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WPROWADZENIE 

 

 

 

 

Fundacja Towarzystwo Demokratyczne Wschód (TDW) powstała jesienią 2002 roku. 

Jest organizacją pożytku publicznego. Realizowane przez TDW projekty służą 

rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego w krajach przechodzących transformację 

ustrojową. 

 

 

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). 

Od początku swej działalności 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 pracował również w Tadżykistanie i w Armenii. 

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. 

 

 

 

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 

Andrzej Godlewski 

Anna Hejman 

Anna Jakowska 

Leszek Ozimek 

Dorota Pieńkowska 

Maciej Rayzacher 

Barbara Sułek-Kowalska 

 

 

Zarząd  

Aleksandra Kujawska, Prezes Zarządu 

Agnieszka Nowińska, Wiceprezes Zarządu 

Aleksandra Grabowska-Henschel, 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 2018 roku: 

Renata Baranowska-Bogdan, Marlena Dziedzic-Nawrocka, Aleksandra Grabowska-Henschel, Rostysław 

Kramar, Paweł Kost, Elżbieta Kowalska, Aleksandra Kujawska, Agnieszka Nowińska, Barbara Okine, 

Małgorzata Stanowska, Grażyna Turska, Barbara Wałachowska-Słomka. 

 

Zespół realizuje projekty przy merytorycznym wsparciu ekspertów. W 2018 roku współpracowali z nami: 

Beata Ciężka, Martyna Kwiatkowska, Bartosz Skiba, Joanna Stanowska, Lucyna Khvorost, Marina 

Warsimaszwili, Meline Yeghoyan, Sopo Gelava, Daniel Iosannyan, Olga Yurkova. 

 

Wspiera nas również zespół wolontariuszy i ekspertów 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, Prezes Zarządu fundacji TDW  
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W roku 2018 fundacja TDW na realizację swojej działalności otrzymała dofinansowanie z następujących 

źródeł: 

 
 

 Fundacja Solidarności Międzynarodowej 

 Urząd Miasta Stołecznego Warszawa 

 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach programu RITA (administrowany przez Fundację 

Edukacja dla Demokracji) 

 Study Tours to Poland (program Fundacji Liderzy Przemian) 

 Program Niepodległa 

 Kancelaria Senatu RP, w ramach programu Wsparcia Polonii i Polaków za granicą 

 wpłaty od uczestników UOTW, darowizny oraz wpływy z 1% 
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DZIAŁANIA ZREALIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ TDW W 2018 ROKU 

 

 

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

a) Profesjonalizacja ormiańskich lokalnych stacji telewizyjnych: dzielimy się polskim doświadczeniem.  

b) Przeciwdziałanie dezinformacji w przestrzeni informacyjnej Ukrainy, Armenii i Gruzji 

II. Działalność Centrum Edukacji, Informacji i Aktywizacji Seniorów 

a) Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku 

b) Niechże nie uczą mię, gdzie ma ojczyzna… 

III. Projekty zrealizowane w ramach programu „Rozwój wspólnot lokalnych” 

a) Projekt polonijny  

 

 

I. MEDIA W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM 

 

 

 ARMENIA   Profesjonalizacja ormiańskich lokalnych stacji telewizyjnych: dzielimy się polskim 

doświadczeniem.  

Termin realizacji: 01.06.2018-15.02.2019 

Celem projektu była profesjonalizacja lokalnych stacji TV w Armenii, przede wszystkim w zakresie 

współpracy reporter – operator oraz przygotowania formatu nowego programu TV podejmującego 

tematykę lokalną.  

W działaniach wzięło udział sześć lokalnych redakcji z Gyumri, Wanadzor, Alawerdi i Sevanu (Ankiun+ 3 

Alawerdi; LORI TV Vanadzor; STV 1 Sevan; ALT TV Armawir; Shirak TV Gyumri; MIG TV Vanadzor).  Z każdej 

stacji TV zaprosiliśmy do udziału reporterów i operatorów. W projekcie wzięło udział 12 osób: 6 reporterów i 

6 operatorów. 

W ramach projektu przeprowadziliśmy 3-dniowy warsztat w Armenii, konkurs na najlepszy materiał 

telewizyjny (wpłynęło 7 reportaży) oraz 6-dniową wizytę w Polsce, w której udział wzięły 3 stacje: Shirak TV - 

Gyumri, STV 1 - Sevan, Ankiun + 3 - Alawerdi. 

