Fundacja Wolność i Demokracja
Sprawozdanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu
sprawozdania z działalności fundacji za rok 2012
1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym
i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym REGON, dane
dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu
w rejestrze sadowym i adres zamieszkania) oraz określenie celów statutowych
fundacji:
• nazwa: Fundacja „Wolność i Demokracja”
• siedziba: Warszawa
• adres: 00-540 Warszawa Al. Ujazdowskie 37 lok 2
• wpis w KRS: 25 stycznia 2006
• KRS: 0000249712
• REGON: 140429708
• Zarząd Fundacji:
Prezes Fundacji –Tomasz Pisula
Wiceprezes Zarządu – Radosław Ludwik Poraj Różecki Sekretarz Zarządu – Marek
Aleksander Bućko
• cele statutowe:
1. wspieranie działań na rzecz budowy oraz umocnienia demokracji w Europie
Wschodniej oraz Azji,
2. wspieranie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Europie
Wschodniej i Azji,
3. działanie na rzecz praw człowieka i demokracji we wszystkich krajach, w których
wartości te byłyby poważnie zagrożone,
4. działania na rzecz upowszechnienia wiedzy w Polsce na temat łamania praw
człowieka i demokracji we wszystkich krajach, w których prawa te są łamane.
5. niesienie pomocy i wspieranie Polaków zamieszkałych w krajach byłego ZSRR
oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej,
6. podtrzymywanie polskości poprzez upowszechnianie
polskiego, polskiej kultury i tradycji narodowych,

znajomości

języka

7. poprawa sytuacji społecznej, zawodowej i materialnej polskiej grupy etnicznej,
8. tworzenie przyjaznego klimatu dla Polski i pogłębiania więzi pomiędzy
środowiskami polskimi i narodami krajów zamieszkania Polaków,
9. pozyskiwanie środowisk polonijnych i polskich na Zachodzie do współdziałania
w pomocy dla Polaków na Wschodzie,
10. wspieranie polskiej kultury oraz ochrona polskiego dziedzictwa narodowego
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o
skutkach finansowych:

W 2012 roku Fundacja Wolność i Demokracja realizowała swoje cele poprzez:
1. Materialne, logistyczne i medialne wspieranie organizacji praw człowieka i ruchów
demokratycznych w krajach autorytarnych, przede wszystkim na Białorusi i na Kubie.
2. Udzielanie bezpośredniej pomocy humanitarnej przedstawicielom białoruskich
środowisk demokratycznych represjonowanych za działalność na rzecz praw człowieka
i demokracji.
3. Realizowanie projektów badawczych i edukacyjnych poświęconych Powstaniu
Styczniowemu na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz zsyłkom Polaków na
terenach północnej Rosji po 1939 r.
4. Pomoc środowiskom polskim na Białorusi, Ukrainie i Łotwie w organizacji i
utrzymaniu polskich mediów, w tym stron internetowych, tradycyjnych gazet i
magazynów, produkcji audycji radiowych i telewizyjnych.
5. Współpraca z niezależnym kanałem telewizji satelitarnej „TV Belsat” na rzecz
wolności słowa na Białorusi.
Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych w 2012 roku:
- Umowa z polskim MSZ na „Wspieranie niezależnych mediów na Białorusi i Ukrainie
oraz w innych krajach zamieszkania Polonii”
- Umowa z polskim MSZ na „Inwentaryzację śladów materialnych i duchowych
związanych z powstaniem styczniowym oraz zesłańcami polskimi na północy Rosji z lat
1940-55.”
- Umowa z MSZ RP na realizację projektu Centrum Dokumentacji i Pomocy Ofiarom
Represji Politycznych na Białorusi – 2012.
- Umowa z amerykańskim Departamentem Stanu na pomoc represjonowanym na
Białorusi.
- Umowa dotacji ze szwedzką Agencją Rozwojową „SIDA” na wsparcie niezależnej
telewizji satelitarnej TV Belsat.
