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WSTĘP
Projekt Global Challenges Local Solutions dla Ukrainy jest przedsięwzięciem fascynującym.
Ale jest też wielkim wyzwaniem. Stworzenie zalążka sieci Ośrodków Działaj Lokalnie na
Ukrainie jest przedsięwzięciem, którego celem jest zmiana systemowa. Zmiana taka polega
na oddolnym wzmocnieniu społeczności lokalnych poprzez wprowadzenie sprawdzonego w
Polsce modelu funkcjonowania lokalnych organizacji filantropijnych. Dzięki temu modelowi
lokalne organizacje filantropijne mogą prowadzić profesjonalną działalność grantodawczą
ukierunkowaną na wspieranie inicjatyw zaspokajających potrzeby społeczności.
Przy czym ta działalność grantodawcza nie jest jedyną działalnością prowadzoną przez
lokalne organizacje filantropijne - towarzyszy jej działalność fundraisingowa, wspieranie
wolontariatu, a także analizowanie potrzeb lokalnych, budowanie lokalnych partnerstw i
wsparcie animatorów. Jednym słowem można powiedzieć, że Ośrodek Działaj Lokalnie, czy
to działający na Ukrainie, czy w Polsce, pełni wiele funkcji kluczowych dla społeczności
lokalnych.
W pilotażowym projekcie Global Challenges Local Solutions dla Ukrainy 10 wybranych
organizacji pozarządowych zostało przygotowanych do pełnienia podstawowych funkcji
Ośrodka Działaj Lokalnie. Przed nami dalszy proces edukacyjny, jednak już teraz możemy
zaobserwować, że wiedza przekazana ukraińskim organizacjom jest niezwykle przydatna.
Szczególnie, że organizacje te działają w małych miejscowościach, gdzie zasoby finansowe i
rzeczowe oraz kapitał społeczny są stosunkowo ograniczone.
Tym bardziej cieszy fakt, że pierwsze projekty polegające na transferowaniu doświadczeń
polskich Ośrodków Działaj Lokalnie na Ukrainę powiodły się. Pierwsze trzy mini projekty
przeprowadzone na terenie Ukrainy w ramach niniejszego projektu zostały zrealizowane i
wytyczają kierunek, w jakim powinniśmy rozwijać program Działaj Lokalnie na Ukrainie
wspólnie z naszymi ukraińskimi partnerami. Niesłychanie ważną, kluczową wprost rolę
odgrywa organizacja wspierająca jaką jest ISAR Ednannia – partner projektu, pełniący rolę
koordynatora powstającej sieci Ośrodków Działaj Lokalnie na Ukrainie. ISAR Ednannia
podjęła się trudnego zadania - przeprowadzenia analizy potrzeb i możliwości tworzenia

3

Ośrodków Działaj Lokalnie, a także rozwoju programu w takim charakterze na terenie
Ukrainy. I to przedsięwzięcie zostało również w pełni wykonane.
Przekazujemy Państwu raport z tego pierwszego, pilotażowego etapu naszego wielkiego
przedsięwzięcia, jakim jest rozwój i budowa programu Działaj Lokalnie na Ukrainie.
Dziękujemy organizacji ISAR Ednannia - Oksanie Rudej oraz Volodymirowi Sheyhusowi za
wsparcie przy projekcie, a także organizacjom, które wzięły udział w naszym pilotażu ukraińskim organizacjom filantropijnym oraz Ośrodkom Działaj Lokalnie.

Paweł Łukasiak
Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce
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O PROJEKCIE
Projekt Global Challenges Local Solutions dla Ukrainy realizowany był w okresie 1.09.2016 –
31.08.2017 przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) w partnerstwie z organizacją
ukraińską – ISAR Ednannia, w ramach dwóch programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności: Działaj Lokalnie, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz
programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanym przez Fundację Edukacja dla
Demokracji.
Celem projektu było rozpoczęcie procesu tworzenia na Ukrainie zalążka sieci lokalnych
organizacji filantropijnych na wzór sieci Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), funkcjonującej w
Polsce. Sieć taka służyć będzie wzmocnieniu III sektora oraz społeczeństwa obywatelskiego
na Ukrainie, poprzez rozwój filantropii lokalnej.
Projekt skierowany był do Ośrodków Działaj Lokalnie z Polski oraz do lokalnych organizacji
filantropijnych z Ukrainy.

Kontekst
Zgodnie z danymi z raportu “Mapping Study. SCSO Enagement In Policy formulation and
monitoring of Policy implementation”1, organizacje pozarządowe na Ukrainie napotykają na
szereg problemów blokujących ich sprawne funkcjonowanie: począwszy od trudności z
pozyskiwaniem funduszy, przez brak wsparcia ze strony rządu (nieufność na linii NGO-rząd,
nierówny dostęp do wsparcia z publicznych pieniędzy, brak transparentności w dystrybucji
tych środków), po częściową bierność społeczeństwa zakresie angażowania się w
kształtowanie polityki społecznej. Z drugiej strony, jak dowodzą raporty z badań Instytutu
Spraw Publicznych2 wydarzenia związane z Euromajdanem są dowodem na to, że ukraińskie
społeczeństwo jest coraz bardziej świadome swoich praw i chce mieć realny wpływ na
przyszłość swoją i swojego kraju.
Jednocześnie sytuacja organizacji z obszaru filantropii lokalnej na terenie Ukrainy jest dość
skomplikowana. Wspierana w ostatnich latach przez międzynarodowe organizacje budowa
1

