i wizyt.    

 
W kwietniu 2020 rozpoczęliśmy kolejny projekt w tym obszarze tematycznym. Projekt 
jest pierwszym dwuletnim projektem naszego Stowarzyszenia wspartym przez NED. 
Na poziomie operacyjnym cele obejmowały:  
 Zapewnienie białoruskim aktywistom umiejętności i narzędzi niezbędnych do 

identyfikacji potrzeb lokalnych oraz zaangażowania grup docelowych w działania 
społeczne (wolontariat). 
 

 Wspieranie bliższej współpracy i nawiązanie relacji partnerskich oraz sieciowanie 
organizacji, na podstawie doświadczenia polskiego i ukraińskiego.  

  
Zmieniająca się w toku realizacji projektu sytuacja społeczno-polityczna na Białorusi 
(związana ze sfałszowanymi wyborami prezydenckimi w sierpniu 2020, powyborczymi 
protestami oraz represjami zastosowanymi wobec protestujących), wymusiła 
przekierowanie wysiłków organizacji uczestniczących w projekcie na kwestie wsparcia 
osób poszkodowanych, więźniów politycznych, inicjatyw związanych z obroną praw 
człowieka, organizowanie lokalnych społeczności (podwórkowych, sąsiedzkich) czy 
pomocy/ zbiórek dla szpitali i pracowników służby zdrowia (w związku z pogarszającą 
się sytuacją epidemiczną w kraju). Duża część organizacji oraz inicjatyw 
uczestniczących w projekcie zawiesiła swoją działalność programową na rzecz 
zaangażowania we wspomniane działania. Stąd spadło zainteresowanie kwestiami 
współpracy międzynarodowej, poszukiwaniem partnerów z Polski do wspólnych 
inicjatyw, na rzecz potrzeby rozwoju współpracy wewnątrz społeczeństwa 
białoruskiego, które niezwykle się zaktywizowało (pojawiła się potrzeba pracy z 
osobami, które dotychczas nie przejawiały żadnej aktywności społecznej). Odpowiedzią 
na tę zmianę było rozszerzenie konkursu grantów na projekty lokalne w Białorusi 
(zwiększenie maksymalnej sumy grantu i ogólnej puli środków); udostępnienie 
eksperckich wystąpień z “Dni Inspiracji” (materiały video na fb i stronie www 
Stowarzyszenia) uczestnikom projektu w celu wykorzystania ich w pracy ze 
społecznościami lokalnymi; wsparcie informacyjne uczestników projektu dotyczące 
międzynarodowych programów stypendialnych, pomocy osobom represjonowanym 
(takie również były wśród uczestników projektu). 
Dotychczas odbyły się: wizyta studyjna on-line (Dni Inspiracji, czerwiec 2020 r.), 4 
jednodniowe warsztaty on-line nt. pracy z wolontariuszami, diagnozy lokalnej, 
cyberbezpieczeństwa i metody design thinking w działaniach organizacji (sierpień 
2020 r., październik 2020 r., marzec 2021 r., kwiecień 2021 r.) oraz konkurs grantów 
na projekty lokalne (nabór wniosków: 15.10.2020-31.12.2020, realizacja projektów: 
styczeń-kwiecień 2021 r.) 
  
Opis działań projektu:    
  
