SPRAWOZDANIE 2019
AKTYWIZACJA
DZIEDZICTWO KULTUROWE I HISTORYCZNE
EDUKACJA
KAMPANIA #KTOTYJESTEŚ
KULTURA
MEDIA
POMOC CHARYTATYWNA
STYPENDIA
RAPORT FUNDACJI "POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE"

WYZWANIA
ROKU 2019
Rok 2019 był dla Fundacji znaczący
z kilku powodów. Utrzymane i
rozwijane były kluczowe projekty z
poprzednich lat, takie jak: „Bon
Pierwszaka”, „Spotkania na Pokuciu”,
Wileńska Akademia Biznesu,
kampania #KtoTyJesteś, turniej
wiedzy historycznej Historiada, akcja
„Repatriacja krok po kroku”, zjazd
Federacji Polskich Mediów na
Wschodzie i szkolenia dziennikarzy,
renowacje polskich kwater
wojskowych na Białorusi i Litwie oraz
wiele innych.
Nie był to jednak tylko rok
kontynuacji – zrealizowano szereg
nowych inicjatyw, w tym:
Międzynarodowe Spotkania Młodych
wraz z wręczeniem nagród Fundacji
dla Zasłużonych Polaków na
Wschodzie, pilotażowy program
„Polska Jest w Tobie”,

wystawy „Szwajcar w Wilnie” oraz
multimedialna „Ostatni świadkowie.
Portrety bohaterów II wojny
światowej”, wydukowano i
udostępniono „Śpiewnik pieśni
patriotycznych”.

W minionym roku
Fundacja
rozdysponowała
ponad ok. 36,5 mln zł
na wieloaspektowe
wsparcie Polaków
mieszkających poza
granicami kraju
Projekty o tematyce patriotycznej
zrealizowane w 2019 roku stanowią
naturalne połączenie wielkich
historycznych rocznic –
obchodzonego w 2018 roku stulecia
odzyskania Niepodległości i
nadchodzącej w 2020 roku setnej
rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920
roku.

BUDŻET FUNDACJI
Budżet Fundacji w roku 2019 ze względu na źródło finansowania, w zł*
Senat RP
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*rozliczany w cyklu styczeń-grudzień danego roku bez możliwości alokacji środków na kolejny rok kalendarzowy

LICZBA
PROJEKTÓW

5%
wzrostu w porównaniu
z rokiem 2018

Procentowa zmiana w liczbie
projektów dofinansowanych przez
Fundację w ramach dotacji Senatu RP,
okres - lata 2018-2019

OBSZARY - BUDŻETY
Budżet Fundacji w roku 2019 z podziałem na obszary działalności na przykładzie
dotacji z Senatu RP, w zł
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W ramach projektu „Media Plus” w 2019 r.
Fundacja wsparła bieżącą działalność
polskich redakcji wydających gazety i
czasopisma, tworzących programy radiowe i
telewizyjne oraz prowadzących
internetowe portale informacyjne.
Realizacja projektu pozwoliła wyposażyć w
sprzęt aż 24 redakcje, 3 ośrodki medialne
zaopatrzono w nowoczesne oprogramowanie,
a w 4 przeprowadzono drobne remonty.
W ramach profesjonalizacji pracowników
polskich redakcji działających poza
granicami kraju 31 polskich dziennikarzy
odbyło trwające po 5 dni praktyki w 3
polskich instytucjach: w Polskim Radiu dla
Zagranicy, TVP Polonia oraz na Wydziale
Dziennikarstwa, Informacji i
Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Zorganizowany został doroczny zjazd
Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, w
którym udział wzięło ponad 40 redaktorów i
redaktorek z 27 redakcji z 10 państw.

MEDIA
PLUS

Wsparciem objęto projekty medialne
w 13 krajach:
Białorusi, Litwie, Łotwie, Ukrainie,
Węgrzech oraz w Czechach, Polsce,
Słowacji, Kazachstanie, Kirgistanie,
Mołdawii, Rosji i RPA.

66
redakcji w tym:
27 redakcji prasowych
11 redakcji radiowych
8 redakcji telewizyjnych
20 redeakcji internetowych
wsparto w ramach zadania
"Media Plus - Najlepiej po
polsku!"

