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Fundacja Towarzystwo Demokratyczne Wschód (TDW) powstała jesienią 2002 roku.
Jest organizacją pożytku publicznego. Realizowane przez TDW projekty zagraniczne służą
rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego w krajach przechodzących transformację ustrojową.
W Polsce zaś nasza działalność skupia się na aktywizacji intelektualnej i kulturalnej osób
dorosłych.

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). Od początku działalności w TDW realizujemy projekty,
których celem jest rozwój demokracji, społeczeństwa obywatelskiego oraz wsparcie społeczności
lokalnych m.in. poprzez wsparcie niezależnych mediów (prasa, radio, TV) w krajach takich jak:
Ukraina, Gruzja, Mołdawia. Jednym z głównych programów prowadzonych przez TDW jest
program Media w społeczeństwie obywatelskim (kierowany do mediów ukraińskich, gruzińskich,
mołdawskich, ormiańskich oraz do polskich mediów na Wschodzie), w ostatnich latach zespół
TDW skupiła się na pracy z dziennikarzami w Armenii, Gruzji i Ukranie.

działanie na rzecz kształtowania instytucji demokratycznych, myśli niezależnej,

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.

Najważniejsze cele Fundacji to:

     obrony praw człowieka i niezależnych ruchów społecznych, a także wspólnot lokalnych;

W Polsce TDW realizuje program Centrum Aktywizacji i Integracji Seniorów, w ramach którego
prowadzimy Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku (UOTW), który 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. Na realizowany program Centrum Edukacji,
Informacji i Aktywizacji Seniorów składają się m. in.: zajęcia edukacyjne, zajęcia artystyczne,
działania szkoleniowo-informacyjne na rzecz pełnoprawnego udziału seniorów we współczesnym
społeczeństwie, działania integracyjne oraz inicjatywy o charakterze wolontariackim i
samopomocowym. W ramach tego programu realizujemy również projekty teatralne i filmowe,
których głównym odbiorcą są osoby powyżej 65. roku życia. 

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 została zarejestrowana 31.10.2002 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem
0000137258. 
NIP: 526 26 78 504, REGON: 015278229.

Władze fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód

RADA:

Przewodnicząca Rady:
Maria Przełomiec
Członkowie Rady:
Monika Agopsowicz
Andrzej Godlewski 
Anna Hejman
Anna Jakowska
Dorota Pieńkowska
Maciej Rayzacher
Barbara Sułek-Kowalska

Zarząd do czerwca 2019 r.
Aleksandra Kujawska, Prezes Zarządu
Agnieszka Nowińska, Wiceprezes Zarządu
Aleksandra Grabowska-Henschel, Sekretarz Zarządu
Rostysław Kramar, Członek Zarządu

Od dnia 12 czerwca 2019 roku decyzją Rady Fundacji 
Towarzystwo Demokratyczne Wschód skład Zarządu jest następujący:

Ilona Kondrat, Prezes Zarządu
Aleksandra Kujawska, Sekretarz Zarządu
Rostysław Kramar, Członek Zarządu

Członkowie Zarządu wybierani są na czas nieokreślony, pełnienie funkcji w Zarządzie jest pracą
nieodpłatną.
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Zespół realizujący programy Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód w 2019 roku:

Renata Baranowska-Bogdan, Marlena Dziedzic-Nawrocka, Aleksandra Grabowska-Henschel,
Rostysław Kramar, Elżbieta Kowalska, Aleksandra Kujawska, Agnieszka Nowińska, Barbara Okine,
Pavlo Polonchuk, Taisiia Prosvirova, Magdalena Przeor, Małgorzata Stanowska, Grażyna Turska,
Barbara Wałachowska-Słomka.

Zespół realizuje projekty przy merytorycznym wsparciu ekspertów. W 2019 roku współpracowali z
nami:
Beata Ciężka, Piotr Kociszewski, Tomasz Gąska, Agata Kozieł, Małgorzata Litwinowicz, Robert
Nowiński, Tomasz Patora, Barbara Tichy, Bartosz Skiba, Joanna Stanowska, Dominika Świtkowska,
Wacław Oszajca, Wiktor Ross.

