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WPROWADZENIE 
 

 
Fundacja Towarzystwo Demokratyczne Wschód (TDW) powstała jesienią 2002 roku. Jest organizacją pożytku 
publicznego. Misją Fundacji jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej. 
 
Najważniejsze cele Fundacji to: 
- działanie na rzecz kształtowania instytucji demokratycznych, myśli niezależnej, obrony praw człowieka  
i niezależnych ruchów społecznych, a także wspólnot lokalnych;  
- wspieranie grup i środowisk marginalizowanych społecznie; 
- rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych z krajami przechodzącymi 
transformację ustrojową;  
- rozpowszechnianie wiedzy o tych krajach w Polsce i za granicą. 
 
Realizacji powyższych celów służą działania prowadzone w ramach głównych programów Fundacji, a także 
sieć kontaktów z wieloma instytucjami w Polsce i na świecie – zwłaszcza w krajach Europy Środkowej  
i Wschodniej (m. in.: organizacjami pozarządowymi, samorządami, placówkami naukowymi, mediami). 
 
Wspólnie z innymi polskimi organizacjami pozarządowymi pracującymi poza granicami kraju tworzymy Grupę 
Zagranica. 
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ORGANIZACJA FUNDACJI TDW 
 

 
Siedzibą fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód jest biuro przy ul. Tamka 34 lok. 14 w Warszawie. 
Lokal wynajmujemy od Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami  Warszawa Śródmieście. 
Fundacja zarejestrowana 31.10.2002 roku pod numerem 0000137258. NIP: 526 26 78 504, REGON: 
015278229.  
 
Władze fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód 
 
Rada  
Przewodnicząca Rady: 
Maria Przełomiec  
 
Członkowie Rady:  
Monika Agopsowicz 
Kurtmolla Abdulganiyev 
Andrzej Godlewski 
Anna Hejman 
Anna Jakowska 
Leszek Ozimek 
Dorota Pieńkowska 
Maciej Rayzacher 
Barbara Sułek-Kowalska 
 
Honorowi Członkowie: 
Lutfi Osmanov 
Halima Szahidewicz 
 
Zarząd  
Aleksandra Kujawska, Prezes Zarządu 
Agnieszka Nowińska, Wiceprezes Zarządu 
Aleksandra Grabowska-Henschel, Sekretarz Zarządu 
Artur Kacprzak, Członek Zarządu 
Rostysław Kramar, Członek Zarządu 
 
Członkowie Zarządu wybierani są na czas nieokreślony, pełnienie funkcji w Zarządzie jest pracą nieodpłatną. 
 
Zespół realizujący programy Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód w 2016 roku 
Anna Apanowicz, Marcin Bank, Renata Baranowska-Bogdan, Marlena Dziedzic-Nawrocka, Aleksandra 
Grabowska-Henschel, Artur Kacprzak, Rostysław Kramar, Paweł Kost, Elżbieta Kowalska, Aleksandra 
Kujawska, Agnieszka Nowińska Barbara Okine, Irena Skowera, Grażyna Turska, Barbara Wałachowska-
Słomka. 
Zespół realizujący programy jest wspierany całorocznie przez ekspertów merytorycznych podczas realizacji 
projektów oraz zespół wolontariuszy stale współpracujących przy Uniwersytecie Otwartym Trzeciego Wieku. 
 
Rada Naukowa UOTW 
prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska-Janusz, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk; 
prof. dr hab. Magdalena Fikus, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Przewodnicząca Rady Upowszechniania 
Nauki Polskiej Akademii Nauk; 
prof. dr hab. Krystyna Jakowska, Instytut Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu 
w Białymstoku; 
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dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej w Warszawie; 
prof. dr hab. Jerzy Tyszkiewicz, Instytut Informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki 
Uniwersytetu Warszawskiego; 
Aleksandra Kujawska, Prezes Zarządu fundacji TDW  
 
W roku 2016 fundacja TDW na realizację swojej działalności otrzymała dofinansowanie z następujących 
źródeł: 
- Fundacja Solidarności Międzynarodowej; 
- National Endowment for Democracy; 
- Urząd Miasta Stołecznego Warszawa; 
- Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach programów: program RITA (administrowany przez 
Fundację Edukacja dla Demokracji) oraz program Study Tours to Poland STP – Wizyty Studyjne (realizowanego 
przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego we Wrocławiu); 
- wpłaty od uczestników UOTW, darowizny oraz wpływy z 1%. 
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DZIAŁANIA ZREALIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ TDW w 2016 ROKU 
 