 „Dni Inspiracji” – wizyta studyjna on-line (ogółem 29 uczestników z Białorusi, 2 

dni: 29-30 czerwca 2020 r., transmisja ze studia poprzez  platformę ClickMeeting)   
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Nabór uczestników do projektu odbył się przez ogłoszenie i ankietę, zamieszczone 
na stronach www oraz w elektronicznych newsletterach zaufanych białoruskich 
partnerów. Wpłynęło 31 zgłoszeń, spośród których wybranych zostało 29 
uczestników projektu. 
„Dni Inspiracji” przeprowadziliśmy w innowacyjnym formacie wirtualnej wizyty 
studyjnej. W ciągu dwóch dni odbyły się interaktywne spotkania na żywo z 16 
ekspertami, reprezentującymi 14 polskich organizacji i inicjatyw pozarządowych.  
Dzięki formatowi on-line białoruscy uczestnicy bez konieczności przyjazdu spotkali 
się z i nawiązali kontakty z wiodącymi ekspertami oraz praktykami m.in. z 
Warszawy, Lublina, Wrocławia, Torunia, czy z niewielkich miejscowości w 
środkowej i północnej Polsce.    
Udało się zaprosić w charakterze ekspertów specjalistów i specjalistki, m.in. w 
dziedzinie e-wolontariatu, wolontariatu pracowniczego, współpracy organizacji 
pozarządowych, wspierania innowatorów społecznych, wolontariatu senioralnego 
czy animowania organizacji w procesie diagnozy lokalnej i in.  
Każdy z „Dni Inspiracji” miał swój temat przewodni. 29 czerwca były to: współpraca 
organizacji i diagnoza lokalna, natomiast 30 czerwca skoncentrowaliśmy się na 
zagadnieniu różnorodnych form wolontariatu i organizacji pracy z wolontariuszami. 
Każdy dzień podzielony był na sesje tematyczne, trwające po 1 godz. i 20 minut, 
podzielone półgodzinnymi przerwami. Podczas każdego ze spotkań uczestnicy 
widzieli i słyszeli eksperta, słuchali jego wystąpienia, któremu towarzyszyła 
specjalnie przygotowana dla naszej grupy odbiorców prezentacja. Uczestnicy mogli 
zadawać w czacie pytania ekspertowi. Czat był otwarty i dostępny podczas 
wszystkich wystąpień, uczestnicy zostawiali w nim swoje komentarze, uwagi etc. Po 
każdym wystąpieniu otwieraliśmy dyskusję (moderowaną). Zadane w niej pytania 
(w formie pisemnej) wyświetlaliśmy na ekranie. Każdą z sesji kończyło 
podsumowanie oraz składająca się z 3 pytań ankieta on-line, która dawała nam 
bieżącą informację zwrotną od uczestników, na ile przedstawiana tematyka i dobór 
ekspertów odpowiadał ich oczekiwaniom. W ciągu dwóch dni uczestnicy wymienili 
niemal 500 wiadomości w czacie (dokładnie 493), a co najbardziej inspirujące – 
zwracali się nie tylko do ekspertów, ale także wymieniali się merytorycznymi 
komentarzami między sobą.    
Wszystkie sesje “Dni Inspiracji” były nagrywane (w wersji z tłumaczeniem 
symultanicznym na język rosyjski), dzięki czemu stanowią cenny zasób wiedzy do 
wykorzystania w działaniach białoruskich organizacji. Są to wysokiej jakości 
uniwersalne wykłady ekspertów i inspirujące przykłady działań praktyków w sferze 
diagnozy lokalnej oraz wolontariatu. Wspomniane materiały (ogółem 14 godzin 
nagrań) udostępniliśmy na naszej stronie internetowej, w zakładce Video Bank: 
https://www.eedc.org.pl/kategoria/video-bank/ 

 
 Warsztaty on-line na temat pracy z wolontariuszami oraz diagnozy lokalnej (ogółem 

19 uczestników, 2 dni: 6 sierpnia 2020, 6 października 2020)  
 

Do udziału w warsztatach zaproszone zostały osoby uczestniczące w “Dniach 
Inspiracji”. Nadesłano ogółem 28 zgłoszeń na dwa warsztaty. Formularz pozwolił 
nam także doprecyzować doświadczenie i konkretne potrzeby w zakresie obu 
tematów. 
Warsztat on-line Jak efektywnie pracować z wolontariuszami? (8 godz., platforma 
zoom, 6.08.2020, 13 uczestników) poprowadziła Małgorzata Tur, certyfikowana 
trenerka, ekspertka w sferze wolontariatu (ponad 20 letnie doświadczenie). 
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Najważniejsze omówione zagadnienia: jak pozyskać wolontariuszy, jak ich 
zmotywować aby współpraca była długofalowa, w jaki sposób dobrze organizować 
pracę i delegować zadania, jak stworzyć efektywny zespół wolontariuszy, w jaki 
sposób podsumować i zakończyć współpracę. Ponadto zostały przetłumaczone na 
rosyjski i udostępnione uczestnikom autorskie materiały trenerki, pozwalające w 
sposób praktyczny przenieść pozyskaną wiedzę na grunt organizacji i inicjatyw. 
Warsztat był prowadzony w języku rosyjskim. O trafności doboru tematu świadczy 
fakt, iż mimo przedwyborczej daty i pełnienia roli obserwatorów przez część 
uczestników, aktywnie uczestniczyło w zajęciach 13 osób.    
Warsztat on-line Diagnoza lokalna: po co i jak wykorzystywać ją w działalności i 
projektach organizacji? (8 godz., platforma zoom, 6.10.2020, 6 uczestników) 
poprowadziła para trenerek: Marta Gawinek-Dagargulia – trenerka z zakresu 
edukacji obywatelskiej, autorka podręczników dla aktywistów, twórczyni platformy 
on-line competendo.net dla osób aktywnych społecznie i Alzbeta Wójcik- trenerka i 
facylitatorka, prowadzi autorskie warsztaty i projekty z zakresu partycypacji 
społecznej, zarządzania projektami, dialogu i komunikacji. Najważniejsze 
omówione zagadnienia: czym jest diagnoza społeczna, po co i jak ją stosować w 
działaniach organizacji/ inicjatywy, diagnoza krok po kroku, z uwzględnieniem 
specyfiki działań i grupy odbiorców, stworzenie planu diagnozy, możliwego do 
zrealizowania po zakończeniu warsztatu. W ten sposób zadanie powarsztatowe 
zostało wplecione w same zajęcia, a uczestnicy mogli od razu skonsultować z 
trenerkami swoje plany diagnostyczne. Materiały warsztatowe zostały udostępnione 
do wykorzystania w działalności dla uczestników projektu. Warsztat był prowadzony 
w języku rosyjskim. Mimo trudnej sytuacji politycznej i osobistej, udało się zebrać 
grupę 6 osób, które uczestniczyły w zajęciach.  