- Umowa z norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych na wsparcie na wsparcie
niezależnej telewizji satelitarnej TV Belsat i pomoc represjonowanym.
- Umowa z holenderskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych na wsparcie na wsparcie
niezależnej telewizji satelitarnej TV Belsat oraz pomoc represjonowanym na Białorusi.

Najistotniejsze projekty zrealizowane w 2012 roku:
- Centrum Dokumentacji i Pomocy Ofiarom Represji Politycznych na Białorusi
Okres realizacji:
01.04.2012 – 31.12.2012
Budżet:
448.700 PLN – dotacja MSZ RP
60.300 PLN – grant MSZ Norwegii
60.000 PLN – grant Departamentu Stanu USA
Cel projektu:
Celem projektu było okazanie pomocy materialnej kilkudziesięciu ofiarom represji
politycznych na Białorusi, tak aby mogli oni zachować swoją aktywność obywatelską i
mogli kontynuować walkę o prawa człowieka i swobody demokratyczne, a także
uniknąć marginalizacji materialnej na skutek nałożonych na nich przez władze
białoruskie z pogwałceniem prawa kar finansowych, grzywien, zwolnienia z pracy z
przyczyn politycznych. Cel ten został
zrealizowany z nadwyżką (szczegóły:
Sprawozdanie z realizacji projektu zaakceptowane przez MSZ RP). Równocześnie celem
projektu było udokumentowanie personaliów funkcjonariuszy i pracowników
białoruskiego aparatu państwowego bezpośrednio zaangażowanych w represje (na
potrzeby późniejszego objęcia ich sankcjami Unii Europejskiej i ew. pociągnięcia do
odpowiedzialności karnej). Cel ten również został zrealizowany – za jego realizację w
całości odpowiadała Fundacja Wolność i Demokracja (bez udziału partnerów
białoruskich).
Przebieg realizacji projektu:
Projekt Centrum Dokumentacji i Pomocy Ofiarom Represji Politycznych na Białorusi –
2012 był kontynuacją realizowanych przez FWiD w latach 2007-2011 analogicznych
projektów, z udziałem tych samych dwóch białoruskich organizacji partnerskich.
Projekt był realizowany poprzez wielostopniową weryfikację beneficjentów na
podstawie szczegółowych informacji o represjach wobec nich zawartych w specjalnych
ankietach weryfikacyjnych oraz na podstawie informacji uzyskanych w bezpośrednich
rozmowach weryfikacyjnych z beneficjentami.
Rezultaty projektu:
W wyniku łącznych działan w ramach projektu:
- 70 ofiar represji na Białorusi otrzymało realną zindywidualizowaną pomoc materialną
adekwatną do dotkliwosci represji wobec tych osob
- zgromadzono obszerną dokumentację dot. 70 przypadkow represji na Białorusi wraz z
informacjami na temat osob je realizujących, ktora wraz z dokumentacją pomocniczą
została dołączona do analogicznego archiwum z lat ubiegłych.
- Wspieranie niezależnych mediów na Białorusi i Ukrainie oraz w innych krajach
zamieszkania Polonii

Okres realizacji:
01.01.2012-31.12.2012
Budżet:
850.442 PLN (w tym 782.942 PLN – dotacja MSZ RP)
Cel projektu:
W zakresie wydawania miesięczników Polaków na Białorusi – „Magazyn Polski”,
„Głos znad Niemna” oraz produkcji audycji radiowych i telewizyjnych dla Polaków
na Białorusi:
- nawiązywanie i umacnianie więzi polskiej mniejszości z Polską – poprzez bieżącą
publikację materiałów dot. aktualnych wydarzeń społeczno – politycznych i
kulturalnych w Polsce oraz poprzez zdobycie stałych czytelników, słuchaczy i widzów
dla regularnie ukazujących się polskich gazet, emitowanych audycji radiowych i
telewizyjnych;
- upowszechnianie polskiej kultury i języka polskiego – poprzez bieżące publikacje, w
tym szczególnie za pośrednictwem obszernej stałej rubryki „Kultura” w „Magazynie
Polskim”, który ma format pisma o charakterze społeczno – kulturalnym. W przypadku
audycji radiowych i telewizyjnych: poprzez formę reportażu historyczno krajoznawczego i felietonu;
- wspieranie polskiej twórczości na Białorusi – poprzez stałą obecność tematyki
związanej z taką twórczością we wszystkich obszarach;
- umacnianie polskiej tożsamości narodowej – poprzez szeroki i regularny dostęp do
mediów w języku polskim, w tym do tematyki historycznej, kulturalnej i regionalnej.