Wspiera nas również zespół wolontariuszy i ekspertów oraz instytucji stale współpracujących przy
realizacji działań w ramach Uniwersytetu Otwartego 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
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, Sekretarz Zarządu Fundacji TDW
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W roku 2019 fundacja TDW na realizację swojej działalności otrzymała dofinansowanie
z następujących źródeł:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawa

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach programu RITA (administrowany przez Fundację
Edukacja dla Demokracji)

Program Dotacyjny "Niepodległa"

Program Erasmus + 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

wpłaty od uczestników UOTW, darowizny oraz wpływy z 1%
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DZIAŁANIA
W 2019
ROKU
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WSPARCIE DZIENNIKARZY ORMIAŃSKICH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA
DEZINFORMACJI

Projekt realizowany od: 01.01.2019 do: 31.07.2019
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Jak szukać informacji w otwartych źródłach, jak się nie pogubić w napływie informacji, czy warto być
stanowczym wobec informatora - zastanawiali się dziennikarze mediów ormiańskich podczas
projektu dotyczącego przeciwdziałania dezinformacji. Wzięło w nim udział 10 dziennikarzy
ormiańskich mediów ogólnokrajowych i regionalnych. Projekt składał się z warsztatu w Cachkadazor,
konkursu dziennikarskiego i wizyty studyjnej w Warszawie. Partnerem fundacji TDW w projekcie było
Analytical Centre on Globalization and Regional Cooperation (http://www.acgrc.am/). Projekt był
współfinansowany ze środków programu RITA – Przemiany w Regionie Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności, którym administruje Fundacja Edukacja dla Demokracji. 
Celem projektu było podniesienie kompetencji ormiańskich dziennikarzy w zakresie pracy 
z informacją.

Dofinansowanie: 56 537,24 zł
Koordynatorka projektu: Agnieszka Nowińska



Konkurs został ogłoszony podczas warsztatów i odbył się w maju 2019 r. Dziennikarze do konkursu
mogli zgłosić dowolną liczbę materiałów śledczych lub demaskujących dezinformację. Do jury weszli:
Tatev Matinyan (autor dwó raportów monitorujących proces dezinformacji w Armenii), Armen
Grigoryan (ACGRC) i Daniel Ioannisyan (Union of Informed Citizens). Na konkurs wpłynęło 8
publikacji. Dziennikarzy wykorzystali w nich nabyte podczas warsztatów projektowych umiejętności.
Publikacje zgłoszone do konkursu to materiały śledcze oraz materiały demaskujące dezinformację.
Pięciu dziennikarzy, którzy wzięli udział w konkursie zostało zaproszonych na wizytę studyjną do
Polski.
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Konkurs dziennikarski w Cachkadzor w ramach projektu 
"Wsparcie dziennikarzy ormiańskich w zakresie przeciwdziałania dezinformacji"

Podczas warsztatu w Cachkadzor 18-19 marca 2019 r. uczestnicy projektu spotkali się z ekspertem
z Polski zajmującym się opisywaniem sieci propagujących dezinformację oraz byłym oficerem
Centralnego Biura Śledczego, który mówił o specyfice pracy z informatorami. W ramach konkursu
dziennikarskiego powstało 8 materiałów śledczych. Autorzy pięciu z nich zostali zaproszeni na
tygodniową wizytę studyjną do Polski, podczas której spotkali się m.in. z dziennikarzem śledczym
Tomaszem Patorą (TVN) oraz z Jolantą Darczewską (OSW), autorką publikacji "Między jawną
dezinformacją a niejawną praktyką".

Warsztat dziennikarski w Cachkadzor w ramach projektu 
"Wsparcie dziennikarzy ormiańskich w zakresie przeciwdziałania dezinformacji"



Szkolenie, którego celem było poznanie technik przeciwdziałania i zapobiegania dezinformacji wraz 
z elementami technik śledczych, pozyskiwania i weryfikacji informacji odbyło się w dniach 17-22
czerwca br. w Warszawie. Dziennikarze spotkali się m.in. z Marią Przełomiec i Bartoszem Skibą ze
Studia Wschód TVP, analitykami Ośrodka Studiów Wschodnich, gdzie Jolanta Darczewska mówiła o
dezinformacji jako o procesie ciągłym i propagandzie rosyjskiej, Stowarzyszeniem Dziennikarzy
Polskich, podczas którego Dorota Zielińska mówiła m.in. o sytuacji polskich mediów i o współpracy z
dziennikarzami z Ukrainy w zakresie przeciwdziałania dezinformacji. W wizycie wzięło udział 5
dziennikarzy - uczestników majowego konkursu.

Wizyta studyjna dziennikarzy z Armenii w ramach projektu 
"Wsparcie dziennikarzy ormiańskich w zakresie przeciwdziałania dezinformacji"
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Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku działa przy Fundacji
Towarzystwo Demokratyczne Wschód w ramach programu pn.

Centrum Edukacji, Informacji i Aktywizacji Seniorów od 2007 roku.

UNIWERSYTET OTWARTY
TRZECIEGO WIEKU
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PROWADZENIE UNIWERSYTETU OTWARTEGO TRZECIEGO WIEKU

Podstawowe cele realizacji działań w ramach UOTW to:

- rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiedzy z wielu dziedzin;
- utrzymanie dobrej kondycji psychofizycznej;
- promowanie idei aktywnego stylu życia;
- integrowanie środowiska seniorów;
- zdobywanie przez seniorów umiejętności przydatnych w życiu codziennym;
- wolontariat i aktywizacja słuchaczy na rzecz społeczności UOTW.