 Konkurs grantów na lokalne projekty w Białorusi (nabór wniosków od 15 
października do 31 grudnia 2020)   

Celem konkursu był rozwój i wsparcie lokalnych społeczności w Białorusi poprzez 
realizację przez białoruskie organizacje oraz nieformalne inicjatywy społeczne 
projektów, adresowanych do grup odbiorców, na rzecz których na co dzień działają, 
lub chcą zacząć działać.  

Konkurs grantów został zaanonsowany uczestnikom podczas warsztatu w dniu 
6.10.2020, a następnie ogłoszenie o konkursie zostało rozesłane do wszystkich 
uczestników wydarzeń projektu. Odbyły się ponadto 3 spotkania informacyjne on-
line (zoom), dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie grantów. 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosiła 2500 USD, a w przypadku włączenia 
w projekt elementów pracy z wolontariuszami i/ lub przeprowadzenia działań 
diagnozy lokalnej, możliwe było aplikowanie o maksymalnie 3000 USD. Dzięki 
temu uczestnicy chętnie czerpali ze zdobytego doświadczenia, włączając je do 
planowanych działań. Do końca grudnia 2020 wpłynęły 22 wnioski grantowe, z 
czego 18 spełniało warunki formalne i zostało rozpatrzonych przez trzyosobową 
komisję konkursową. Finansowanie przyznano 13 projektom (na ogólną kwotę 
35294 USD).  

Ponadto istotnym aspektem konkursu projektów był jego wymiar edukacyjny. Każdy 
z wnioskodawców, po wnikliwej analizie wniosku przez 3-osobową komisję 
konkursową, otrzymał informację zwrotną o mocnych stronach projektu, a także 
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rekomendacje, dotyczące działań, rezultatów etc., do których może się odnieść 
(przygotowane przez białoruskiego mentora konkursu grantowego). Dzięki temu 
organizacje i inicjatywy wnioskujące o grant rozwijają dodatkowo umiejętność 
pisania projektów, planowania działań, ich efektywności, z uwzględnieniem 
aktualnej sytuacji na Białorusi i specyfiki grupy odbiorców. Takie podejście do 
konkursu otwiera drogę do udziału w nim inicjatywom i organizacjom nie mającym 
doświadczenia w pisaniu wniosków grantowych, co nierzadko bywa czynnikiem 
uniemożliwiającym pozyskanie środków. Przy rozpatrywaniu wniosków komisja 
bierze pod uwagę jako główne kryteria: zgodność z celem konkursu, rzeczywistą, 
zauważalną zmianę na lepsze/ rozwiązanie problemu w rezultacie projektu; 
możliwość realizacji działań projektu w obecnych warunkach (realistyczność 
założonego planu).  