W ramach projektu jego uczestnicy (6 lokalnych stacji TV) opracowali szczegółowy format nowych 

programów TV podejmujących tematykę lokalna. W ramach konkursu powstało 7 materiałów odnoszących 

się do lokalnych problemów. Uczestnicy wizyty studyjnej w Polsce odwiedzili lokalne redakcje: WTK Poznań, 

Życie Powiatu na Mazowszu, spotkali się z twórcą lokalnego portalu ursynow.tv. Tematem wszystkich tych 

spotkań była lokalność w różnych zakresie i z różnych perspektyw.   

Całkowity koszt realizacji projektu: 67 886,31 zł. 
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Projekt był realizowany we współpracy z partnerską organizacją 

Yerevan Press Club. 

 

Projekt był współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu RITA - 

„Przemiany w regionie”, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz program Study Tours to 

Poland, administrowanego przez Fundację Liderzy Przemian. 

 

  

 
 

 

 

UKRAINA, GRUZJA, ARMENIA Przeciwdziałanie dezinformacji w przestrzeni informacyjnej Ukrainy, 

Armenii i Gruzji 

Termin realizacji:  01.06.2018 - 12.12.2018 

Celem projektu było przede wszystkim wzmocnienie mechanizmów współpracy środowisk eksperckich i 

dziennikarskich oraz poprawa warsztatu dziennikarskiego grupy dziennikarzy w zakresie umiejętnej 

weryfikacji treści i informacji.  

W projekcie wzięli udział dziennikarze mediów telewizyjnych, radiowych, internetowych i prasowych 

ogólnokrajowych oraz regionalnych z Ukrainy, Gruzji i Armenii.   

W ramach projektu zorganizowaliśmy konferencję pt. „Dezinformacja – nowoczesne wyzwanie dla wolności 

mediów”, w której wzięło udział ponad 50 osób (dziennikarzy i ekspertów) z Ukrainy, Armenii, Gruzji i Polski; 

warsztaty dla dziennikarzy w Gruzji (Bordżomi), Ukrainie (Kijów) i Armenii (Cachkadzor); dziennikarze 

uczestniczący w projekcie opublikowali ponad 60 materiałów dot. dezinformacji; w konkurs na najlepszy 

materiał nagrodzono 10 dziennikarzy. W ramach projektu przeprowadzono także jego ewaluację.  

Dziennikarze uczestniczący w projekcie nawiązali współpracę z ekspertami zajmującymi się dezinformacją w 

poszczególnych krajach. Poprawie uległa jakość materiałów dziennikarskich związanych z dezinformacją. 

Wpływ na to ma fakt zapoznania uczestników projektu z mechanizmami dezinformacji. W ramach projektu 

opublikowano 63 rzetelne materiały dot. dezinformacji.  
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Całkowity koszt realizacji projektu: 355 202,29 zł. 

  Partnerami przy realizacji projektu były następujące 

organizacje: 

Institue of Regional Press Development (Ukraina) 

Caucasus Center for Journalists (Gruzja) 

Analytical Centre on Globalisation and Regional 
Cooperation (Armenia) 

 

 

 

 

 

 

Źródła finansowania 

Projekt był finansowany w ramach programu „Wsparcie Demokracji” realizowanego ze środków polskiej 

pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski w 2018 roku. 
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II. CENTRUM EDUKACJI, INFORMACJI i AKTYWIZACJI SENIORÓW 

 

 

Prowadzenie Uniwersytetu Otwartego Trzeciego Wieku 

W ramach realizacji programu pn. Centrum Edukacji, Informacji i Aktywizacji Seniorów TDW prowadzi 

Uniwersytet Otwarty 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 2018 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 2018 dotacja wynosiła 29 872 zł. 
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Niechże nie uczą mię, gdzie ma ojczyzna… 

Termin realizacji: 01.06.2019 – 20.11.2019  

Projekt nakierowany był na aktywizację oraz integrację osób starszych wokół idei utrwalenia pamięci 
wydarzeń historycznych, które rozgrywały się na terenie gmin Dąbrówka, Trojany, Kuligów oraz Warszawa. 
Działania teatralne, w których uczestniczyli seniorzy, mieszkańcy mały wsi oraz Warszawy, pozwoliły na 
wypracowanie ciekawego modelu integracji i współpracy osób starszych pochodzących z różnych środowisk. 
Spotkania, warsztaty, próby teatralne były świetną okazją do wzajemne poznawania się, nawiązania dialogu i 
współpracy seniorów podczas przygotowywanego przedstawienia. Wspólne prace przy tworzeniu 
scenariusza przedstawienia były także dobrą okazją do poznania siebie samego i siebie na wzajem, a także 
wysłuchania swoich historii, spojrzenia na przeszłość przez pryzmat własnych doświadczeń, zarówno 
zbiorowych, jak i osobistych. 