Powyższe cele realizujemy poprzez wykłady plenarne prowadzone przez nauczycieli akademickich,
pracowników instytutów naukowych czy pracowników merytorycznych takich instytucji jak Muzeum
Warszawy czy też Zamek Królewski. Poza wykładami nasi słuchacze uczestniczą w warsztatach
i seminariach oraz w sekcjach twórczych prowadzonych przez słuchaczy.

W ramach utrzymania dobrej kondycji psychofizycznej oferujemy seniorom zajęcia ogólnorozwojowe
(np. pilates i gimnastyka w wodzie) oraz warsztaty taneczne.
Słuchacze UOTW wspólnie organizują wyjścia do opery i filharmonii, na ciekawe wystawy,
interesujące filmy, przedstawienia teatralne czy też koncerty, a także wycieczki jedno- czy
kilkudniowe. W zajęciach prowadzonych w roku 2019 przez UOTW brało udział od 160 do 180 osób w
wieku 60 – 86 lat. Działalność Uniwersytetu Otwartego Trzeciego Wieku finansowana jest z dotacji
Urzędu m.st. Warszawy (o) i ze środków własnych. W roku 2019 dotacja wynosiła 39 251,00 zł.
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Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku działa przy Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód
w ramach programu pn. Centrum Edukacji, Informacji i Aktywizacji Seniorów od 2007 roku. Wykłady
odbywają się w Warszawie, w sali konferencyjnej OSiR przy ul. Polnej 7a w środy o godz 11.00.
Patronat naukowy nad uniwersytetem sprawuje Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie. Program UOTW został opracowany  przez Kierownika UOTW
Elżbietę Kowalską we współpracy z Radą Naukową, Samorządem Słuchaczy UOTW i zespołem TDW.

Zajęcia odbywają się również w różnych miejscach w Warszawie m.in. w Zamku Królewskim,
Muzeum Narodowym, Muzeum Warszawy. Działalność Uniwersytetu dokumentowana jest przez
Barbarę Wałachomską-Słomkę w Kronice UOTW na stronie tdw.org.pl. Słuchacze biorą udział
w zajęciach teatralnych prowadzonych przez Renatę Baranowską-Bogdan, których owocem są
występy teatralne na uroczystościach UOTW. Poza uczestnictwem w programie UOTW oferujemy
słuchaczom możliwość udziału w innych projektach TDW - polskich i międzynarodowych.
W zasadzie na każdy dzień tygodnia oferujemy słuchaczom zajęcia - są one przedstawiane w
Informatorze przygotowywanym na dany rok akademicki.  
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LIPIEC-LISTOPAD 2019

PROJEKT MOJA HISTORIA
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Projekt pt. "Moja historia” ma na celu odtworzenie i zapisanie pamięci lokalnej - rodzinnych historii
będących jednocześnie zapisem historii Polski, interpretują wartości uniwersalne: wolność,
niepodległość, solidarność, tradycja. Efektem kilkumiesięcznego projektu "Moja historia" jest film
dokumentujący historie, wspomnienia i opowieści o dzieciństwie, dorastaniu i życiu w niepodległej
Polsce. Uczestnikami projektu byli słuchacze Uniwersytetu Otwartego Trzeciego Wieku,
prowadzonego przez TDW oraz członkowie klubów seniora z miejscowości Kuligów, Dąbrówka i
Trojany. Za scenariusz i reżyserię filmu odpowiada Joanna Stanowska - reżyserka, aktorka i
terapeutka.

Projekt "Moja historia" realizowany był od lipca do listopada 2019 r. i zakończony został uroczystymi
pokazami filmowymi w miejscowościach z których pochodzą jego uczestnicy. Dostępny jest również
na youtube pod adresem: bit.ly/filmtdw.

Projekt "Moja historia" został dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na
lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa". Partnerem w realizacji projektu było
Stowarzyszenie Pomoc w Dolinie Dolnego Bugu.