POMOC
CHARYTATYWNA
I SOCJALNA

Wsparciem objęto łącznie 158
polskich organizacji i parafii z 12
krajów:
Armenii, Białorusi, Bułgarii, Estonii,
Gruzji, Kazachstanu, Kirgistan,
Litwa, Łotwa, Mołdawia, Rosja,
Ukraina

161
projektów zrealizowanych
w 12 krajach za łączną kwotę
prawie 2,7 mln zł z dotacji
Senatu RP

Udzielanie wsparcia i pomocy socjalnej
oraz charytatywnej najbardziej
potrzebującym osobom polskiego
pochodzenia, które ze względu na wiek,
stan zdrowia, ciężkie warunki bytowe w
krajach zamieszkania znalazły się w
wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej to
jeden z podstawowych obszarów
działalności Fundacji.
Działania objęły m.in. hospicja w Wilnie,
w tym renomowane Hospicjum im. bł.
ks. Michała Sopocki prowadzone przez
siostrę Michaelę Rak i we Lwowie –
hospicjum Fundacji „Dajmy Nadzieje”
funkcjonujące dzięki aktywnemu
wsparciu ks. Prałata Jana Nikla. Ponadto
wsparto trzy domy opieki i ośrodki
opiekuńcze dla osób starszych w
Brzuchowicach, Gródku Podolskim i w
Smotryczu, gabinet kardiologiczny w
Gruzji oraz placówki opiekuńcze dla
dzieci w Solecznikach na Litwie oraz w
Biłohirji i Fastowie na Ukrainie.

Od 2017 roku realizowane są działania
w zakresie pomocy charytatywnej i
socjalnej na Wschodzie poprzez
Wschodni Fundusz Dobroczynności
(WFD). Pomoc socjalna przekazywana
w ramach WFD beneficjentom
(zarówno indywidualnym, jak i
organizacjom prowadzącym
działalność opiekuńczą, hospicjom,
domom dziecka czy świetlicom
terapeutycznym, które prowadzą
działalność na rzecz Polaków na
Wschodzie), trafia do potrzebujących
w formie bezpośredniego wsparcia
finansowego („Bon Pomocy na
Wschodzie” przyznawany każdorazowo
na podstawie oceny indywidualnego
przypadku), bądź jako dofinansowanie
lub refinansowanie wydatków
związanych z: kosztami leczenia,
hospitalizacją, zakupem sprzętu do
rehabilitacji czy szeroko pojętym
wsparciem potrzebujących
znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej.

WSCHODNI
FUNDUSZ
DOBROCZYNNOŚCI

Główni darczyńcy WFD to:
Fundacja PKO BP, Polska Fundacja
Narodowa, Fundacja BGK, Fundacja
Orlen Dar Serca, Fundacja KGHM,
Fundacja BGK, Fundacja Tauron,
Fundacja PZU, Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych, Fundacja
PGNiG, Fundacja Polskiego
Funduszu Rozwoju, Fundacja Grupy
PKP, Fundacja LOTTO, Jastrzębska
Spółka Węglowa, Grupa Azoty
Puławy, Kopalnia Nowy Ląd

2,92
MLN
Budżet WFD w zł w latach
2017-2019

KULTURA

Projekt swoim działaniem objął:
Armenię, Białoruś, Bułgarię, Czechy,
Estonię, Gruzję, Kanadę, Kazachstan,
Kirgistan, Litwę i Łotwę, Mołdawię,
Rosję oraz Ukrainę

195+44=
239
tdziałań dofinansowano w
ramach obszarów
"Kultura w działaniu"
oraz
"Aktywni w Kulturze"

W ramach projektu wsparto działalność
12 teatrów i grup teatralnych,
zorganizowano 8 festiwali teatralnych i 9
wydarzeń związanych z obchodami
jubileuszowymi, przeprowadzono 5
warsztatów teatralnych, 6 plenerów oraz
wystaw malarskich i fotograficznych,
wsparto działalność nauczania języka
polskiego 13 placówek edukacyjnych,
zrealizowano 11 konferencji o charakterze
naukowym i historycznym. Ponadto
dofinansowanie objęło wydanie 10
publikacji książkowych oraz
wyprodukowanie 2 filmów
dokumentalnych, zorganizowanie 31
imprez o charakterze festiwalowym, i 10
warsztatów dla dzieci oraz młodzieży w
różnych dziedzinach aktywności
artystycznej i kulturalnej, zorganizowanie
10 konkursów i olimpiad historycznych,
plastycznych oraz tanecznych,
przeprowadzenie 4 cykli spotkań
literackich i kulturalnych, wsparcie
działalności 47 ośrodków kultury oraz
zorganizowanie 6 wyjazdów kulturalnopoznawczych.

Działania w tym obszarze obejmują
przede wszystkim zachowanie
materialnych śladów polskiego
dziedzictwa kulturalnego, które znalazło
się poza granicami państwa polskiego
takich jak: cmentarze, obiekty kultu,
dokumenty, wystawy i ekspozycje
muzealne.
W 2019 roku Fundacja wsparła projekty
mające na celu pielęgnowanie pamięci o
naszych przodkach, polskich bohaterach i
wielkich patriotach – a szczególnie tych,
którzy ponad 100 lat temu walczyli o
wolność i niepodległość.
Projekt obejmował również prace
porządkowe i inwentaryzacyjne
wolontariuszy w Mołdawii.