- wspieranie wewnętrznej integracji środowiska polskiego na Białorusi – poprzez stałą
obecność problematyki tego środowiska w publikacjach i audycjach, w tym w zakresie
spraw organizacyjnych, informacji i reportaży o wydarzeniach kulturalnych, koncertach,
festiwalach, konferencjach, imprezach sportowych z udziałem polskiej mniejszości
narodowej;
- budowanie pozytywnego wizerunku i promocja Polski - cel został zrealizowany.
Szczególnie ważną rolę odegrały w tym zakresie programy „Nad Niemnem”, dzięki
emisji na antenie Biełsatu oglądane również przez wielu Białorusinów.
W zakresie bieżącego funkcjonowania portalu informacyjno-publicystycznego
Kresy24.pl – Wschodnia Gazeta Codzienna:
- integracja Polaków na Wschodzie, przywracanie pamięci historycznej i wzmacnianie
poczucia tożsamości narodowej poprzez popularyzowanie polskiej problematyki
społecznej, kulturalnej i historycznej, szczególnie z obszaru dawnych Kresów
Wschodnich RP;
- budowanie pozytywnego wizerunku Polski wśród Polaków na Wschodzie oraz ich
identyfikacji z Krajem i jego przestrzenią medialną, historyczną, a także kulturową;
- przekazywanie Polakom na Wschodzie, szczególnie na Białorusi, codziennych
informacji z ich krajów w zakresie problematyki politycznej, społecznej,
mniejszościowej i dot. praw człowieka, problematyki europejskiej i przestrzegania
standardów demokratycznych;
- popularyzacja języka polskiego wśród Polaków na Wschodzie poprzez szczególną
dbałość o poprawną polszczyznę i atrakcyjny styl publicystyczno–literacki.

Wszystkie cele projektu zostały zrealizowane.
W zakresie wydawania prasy dla Polaków na Białorusi oraz produkcji audycji
radiowych i telewizyjnych dla Polaków na Białorusi:
Prasa:
„Głos znad Niemna” dostarczał czytelnikom nie tylko informacji o bieżących działaniach
Związku Polaków na Białorusi i wydarzeniach w Polsce i w RB, ale także oferował
miejsce na wzajemne pozdrowienia i gratulacje, przesyłane sobie nawzajem przez
czytelników, co spełnia silną rolę integrującą polskie środowisko. Redaktorem
Naczelnym „Głosu znad Niemna” była i jest Grażyna Szałkiewicz. Wydano 12 numerów
pisma a jednorazowy miesięczny nakład wynosił 3.500 egzemplarzy. Numery
ukazywały się w kolorze.
„Magazyn Polski” w 2012 r. ukazał się również 12 razy. Zachował dotychczasowe
rubryki i współpracowników. Regularnie były publikowane artykuły historyczne i
krajoznawcze polskich publicystów z Białorusi, w tym Andrzeja Poczobuta, Józefa
Porzeckiego, Jerzego Waszkiewicza, Andrzeja Pisalnika i innych, wiersze współczesnych
polskich poetów z Białorusi, reportaże, wiadomości z kraju i ze świata. Redaktorem
Naczelnym „Magazynu” była i jest Irena Waluś. Jednorazowy miesięczny nakład wynosił
3.500 egzemplarzy.