 
I. Projekty zrealizowane w ramach programu „Media w społeczeństwie obywatelskim”: 

a) Wsparcie niezależnych lokalnych i regionalnych stacji radiowych  
b) Rola lokalnych mediów w procesie decentralizacji – doświadczenia polskie  
c) Dziennikarstwo śledcze w ukraińskich mediach regionalnych i lokalnych na straży reform 
d) Wsparcie reform sektora bezpieczeństwa na Ukrainie 

II. Działalność Centrum Edukacji, Informacji i Aktywizacji Seniorów 
a) Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku 

III. Projekty zrealizowane w ramach programu „Rozwój wspólnot lokalnych”: 
a) Ewaluacja polityk publicznych w działaniu  
b) Grant wyjazdowy do Mołdawii: wzmocnienie współpracy z nowo poznaną organizacją partnerską 

 

I. MEDIA w SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM 
 

 
 GRUZJA  Wsparcie niezależnych lokalnych i regionalnych stacji radiowych  
Termin realizacji: 01 czerwca 2016 r.- 30 listopada 2016 r. 
 
Celem projektu było merytoryczne i organizacyjne wsparcie 12 gruzińskich radiostacji, usprawniające ich 
funkcjonowanie, a tym samym lepsze dotarcie do lokalnego odbiorcy. Głównym celem projektu było 
rozwinięcie kompetencji i zmiana postawy wśród radiowych dziennikarzy w zakresie współpracy w zespole. 
Zrealizowano następujące działania: konsultacje w gruzińskich radiostacjach lokalnych z udziałem ekspertki 
Anny Kościukiewicz – Jabłońskiej, dyrektora Radia Kaszebe; warsztaty dla gruzińskich dziennikarzy radiowych 
oraz wizytę studyjną w Polsce. Był to pierwszy projekt realizowany przez TDW skierowany do gruzińskich 
radiostacji lokalnych.  
Rezultaty projektu: 
- uczestnicy projektu otrzymali wsparcie merytoryczne i organizacyjne dot. lokalnych rozgłośni; 
- uczestnicy precyzyjnie określili plany dot. usprawnienia funkcjonowania swoich rozgłośni; 
- uczestnicy projektu poznali się i nawiązali między sobą kontakty, planując m.in. powołanie koalicji 
skupiającej gruzińskie rozgłośnie lokalne i współpracę przy realizacji audycji i przygotowywaniu materiałów 
radiowych; 
- uczestnicy poznali różne rozwiązania stosowane w polskich rozgłośniach, m.in. dobór tematyki audycji, 
włączania wolontariuszy, łączenia radia z działalnością społeczną i doradztwem prawnym; 
- nakreślenie planów złożenia wspólnego projektu do komisji radiofonii w Gruzji obejmującego badanie 
słuchalności radia. 
Dodatkowym rezultatem projektu było przeprowadzenie diagnozy wśród radiostacji i określenie 
najpilniejszych problemów i potrzeb lokalnych stacji radiowych. 
 
Całkowity koszt realizacji projektu: 99 460,37 zł (dotacja z Fundacji Solidarności Międzynarodowej: 69 977 zł, 
dotacja z Programu Study Tours to Poland: 26 558,37 zł, dotacja z Programu RITA: 2 925 zł. 
 
 

 

 
 
Projekt był realizowany we współpracy z partnerską organizacją gruzińską: 
Kaukaskie Centrum Dziennikarzy (Caucasus Center for Journalists) z Tbilisi. 
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Źródła finansowania 
Projekt współfinansowany ze środków Programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu 
polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2016 roku. 
 
Projekt współfinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności STP – Wizyty 
Studyjne w Polsce 2015-2016, realizowanego przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka – 
Jeziorańskiego we Wrocławiu. 
 
Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – 
Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. 
 
 

  

 
 

 
 
UKRAINA Rola lokalnych mediów w procesie decentralizacji – doświadczenia polskie (wizyta 
studyjna) 
Termin realizacji: 13.10 2016 r. - 20.11.2016 r. 
 