Mapping Study. SCSO Enagement In Policy formulation and monitoring of Policy implementation, Roman
Kobets, Oxana Ruda, Kyiv 2014
2
Society – the decisive player in Ukrainian politics?, Grzegorz Gromadzki, Łukasz Wenerski, Instytut Spraw
Publicznych, Warszawa, 2014 oraz Ukraińcy patrzą na Zachód – ocean polityki i oczekiwania, Jacek Kucharczyk,
Agnieszka Łąda, Łukasz Wenerski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2015
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sieci funduszy lokalnych nie przyniosła spodziewanych rezultatów. Nawet w najlepszym
okresie (czyli kilka lat temu) inicjatywa ta była krytycznie oceniana przez zewnętrznych
ewaluatorów: „Wiele organizacji nazywa siebie funduszem lokalnym, ale 'klasyczne'
fundusze lokalne na Ukrainie nie istnieją – czytamy w raporcie WINGS z 2010 r. –
Szczególnie, jeśli pod nazwą „fundusz lokalny” mamy na myśli organizacje przyznające granty
z lokalnych funduszy na rzecz innych organizacji lub grup nieformalnych i pełnienie roli lidera
w społeczności”.
Zdaniem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce model funduszy lokalnych jest zbyt
wymagający dla społeczności lokalnych Ukrainy, dlatego w toku rozmów z ISAR Ednannia –
organizacją doświadczoną we współpracy z lokalnymi organizacjami filantropijnymi z Ukrainy
– zrodził się pomysł na wdrożenie projektu, którego celem byłoby upowszechnienie na
Ukrainie modelu Ośrodka Działaj Lokalnie, wypracowanego w ramach programu Działaj
Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce. Jest on prostszy i bardzo dobrze przyjął się w warunkach polskich. W
oparciu o polskie doświadczenia organizatorzy projektu chcieli przenieść na grunt ukraiński
takie elementy modelu jak: prowadzenie programów grantowych, organizacja wolontariatu,
fundraising, budowanie lokalnych partnerstw, regranting, aktywizacja i animacja lokalnych
społeczności oraz współpraca z lokalnymi i krajowymi mediami. W projekcie zostały
wykorzystane również doświadczenia współpracy z lokalnymi organizacjami filantropijnymi z
krajów wyszehradzkich płynące z projektu ARFP V4 Community Foundations Maturity
Program, realizowanego przy wsparciu Fundacji Charlesa Stewarta Motta.
Z wieloletniego doświadczenia Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce wynikało jednak, że do
sukcesu w budowie sieci opartej na założeniach podobnych do programu „Działaj Lokalnie”
niezbędna jest doświadczona organizacja wspierająca. Rolę takiej organizacji zgodził się
podjąć partner projektu - ISAR Ednannia.
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Organizatorzy
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce działa od 1998 roku. W tym czasie zespół Akademii
opracował ponad 90 publikacji i zrealizował 40 różnorodnych programów i kampanii,
mających na celu wspieranie lokalnych społeczności, nagradzanie firm zaangażowanych
społecznie oraz rozwijanie nowoczesnej filantropii.
Jednym z najważniejszych programów realizowanych przez Akademię jest Działaj Lokalnie,
program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Akademia realizuje go od 2000 roku.
W latach 2007 - 2015 Akademia prowadziła program rozwoju funduszy lokalnych w krajach
Grupy Wyszehradzkiej – V4 Community Foundations Maturity Program, realizowany przy
wsparciu Fundacji Charlesa Stewarta Motta. W ramach programu Akademia oferowała kilka
rodzajów wsparcia: bazę dobrych praktyk na czterojęzycznej stronie internetowej, wymianę
informacji oraz wsparcie finansowe.
Więcej informacji na stronie: http://filantropia.org.pl
ISAR Ednannia
Organizacja "Ednannia" została założona w 1997 roku i oficjalnie zarejestrowana w 1999
roku. Ednannia, która oznacza „jedność" jest filozofią i misją organizacji. Członkowie zespołu
wierzą, że mogą uczynić ich życie lepszym razem tworząc nowe tradycje profesjonalizmu,
życzliwości i pro-aktywności. Wiedzą, że wspieranie dobrych inicjatyw publicznych jest
kluczem do harmonijnego społeczeństwa. Organizacja współpracuje z organizacjami
społeczeństwa obywatelskiego, ekspertami, liderami, działaczami, międzynarodowymi
organizacjami udzielającymi pomocy, a także w ramach projektów międzynarodowych i
ukraińskich firm. Główne programy organizacji związane są ze wspieraniem lokalnej
filantropii, rozwijaniem społeczeństwa obywatelskiego, polepszaniem warunków dla
przeprowadzania reform.
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EFEKTY PROJEKTU
•

Zrealizowane zostało badanie typu "feasibility study", w ramach którego
przeprowadzona została analiza potencjału i możliwości stworzenia sieci organizacji
filantropijnych na Ukrainie oraz wypracowane rekomendacje dla budowy sieci.

•

ARFP rozpoczęła przygotowywanie ISAR Ednannia do pełnienia funkcji organizacji
parasolowej dla powstającej sieci (analogicznej do funkcji, jaką pełni ARFP w Polsce).

•

Zrealizowane zostało dwudniowe szkolenie, którego celem było omówienie idei
tworzenia zalążka sieci organizacji filantropijnych na Ukrainie i zasad przystąpienia do
niej, a także integracja ODL-i z organizacjami z Ukrainy, stworzenie i opracowanie
pomysłu na wspólny projekt oraz zaplanowanie przebiegu współpracy przy projekcie
między ODL-em i organizacją ukraińską. W szkoleniu wzięło udział 10 reprezentantów
organizacji ukraińskich oraz 9 reprezentantów ODL. Organizacje z Ukrainy zostały
zrekrutowane przez ISAR Ednannia.

•

W ramach konkursu grantowego trzy ODL wraz ze swoimi ukraińskimi partnerami
przeprowadziły projekty, których celem było podjęcie działań ukierunkowanych na
wzmocnienie pozycji organizacji ukraińskiej w społeczności lokalnej oraz promowanie
lokalnej filantropii i wartości będących podstawą dobra wspólnego, bazujące na
doświadczeniach ODL.

•

W trakcie realizacji projektu utworzony został zalążek sieci Ośrodków Działaj Lokalnie
na Ukrainie, w którego skład wchodzi 10 lokalnych organizacji filantropijnych.
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INFORMACJE O SIECI OŚRODKÓW DZIAŁAJ LOKALNIE NA UKRAINIE
Program Działaj Lokalnie
Program Działaj Lokalnie to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany
od 2000 r. przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem programu jest
aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego.
Realizacja programu oparta jest na organizowaniu konkursów grantowych, w ramach których
wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. W sieci
działa 67 Ośrodków Działaj Lokalnie. Dotychczas w realizację ponad 8 tys. projektów
zaangażowanych było łącznie 3,5 mln uczestników, w tym prawie 200 tys. wolontariuszy.
Uczestnicy programu poprzez swoje projekty:
•

aktywizują lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra
wspólnego,

•

przyczyniają się do rozwiązania problemów lokalnych lub zaspokojenia potrzeb
mieszkańców,

•

w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i
finansowe).

W oparciu o polskie doświadczenia w ramach pilotażowej edycji projektu Global Challenges
Local Solutions organizacje z Ukrainy miały możliwość wstępnie zapoznać się z takimi
elementami modelu Działaj Lokalnie jak: prowadzenie programów grantowych, organizacja
wolontariatu, fundraising, budowanie lokalnych partnerstw, regranting, aktywizacja i
animacja lokalnych społeczności oraz współpraca z lokalnymi i krajowymi mediami.
Więcej informacji na stronie: http://dzialajlokalnie.pl
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W projekcie Global Challenges Local Solutions dla Ukrainy udział wzięły następujące ODL-e:
•

Stowarzyszenie Czajnia;

•

Stowarzyszenie Centrum Młodzieży "Arka";

•

Fundacja Generator Inspiracji;

•

Fundusz Lokalny SMK;

•

Stowarzyszenie LGD Kraina Łęgów Odrzańskich;

•

Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek";

•

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia";

•

Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS;

•

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.
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Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie na Ukrainie