Audycje radiowe i telewizyjne dla Polaków na Białorusi:
Audycje radiowe przygotowywane przez Polaków z Białorusi i dziennikarzy Radia Racja,
emitowane na falach UKF w ramach cyklu „Radio znad Niemna i Berezyny” pojawiły się
z opóźnieniem na antenie. Wynikało to z terminu rozstrzygniecia konkursu oraz
podpisania umowy z MSZ i uruchomienia środków. Dlatego zamiast 26 wyemitowano 25
audycji. Pozostała kwota na jedną audycję zostaje zwrócona do MSZ. Magazyn
telewizyjny „Nad Niemnem” jest programem skierowanym do polskiej mniejszości na
Białorusi. Jest to jedyny program na antenie TV Biełsat nadawany w języku polskim.
W zakresie portalu Kresy24.pl – Wschodnia Gazeta Codzienna:
- stworzono i zgodnie z umową na bieżąco aktualizowano wszystkie rubryki
przewidziane w projekcie, w tym:
- terytorialne rubryki informacyjne: Białoruś, Ukraina, Litwa, Rosja, Region Bałtyku, Azja
i Zakaukazie, Polacy na Wschodzie;
- Historia i Wspomnienia;
- Historyczne Kalendarium Kresowe;
- Podróże po Kresach;
- Biblioteka Kresowa;
- Archiwum Kresowe (jako samodzielną wewnętrzną podstronę portalu Kresy24.pl)
- Kuchnia Kresowa;
- TV Kresy (w tym filmowe rubryki: Wideo-Wydarzenia, Program Nad Niemnem,
Teledyski - Muzyka, Krajoznawcze, Wspomnienia, Dokumentalne, Śmieszne);
- Wyszukiwarka Kresowa;

- 5 kompletnych archiwów prasowych (w tym: Archiwum Magazynu Polskiego,
Archiwum Głosu znad Niemna, Archiwum Echa Polesia, Archiwum Słowa Polskiego
(ponadprogramowo) i Archiwum Kuriera Galicyjskiego – za zgodą Redaktora
Naczelnego);
- Newsy z Lamusa (ponadprogramowo);
- automatyczny moduł Pogoda;
- wyszukiwacze moduły archiwalne oparte na tagach i kategoriach;
- wyszukiwarka wewnątrzportalowa;
Równolegle do portalu działał jego fan-page na Facebooku – gdzie zamieszczano na
bieżąco wszystkie zajawki materiałów portalu z odsyłaczami do pełnej wersji na
portalu. Na podstawie analizy statystyk oglądalności i źródeł wejść na portal należy
stwierdzić, że – poza główną grupą docelową – Polaków na Wschodzie - został również
zrealizowany cel docierania do środowisk polonijnych w innych krajach, w tym głównie
w USA, Kanadzie, Niemczech, W.Brytanii, Irlandii, Francji, Szwecji i kilkunastu innych.
Portal cieszył się też dużym zainteresowaniem w środowiskach krajowych
zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką wschodnią i sytuacją Polaków na
Wschodzie.
Na podstawie licznych komentarzy do artykułów – zarówno na portalu jak i jego profilu
na Facebooku – należy również stwierdzić, że portal miał niezwykle silne oddziaływanie
emocjonalne na swoich czytelników, szczególnie tych z krajów b. ZSRR.
Dodatkową – bardzo specyficzną rolę - integrująca Polaków na Wschodzie spełnił także
moduł Wyszukiwarka Kresowa, dzięki której odnalazło się kilkanaście rodzin z dawnych
Kresów, kilkadziesiąt osób z kraju nawiązało kontakt ze swoimi rodakami na Wschodzie,
a szereg kolejnych zdobyło informacje pozwalające w odkryciu swoich kresowych
„korzeni”.