Zajęcia warsztatowe i próby teatralne sprzyjały przełamaniu stereotypowego spojrzenia na wiek senioralny 
jako czas bierny, nie nastawiony na rozwój, czy edukację. Uczestnicy stanęli przed nowymi wyzwaniami, 
przyjęli nowe role i wyzwania oraz zaangażowali się w proces twórczy. Dzięki różnorodnym ćwiczeniom 
ruchowym i zabawie seniorzy mieli okazję do doświadczania różnorodnych wrażeń zmysłowych, co 
wpływało pozytywnie na kształtowanie ich percepcji świata o wysokim stopniu zróżnicowania, 
przełamywaniu barier, aktywnym włączaniu się do tworzenia, poszukiwania i samorozwoju. Edukacja 
motoryczna, której celem było stymulowanie wzrostu pewności siebie u seniorów uczestniczących w 
zajęciach, wzmacniała wiarę we własną zdolność do działania. 

Zastosowane w projekcie techniki teatralne pozwoliły w sposób przystępny i atrakcyjny przekazać widzom 
wiedzę i emocje związane z trudnymi wydarzeniami historycznymi. Zaangażowanie seniorów w realizację 
projektu wzbudziło zainteresowanie nie tylko wśród jego bezpośrednich uczestników, ale i w ich 
bezpośrednim środowisku, gdzie pobudziło potrzebę dalszych działań o podobnym charakterze, wzmocniło 
poczucie patriotyzmu lokalnego, a także pokazało nowe formy integrowania seniorów z różnych środowisk. 
Spektakl finałowy pt. Cienie przeszłości zgromadził łącznie w czterech ośrodkach ponad 250 osób. Scenariusz 
przedstawienia odwoływał się do wydarzeń historycznych oraz wspomnień, refleksji uczestników projektu. 
Był próbą oddania osobistego spojrzenia aktorów na wolność, niepodległość i tożsamość. Spektakl 
reżyserowała Joanna Stanowska – aktorka, lalkarz, reżyser, pedagog. 

Całkowity koszt projektu: 86 283,86 zł. 

 

 

Partnerami przy realizacji projektu było Gminne 

Centrum Kultury z Dąbrówki.  

 

Źródła finansowania 



11 

 

 

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu 

Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w 

ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. 
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III. ROZWÓJ WSPÓLNOT LOKALNYCH  
 

 

Projekt polonijny 

Projekt sfinansowany z dotacji Senatu RP, z uwagi na bezpieczeństwo odbiorców, nie udzielamy 

szczegółowych informacji na temat działań projektowych. 

Termin realizacji: 01.04.2018 - 31.12.2018 r. 

TURKMENISTAN Bliżej Polski. Wsparcie działań edukacyjnych organizacji polonijnej w 

Turkmenistanie 

Celem projektu było wzmocnienie więzi z ojczyzną przodków polskiej mniejszości zamieszkującej w 

Turkmenistanie, a w szczególności popularyzacja polskich tradycji i obyczajów wśród członków Centrum 

Polonia Turkmeńska, zapoznanie młodzieży i rodziców z polską sztuką XX w., w tym z polską szkołą plakatu, 

podniesienie kwalifikacji polonijnej kadry nauczycielskiej. 

Uczestnikami projektu byli członkowie i sympatycy Centrum Polonia Turkmeńska, dorośli, dzieci młodzież, w 

sumie ok. 70 osób. 

Działania w ramach projektu:  

1. Edukacja w obszarze polskich tradycji i kultury (wspólne świętowanie Bożego Narodzenia oraz Nocy 

Świętojańskiej, przygotowanie dwóch przedstawień związanych z tematyką świąteczną). 

2. Wprowadzenie do sztuki polskiej – zajęcia plastyczne dla młodzieży. 

3. Szkolenie uzupełniające dla asystentki nauczycielki języka polskiego w Aszchabadzie. 

W rezultacie projektu nastąpiło wzmocnienie organizacji Centrum Polonia Turkmeńska, pogłębienie wiedzy 

o dawnej i współczesnej Polsce wśród członków stowarzyszenia i ich dzieci. Dzięki podniesieniu kompetencji 

kadry nauczycielskiej w Aszchabadzie, zwiększyły się możliwości nauki języka polskiego na miejscu, co dało 

młodzieży polonijnej z Turkmenistanu większe szanse podczas egzaminów wstępnych na studia w Polsce.  

Całkowity koszt realizacji projektu: 30 935,16 zł.  

Partnerami przy realizacji projektu były następujące organizacje: Centrum Polonia Turkmeńska i Ambasada 

RP w Baku. 

 

 

Projekt sfinansowano z dotacji udzielonej TDW przez 

Senat RP. 
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