W trakcie realizacji projektu utworzony został zalążek sieci Ośrodków Działaj Lokalnie na
Ukrainie, w którego skład wchodzą następujące lokalne organizacje filantropijne:
1. City Charitable Organization "Voznesensk Community Foundation" – Wozniesieńsk;
2. NGO "Alliance of Good Deeds" – Wasylków;
3. Charity Organization "Community Fund of Bari Region” – Bari;
4. City Charitable Organization "Community Foundation of Berezan" - Berezań;
5. The society of Yavoriv region experts “Gostynec” - Jaworów;
6. Charitable Community Foundation of Dolyna – Dolina;
7. Trostyanets District Charitable Foundation "Dobrota (Kindness)" – Trościaniec;
8. Agencja Lokalnego Rozwoju Gospodarczego (AMER) miasta Bursztyn – Bursztyn;
9. Fundusz Lokalny Czerwonogradu – Czerwonograd – Czerwonogród;
10. NGO Community Initiative Development Foundation – Mała Wyska.
Organizacje zostały wybrane na podstawie rekomendacji ODL biorących udział w projekcie,
rekomendacji ISAR Ednannia oraz wyników badania typu „feasibility study”.
Sieć koordynowana jest przez partnera projektu – ISAR Ednannia.
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Reprezentanci polskich Ośrodków Działaj Lokalnie wspierają nowopowstały zalążek sieci ODL
na Ukrainie w charakterze ekspertów.
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PRZEBIEG PROJEKTU
Zrealizowane działania:

Badanie typu „feasibility study”
Cel:
Zidentyfikowanie potencjału i możliwości oraz wytycznych dla efektywnej budowy stabilnej
i rozwijającej się sieci organizacji pozarządowych na Ukrainie, analogicznej do sieci ODL w
Polsce.
Cele szczegółowe:
1. Analiza potencjału organizacji Ednannia do pełnienia funkcji organizacji parasolowej
nad siecią lokalnych organizacji filantropijnych.
2. Analiza potencjału trzeciego sektora na Ukrainie do utworzenia sieci lokalnych
organizacji filantropijnych.
3. Analiza potencjału wybranych lokalnych organizacji filantropijnych (co najmniej 25)
do stworzenia sieci wzorowanej na sieci Ośrodków Działaj Lokalnie.
Rezultat:
Opracowanie raportu z badania w jęz. angielskim.
Spis treści:


Streszczenie



Wprowadzenie
o Opis projektu
o Koncepcja
o Definicje



Cele badania



Metodologia



Wyniki



Wnioski i rekomendacje
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Raport z badania dostępny jest na stronie projektu http://www.localsolutionsfund.org/feasibility-study-report-analysis-of-the-ukrainian-ngossituation/

Dwudniowe szkolenie dla uczestników
Radom, 18-20.X.2016
Cel:
Omówienie idei tworzenia sieci organizacji na Ukrainie i zasad przystąpienia do niej, a także
integracja ODL-i z organizacjami z Ukrainy, stworzenie i opracowanie pomysłu na wspólny
projekt oraz zaplanowanie przebiegu współpracy przy projekcie między ODL-em i organizacją
ukraińską.
Opis:
W szkoleniu wzięło udział 10 reprezentantów organizacji ukraińskich oraz 9 reprezentantów
ODL. Dzień pierwszy poświęcony był integracji uczestników oraz poruszeniu kwestii
teoretycznych, związanych z wymianą doświadczeń z funkcjonowania sieci ODL. Na początku
spotkania

każdy

z

uczestników

miał

okazję

krótkiego

zaprezentowania

działań

reprezentowanej organizacji. W drugiej części odbyła się prezentacja projektu Global
Challenges Local Solutions (cele, działania, zakładane rezultaty) oraz prezentacja programu
Działaj Lokalnie. Po nich trzej eksperci reprezentujący ODL poprowadzili prezentacje
zakończone sesjami pytań od uczestników:
•

Barbara Margol – Filantropia po Nidzicku (Nidzicki Fundusz Lokalny).

•

Paweł Werbowy – Współpraca z Biznesem (Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu).

•

Andrzej Tuszyński – Dobre praktyki z zakresu nawiązywania i podtrzymywania
lokalnych partnerstw i współpracy (Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w
Radomiu).

Drugiego dnia szkolenia uczestnicy przy wsparciu ekspertki Iwony Olkowicz stworzyli
pomysły na projekty do konkursu na małe granty. Warsztat podzielony był na trzy części:
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1. Generowanie pomysłów i dobieranie się w pary projektowe.
2. Praca nad projektem.
3. Omówienie pierwszych planów, dopracowanie pomysłów i roli ODL.
Rezultat:
1. Wzrost wiedzy uczestników z zakresu rozwoju lokalnej filantropii.
2. Wymiana doświadczeń pomiędzy lokalnymi organizacjami filantropijnymi z Ukrainy
i Ośrodkami Działaj Lokalnie.
3. Opracowanie koncepcji projektów, które wezmą udział w konkursie na małe granty.

Konkurs na małe granty
Cel:
Celem projektów było podjęcie działań ukierunkowanych na wzmocnienie pozycji organizacji
ukraińskiej w społeczności lokalnej oraz promowanie lokalnej filantropii i wartości będących
podstawą dobra wspólnego, bazujące na doświadczeniach ODL.
Wysokość grantów: 3 x 16 000 zł
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.XII.2016 r.
Realizacja projektów: 01.II.2017 – 30.VI.2017
Rezultat:
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Decyzją Komisji 3 wnioski otrzymały granty w wysokości 16 tys. zł:
•

Stowarzyszenie Czajnia i Alians Dobrych Spraw (Альянс Добрих Справ), projekt:
Regranting w Wasylkowie,

•

Stowarzyszenie

Lokalna

Grupa

Działania

„Kraina

Łęgów

Odrzańskich”

i

Stowarzyszenie krajoznawców Jaworowszczyzny "Gostynets”, projekt: Partnerstwo
trójsektorowe fundamentem demokracji i rozwoju,
•

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i Fundacja Czerwonogród (Фундація
розвитку Червонограда), projekt: Narzędzia badań kapitału społecznego dla
Ukrainy.
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DOBRE PRAKTYKI - wspólne projekty zorganizowane przez ODL i organizacje z
Ukrainy
Regranting w Wasylkowie
Ośrodek Działaj Lokalnie: Stowarzyszenie Czajnia
Partner z Ukrainy: Alians Dobrych Spraw (Альянс Добрих Справ)

Jakie doświadczenia płynące z realizacji Programu „Działaj Lokalnie” zostały wykorzystane i
przekazane w ramach projektu?
Budowanie lokalnego partnerstwa trójsektorowego oraz organizacja lokalnego konkursu
grantowego z wykorzystaniem mechanizmu regrantingu.

Cel projektu
Przygotowanie organizacji Alians Dobrych Spraw do pełnienia roli Ośrodka Działaj Lokalnie
poprzez wsparcie jej w przeprowadzeniu lokalnego konkursu grantowego.