Rezultaty projektu:  
 Do głównych dotychczasowych osiągnięć projektu należy zaznajomienie jego 

uczestników z tematyką wolontariatu, koordynowania grupy wolontariuszy, 
narzędziami pracy z wolontariuszami oraz ideą i narzędziami diagnozy lokalnej. 
Podczas dotychczasowych wydarzeń projektu ogółem 29 osób z Białorusi zyskało 
wiedzę teoretyczną (opartą o doświadczenie najlepszych polskich ekspertów w tych 
dziedzinach), a także praktyczną (dwa warsztaty), wzbogaconą o materiały 
rosyjskojęzyczne do wykorzystania w swoich działaniach. Dzięki temu 
kilkudziesięcioosobowa grupa białoruskich aktywistów wie, w jaki sposób 
identyfikować potrzeby i potencjał swojej grupy docelowej, a także jak angażować 
ludzi w działania społeczne (wolontariat). Ma to ogromne znaczenie dla obecnej 
sytuacji w Białorusi, wymagającej skanalizowania potencjału osób, które dotychczas 
bierne, teraz włączają się w aktywności społeczne. Dzięki zdobytej wiedzy 
teoretycznej i praktycznej, oraz materiałom (zarówno warsztatowym, jak i video), 
organizacje uczestniczące w projekcie mogą lepiej zakorzenić się w lokalnej 
społeczności, zbadać i wykorzystać/ zaangażować jej potencjał. To z kolei zwiększyło 
i wciąż zwiększa ich efektywność, pozwala konkretnie działać, czego przykładem są 
projekty lokalne, złożone w ramach konkursu grantów. Tematyka projektów okazała 
się bardzo różnorodna. Od działań włączających mieszkańców w tworzenie 
przyjaznej przestrzeni w mieście, kształtowania jej, aktywności ekologicznych, 
poprzez działania edukacyjno-mobilizujące (przekazywanie wiedzy jak zbierać 
podpisy, składać petycje, jakie prawa mają mieszkańcy, co to jest samorząd lokalny, 
jak się samoorganizować), działania wzmacniające i integrujące społeczności 
podwórkowe (warsztaty kompetencji, zajęcia dla dzieci i in.), działania 
solidarnościowe (kartki wspierające więźniów politycznych), związane z obroną 
praw człowieka i antydyskryminacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki 
kobiecej i inne.    

 Kolejnym osiągnięciem projektu jest zapoznanie się różnych, często niewielkich 
organizacji i inicjatyw białoruskich, których przedstawiciele uczestniczyli wspólnie 
w “Dniach Inspiracji” oraz w warsztatach on-line.  
W obecnych warunkach społeczno-politycznych w Białorusi nawiązywanie 
partnerskich relacji czy współpracy między nie znającymi się dotychczas 
organizacjami jest niełatwe, choćby z powodu ograniczonego zaufania czy obawy o 
bezpieczeństwo własne i zespołu organizacji. Jednak mimo to podczas “Dni 
Inspiracji” uczestnicy wymieniali się (w czacie) poglądami, pomysłami, swoim 
doświadczeniem z różnych miejscowości, formatami pracy z wolontariuszami i in. 
Należy uznać to za pierwszy krok w budowaniu relacji i współpracy. Ponadto dzięki 
“Dniom Inspiracji” i warsztatom on-line uczestnicy projektu nawiązali kontakty z 



13 
 

polskimi organizacjami. Był to wstęp do bliższej współpracy, bazującej na 
doświadczeniu polskich organizacji pozarządowych. Jednak budowanie dalszych 
partnerskich relacji polsko-białoruskich, którego kolejnym etapem miała być wizyta 
studyjna w Polsce, zeszło na dalszy plan (sytuacja polityczna w Białorusi oraz 
pandemia koronawirusa uniemożliwiły jej realizację). Wspieranie współpracy 
transgranicznej ustąpiło miejsca wspieraniu lokalnych inicjatyw, potrzebie działań 
sąsiedzkich, podwórkowych, wsparciu małych wspólnot. Dzięki warsztatom udało 
się wypracować pomysły na diagnozę lokalną oraz na angażowanie osób w 
wolontariat, w warunkach konkretnych organizacji białoruskich. Osiągnięciem jest 
przekucie tych planów w projekty i działania.   

Dzięki dostosowaniu działań projektu do bieżących potrzeb uczestników (zwiększenie 
puli grantów na lokalne projekty) w jeszcze większym stopniu wspieramy jedność, 
wspólnotowość, oddolny rozwój białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego. 
Zwiększa ono swoją sprawczość, zyskuje nowe kompetencje, może rozwijać dalej swój 
ogromny potencjał.  

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu National Endowment for Democracy i 
będzie kontynuowany do 2022 roku. 
 