Celem wizyty studyjnej było przekazanie polskich doświadczeń samorządowych grupie 14 dziennikarzy z 
Ukrainy. Uczestnicy zapoznali się z przebiegiem reformy administracji publicznej w Polsce, kompetencjami 
poszczególnych szczebli administracji, rozwojem samorządności w Polsce oraz założeniami budżetu 
partycypacyjnego. Spotkali się z dziennikarzami mediów lokalnych, z którymi rozmawiali na temat funkcji 
informacyjnej, edukacyjnej i kontrolnej mediów lokalnych; samorządowcami, z którymi rozmawiali na temat 
rozwiązania konkretnych problemów, m.in. gospodarki śmieciowej, edukacji, służby zdrowia oraz z lokalnymi 
przedsiębiorcami. Uczestników interesowały przede wszystkim zagadnienia dot. aktywizacji mieszkańców, 
kontroli budżetu samorządowego przez społeczność lokalną, narzędzi dialogu między władzą lokalną a 
mieszkańcami.  
Wizyta trwała tydzień (6-12 listopada 2016), podczas którego grupa odwiedziła: gminę Dąbrówka, Zielonka, 
Starachowice, Legionowo. 
Rezultaty projektu: 
- uczestnicy wizyty zapoznali się z reformą administracji w Polsce; 
- uczestnicy poznali zasady funkcjonowania w Polsce gmin miejskich i wiejskich, przede wszystkim: zasady 
gospodarki komunalnej, zarządzania budżetami gminnymi, zarządzania oświatą, pozyskiwania środków 
unijnych; 
- dziennikarze zapoznali się z rolą, jaką w samorządności odgrywają media lokalne; 
- uczestnicy wizyty opublikowali kilka materiałów w swoich mediach dot. samorządności w Polsce oraz różnic 
między samorządem polskim i ukraińskim. 
Koszty realizacji: 57 152,57 zł.  
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Źródła finansowania 
Projekt współfinansowany w ramach programu International Technical Assistance Project Skat Consulting 
LTD./ Swiss-Ukrainian Decentralisation Support Project DESPRO oraz programu polskiej pomocy rozwojowej 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 
 

 

 
 
 
UKRAINA Dziennikarstwo śledcze w ukraińskich mediach regionalnych i lokalnych na straży reform 
Termin realizacji:  01.02.2015 r. - 31.12.2016 r. 
 
Projekt przewidywał realizację 16 działań i ewaluacji w latach 2015-2016. Kluczowym elementem projektu 
był dwuetapowy konkurs na najlepsze śledztwo dziennikarskie, w którym nagrodzono 67 projektów śledztw 
dziennikarskich poświęconych nadużyciom w procesie reform na poziomie lokalnym w różnych regionach 
Ukrainy.  
Warto podkreślić, że wraz z początkiem 2016 roku projekt stwarzał dziennikarzom mediów regionalnych 
jedyną realną możliwość uzyskania wsparcia na swą działalność - pozostałe międzynarodowe programy 
pomocowe zakończyły swą działalność lub są obliczone na dużej skali śledztwa na szczeblu centralnym.  
Innym ważnym atutem projektu była jego wszechstronność i łączenie różnorodnych komponentów: treningi, 
wsparcie finansowe, pomoc prawna i metodologiczna, staże, konkurs i konferencja. 
Rezultaty projektu: 
1. Dziennikarzom stworzono sprzyjające warunki do prowadzenia śledztw. Wsparcie finansowe i prawne 
spełniły swoją rolę w pełnej mierze. 
2. Spośród opublikowanych materiałów większość wywołała reakcje, m.in. wszczęto sprawy karne, 
postępowanie sądowe, oficjalne organy korzystały z rezultatów śledztwa, kontrole prokuratorskie. 
Dodatkowo publikacja materiałów powodowała żywe dyskusje w społecznościach lokalnych i zwiększoną 
uwagę społeczną do opisanej problematyki.  
3. Przeszkolono 33 dziennikarzy mediów lokalnych z całego kraju oraz dodatkowo 65 w ramach 
krótkotrwałych treningów specjalistycznych. Uczestnicy doskonalili umiejętności i nawyki w zakresie 
wykorzystywania baz danych, wizualizacji danych oraz bezpieczeństwa cyfrowego.  
4. Treningi oraz konferencja sprzyjały integracji lokalnych środowisk dziennikarskich z całego kraju.  
5. Projekt sprzyjał instytucjonalizacji centrów dziennikarstwa śledczego w regionach. Wsparcie pomogło 
zapoczątkować działalność niezależnego centrum dziennikarstwa śledczego w Odessie. 
Koszty projektu: 628 999,21 zł.  
 