Koordynacja projektu: Joanna Stanowska

Wysokość dotacji: 79 000 zł.
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Projekt "Moja historia" adresowany był do osób starszych z obszarów wiejskich, narażonych na
wykluczenie społeczne. Działania projektowe dotyczyły zachęcenia ich do aktywności, do tworzenia,
do otwarcia na innych, integracji wokół idei utrwalenia pamięci wydarzeń historycznych, lokalnych,
które rozgrywały się na terenie gminy Dąbrówka oraz w Warszawie. Działania warsztatowe, w
których uczestniczyli seniorzy - mieszkańcy małych wsi oraz Warszawy - pozwoliły na wypracowanie
ciekawego modelu integracji i współpracy osób starszych pochodzących z różnych środowisk.
Spotkania, warsztaty, próby, nagrania były świetną okazją do wzajemne poznawanie się, nawiązanie
dialogu i współpracy seniorów podczas przygotowywanego filmu.
Wspólne prace przy tworzeniu scenariusza były także dobrą okazją do poznania siebie samego i siebie
na wzajem, a także wysłuchania swoich historii.
W ramach Projektu odbyły się cztery warsztaty z ekspertami oraz kilkanaście indywidualnych
spotkań podczas których rejestrowany był materiał filmowy. Pokazy filmów odbyły się: 15 listopada -
w OSP w Kuligowie, 16 listopada w Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce oraz 18 listopada w Domu
Literatury w Warszawie.
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HERITAGE
in

MOTION

W ramach projektu
„Poruszamy dziedzictwo”
w 2019 r. poznawaliśmy 
i promowaliśmy wiedzę o
kulturowym dziedzictwie
lokalnym i europejskim
oraz wspólnie
wyznaczaliśmy ścieżki
dziedzictwa kulturowego
na terenie Mazowsza.
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W ramach projektu w  roku 2019 wspólnie z grupą słuchaczy UOTW poruszyliśmy m.in. następujące
zagadnienia:

1. Dziedzictwo kulturowe - zasoby historyczne i turystyczne.
2. Zdrowo i aktywnie poszukujemy źródeł dziedzictwa.
3. Narzędzia technologiczne – jak je wykorzystać do pokazania moich ulubionych miejsc?
4. Język angielski, czyli jak opowiedzieć Hiszpanowi, że Warszawa jest miejscem wartym
odwiedzenia?

Promocja aktywnych ścieżek odkrywania dziedzictwa kulturowego będzie służyć zwiększeniu
aktywności osób starszych i dorosłych. W ten sposób chcemy ożywić ich zainteresowanie
odkrywaniem europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Nasze działania realizujemy we współpracy z organizacjami partnerskimi z Islandii, Chorwacji i
Hiszpanii.
Na podstawie wyników pracy wszystkich partnerów projektu przygotujemy przewodnik metodyczny,
który będzie zawierać wskazówki dot. aktywnej pracy z osobami starszymi.

Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus +
https://www.heimheritage.eu

Koodynatorem projektu jest: Małgorzata Stanowska
Wysokość dofinansowania: 55 222,15 zł.
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Europa porusza. Mobilność na rzecz innowacyjności

W 2019 r. rozpoczęliśmy realizację projektu: Europa porusza. Mobilność na rzecz innowacyjności
w ramach Erasmus +, koordynowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Założeniem  programu jest zdobycie międzynarodowego doświadczenia zawodowego kadrze
UOTW poprzez poznanie metod pracy europejskich instytucji edukacyjnych działających na
rzecz osób starszych. Uczestnictwo w projekcie umożliwi kadrze prowadzącej UOTW i
pracownikom Fundacji TDW zdobycie doświadczenie, które może zaowocować ulepszeniem
oferty edukacyjnej UOTW.

Projekt będzie realizowany z partnerami z Hiszpanii i Chorwacji.

16



W dniach 23-24 września w Lublinie odbył się Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej
(https://www.kongres.lublin.eu/). Nie zabrakło na tym ważnym wydarzeniu przedstawicielek
Towarzystwa Demokratycznego Wschód. Aleksandra Kujawska poprowadziła panel dyskusyjny o
roli i niezależności mediów lokalnych w krajach Partnerstwa Wschodniego „Rola i znaczenie
mediów lokalnych dla wzmocnienia procesów demokratyzacji”. Koordynatorka projektów
adresowanych do dziennikarzy prasy loklanej, Agnieszka Nowińska, była jedną z panelistek. 
Paneliści: 
Nana Tavdumadze, Administracja Sakrebulo Ozurgeti, Gruzja
Agnieszka Nowińska, dziennikarka i koordynator projektów fundacji Towarzystwo
Demokratyczne Wschód, Polska
Iryna Morhun, regionalna dyrekcja Narodowej Społecznej Teleradiokompanii Ukrainy (NSTU) w
Tarnopolu, Ukraina
Mateusz Orzechowski - Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, właściciel Tygodnika Wspólnota
wydawanego w kilku powiatach w woj. lubelskim

Obecność na KIEW wykorzystaliśmy jako możliwość promoci działań TDW.

17

INNE WYDARZENIE



Towarzys two  Demokra tyczne  Wschód
u l .  Tamka  34/14
00-355  Warszawa
www. tdw .o rg .p l