Kontekst
Stowarzyszenie Czajnia w listopadzie 2016 r. odbyło wizytę studyjną na Ukrainię, podczas
której dokonana została diagnoza potencjału Aliansu Dobrych Spraw oraz jego otoczenia pod
kątem możliwości wdrażania rozwiązań znanych z programu Działaj Lokalnie. Partnerzy
ocenili, że w Wasylkowie możliwe jest przeprowadzenie pilotażowego lokalnego konkursu
grantowego z wykorzystaniem mechanizmu regrantingu. Podczas wizyty udało im się także
zebrać deklaracje od przedstawicieli trzech sektorów: administracji, biznesu i pozarządowego
dotyczące przekazania przez nie po 30 tys. UAH na organizację konkursu grantowego.

Przebieg projektu
W ramach projektu podjęto następujące działania:
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1. Organizacja wizyt studyjnych.
2. Pozyskanie środków na organizację konkursu grantowego – 90 tys. UAH (2/3
środków) od przedstawicieli trzech sektorów: administracji, biznesu i pozarządowego.
3. Opracowanie dokumentacji lokalnego konkursu grantowego - regulamin, wniosek
aplikacyjny, sprawozdanie.
4. Utworzenie komisji grantowej, w skład której wchodzą przedstawiciele trzech
sektorów.
5. Przeprowadzenie lokalnego konkursu grantowego. Kampania promocyjna konkursu
była prowadzona poprzez stronę www http://adsvasylkiv.com.ua/ oraz inne działania
takie jak: wywiad w telewizji, reklamy na billboardach, telebimach oraz działania
prowadzone na portalach społecznościowych.
W ramach konkursu grantowego dofinansowano następujące projekty:


Plac zabaw dla dzieci. Wysokość grantu – 10687 hrn. Istotą projektu był zakup i
instalacja placu zabaw przy bloku mieszkalnym.



Sztuka i sport drogą do kulturowej przyszłości. Wysokość grantu – 10630 hrn.
Istotą projektu było namalowanie muralu, który rozwinie zainteresowanie
nowoczesną sztuką oraz ozdobi miasto.



Ośrodek Gagarina – Aleja Sakur. Wysokość grantu – 9903 hrn. Istotą projektu było
stworzenie w Centrum Wasylkowa alei Sakur, w związku z obchodzonym rokiem
Japonii na Ukrainie.



Poprawa stanu ekologicznego obszarów intensywnego rozwoju budownictwa
mieszkaniowego Stuhna poprzez eliminację domowych i przemysłowych ścieków
w rzece Stugna oraz oczyszczenie jej koryta. Wysokość grantu – 10286 hrn. Istotą
projektu było oczyszczenie rzeki przez grupę inicjatywną oraz wolontariuszy.



Bezpieczna przyszłość Wasylkowa: profilaktyka HIV/ AIDS, wirusowe zapalenie
wątroby typu B, C i przeciwdziałanie narkomanii, poprzez kampanię informacyjną
wśród młodzieży w wieku 14-18 lat. Istotą projektu było rozpowszechnianie
ostrzeżeń na temat chorób jakie są skutkami narkomanii oraz profilaktyka
uzależnień. Środki w ramach projektu przeznaczone zostały na m.in. konsultacje i
szkolenia. Wysokość grantu – 11000 hrn.



Terytorium światła (Festiwal zdrowia). Wysokość grantu – 12061 hrn. Istotą
projektu była organizacja festiwalu zdrowia dla całych rodzin.
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Rowerem do szkoły. Wysokość grantu – 13645 hrn. Istotą projektu było
stworzenie stojaków rowerowych przy szkołach w Wasylkowie oraz nauka
młodzieży zasad poruszania się rowerem w ruchu drogowym.



Odblaskowe bransoletki. Wysokość grantu – 11887 hrn. Celem projektu było
zwiększenie bezpieczeństwa uczniów szkół podstawowych. W ramach projektu
zakupione zostały bransoletki odblaskowe dla wszystkich uczniów 5 klas w
Wasylkowie.

Dodatkowo, partnerom udało się:
1. Zorganizować w Wasylkowie konferencję upowszechniającą polskie doświadczenia w
zakresie współpracy pomiędzy jst a ngo. W ramach konferencji przedstawiono informacje na
temat form współpracy pomiędzy jst a ngo oraz szczegółowo omówiono dwa instrumenty:
regranting oraz budżet obywatelski. W konferencji udział wzięła delegacja z Tomaszowa
Lubelskiego z Burmistrzem Miasta na czele, a o ww. instrumentach opowiadały osoby
bezpośrednio za nie odpowiedzialne w urzędzie miasta.

2. Doprowadzić do podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Tomaszowem Lubelskim i
Wasylkowem. Co ważne, dla Wasylkowa jest to pierwsze zagraniczne partnerstwo, co
dodatkowo podnosi rangę organizacji Aliansu Dobrych Spraw, która doprowadziła do takiego
wydarzenia.

Rezultaty projektu
Rezultaty ilościowe:


Opracowanie dokumentacji lokalnego konkursu grantowego.



Pozyskanie 2/3 środków finansowych na poziomie lokalnym na realizację konkursu
grantowego.



Przeprowadzenie pilotażu konkursu grantowego na poziomie lokalnym.



Organizacja dwóch wizyt studyjnych.



Utworzenie strony www.



Podpisanie umowy partnerskiej między Tomaszowem Lubelskim i Wasylkowem.



Podpisanie umowy partnerskiej na dalszą współpracę między Stowarzyszeniem Czajnia i
Aliansem Dobrych Spraw.
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Rezultaty jakościowe:


Podniesienie kompetencji zespołu Aliansu Dobrych Spraw z zakresu prowadzenia działań
fundraisingowych, promocyjnych i animacyjnych, a także regrantingu i budowania lokalnych
partnerstw.



Wzmocnienie pozycji Aliansu Dobrych Spraw w społeczności lokalnej, dzięki nawiązaniu przez
Alians partnerstw z administracją i partnerami biznesowymi oraz – w efekcie tych działań –
dzięki przeprowadzeniu lokalnego konkursu grantowego, wpierającego lokalne inicjatywy
społeczne.

Jacy partnerzy byli szczególnie pomocni w realizacji projektu?
W ramach realizacji projektu poza Aliansem Dobrych Spraw, który był więcej niż partnerem
kluczowym, partnerami okazały się samorządy. Zarówno te ze strony polskiej jak i ukraińskiej
włączyły się w realizację projektu, a także nawiązały relacje pomiędzy sobą. Dodatkowo
udało się pozyskać partnerów:


Mer Miasta Wasylkowa: Сабадаш Володимир Іванович – wspierał projekt
finansowo i niefinansowo poprzez udział w wizytach studyjnych, a także przy
organizacji wizyty studyjnej dla polskich przedstawicieli.



Urząd Miasta Tomaszów Lubelski – wspierał projekt poprzez udział burmistrza w
wizycie studyjnej do Wasylkowa.



lokalnych przedsiębiorców, którzy wsparli projekt finansowo: Неділько Микола,
Крижанівский Сергій, Кушніренко Олександр, Романюк Віктор.