Obszerne, kompletne i na bieżąco uzupełniane archiwa najważniejszych polskich
czasopism ukazujących się na Wschodzie („Echa Polesia”, „Magazyn Polski”, „Głos znad
Niemna”, „Słowo Polskie” i „Kurier Galicyjski – za zgodą redaktora naczelnego) –
pozwalały na docieranie bieżącej problematyki mniejszości polskiej do czytelników,
którzy z różnych względów nie mieli możliwości otrzymywania tych pism w formie
drukowanej. Ponadto problematyka ta docierała do nich poprzez kompletne
multimedialne archiwum programów audycji telewizyjnej „Nad Niemnem”. Grafika
portalu, a także materiały multimedialne w ramach modułu TV Kresy były
prezentowane w atrakcyjnej, nowoczesnej i innowacyjnej formie, z wykorzystaniem
najnowszych rozwiązań w tym zakresie, w celu zainteresowania młodszego odbiorcy.
Służył temu także - równoległy do portalu – jego fan-page na Facebooku.
W zakresie wydawania prasy dla Polaków na Białorusi oraz produkcji audycji
radiowych i telewizyjnych dla Polaków na Białorusi:
- zredagowano, wydrukowano i przeprowadzono kolportaz 12 numerow Magazynu
Polskiego
- powstała nowa siec kolportazu Magazynu Polskiego
- zredagowano, wydrukowano i przeprowadzono kolportaz 12 numerow Głosu znad
Niemna

- powstała nowa siec kolportazu Głosu znad Niemna
- opracowano, wydrukowano i przeprowadzono kolportaz dodatku grudniowego do
Głosu znad Niemna w postaci Kalendarza Historycznego
- powstała redakcja radiowa na Białorusi, przygotowująca programy, zasięgiem
pozyskiwania materiałow obejmująca obwody: grodzienski, brzeski i minski
- wyposazono redakcję radiową w niezbędny sprzęt radiowy
- przygotowano 25 programow radiowych „Znad Niemna i Berezyny”
- wyemitowano na falach Białoruskiego Radia Racja 50 programow radiowych „Znad
Niemna i Berezyny” (25 – premier i 25 powtorek)
- przeprowadzono szeroką kampanię reklamującą nowy polski program Znad Niemna i
Berezyny na falach Radia Racja
- powstała docelowa redakcja programu telewizyjnego „Nad Niemnem” przygotowując
programy z terenu całej Białorusi
- przygotowano i wyemitowano na falach telewizji „Bielsat” 14 programow
polskojęzycznych „Nad Niemnem”
- przeprowadzono szeroką kampanię reklamującą polski program Nad Niemnem
emitowany na falach telewizji Bielsat
W zakresie portalu Kresy24.pl – Wschodnia Gazeta Codzienna:
Łącznie opublikowano 2975 wiadomosci, artykułow i materiałow multimedialnych, w
tym kilka niezwykle obszernych i bogato ilustrowanych zdjęciami i rycinami
przewodnikow krajoznawczo – historycznych – „Wędrowki po Grodzienszczyznie” (w
tym pięc „podprzewodnikow” – z poszczegolnymi szlakami), „Grod nad Niemnem –
Wielki Przewodnik Historyczny po Grodnie – częsc I”, „Przewodnik po Obwodzie
Brzeskim” i kilkanascie pomniejszych materiałow tego typu.
Wszystkie (100%) wiadomosci z biezących serwisow informacyjnych (Białorus, Rosja,
Litwa, Ukraina, Ragion Bałtyku, Azja i Zakaukazie, Polacy na Wschodzie) a takze z rubryk
Historia i Wspomnienia, Podroze po Kresach, Biblioteka Kresowa, Archiwum Kresowe i
Newsy z Lamusa było opatrzonych starannie dobranymi i graficznie obrobionymi
zdjęciami, niektore zawierały po kilka zdjęc lub materiały wideo wewnątrz wiadomosci.
Zdjęcia posiadało rowniez ok. 33% wiadomosci w Historycznym Kalendarium
Kresowym (ponadprogramowo - pierwotnie nie planowano tu w ogole zdjęc) i ok. 30%
wiadomosci w dziale Kuchnia Kresowa) – w planach na 2013 r. jest m.in. uzupełnienie
Kalendarium o zdjęcia do poziomu 100%.