 

 
Projekt realizowany jest we współpracy 
z  Instytutem Rozwoju Prasy Regionalnej 
w Kijowie. 
 

 
 
  



8 
 

Źródła finansowania 
Projekt w wysokości 594 411,26 zł był współfinansowany ze środków Polsko-Kanadyjskiego Programu 
Wsparcia Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych oraz Rządu Kanady. 

 
 
 
 
UKRAINA Wsparcie reform sektora bezpieczeństwa na Ukrainie 
Termin realizacji:  01.02.2016 r. - 30.11.2016 r.  
 
Celem projektu było popularyzowanie idei reformatorskich w szeroko rozumianej problematyce 
bezpieczeństwa – od problemów armii, uzbrojenia i organów spraw wewnętrznych, przez energetykę, 
ekologię i geopolitykę, do bezpieczeństwa informacyjnego, cybernetycznego i zagrożenia związane z reformą 
decentralizacji. Popularyzowano także polskie doświadczenie w tym zakresie. Instrumentem do osiągniecia 
tego celu było publikowanie materiałów autorstwa kijowskich ekspertów w mediach centralnych i lokalnych 
w Charkowie. Ponadto dziennikarze przygotowywali także własne materiały na bieżące tematy z dziedziny 
bezpieczeństwa, które brały udział w konkursie na najlepszy artykuł w mediach lokalnych w Charkowie. 
Różnorodny dobór mediów – umowne „prorosyjskie” i „prozachodnie”, zorientowane na wersje drukowane, 
portale i media telewizyjne – gwarantował szerokie masy odbiorców.  
Projekt został oceniony pozytywnie i donor podjął decyzję o finansowaniu jego kontynuacji w 2017 roku. 
Rezultaty projektu: 
1. W ramach projektu powstało i opublikowano 291 materiałów. Kolejne 246 materiałów, choć nie były 
finansowane z projektu, to ich powstanie było ściśle skorelowane z koncepcją projektu. Ponadto powstałe w 
projekcie materiały powielono co najmniej 263 razy (tyle przedruków udokumentowano).  
2.Możemy mówić o namacalnym wpływie powstałych materiałów na przebieg reform sektora 
bezpieczeństwa na Ukrainie, które jednak odbywają się z dużymi trudnościami i są powolne. 
3. W trzech przypadkach było to oddziaływanie bezpośrednie, czyli zainicjowano procesy reformatorskie 
(obrona terytorialna w Charkowie, realizacja porozumień mińskich i reakcja na zagrożenie interwencją 
militarną FR na Ukrainie). Pozostałe bloki tematyczne i pomysły ekspertów wpisywały się w trwające już 
procesy. 
4. Niespodziewanym rezultatem projektu była konsolidacja ukraińskich organizacji pozarządowych i 
instytucjonalizacja ich współpracy z organami władzy, zwłaszcza Radą Bezpieczeństwa i Obrony. 
Koszty projektu: 204 630,13 zł.  
 

 

 

Głównym partnerem przy realizacji projektu było 
kijowskie Centrum Badań nad Armią, Konwersją i 
Rozbrojeniem. 
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Źródła finansowania 
Projekt był finansowany z National Endowment for Democracy. 
 

 

 
 

 