Dodatkowo, partnerzy wspierali projekt poprzez udział w komisji grantowej, druk materiałów
promocyjnych, obsługę medialną (m.in. relacji "na żywo" z podpisania umowy partnerskiej w
Tomaszowie pomiędzy miastami). Jeden z przedsiębiorców wspierał również realizację
projektu poprzez pełnienie funkcji tłumacza podczas wizyty studyjnej.
Podsumowanie
Niniejszy projekt był w Wasylkowie pierwszym tak dużym przedsięwzięciem aktywizującym
społeczność lokalną i zakładającym współpracę trójsektorową. Alians Dobrych Spraw dzięki
realizacji lokalnego konkursu grantowego wzmocnił swoją pozycję w społeczności lokalnej,
stając się wiarygodnym partnerem dla administracji publicznej i innych aktorów życia
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społecznego. Członkowie organizacji wzmocnili swoje kompetencje w zakresie prowadzenia
działań fundraisingowych, promocyjnych i animacyjnych. Chcą je w dalszym ciągu rozwijać,
aby w przyszłości móc służyć innym organizacjom ekspercką radą w zakresie regrantingu i
budowania lokalnych partnerstw.
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Partnerstwo trójsektorowe fundamentem demokracji i rozwoju
Ośrodek Działaj Lokalnie: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów
Odrzańskich”
Partner z Ukrainy: Stowarzyszenie Krajoznawców Jaworowszczyzny "Gostynets"

Jakie doświadczenia płynące z realizacji Programu „Działaj Lokalnie” zostały wykorzystane i
przekazane w ramach projektu?
Tworzenie lokalnych partnerstw trójsektorowych oraz prowadzenie lokalnego konkursu
grantowego dla organizacji pozarządowych.

Cel projektu
Zainicjowanie partnerstwa trójsektorowego w pow. Jaworów, obwód Lwowski na bazie
doświadczeń Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” oraz
opracowanie strategii budowania partnerstwa zakładającego współpracę liderów sektora
publicznego, społecznego i gospodarczego.

Kontekst
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” (LGD KŁO) jest
organizacją posiadającą bogate, 15-letnie doświadczenie w budowaniu lokalnych partnerstw
na rzecz wspierania dobra wspólnego. Wśród jego członków znajdują się przedstawiciele
różnych środowisk z terenu doliny Odry, których jednoczy wspólny cel, jakim jest
zrównoważony rozwój obszarów wiejskich regionu Krainy Łęgów Odrzańskich (tj. gmin
położonych na Szlaku Odry pomiędzy Brzegiem Dolnym a Głogowem). Działania
stowarzyszenia wspierane są przez lokalne instytucje pozarządowe, samorządy, biznes oraz
media.
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W ramach projektu partnerskiego LGD KŁO postanowiła podzielić się tymi doświadczeniami
ze Stowarzyszeniem Krajoznawców Jaworowszczyzny "Gostynets", mającym podobny profil
działania, działającym w rejonie Nowojaworowskim w województwie lwowskim (123 300
mieszkańców) w mieście Nowojaworowsk, zamieszkanym przez 26 tys. mieszkańców. Jest to
obszar porównywalny z liczbą mieszkańców LGD Kraina Łęgów Odrzańskich. Stowarzyszenie
skupia wokół siebie lokalnych liderów i działaczy w tym związanych z samorządem lokalnym.
Dużą siłą napędową stowarzyszenia jest środowisko nauczycielskie, które wdraża lokalne
projekty. Jest ono naturalnym liderem partnerstwa.
Z uwagi na fakt, że budowanie partnerstwa jest procesem czasochłonnym i niemożliwym do
wykonania w czasie trwania kilkumiesięcznego projektu, partnerzy postanowili skupić się na
dokonaniu diagnozy potrzeb organizacji ukraińskiej i przygotowaniu strategii budowania
partnerstwa, która będzie mogła zostać wdrożona w przyszłości.

Przebieg projektu
W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:
1. Wizyta Stowarzyszenia LGD KŁO na Ukrainie
Wizyta odbyła się w dn. 16-18 marca 2017. Miała dwa główne cele: zdiagnozowanie obszaru
planowanego partnerstwa poprzez spotkanie z przedstawicielami władzy i biznesu, a także
zapoznanie LGD KŁO z doświadczeniem organizacji Stowarzyszenie krajoznawców
Jaworowszczyzny "Gostynets". W spotkaniach uczestniczyli m.in. burmistrz miasta Василь
Муравель, przewodniczący rady powiatowej Іван Карпа oraz radny powiatowy Ростислав
Канус. Odbyły się również warsztaty i prezentacje, m.in. Oksany Rudej z ISAR Ednannia nt.
wagi zmian dokonujących się w społeczeństwie ukraińskim dla przyszłości lokalnych
organizacji filantropijnych, prezesa LGD KŁO Rafała Plezi i członka zarządu Stowarzyszenia
LGD KŁO Jarosława Paczkowskiego nt. programu Działaj Lokalnie.

2. Wizyta partnerów z Ukrainy w Polsce
Wizyta odbyła się w dn. 08-10.06.2017 r. Jej głównym celem było zapoznanie delegacji z
Ukrainy doświadczeniami LGD KŁO związanymi z szeroko rozumianym rozwojem lokalnym,
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animacją i aktywizacją społeczną oraz współpracą międzysektorową. Poruszone zostały takie
zagadnienia jak:
 Partnerstwo od podstaw - zapoznanie uczestników z historią partnerstwa KŁO,
poznanie struktury organizacyjnej i głównych programów partnerstwa, spotkania z
twórcami partnerstwa i partnerami z różnych sektorów.
 Regranting szansą na rozwój społeczeństwa obywatelskiego – pokazanie działalności
programów grantowych Funduszu Partnerstwa: Działaj Lokalnie, Leader, Aktywni dla
Ziemi Średzkiej, Mała Architektura Duża Sprawa – organizacja, realizacja, efekty i
znaczenie dla lokalnej społeczności, pokazanie zrealizowanych projektów.
 Turystyka szansą dla regionu - Dolnośląski Szlak Ekomuzeów.
 Marka lokalna dźwignią rozwoju – zaprezentowanie produktów lokalnych, spotkanie z
rękodzielnikami z Forum Rękodzielniczego KŁO.

3. Opracowanie strategii budowania partnerstwa
Prace nad strategią budowania partnerstwa prowadzone były podczas wizyt partnerów oraz
podczas spotkań organizowanych online.
Strategia zakłada budowę partnerstwa oraz utworzenie niewielkiego funduszu bazującego na
modelu Programu Mała Architektura Duża Sprawa, realizowanego przez LGD KŁO. Partnerzy
z Ukrainy będą kontaktować się z lokalnymi firmami, aby wspólnie stworzyć program dla
odnowy miejscowości.
Główne cele strategii to:
1. Zintegrowanie partnerów powiatu nowojaworowskiego do współpracy na rzecz
zrównoważonego rozwoju obszaru i angażowania mieszkańców do tworzenia
wspólnego dobra. Zadania do zrealizowania:


Identyfikacja potencjalnych partnerów.



