

Gliwice, Zabrze

Pozarządowi
z Mołdawii
w Gliwicach

nemu
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konfrontacja,
analiza
i
zapoznanie działaczy
społecznych
z
terenów
obydwu biorących
udział w projekcie
państw.
- Chciałam bardzo podziękować
miejsce realizacji programu zatytułowanego centrum Theotokos
Nie bez powodu Gliwice zostały wybrane na
za zaproszenie i poizowanego przez Centrum Kształcenia i
„Jakiego partnera potrzebuje Mołdawia” organ
istniechwalić sam pomysł.
także
a
,
wymi
rządo
samo
ami
władz
z
ra
sekto
III
Dialogu Theotokos. Współpraca
Jest to niewątpliwie
nia
dowa
naśla
y
godn
wi
ządowych, stano
bardzo dobra okający w Gliwicach inkubator organizacji pozar
zja dla organizacji
wzorzec dla naszych wschodnich sąsiadów.
z całej Polski do
rającyCzęść gliwirozszerzenia współpracy ze wschomi aktywność społeczną. Od kilku już
ckich
organizacji pozarządowych,
dem- powiedziała Katarzyna Urban z
lat obserwuje współpracę polskich
funkcjonujących nie tylko w zakresie
lubelskiej Fundacji „Nasza Szkoła”
samorządów z NGO, jak również
działalności lokalnej, jest zaintereMołdawscy goście chętnie opowiadawspółpracę i komunikację międzyorsowana współpracą międzynarodoli o działalności reprezentowanych
ganizacyjną, która pozwala na stwową, projekt jednak skierowany jest
przez siebie NGO-sów, a także wyrzenie zjednoczonego III sektora.
do wszystkich organizacji w Polscemieniali korzyści z wizyty, przekładaDoświadczenia i zalety związane z
wyjaśnił ksiądz Marek Tryznowski,
jące się na robocze projekty wspólnie
działalnością inkubatorów organizacji
koordynator projektu z ramienia glirealizowane na zasadach współpracy
pozarządowych w Polsce, a między
wickiego Theotokos- W ramach protransgranicznej.
innymi również w samych Gliwicach,
gramu przedstawiciele polskich i moł- Projekt pozwolił nam znaleźć partpani Victoria chętnie przeniosłaby na
dawskich organizacji w grupach ronerów, dzięki którym możliwa będzie
grunt społeczeństwa mołdawskiego,
boczych pracowali nad stworzeniem
wymiana wolontariuszy między naborykającego się z problemami popartnerskich projektów realizujących
szymi państwami- wyjaśnia Anastasia
działów politycznych i językowych.
ich wspólne potrzeby.
Iiuri- Apostol z mołdawskiej pozarząTytułowym „partnerem” dla mołdawPo stronie mołdawskiej koordynatodowej organizacji „Resurse”.
skich organizacji są polskie organizarem projektu była Victoria Dunaeva z
Na poziomie kultury współpracę z
cje pozarządowe. Dzięki projektowi
organizacji „Activus Aspectus” zajmupolskimi partnerami nawiązała Liga
realizowającej się polsko-mołdawskimi działaPolskich Kobiet. Jak się bowiem okaniami wspiezuje, Mołdawia- kraj wielonarodowościowy, przygarnął wiele naszych
rodaczek. Najczęściej wyruszyły na
wchód za głosem serca i teraz, dzięki
stowarzyszeniu Nelli Capcanari, mogą
kultywować polskie tradycje w swoich
mołdawskich rodzinach. W ramach
projektu możliwa będzie wzajemna
popularyzacja naszych odmiennych
kultur poprzez zorganizowanie wymiennej wycieczki polskich i mołdawskich dzieci.
Najlepszym przykładem trafnego wy-

boru Gliwic na miejsce realizacji programu są słowa wypowiedziane przez
Iona Oboroceanu z organizacji stojącej na straży praw człowieka „Law
Centre Causeni”
- W waszym mieście bardzo spodobał mi się poziom współpracy między
samorządem a organizacjami pozarządowymi- stwierdził kolega z Mołdawii.
Również organizacja „Moldovan Helsinki Committee” reprezentowana
przez Lucianę Iabangi zajmuje się
działaniami promującymi przestrzeganie praw człowieka. Planuje z polskim odpowiednikiem swojej działalności stworzyć swoiste konsorcjum,
które rozwiązywać będzie między
innymi problem związany ze swobodnym dostępem do informacji czy
obroną praw uchodźców. Po polskiej
stronie podobny temat przedstawił
Zenon Michajłowski ze Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.
Aurelia Bragucka, prezes Stowarzyszenia Młodych Menedżerów w Mołdawii,
ciekawych rozwiązań dopatrzyła się
natomiast w Cieszynie i tamtejszym
Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości.
Jej organizacja zajmuje się aktywizacją zawodową młodych ludzi, a także wspieraniem przedsiębiorczości i
chętnie podejmie współprace między
innymi z Fundacją „Nasza Szkoła”.
Mołdawia nie jest również wolna od
problemów dzieci wychowywanych
w patologicznych rodzinach. O pla-

nowanych wspólnych z naszymi organizacjami działaniach zmierzających do zmniejszenia skali zjawiska
opowiadała Alla Donosian z prężnie
działającego mołdawskiego stowarzyszenia „Clipa Siderala”.
Jak łatwo zauważyć, problemy polskiego i mołdawskiego społeczeństwa
obywatelskiego często niewiele się
od siebie różnią. Międzynarodowa
współpraca bliźniaczych organizacji
pozwoli na łatwiejsze pozyskiwanie
funduszy na realizację postawionych
przed sobą zadań. Gliwickiemu Centrum Kształcenia i Dialogu „Theotokos” organizację przedsięwzięcia
powierzyła Fundacja „Edukacja dla
demokracji”, a całość projektu sfinansowała Polsko-Amerykańska Fundacja „Wolność”
adu