 
3. Program wsparcia aktywistów białoruskich emigrujących do Polski  
Sytuacja polityczno-społeczna na Białorusi po szerokim udziale społeczeństwa w 
protestach przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich 9 sierpnia 2020, ulega 
stałemu pogorszeniu. Nasilają się represje, aktywiści oraz dziennikarze/wydawcy 
niezależni są zagrożeni aresztowaniami, przeszukaniem, przesłuchaniem, itp. 
Stowarzyszenie zrealizowało 2 inicjatywy wspierające osoby w trudnej sytuacji 
 
Organizacja wizyt wytchnieniowych dla działaczy praw człowieka i 
prodemokratycznych organizacji pozarządowych z Białorusi 

W okresie 10-11.2020 zrealizowano dwie wizyty wytchnieniowe w Polsce dla 18 osób, 
przedstawicieli prodemokratycznych organizacji pozarządowych z Białorusi. Wizyty 
pozwoliły ich uczestnikom poprawić kondycję psychologiczną oraz nabrać sił i 
inspiracji dla dalszej działalności.  
Wśród zaproszonych osób szczególnie zwracaliśmy uwagę na osoby zajmujące się 
dokumentowaniem naruszeń prawa ze strony organów władzy w Białorusi, przede 
wszystkim przypadków przemocy i tortur. Osoby te, ze względu na charakter swojej 
pracy, stały kontakt z relacjami dotyczącymi często ekstremalnej przemocy i jej 
ofiarami, szczególnie wymagały rehabilitacji.  
W ramach pobytów uczestnicy mieli zajęcia redukujące stres (m.in. joga, terapia 
muzyczna, terapia tańcem, malowanie, pilates, zajęcia jeździeckie, odnowa 
biologiczna), mogli korzystać również ze wsparcia psychologicznego oraz dedykowanej 
im wycieczce po białoruskich śladach w Warszawie. Szczególnym elementem były 
spotkania z działaczami opozycji demokratycznej PRL oraz działaczami 
pozarządowymi. Zaproszenia na spotkania z naszymi gośćmi przyjęli Jakub 
Wygnański, prof.Piotr Mitzner, Zbigniew Janas oraz Zbigniew Bujak. Prelegenci 
dzielili się z uczestnikami wizyt swoim bogatym doświadczeniem z działalności 
opozycyjnej. Podczas dyskusji uczestnicy zastanawiali się wspólnie jakie doświadczenia 
prelegentów mogą być użyteczne w sytuacji, w jakiej w znajdują się Białorusini. 
Uczestnicy wizyt chętnie brali udział w spotkaniach, określali je jako bardzo ciekawe i 
inspirujące oraz wysoko ocenili ich jakość w ankietach ewaluacyjnych. 
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Projekt został realizowany dzięki wsparciu Fundacji Solidarności Międzynarodowej. 

 
 
Fundusz „Spotkanie w Drodze” 
 
Fundusz był pomysłem członków Zarządu, został utworzony w grudniu 2020 rok. 
Tworzą go darowizny. Powstał w odpowiedzi na problemy kolejnych naszych 
partnerów z Białorusi, którzy emigrowali przymusowo do Polski na skutek nasilonych 
represji po wyborach 2020 roku. Gromadzone środki są przeznaczane na pokrycie 
kosztów podróży, mieszkania, wyżywienia, ubezpieczenia w pierwszym okresie pobytu 
poza Białorusią. Fundusz jest zasilany darowiznami, w roku 2020 udzieliliśmy pomocy 
1 osobie opłacając jej koszty podróży z Białorusi do Polski. 
Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż zespół Stowarzyszenia również podejmował 
inicjatywy wsparcia zaprzyjaźnionych osób przyjeżdżających z Białorusi – robiąc 
prywatne zbiórki funduszy wśród znajomych, a także przekazując sprzęty, ubrania, 
środki czystości, itp. na potrzeby naszych partnerów w trudnej sytuacji.  
 
Planujemy dalsze funkcjonowanie Funduszu, o ile będzie możliwe gromadzenie 
środków na ten cel 
 
 
4.Rozwój instytucjonalny  
 
Kontynuowaliśmy rozpoczęte w 2019 cykliczne spotkania zespołu Stowarzyszenia nad 
wypracowaniem i uwspólnieniem wizji naszego działania, kierunków geograficznych 
rozwoju, potencjalnych grup docelowych. W 2020 roku odbyły się trzy 2-dniowe 
spotkania strategiczne z udziałem moderatorów. Planujemy że w 2021 wynikiem 
spotkań będzie wypracowanie strategii działań na kolejne 5 lat, z uwzględnieniem 
działań w Ukrainie i Mołdawii. 
 