Łącznie baza zdjęciowa portalu Kresy24.pl obejmowała 9101 zdjęc – obrobionych i
posegregowanych tematycznie (zwiększyła się w 2012 r. o ok. 4 tys. zdjęc), z czego w
2012 r. wykorzystano do wiadomosci i artykułow ok. 3 tys. zdjęc.
- Inwentaryzacja śladów materialnych i duchowych związanych z powstaniem
styczniowym oraz zesłańcami polskimi na północy Rosji z lat 1940-55.
Okres realizacji:
01.06.2012-31.12.2012

Cel projektu:
Celem projektu było bezpośrednie zaangażowanie młodzieży polskiej w prace
inwentaryzacyjne związane z poszukiwaniem materialnych i duchowych śladów
powstania styczniowego oraz losów zesłańców polskich na Syberii. Było to szczególnie
ważne ze względu na przypadającą w roku 2013 sto-pięćdziesiątą rocznicę powstania
styczniowego. Prace młodzieży ujęto w formie konkursu. Podjęty przez fundację typ
aktywnej edukacji historycznej przyczynił się do wzmocnienia poczucia tożsamości
narodowej i przywrócenia pamięci o lokalnej historii polskiej, oraz zaakcentowania
wspólnoty losów Polaków i narodów kresowych wśród których żyją. Miał przyczynić się
także do wzrostu pozycji i znaczenia środowiska polskiego, oraz wzmocnienia poczucia
zakorzenienia i dumy z polskości. Projekt składał się z pięciu komponentów:
ukraińskiego, białoruskiego, litewskiego, łotewskiego i północnorosyjskiego.
Przebieg realizacji projektu:
W ciągu realizacji zadania zakładane cele zostały osiągnięte. W wymiarze strategicznym
wzmocniona została tożsamości narodowa Polaków mieszkających na Kresach przez
integrację wokół tematyki historycznej. Z szczególny walor należy uznać spotkanie
Polaków ponad granicami państwowymi, np. Polaków z Ukrainy z Polakami z Litwy.
Ważne było również zakorzenienie kresowej polskiej tożsamości w przestrzeni lokalnej.
W wymiarze operacyjnym dzięki projektowi przywrócono w środowiskach do których
adresowany był projekt wiedzę o powstaniu styczniowym. W biorącej udział młodzieży
wykształcano umiejętności stosowania metod naukowych oraz ciekawość historyczną.
Wzbogacenie wiedzy o Postaniu Styczniowym o nieznane dotychczas ślady materialne i
duchowe umożliwi na przyszłość nauczycielom szkolnym, krajoznawcom i miejscowym
polskim dziennikarzom pełniejsze wykorzystanie śladów polskości na Kresach. Prace
konkursowe w formie filmów i prezentacji multimedialny łączyły nowoczesną i
atrakcyjną metodę z tradycyjnym opracowaniem historycznym. Interaktywna mapa
powstania styczniowego na Kresach była z jednej strony nieocenionym wsparciem dla
tych spośród młodych ludzi, którzy pracowali w terenie a drugiej, bazując na stuletniej
publikacji (Stanisław ZIELIŃSKI, „Bitwy i potyczki powstania styczniowego”,
Rapperswil, 1913), w atrakcyjny sposób ożywiała to źródło historyczne.
Rozprowadzone w ramach konkursu repliki powstańczych artefaktów (biżuterii,
krzyżyków i emblematów) cieszyły się ogromnym uznaniem i będą nie tylko umacniały
w młodym człowieku związek z tematyką powstańczą, ale także trwale zwiążą go z
polskością.