Przedstawienie idei partnerstwa.



Opracowanie treści porozumienia partnerskiego.



Formalne podpisanie porozumienia partnerskiego.



Opracowanie planów szczegółowych partnerstwa, w tym weryfikacja celów.



Przystąpienie do krajowej sieci grup partnerskich, jeśli taka istnieje.
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2. Stworzenie i wdrożenie narzędzi rozwoju partnerstwa oraz stałe ich udoskonalenie
dla zwiększania efektywności. Zadania do zrealizowania:


Wybór modelu działania programu grantowego Działaj Lokalnie – Start.



Identyfikacja potencjalnych partnerów biznesowych i/lub samorządowych do
współpracy z partnerstwem.



Opracowanie zarysu programu dotacyjnego.



Zainteresowanie potencjalnych partnerów/sponsorów do współpracy.



Opracowanie dokumentacji programu dotacyjnego Działaj Lokalnie – Start.



Ogłoszenie konkursu grantowego.



Realizacja programu Działaj Lokalnie – Start.



Ewaluacja wspólnie z LGD KŁO oraz z ISAR Ednannia.



Modyfikacja programu I/lub wdrożenie nowych programów dotacyjnych.



Przystąpienie do krajowej sieci współpracy organizacji regrantingowych.

3. Rozwój

powiatu

nowojaworowskiego

w

zakresie

aktywności

społecznej,

turystyki, rekreacji i odnowy wsi w oparciu o dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe
regionu, w tym również dbałość i zachowanie dziedzictwa. Zadania do zrealizowania:


Szczegółowa diagnoza potrzeb partnerów i mieszkańców obszaru.



Wyznaczenie szczegółowych celów dla partnerstwa na potrzeby realizacji projektu
lub projektów partnerskich. Identyfikacja obszarów działalności partnerstwa i
ewentualne utworzenie grup roboczych i/ lub podział zadań.



Opracowanie wspólnego projektu zgodnego z potrzebami partnerstwa i niniejszej
strategii.



Zidentyfikowano źródeł finansowania i pozyskanie środków.



Realizacja projektu/ów



Monitoring i ewaluacja.



Kontynuacja działań realizujących cele partnerstwa.



Promocja i public relations działalności partnerstwa.

W strategii zdefiniowane zostały również główne zasady, którymi powinno kierować
się partnerstwo:
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Otwartość na wszystkich partnerów działających na terenie powiatu. Każdy może
przystąpić do partnerstwa na zasadach przyjętych przez grupę.



Równość wszystkich partnerów. Głos każdego partnera jest tak samo ważny.



Apolityczność w partnerstwie. Grupa partnerska realizuje swoje cele, jest nastawiona
na ich realizację. Grupa nie reprezentuje poglądów partii politycznych i działa dla
ogółu społeczeństwa.



Odpowiedzialność partnerów, którzy dzieła się wspólnymi efektami i sukcesami. Ta
sama zasada dotyczy strat i porażek.



Aktywność partnerów, którzy wspólnie realizują strategie grupy i każdy wkłada do
strategii zgodnie z swoimi możliwościami swoje dobra intelektualne, techniczne,
logistyczne finansowe.



Integracja partnerów, czyli wspólne działanie, włączanie partnerów do działań.
Tworzenie spotkań i akcji poznawczych.



Reprezentatywność – każdy sektor jest reprezentowany przez liczbę podmiotów
adekwatną do liczby podmiotów działających w regionie. Żaden z sektorów nie ma
więcej niż 50% głosów.



Przejrzystość i transparentność partnerstwa. Wszystkie działania partnerstwa, w tym
lidera są jawne i każdy z partnerów ma równy dostęp do informacji.

Do partnerstwa zostaną zaproszone lokalne osoby prawne i jednostki ze zdolnością prawną z
trzech sektorów:


Sektor publiczny: powiat, miasto, gminy wiejskie, agencje państwowe, biblioteki,
ośrodki kultury, itp.



Sektor społeczny: stowarzyszenia, fundacje, organizacje sportowe, itp.



Sektor gospodarczy: przedsiębiorstwa, działalności gospodarcze osób prywatnych itp.

Możliwość udziału grup nieformalnych jest do ustalenia.
Dla partnerstwa zostanie zaprojektowany również proces monitoringu i ewaluacji.
Prace nad budową partnerstwa i zaangażowaniem partnerów do programu grantowego
Działaj Lokalnie – Start będą realizowane w II połowie 2017 r., natomiast program grantowy
planowo ma wystartować w roku 2018.
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Rezultaty projektu


2 przeprowadzone wizyty studyjne, udział 7 przedstawicieli i partnerstwa KŁO na
Ukrainie, udział 8 przedstawicieli organizacji partnerskiej z Ukrainy.



Podniesienie wiedzy partnerów z Ukrainy z zakresu budowania współpracy
międzysektorowej.



Wymiana doświadczeń.



Rozpoczęcie prac nad budowaniem strategii budowania grupy partnerskiej.



Wstępne opracowanie dokumentacji programu Działaj lokalnie – Start.



Podpisana umowa o dalszej współpracy pomiędzy LGD KŁO a Stowarzyszeniem
„Gościniec”.

Jacy partnerzy byli szczególnie pomocni w realizacji projektu?
Członkowie partnerstwa LGD KŁO:
 firmy wspierające realizację lokalnych programów grantowych, które przedstawiły
motywy swojego zaangażowania oraz jego efekty i korzyści z niego płynące.
 samorządy gminne, których przedstawiciele przedstawili realizowany w Środzie Śląskiej
program „Aktywni Ziemi Średzkiej” (został on wdrożony na modelu Działaj Lokalnie
oraz programu dotacyjnego holenderskiej fundacji KNHM „Sami sobie”) jako przykład
wsparcia inicjatyw lokalnych przez samorząd (wsparcia niefinansowego i rzeczowego
w oparciu o możliwość rozwiązania tzw. „inicjatywy lokalnej”). Ponadto, burmistrz
Ścinawy przedstawił realizację rozwoju turystyki i rekreacji i infrastruktury publicznej
w oparciu o długoterminowe planowanie i wykorzystanie środków unijnych.
 przedstawiciele ekomuzeów w Godzięcinie i Dziewinie, którzy opowiedzieli o rozwoju
swoich wsi, o sołeckich strategiach rozwoju, realizacji małych inicjatyw przy
zaangażowaniu mieszkańców, a także zaprezentowali funkcjonowanie ekomuzeów.
 przedstawiciele organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie Mieszkańców Godzięcina,
Fundacja Edusilesia, Stowarzyszenie Aktywy Dziewin, Stowarzyszenie Jezierzyca z
liderką Wandą Hańską, a także rękodzielnicy.
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Podsumowanie
Dzięki realizacji projektu Stowarzyszenie Krajoznawców Jaworowszczyzny "Gostynets"
zyskało wiedzę z zakresu budowania lokalnych partnerstw, nawiązało współpracę z
przedstawicielami lokalnych władz i biznesu oraz wspólnie z partnerem z Polski wypracowało
strategię budowy stabilnego partnerstwa.
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Narzędzia badań kapitału społecznego dla Ukrainy
Ośrodek Działaj Lokalnie: Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Partner z Ukrainy: Fundacja Czerwonogród (Фундація розвитку Червонограда)

Jakie doświadczenia płynące z realizacji Programu „Działaj Lokalnie” zostały wykorzystane i
przekazane w ramach projektu?
Wykorzystanie pakietu narzędzi BOX – narzędzi badania oddziaływania na kapitał społeczny.