II. CENTRUM EDUKACJI, INFORMACJI i AKTYWIZACJI SENIORÓW 
 

 
Program pn. Centrum Edukacji, Informacji i Aktywizacji Seniorów adresowany jest do osób w wieku 
emerytalnym i przedemerytalnym. Jego głównym celem jest aktywizacja intelektualna i kulturalna oraz 
integracja społeczna osób starszych – przeciwdziałanie marginalizacji społecznej tych osób, które z chwilą 
przejścia na emeryturę nie chcą rezygnować z aktywnego trybu życia i poszukują dla siebie miejsca w nowej 
sytuacji, m. in. wykazując ogromne zainteresowanie szeroko rozumianymi inicjatywami edukacyjnymi. Jest 
to tendencja obserwowana już od wielu lat na Zachodzie, a od pewnego czasu także i w naszym kraju. 
w związku z tym coraz częściej mówi się o koncepcji kształcenia ustawicznego, uwzględniającej także 
oczekiwania i potrzeby ludzi starszych, dla których nauka jest nie tylko sposobem na interesujące spędzenie 
wolnego czasu, ale przede wszystkim przygodą intelektualną czy szansą na powrót do naukowych fascynacji 
z lat młodości, na które w okresie życia zawodowego nie starczało im czasu.  
Na realizowany program Centrum Edukacji, Informacji i Aktywizacji Seniorów składają się m. in.: zajęcia 
edukacyjne, działania szkoleniowo-informacyjne na rzecz pełnoprawnego udziału seniorów we 
współczesnym społeczeństwie, działania integracyjne oraz inicjatywy o charakterze wolontariackim 
i samopomocowym. 
 
Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku  
Jedną z najważniejszych inicjatyw edukacyjnych w ramach programu Centrum Edukacji, Informacji  
i Aktywizacji Seniorów jest Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku. Rozpoczął on działalność w marcu 2007 
roku. Podstawową ofertę programową stanowią wykłady z zakresu nauk humanistycznych, społecznych 
i medycznych, prowadzone przez wykładowców warszawskich uczelni. Ponadto słuchacze mogą – w ramach 
dodatkowej oferty – uczęszczać na zajęcia fakultatywne, takie jak: lektoraty języków obcych, zajęcia 
sportowe, warsztaty taneczne i teatralne, a także uczestniczyć w integracyjnych imprezach turystycznych. 
Zajęcia odbywają się w nowoczesnym, dobrze zlokalizowanym Centrum Konferencyjnym w Ośrodku Sportu 
i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście, mieszczącym się przy ul. Polnej 7a.  
W roku 2016 Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku miał 150 słuchaczy w wieku 65-80 lat, którzy spotykają 
się na środowych spotkaniach plenarnych. Prowadzone wykłady poruszają tematykę z dziedziny medycyny, 
politologii, teatru, muzykologii, historii baletu, etnologii i psychologii. Ponadto – poza środowymi 
wykładami słuchacze biorą udział w wykładach na Zamku Królewskim (temat przewodni w semestrze 
letnim: historia i kultura Rosji, a w semestrze zimowym: Śladami wielkich pisarzy oraz 7 cudów starożytnego 
świata), w Muzeum Narodowym (w semestrze letnim spotkania dotyczyły historii najsławniejszych muzeów 
świata, w semestrze zimowym tematyka spotkań dotyczyła sztuki starożytnej), w Muzeum Warszawy 
odbywały się wykłady na temat historii Warszawy. 
Dodatkowo w ramach zajęć UOTW słuchacze uczestniczyli w wykładach w Muzeum Literatury oraz w 
seminariach „Człowiek i religia” w Collegium Bobollanum. 
Od semestru zimowego w ofercie UOTW dodatkowo pojawiły się warsztaty o krajach, w których działach 
fundacja Towarzystwo Demokratyczne Wschód. Warsztaty prowadzone są przez trenerów z TDW. Tematem 
warsztatów były historia, kultura i zwyczaje kulinarne Tadżykistanu, Ukrainy i Gruzji. Nowością są również 
warsztaty fotograficzne, podczas których uczestnicy poznają tajniki fotografii portretowej i reportażowej.  
Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku posiada zakładkę na stronie domowej TDW, na której zamieszczane są 
bieżące informacje dotyczące działalności UOTW, a także prowadzona jest kronika wydarzeń upamiętniająca 
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ważne wydarzenia z życia UOTW. Patronat naukowy nad UOTW sprawuje Akademia Pedagogiki Specjalnej 
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.  
 
Działalność Uniwersytetu Otwartego Trzeciego Wieku finansowana jest z dotacji Urzędu m.st. Warszawy i 
ze środków własnych. W semestrze letnim dotacja wynosiła 19.235 zł, a w semestrze zimowym dotacja 
wynosiła 17.835 zł 
 
Źródła finansowania 
Projekt był współfinansowany ze środków: 
Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy oraz wpłat słuchaczy UOTW. 
 

