Sprawozdanie z działalności Fundacji „BORUSSIA” w roku 2006
Fundacja „BORUSSIA” z siedzibą w Olsztynie została założona 24.03.2006 roku przez Roberta Trabę
i Kazimierza Brakonieckiego. Głównym jej celem jest działalność na rzecz kulturowego,
demokratycznego i ekologicznego rozwoju regionu Warmii i Mazur, we współpracy z partnerami z
zagranicy (m.in. Niemcami, Obwodem Kaliningradzkim FR), a także wspieranie działań obywatelskich
i kulturowo-edukacyjnych związanych z rozwojem demokracji w Polsce i uczestnictwem w tworzeniu
pokojowej, jednoczącej się Europy.
Fundacja „Borussia” kontynuuje i wspiera działalność, prowadzoną do tej pory przez stowarzyszenie
Wspólnota Kulturowa "Borussia“. Swoje cele fundacja realizuje przez inicjatywy i projekty, prowadzone
samodzielnie oraz wspólnie z WK „Borussia”. Fundacja podejmuje działania służące ochronie i
ratowaniu krajobrazu kulturowego regionu oraz realizuje projekty edukacyjne dla młodzieży i dorosłych
(konferencje, seminaria, warsztaty, wizyty studyjne). Ta wielotorowa działalność służy przybliżeniu
Polakom, a szczególnie mieszkańcom regionu problematyki europejskiej w jej praktycznym wymiarze.
W pierwszym roku działalności Fundacja „BORUSSIA” przeprowadziła kilka międzynarodowych
projektów, głównie dotyczących współpracy transgraniczej oraz wolontariatu.
W Programie Współpracy Transgranicznej, którego koordynatorem jest Ewa Romanowska, odbyły się
następujące projekty:
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W dniach 25-27 sierpnia 2006 r. w Mierkach k/Olsztynka (województwo warmińsko-mazurskie) w
ramach programu „Przemiany w Regionie – RITA” odbyło się spotkanie przedstawicieli szkół
muzycznych z Warmii i Mazur oraz Obwodu Kaliningradzkiego. W spotkaniu udział wzięło 25 osób –
11 ze strony polskiej oraz 14 ze strony rosyjskiej.
Spotkanie miało na celu integrację środowiska pedagogów szkół artystycznych z Polski i Rosji
poprzez stworzenie możliwości bezpośredniego kontaktu, prezentację potencjalnych partnerów,
zwiększenie wiedzy na temat sytemu szkolnictwa muzycznego po drugiej stronie granicy. Uczestnicy
warsztatów zdobyli również podstawowy wiedzy z zakresu pracy metodą projektową.
Na bazie zdobytej wiedzy i umiejętności powstały szkice wspólnych, polsko-rosyjskich projektów.


„Study Tours to Poland – wizyty studyjne dla studentów z Ukrainy, Białorusi i Obwodu
Kaliningradzkiego”

Projekt „Study Tours to Poland – wizyty studyjne dla studentów z Ukrainy, Białorusi i Obwodu
Kaliningradzkiego” – skierowany jest do wyróżniających się studentów pierwszych lat studiów (I-III rok)
w wieku 18-21 lat będących obywatelami Ukrainy, Białorusi i Rosji (Obwód Kaliningradzki). Adresaci
projektu powinni nie tylko osiągać dobre wyniki w nauce, ale również wykazywać się aktywnością w
życiu akademickim i społecznym oraz motywacją do przyjazdu do Polski.

Od 1 sierpnia 2006 r. Fundacja „Borussia” jest instytucją zarządzającą programem w skali kraju.
Odpowiada za przeprowadzenie promocji programu, rekrutację uczestników, kontakty z operatorami,
monitoring wizyt studyjnych, a także bieżącą obsługę programu.
W 2006 r. do najważniejszych działań w ramach programu należało:


przygotowanie promocji kolejnej edycji programu;



promocja nowej edycji programu;



rekrutacja uczestników wizyt studyjnych.



wybór operatorów wizyt studyjnych

Napłynęło łącznie 869 zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem w programie. W stażach
organizowanych z partnerami z Wrocławia, Krakowa, Warszawy i Łodzi zaproszonych zostanie 125
studentów zza wschodniej granicy Polski.
Projekt finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.


„Odważmy się spojrzeć – Obwód Kaliningradzki – dyskusja panelowa i warsztaty dla
multiplikatorów”, 12.10.2006 r., 17-18.11. 2006 r.