DZIEDZICTWO
KULTUROWE I
HISTORYCZNE
Projekty w tym obszarze dofinansowali:
Senat RP
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
Fundacja KGHM
Narodowy Instytut Polskiego
Dziedzictwa Kulturowego za Granicą
„Polonika”

Projekt swoim działaniem objął:
Białoruś, Chorwację, Czechy, Gruzję,
Holandię, Kazachstan, Litwę, Łotwę,
Mołdawię, Rosję, RPA, Rumunię,
Ukrainę oraz Polskę
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projektów zrealizowanych
w 12 krajach za łączną kwotę
prawie 2,7 mln zł z dotacji
Senatu RP400
300

Liczba obiektów (płyt, krzyży, grobów) poddanych renowacji, rewaloryzacji,
konserwacji lub odtworzonych w 2019 roku
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EDUKACJA

Projekt swoim działaniem objął:
Belgię, Białoruś, Czechy, Estonię,
Gruzję, Irlandię, Hiszpanię,
Kazachstan, Kirgistan, Litwę, Łotwę,
Mołdawię, Rosję, Serbię, Słowację,
Turcję, Ukrainę, Węgry, Wielką
Brytanię, Włochy

35 612
uczniów w 402 placówkach
zostało objętych działaniem wsparcie bieżącej
działalności

Projekt "Polski bez granic" finansowany
przez Senat RP stanowi kontynuację
dotychczasowych działań Fundacji na rzecz
wsparcia procesu edukacji w polskich
środowiskach za granicą.
Działania adresowano do szkół społecznych
działających w ramach szkolnictwa
uzupełniającego, do szkół publicznych
działających w systemie oświaty kraju
zamieszkania z językiem polskim nauczanym
obligatoryjnie lub fakultatywnie oraz do
polskich przedszkoli i grup przedszkolnych.
Poza dofinansowaniem wsparcia bieżącego
oraz działań uzupełniających kształcenie
zrealizowano IV edycję „Bonu Pierwszaka” projektu wsparcia uczniów klas pierwszych z
polskim językiem nauczania na Litwie, Łotwie,
Ukrainie i w Czechach. Uczniowie otrzymali
tornister z wyposażeniem oraz bon o wartości
500 złotych.
projektów zrealizowanych
w 12 krajach
za łączną kwotę
W ramach współpracy
z Ministerstwem
prawie 2,7 mln zł z dotacji
Edukacji Narodowej kontynuowane
były
Senatu RP

projekty „Wspólna klasa” oraz „Wspólna
ławka”.

W 2019 roku Fundacja „Pomoc Polakom na
Wschodzie” kontynuowała
wspieranie i wzmacnianie aktywności
obywatelskiej środowisk polskich i
polonijnych na Wschodzie opierając się na
siedmiu podstawowych obszarach:
wspieranie struktur polskich i
polonijnych
prawa mniejszości polskich na
Wschodzie
wspieranie postaw przedsiębiorczych
szkolenia - podniesienie jakości działania
organizacji

spotkania organizacji polskich i
polonijnych
sport polonijny
więzi z Polska
aktywizacja zawodowa - szkolenia z
przedsiębiorczości: Wileńska i Lwowska
Akademia Biznesu w partnerstwie ze
Szkołą Główną Handlową w Warszawie.
W ramach 7 filarów aktywizacji Fundacja
dofinansowała, ze środków Senatu RP,
ponad 300 projektów.

AKTYWIZACJA

Projekt swoim działaniem objął:
Białoruś, Brazylię, Chorwację,
Czechy, Estonię, Gruzję, Kazachstan,
Litwę, Mołdawię, Rosję, Rumunię,
RPA, Słowację, Ukrainę, Wielką
Brytanię, Węgry, Włochy

17
krajów na 4 kontynentach
zostało objętych
działaniami
projektów zrealizowanych
w 12 krajach za aktywizacyjnymi
łączną kwotę
prawie 2,7 mln zł z dotacji
Senatu RP

STYPENDIA

Projekt swoim działaniem objął:
Azerbejdżan, Białoruś, Bułgarię,
Chorwację, Czechy, Kazachstan,
Kirgistan, Litwę, Łotwę, Mołdawię,
Rosję, Rumunię, Serbię, Słowację i
Ukrainę.