Nasze siły były również skierowane na poszukiwanie nowych źródeł finansowania oraz 
ustabilizowania sytuacji zespołu. W grudniu 2020 stały zespół liczył 7 osób.  

Działania realizowane dzięki wsparciu Open Society Foundation, National 
Endowment for Democracy oraz Grupy Zagranica. 

 
Komentarz do sprawozdania finansowego za rok 2020  
W roku 2020 nastąpił znaczny wzrost ilości realizowanych projektów w porównaniu 
do roku 2019. 
Różnicę tę prezentuje poniższe zestawienie liczbowe:  

 wszystkie projekty w 2020 roku – 12 (wzrost o ok. 70% do roku poprzedniego 
– 7 projektów)  

 kontynuacja rozpoczętych projektów – 5 (ok. 40% wszystkich działań) 
 nowe projekty – 7 (ok. 60% udziału). 

Na uwagę zasługuje fakt, że podpisane zostały umowy z donatorami, z którymi 
współpraca była nawiązana po kilkuletniej przerwie (Rita, FSM). Wszystkie projekty 
dotyczyły działań na rzecz obywateli Białorusi.  
Konsekwencją tej sytuacji był wzrost przychodów w porównaniu do roku 2019 o 
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31,41%, a ich wartość wyniosła 2.600.335,38 zł.  
Podział przychodów z podziałem na dotacje od poszczególnych donatorów prezentuje 
się następująco:  

 Multidonors -    1.685.007,87 zł - 64,80% 
 OSI             -       498.769,07 zł - 19,18% 
 NED            -       209.987,08 zł -  8,07% 
 Rita             -         58.456,01 zł -  2,25% 
 FSM            -       148.115,35 zł -  5,70%        

 
 
Zestawienie kosztów (wyższe o ok. 30,67% w stosunku do roku poprzedniego) w 
wysokości 2.585.231,80 zł prezentuje poniższe zestawienie 

 Multidonors - 1.684.903,29 zł - 65,18% 
 OSI             -     480.954,31 zł -18,60% 
 NED            -    212.802,84 zł -  8,23% 
 Rita             -      58.456,01 zł -  2,26% 
 FSM            -    148.115,35 zł -  5,73% 

 
Różnica pomiędzy przychodami a kosztami Stowarzyszenia wyniosła +15.103,58 zł. 

Mulitdonors
65%

OSI
19%

NED
8%

RITA
2%

FSM
6%

Przychody 2020

Mulitdonors OSI NED RITA FSM

Multidonors
65%

OSI
19%

NED
8%

Rita
2%

FSM
6%

Koszty 2020

Multidonors OSI NED Rita FSM
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Jednak po uwzględnieniu pozostałych kosztów i przychodów (operacyjnych i 
finansowych) ale także składek członkowskich w wysokości 980,- zł. i darowizn - 
4.620,- zł, wynik finansowy działalności Stowarzyszenia za rok 2020 zamyka się stratą 
w wysokości (-)16.585,71 złotych.  
Jest to efekt przede wszystkim ujemnych różnic kursowych wynikających z wahań na 
rynku pieniężnym spowodowanym epidemią Covid-19, a także koniecznością wymiany 
wpływów transz w walucie obcej na finansowanie kosztów ponoszonych i 
finansowanych w złotówkach. 
Konsekwencją wyniku finansowego w roku 2020 było zmniejszenie Funduszu 
Własnego Stowarzyszenia o kwotę 6.326,71 złotych. Wynosi on obecnie -65.810,21 zł. 
Różnica pomiędzy ujemnym wynikiem finansowym a kwotą zmniejszenia Funduszu 
Własnego wynika z wpłat składek członkowskich i darowizn dokonanych w roku 
sprawozdawczym i zysku z poprzedniego roku, które spowodowały zwiększenie 
Funduszu Statutowego blisko pięciokrotnie, a także wpływu środków na Fundusz 
Spotkanie w Drodze.  
 
 
 
 
Opracowanie: 
M. Dębkowska  
(na podstawie materiałów przygotowanych przez Zespół Stowarzyszenia) 
 
Zatwierdził Zarząd: 
Uchwała nr 10/2021 z dnia 21.06.2021 
 
Zatwierdziło Walne Zebranie 
Uchwała nr 1/2021 z dnia 22.06.2021 
 