W przypadku misji eksploracyjnej na północy Rosji, zakładane cele zostały także
zrealizowane w pełnym wymiarze. Celem ekspedycji było odkrycie oraz inwentaryzacja
śladów Polaków zesłanych na tereny Republiki Komi w latach 1940 – 1956. Kierunki
poszukiwań: 1. Rejon Workuty, dokąd w latach 1944 – 1946 zsyłano uczestników
podziemia niepodległościowego; 2. Rejon miejscowości Pieszczanka, gdzie według
posiadanych informacji w 1940 roku, na barce która zamarzła na rzece Pieczora zginęła
nieznana ilość polskich jeńców; 3. Okolice Syktywkaru - miejscowość Adżerom, gdzie
znajdował się jeden z największych łagrów w Republice Komi.

- Materialne, logistyczne i medialne wspieranie organizacji praw człowieka i
ruchów demokratycznych w krajach autorytarnych, przede wszystkim na
Białorusi i na Kubie.
Okres realizacji:
01.01.2012-31.12.2012
Cel projektu:
Pomoc białoruskim i kubańskim środowiskom demokratycznym, przyspieszenie
przemian demokratycznych w obu tych krajach. Poprawa warunków bytowych i
zwolnienie kubańskich i białoruskich więźniów sumienia.
Przebieg realizacji projektu:
Fundacja Wolność i Demokracja podjęła szereg inicjatyw popularyzujących wiedzę o
łamaniu praw człowieka na Kubie i Białorusi, w tym domagających się zwolnienia
wszystkich więźniów politycznych reżimu. W przypadku Kuby projekt był kontynuacją
działań podjętych wspólnie z posłami polskiego parlamentu już w 2009 r.
Przedstawiciele Fundacji byli organizatorami przyjazdów przedstawicieli kubańskich
środowisk demokratycznych na uchodźstwie do Polski, w tym uczestnictwa w
wydarzeniach związanych z Community of Democracies. Zorganizowano także szereg
konferencji prasowych w Sejmie RP poświęconych sytuacji na Kubie.
W przypadku Białorusi, Fundacja była inicjatorem zgłoszenia kandydatury
białoruskiego więźnia sumienia, Alesia Białackiego do Pokojowej Nagrody Nobla.
Starania Fundacji poparło ponad 120 polskich i zagranicznych parlamentarzystów,
(przedstawicieli parlamentów narodowych uczestniczących w zgromadzeniu
parlamentarnym Rady Europy).
- Wsparcie dla TV Belsat
Okres realizacji:
01.01.2012-31.12.2012
Budżet: 4 000 000 PLN
Partnerzy:
Swedish International Development Cooperation Agency - SIDA
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Holandii
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norwegii
Cel projektu:
Wzmocnienie instytucjonalne pierwszego niezależnego kanału TV dla Białorusi – TV
Belsat; Wsparcie dla wolności słowa na Białorusi
Przebieg realizacji projektu:

Fundacja Wolność i Demokracja była zaangażowana w powstanie TV Belsat już w 2006
r. Od tego czasu jednym z głównych zajęć fundacji jest pozyskiwanie środkó11.w od
zagranicznych donorów na rzecz rozwoju kanału. W 2010 r. Fundacja podpisała
trzyletnią umowę ze szwedzką agencją rozwojową SIDA, której przedmiotem jest rozwój
kanału, a za jego pośrednictwem zapewnienie Białorusinom dostępu do niezależnej
informacji i kultury. Z pieniędzy przekazanych przez SIDA, fundacja dokonała szeregu
zakupów sprzętowych, opłaciła produkcję kilkunastu cykli programowych, sfinansowała
systematyczne badania rynku medialnego na Białorusi, sfinansowała kampanię
marketingową na Białorusi oraz przeprowadziła serię szkoleń merytorycznych dla
pracowników stacji.
W 2012 r. Fundacja doprowadziła także do pozyskania przez TV Belsat kolejnych
sponsorów tj. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów i
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norwegii. Dzięki nowym pozyskanym sponsorom
pod koniec 2012 r. Belsat rozpoczął nadawanie Studia Belsatu, trzygodzinnego bloku
informacyjnego na żywo. Jest to pierwszy tego rodzaju niecenzurowany program
telewizyjny na Białorusi.