556
stypendiów przyznano
w 2019 roku w ramach
programu "PLus - AKTYWNY
STUDENT"

Celem tego działania jest pomoc
młodzieży polskiego pochodzenia
studiującej na uczelniach wyższych w
krajach zamieszkania oraz jej aktywizacja
w działaniach na rzecz środowiska
polskiego.
Działanie obejmuje dwa zadania:
pomoc stypendialna dla osób polskiego
pochodzenia studiujących w krajach
swojego zamieszkania;
wsparcie młodzieżowych środowisk
polskich, tj. Aktywnych Klubów
Stypendystów
Wspierane młodzieżowe inicjatywy to
Klub studencki “Juventa Wileńska” oraz
Lwowski Klub Aktywnych Stypendystów –
„Strefa Młodzieży”
projektów zrealizowanych
w 12 stypendiów
krajach za łączną kwotę
Środki na obszar
zostały
prawie 2,7 mln zł z dotacji
pozyskane w ramach
opieki Senatu RP
Senatu RP

nad Polonią i Polakami za granicą.

Kampania #KTOTYJESTEŚ prowadzona
przez Fundację od 2018 roku skierowana
jest do Polaków mieszkających poza
granicami kraju oraz do ich krewnych i
przyjaciół w Polsce. Ma na celu
uświadomienie rodzicom dzieci żyjących
poza Polską, jak ważne jest przekazywanie
młodemu pokoleniu języka ich przodków
oraz edukacja w języku polskim. Wraz z
grupą ekspertów promujemy zalety
wzrastania w dwujęzyczności i obalamy
związane z tym mity oraz błędne
przekonania. Podpowiadamy też jak
wspierać dzieci dwujęzyczne, aby w
przyszłości mogły w pełni wykorzystać
swój potencjał intelektualny i poznawczy.
W 2019 roku odbyła się druga edycji
kampanii, tym razem skierowana na
Wschód. W sumie wyprodukowano 2 filmy
promocyjne. Rozwijana jest też strona
internetowa kampanii, na której
publikowane są materiały eksperckie:
www.ktotyjestes.pl/

KAMPANIA
SPOŁECZNA
#KTO TY JESTEŚ

Druga edycja kampanii skierowana była
do osób polskiego pochodzenia
żyjących: na Białorusi, Litwie, Łotwie,
Ukrainie i w Czechach

2 MLN
razyzrealizowanych
filmy promocyjne zostały
projektów
wyświetlone
w internecie
w 12 krajach
za łączną kwotę
prawie 2,7 mln zł z dotacji
Senatu RP

REPATRIACJA

Spotkania informacyjne odbyły się
w: Kazachstanie (Ałmaty, Taraz),
Kirgistan (Biszkek), Uzbekistanie
(Taszkent) i obwodzie kaliningradzkim
Federacji Rosyjskiej (Oziersk,
Kaliningrad)

400
osób
uczestniczyło w
spotkaniach nt.
programu
repatraicji

Program skierowany jest do żyjących na
obczyźnie Polaków i osób polskiego
pochodzenia. Ma on poszerzyć wiedzę
naszych rodaków o procesie repatriacji, a
także ojczystej historii, kulturze i języku
oraz pomóc w podjęciu decyzji o
osiedleniu się w Polsce.
W 2019 r. podczas spotkań informacyjnych
podejmowano tematykę prawnoformalnych aspektów repatriacji oraz
przedstawiono informacje dotyczące
warunków życia w Polsce. Zainteresowane
osoby otrzymały dwujęzyczne poradniki
wydane przez Fundację.
Podczas spotkań prowadzono również
zapisy na kursy on-line języka polskiego,
w których wzięło udział 5 grup
zrealizowanych
uczestników (90 projektów
osób uczestniczyło
w
w 12 krajach za łączną kwotę
kursach regularnie);
czterech lektorów
prawie 2,7 mln zł z dotacji
Senatu
RP godzin zajęć
przeprowadziło w sumie
760
językowych.

Dzięki pilotażowemu projektowi „Polska
jest w Tobie” młodzi ludzie polskiego
pochodzenia w wieku od 12 do 20 lat
podczas podróży po Polsce zwiedzili m.in.
Warszawę, Gdańsk, Wrocław, Wadowice,
Zakopane i Kraków.
Podróż połączona była z intensywną nauką
języka polskiego, poznawaniem miejsc
istotnych dla polskiej historii i kultury.
Młodzież wzięła udział w licznych
warsztatach i szkoleniach, pokazach
filmów poświęconych historii Polski,
spotkaniach z Powstańcami Warszawskimi
oraz władzami RP, w tym z Parą
Prezydencką.
Projekt wsparły finansowo Senat RP oraz
MSZ, a także największe polskie
przedsiębiorstwa i fundacje korporacyjne,
w tym m.in. Fundacja PZU, Fundacja
PGNiG, Fundacja PFR, Jastrzębska Spółka
Węglowa, Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
oraz KGHM Polska Miedź S.A.

POLSKA JEST
W TOBIE

W projekcie udział wzięła młodzież
polskiego pochodzenia z:
Kazachstanu, Rosji, Łotwy, Białorusi

170
młodych osób wzięło
udział w projekcie