Cel projektu
Dostosowanie, przetłumaczenie na język ukraiński i wprowadzenie 4 narzędzi badawczych
BOX dla lokalnych organizacji pozarządowych na Ukrainie.

Kontekst
Zestaw narzędzi BOX powstał z inspiracji i na zlecenie Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności, która od lat na różne sposoby wspiera działania organizacji pozarządowych w
Polsce. Narzędzia zostały opracowane przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych –
Stocznia, przy aktywnym udziale lokalnych organizacji pozarządowych, m.in. Funduszu
Lokalnego Ziemi Biłgorajskiej. Zestaw został opracowany w taki sposób, aby lokalne
organizacje pozarządowe mogły samodzielnie prowadzić badania zmierzające do: diagnozy
miejsc, w których działają, poznania lokalnej społeczności, uzyskania wiedzy niezbędnej do
prowadzenia działań społecznych, mierzenia efektów swoich działań oraz – w efekcie – do
profesjonalizacji działań.
Dzięki realizacji projektu „Narzędzia badań kapitału społecznego dla Ukrainy”, Fundacja
Czerwonogród dowiedziała się m.in., jak badać kapitał społeczny różnymi technikami, jakie
wnioski wyciągać z badań, tak by budować rzetelne plany strategiczne dla organizacji, a także
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jak prowadzić ewaluację badań. Przetłumaczone na język ukraiński narzędzia są obecnie
promowane wśród innych organizacji z Ukrainy.

Przebieg projektu
1. Powołanie zespołu polsko-ukraińskiego
W skład zespołu weszli przedstawiciele Fundacji FLZB, Fundacji Czerwonogród oraz Fundacji
Ednannia.

2. Analiza narzędzi BOX
W ramach tego działania zespół przeanalizował, jakie narzędzia można zastosować na
Ukrainie, jakie należy zmienić/ i/lub dostosować, a jakie nie będą miały większego znaczenia
czy przydatności dla ukraińskich organizacji. Do wyboru było 6 narzędzi badawczych:
 analiza danych zastanych,
 quiz,
 spacer badawczy,
 wywiady z lokalnymi liderami,
 sondaż,
 wywiady z mieszkańcami.
Dwie ostatnie metody zostały odrzucone głównie dlatego, że społeczeństwo ukraińskie
bardzo niechętnie bierze udział w przypadkowych badaniach na ulicy, czy przez telefon.
Wynika to z niskiego zaufania do ankieterów, wynikającego z przeszłej oraz obecnej sytuacji
społeczno-gospodarczej Ukrainy. Z doświadczeń ukraińskich organizacji wynika, że wyniki
otrzymane ze stosowania tej metody są bardzo niskiej jakości, co wynika z podawania
nieprawdy lub unikania podania konkretnych faktów/opinii przez ankietowanych. Dlatego
też decyzją zespołu projektowego wybrane zostały cztery narzędzia, które postanowiono
przetestować na Ukrainie.
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3. Przygotowanie narzędzi BOX
W ramach tego działania dopracowane merytorycznie i graficznie zostały 4 narzędzia BOX,
tj.:
 analiza danych zastanych,
 quiz,
 spacer badawczy,
 wywiady z lokalnymi liderami,

4. Testowanie
Testowanie odbyło się w Czerwonogradzie. Z uwagi na to, że Fundacja Czerwonogród chce
oddać do użytku trzy miejskie świetlice, badanie było prowadzone pod kontem ich
zagospodarowania. W ramach tego działania odbył się wyjazd przedstawicieli Fundacji FLZB
do partnera w Czerwonogradzie (26-27/05/2017r.) w celu wsparcia merytorycznego podczas
przeprowadzania badań z użyciem narzędzi BOX. Wsparcie polegało na przeprowadzeniu
przykładowego wywiadu z lokalnym liderem oraz przeprowadzeniem przykładowego spaceru
badawczego. Następnie dużym wyzwaniem dla Fundacji było spisanie wyników badania oraz
wyciągnięcie wniosków.

5. Podsumowanie badań
Zespół projektowy podsumował wyniki oraz opracował wnioski i rekomendacje dla Fundacji
Czerwonogród. Po przeprowadzeniu 10 wywiadów z lokalnymi liderami oraz 4 spacerów
badawczych, a także na podstawie analizy danych zastanych i 19 quizów stwierdzono, że
potencjał kapitału społecznego jest dość niski w porównaniu do analogicznych badań w
Biłgoraju. Należy jednak pamiętać, że w Biłgoraju działalność organizacji społecznych jest
bardzo powszechna. Pomimo słabego wyniku stwierdzono, że istnieje potencjał rozwojowy.
Badania przeprowadzono pod kątem wykorzystania trzech lokalnych świetlic przekazanych
przez miasto. Ponieważ świetlice zlokalizowane są na osiedlach bloków mieszkalnych, gdzie
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mieszka dość duża liczba dzieci i młodzieży w porównaniu do innych części miasta, z badań
wyciągnięto następujące wnioski:


dobrą decyzją było przeznaczenie świetlic na działania dla dzieci i młodzieży,



w świetlicach należy podjąć w pierwszej kolejności działania wspomagające edukację
(korepetycje, dodatkowe lekcje, ciekawe zajęcia edukacyjne, w tym nauka języka
polskiego przez zabawę we współpracy z Domem Polskim w Czerwonogradzie),



należy podjąć działania animacyjno – kulturalne dla młodzieży z Czerwonogradu.
Dobrze byłoby skupić się na projektach kulturalnych angażujących młodzież, tzn.:
malowanie murali/graffiti, wykonywanie drobnych elementów architektury przy
świetlicach (np. nietypowe ławeczki), a także prób zespołów muzycznych, etc,



warto podjąć próby pozyskiwania środków na konkursy kulturalne dla młodzieży.

6. Promocja narzędzi BOX na Ukrainie
W ramach tego działania opracowane narzędzia zostały drogą e-mail przesłane z pomocą
Fundacji Czerwonograd i ISAR Ednania do 9 lokalnych organizacji pozarządowych na Ukrainie
uczestniczących w programie Global Challenges Local Solutions.