    
 
 
 
 

III. ROZWÓJ WSPÓLNOT LOKALNYCH  
 

 
UKRAINA Ewaluacja polityk publicznych w działaniu, Ukraina 
Termin realizacji: 1 kwietnia – 30 listopada 2016 r. 
 
W ramach projektu przeszkolono ukraińskie ewaluatorki i ewaluatorów, którzy dokonali ewaluacji polityk 
publicznych - po dwie w dwóch obwodach: połtawskim i charkowskim: 
- segregacja śmieci w Chorolu (Хорол) w obwodzie połtawskim - grupa pod kierunkiem ewaluatora Macieja 
Szałaja; 
- sterylizacja bezpańskich zwierząt w Solnicywce (Солоницівка) w obwodzie charkowskim - grupa pod 
kierunkiem ewaluatorki Elżbiety Świdrowskiej; 
- wsparcie konkursów mini-projektów rozwoju wspólnoty lokalnej w Łozowej (Лозова), w obwodzie 
charkowskim - grupa pod kierunkiem ewalautorki dr Joanny Koniecznej-Sałamatin; 
- zanieczyszczenie śmieciami w Wielkiej Kruczy (Велика Круча) w obwodzie połtawskim - grupa pod 
kierunkiem ewaluatorki Aleksandry Kujawskiej. 
Rezultaty projektu: 
- 16 przeszkolonych ewaluatorek i ewaluatorów; 
- 4 zewaluowane polityki publiczne; 
- powstał raport z ewaluacji polityk publicznych wraz z instrukcją ewaluacji dla samorządów- Оцінювання 
публічних політик в Україні - Практичний путівник pod red. dr Joanny Koniecznej Sałamatin, Kijów- 
Warszawa, 2016 (http://totalaction.org.ua/sites/default/files/evaluatsiya_book_100117.pdf) 
 
Koszt realizacji:  174 352,00 zł. 
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Źródło finansowania 
Polsko – Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji finansowany ze środków programu polskiej współpracy 
rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
Handlu i Rozwoju (DFATD), obsługiwany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej – 165 552,00 zł. 
RITA – Przemiany w regionie finansowany przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności obsługiwany przez 
Fundację Edukacja dla Demokracji – 8 800 zł. 
 

 
 

 
 

MOŁDAWIA Grant wyjazdowy: wzmocnienie współpracy z organizacją partnerską 

Termin realizacji: 14-18 listopada 2016 r. 

Celem grantu wyjazdowego było umożliwienie osobistego spotkania przedstawicieli TDW z mołdawską 
organizacją Rozwój w Partnerstwie, z którą nasza Fundacja planowała podjąć współpracę i przygotować 
wspólny projekt z zakresu wsparcia rolnictwa na konkurs Polska Pomoc. W trakcie wyjazdu członek zarządu 
TDW Alekandra Grabowska-Henschel oraz ekspert, właściciel gospodarstwa zajmującego się uprawą 
borówki wysokiej i współzałożyciel grupy producenckiej Berry Group Mateusz Pilch mieli zidentyfikować 
potrzeby rolników z rejonu Briceni. W ramach wizyty we wsi Corjeuţi spotkali się oni z rolnikami, z władzami 
lokalnymi, odwiedzili kilka gospodarstw.  Dodatkowo, przedstawiciele TDW nawiązali kontakt z organizacją 
Pomusoarele Moldovei (Jagody Mołdawii), z którą również rozpoczęliśmy współpracę. 

Rezultatem grantu wyjazdowego są dwa projekty dotyczące wsparcia rolnictwa w Mołdawii złożone na 
konkurs Polska pomoc 2017: 

1. Poprawa wydajności i konkurencyjności gospodarstw rolnych regionu północnego Mołdawii 
poprzez popularyzację uprawy orzecha laskowego jako alternatywnego źródła dochodu, partner: Fundacja 
„Rozwój w Partnerstwie”. 

2. Poprawa wydajności i konkurencyjności mołdawskich gospodarstw rolnych poprzez wprowadzenie 
do uprawy nowych gatunków roślin jagodowych, partner: Stowarzyszenie Pomusoarele Moldovei (Jagody 
Mołdawii).  Koszt realizacji: 4 443,93 zł. 

Źródło finansowania  

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – 
Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. 

 