Dyskusja panelowa poświęcona aktualnemu stanowi demokratyzacji w Obwodzie Kaliningradzkim
odbyła się 12 października 2006 r. Przygotowana została we współpracy z Kompetenzzentrum Mittel–
und Osteuropa Leipzig (KOMOEL). Dyskusja zatytułowana była: „Przemiany społeczne i
społeczeństwo obywatelskie w Obwodzie Kaliningradzkim“.
Spotkanie odbyło się w Instytucie Polskim w Lipsku, wzięło w niej udział około 45 osób.
Warsztaty: Formy i możliwości współpracy organizacji saksońskich z Obwodem Kaliningradzkim FR
Warsztaty się w dniach 17-18 listopada 2006 r. w siedzibie Uniwersytetu w Lipsku.
W warsztatach udział wzięło 14 osób – byli to zarówno współpracownicy i działacze instytucji
działających w sferze pomocy społecznej (np. Selbsthilfevereins Senftenberg, Urban-social gGmbH
Berlin, Internationaler Bund Leipzig), organizacji pozarządowych (np. Politischer Jugendring Dresden,
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste), a także zainteresowani tą tematyką studenci.
W czasie warsztatów uczestnicy poznali nie tylko doświadczenia niemieckich partnerów we
współpracy z Obwodem Kaliningradzkim, lecz także doświadczenia strony rosyjskiej we współpracy z
polskimi i niemieckimi partnerami. Zaprezentowała doświadczenia polskiej Fundacji „Borussia“ jako
tzw. przykłady „dobrej praktyki” – ważnym aspektem spotkania było to, iż strona polska wystąpiła jako
swoisty „pośrednik” mający doświadczenie we współpracy zarówno ze stroną niemiecką, jak i z
rosyjskim Obwodem Kaliningradzkim.
Prezentacja Pawła Prokopa z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży dotyczyła praktycznych
aspektów współpracy; referent przedstawił również zasady wsparcia przez PNWM projektów
trójstronnych.
Ważny aspekt warsztatów stanowiła prezentacja sfer działalności organizacji pozarządowych
działających w Obwodzie Kaliningradzkim pod kątem stworzenia ewentualnych partnerstw.
Projekt finansowany był przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.
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Celem 2-dniowej konferencji było poznanie specyfiki projektów wolontariackich w dziedzinie ochrony
zabytków oraz stworzenie europejskiej sieci kontaktów i współpracy pomiędzy organizacjami i
instytucjami zainteresowanymi tą problematyką.
Podczas konferencji Fundusz „Pamięć i Przyszłość” przedstawił nowy program grantowy
„Międzynarodowy wolontariat w ochronie europejskiego dziedzictwa kulturowego“. Spotkanie było
również okazją do zainicjowania i rozpowszechnienia tej nowej formy wolontariatu w krajach Europy
Środkowo-Wschodniej. Ponad 100 przedstawicieli fundacji i organizacji z Niemiec, Polski oraz innych
krajów Europy Środkowo-Wschodniej podczas dwóch dni konferencji w Olsztynie dyskutowało nad
wybranymi aspektami międzynarodowego wolontariatu w ochronie zabytków. W spotkaniu udział
wzięli również przedstawiciele władz. W spotkaniu udział wzięli także goście z Rosji, Ukrainy, Słowacji
i Białorusi.
Projekt finansowany był ze środków Funduszu „Pamięć i Przyszłość” oraz Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej.


Program „Międzynarodowy wolontariat w ochronie krajobrazu kulturowego na Warmii i
Mazurach”

W ramach programu koordynowanego przez Beatę Samojłowicz od września 2006 r. rozpoczęła się II
edycja projektu pod tym samym tytułem. Bierze w nim udział 5 Niemców, 6 Rosjan i 7 Polaków, którzy
odbywają roczny wolontariat w 13 organizacjach oraz instytucjach związanych z ochroną zabytków i
krajobrazu kulturowego Warmii i Mazur.
W ramach projektu w okresie od września do grudnia 2006 r. zostały zrealizowane następujące
przedsięwzięcia:


Seminarium przygotowawcze dla wolontariuszy w okresie 15-30.09.2006 r.



Warsztaty „Jak napisać i zrealizować własny projekt” połączone z pierwszą refleksją w dniach 511 listopada 2006 r.

Projekt finansowany jest ze środków Funduszu „Pamięć i Przyszłość”, Programu UE „Młodzież” oraz
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.


Indywidualne projekty wolontariackie
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dziewięciomiesięczny „Wolontariat Europejski” EVS do miejscowości Dinan, we Francji. Projekt ten
finansowany jest ze środków Programu „Młodzież”.
W 2006 r. Fundacja „Borussia” pozyskała także fundusze z Programu UE „Młodzież” – Współpraca z
Krajami Partnerskimi – na 12-miesięczny wolontariat 6 polskich i 3 niemieckich wolontariuszy w St.
Petersburgu, który rozpocznie się we wrześniu 2007 r.

Olsztyn, 28.02.2007