Rezultaty projektu
Rezultaty ilościowe:


dostosowanie merytoryczne i przetłumaczenie 4 narzędzi BOX,



dostosowanie i przetłumaczenie szablonów raportów z badań,



przetestowanie i przygotowanie raportu badań Fundacji Czerwonogród.

Rezultaty jakościowe:


wzmocnienie procesu decyzyjnego Fundacji Czerwonogród dzięki danym dostarczonym
w ramach badań,
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nawiązanie współpracy pomiędzy organizacjami, co znacznie wpływa na wizerunek
fundacji w lokalnych społecznościach,



nabycie nowej wiedzy i doświadczeń poprzez wzajemną prezentację działań,
rozwiązanych problemów, pomysłów i dorobku obydwu organizacji.

Podsumowanie
W ramach projektu Fundacja Czerwonogród nie tylko dowiedziała się, w jaki sposób może
badać kapitał społeczny różnymi technikami, ale także miała okazję sprawdzenia tej wiedzy
w praktyce, prowadząc badania dotyczące tego, jak najlepiej wykorzystać potencjał trzech
miejskich świetlic, które niedawno oddała do użytku.
Organizacje z Ukrainy otrzymały przetłumaczone i przetestowane narzędzia badawcze, a
Fundacja FLZB cenne wskazówki do badań lokalnego kapitału społecznego (np.: warto dobrze
przeanalizować i dobrać respondentów do badań, badania należy przeprowadzać planując
treść, którą chce się uzyskać, ale również pozostawić miejsce na pytania, które mogą
przynieść zupełnie nowe spojrzenie na inne lokalne problemy, potrzeby, szanse czy
zagrożenia).
Dla Fundacji FLZB najważniejszą korzyścią – rezultatem projektu – jest nawiązanie trwałej
współpracy z Ukraińskimi organizacjami, która do tej pory nie istniała. Projekt pozwolił
Fundacji FLZB zbudować trwałe partnerstwo, które będzie mogło wspólnie wnioskować i
realizować kolejne polsko - ukraińskie projekty.
Kolejnym z rezultatów projektu jest fakt, iż organizacje planują kontynuację współpracy.
Fundacja FLZB otrzymała kolejny grant na organizację forum i wizytę ukraińskiego partnera w
Biłgoraju w sierpniu br. Podczas spotkania Fundacja FLZB będzie chciała zademonstrować
partnerowi ukraińskiemu, jak wiele można zrobić dzięki lokalnym działaniom i jak zmieniać
lokalną rzeczywistość swojego miasta.
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PODSUMOWANIE
Projekt pilotażowy Global Challenges Local Solutions okazał się sukcesem, wszystkie
zaplanowane działania zostały zrealizowane. Oprócz zamierzonych rezultatów udało się m.in.
zainteresować tematyką nowych partnerów, a także podpisać umowę partnerską pomiędzy
Tomaszowem Lubelskim a Wasylkowem na Ukrainie.
Jednym z działań przeprowadzonych w ramach projektu było badanie typu "feasibility
study", w ramach którego przeprowadzona została analiza potencjału i możliwości
stworzenia sieci organizacji Ośrodków Działaj Lokalnie na Ukrainie. Najważniejsze wnioski
płynące z badania są następujące:


ISAR Ednannia posiada wystarczający potencjał organizacyjny do pełnienia roli
organizacji parasolowej i koordynatora sieci lokalnych organizacji filantropijnych
na Ukrainie. Od ponad 20 lat promuje i wspiera rozwój inicjatyw filantropijnych,
posiada również doświadczenie we współpracy z funduszami lokalnymi, zdobyte
dzięki

prowadzeniu

programu

School

for

Community

Foundations,

współfinansowanego ze środków CS Mott Foundation.


Ukraińskie organizacje pozarządowe posiadają wystarczający potencjał do
tworzenia i rozwijania sieci lokalnych organizacji filantropijnych w małych i
średnich społecznościach na Ukrainie. Organizacje biorące udział w badaniu
posiadają bogate doświadczenie we współpracy z innymi organizacjami i w
podejmowaniu prób zawiązywania lokalnych partnerstw na rzecz dobra
wspólnego.



Istnieje zainteresowanie ze strony różnorodnych partnerów społecznych (m.in.
władz, przedstawicieli NGO i instytucji) pomysłem utworzenia i rozwijania sieci
lokalnych organizacji filantropijnych na Ukrainie. W ostatnich latach na Ukrainie
obserwowany jest wzrost liczby działań filantropijnych, będących w szczególności
odpowiedzią na obecną trudną sytuację społeczno-ekonomiczną. W działania te
angażują się nie tylko organizacje pozarządowe, ale również inni aktorzy życia
społecznego: władze, firmy i instytucje. Jakkolwiek, dużym wyzwaniem jest
obecnie wypracowanie kultury współpracy – polskie doświadczenia w tym zakresie
są dla Ukrainy szczególnie ważne.
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Organizacje pozarządowe, władze i sektor biznesu mają wystarczający potencjał i
doświadczenia do współpracy. Są miejsca, w których współpraca przebiega w
sposób owocny, chociaż – jak zostało zaznaczone powyżej – obserwowane jest
duże zapotrzebowanie na wypracowanie dobrych jakościowo standardów
współpracy. Szczególnie teraz, kiedy reforma decentralizacji na Ukrainie kładzie
duży nacisk na zawiązywanie partnerstw trójsektorowych działających na rzecz
dobra wspólnego, które będą wspierały rozwój lokalnych społeczności.



Potencjalne zasoby finansowe, ludzkie i instytucjonalne, z których mogą korzystać
organizacje zrzeszone w sieci lokalnych organizacji filantropijnych na Ukrainie
mogą być dostępne dzięki zastosowaniu skutecznych metod fundrisingowych i
aktywizujących. Bardzo ważnym aspektem jest właśnie edukacja ukraińskich
organizacji filantropijnych z tego zakresu.

Wnioski płynące z badania są dowodem na zasadność zaplanowanej kontynuacji projektu.

***
Wdrażany w latach 2016-2017 projekt Global Challenges Local Solutions dla Ukrainy był
projektem pilotażowym. Wśród organizacji biorących udział w projekcie widać duże
zainteresowanie kolejnymi etapami współpracy. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce wraz
z ISAR Ednannia na bazie wniosków płynących z realizacji projektu chce się podjąć jego
kontynuacji w zmienionej, rozszerzonej formule, koncentrując się nie tylko na budowie
zalążka sieci organizacji i wymianie doświadczeń między ODL a ukraińskimi NGO, ale na
rozpoczęciu budowy trwałej sieci ODL na Ukrainie. Doświadczenia polskie pokazały, że
wymaga to długoletniego planu, dlatego ARFP i ISAR Ednannia opracowały wstępną wizję
rozwoju projektu na najbliższe pięć lat.
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