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Przystąpienie Polski do Unii
Europejskiej niesie ze sobą wiele
zmian, m.in. w relacjach z partnerami
zagranicznymi. Ale to wcale nie
oznacza pełnego przestawienia
zainteresowania Polski na Zachód,
raczej odwrotnie. Polsko-rosyjskie
stosunki osiągają nowy poziom, na
którym znaczne miejsce będzie
zajmowała współpraca województwa
warmińsko-mazurskiego z Obwodem
Kaliningradzkim jako „regionów
pilotażowych” w stosunkach Rosja-
Unia Europejska. Przekonuje nas do
tego wizyta studyjna w Elblągu
przedstawicieli polonijnych orga-
nizacji pozarządowych z Obwodu
Kaliningradzkiego, która odbyła się w
dniach 14-15.04.2004 r. W jej
organizacj i  pomógł Konsulat
Generalny RP w Kaliningradzie.
Sześcioro przedstawicieli Wspólnot
Kultury Polskiej z Kaliningradu,
Bałtyjska i Ozierska wzięło udział w
spotkaniu z polskimi organizacjami
pozarządowymi. Było ono reali-
zowane w ramach programu Forum
Przyjaznego Sąsiedztwa. Celem tego
programu jest rozwijanie współpracy
transgranicznej partnerów społeczno-
gospodarczych (samorządy lokalne,
instytucje, organizacje obywatelskie,
biznes) województwa warmińsko-
mazurskiego oraz pomorskiego z
Obwodem Kaliningradzkim i Litwą.
Jedną z części programu spotkania
była prezentacja działań organizacji
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych z
Arkadiuszem Jachimowiczem na
czele. Stowarzyszenie zajmuje się
wspomaganiem, integracją, promocją
organizacji pozarządowych dzia-
łających na terenie regionu elblą-
skiego i województwa warmiński-
mazurskiego. W śród osiągnięć
dokonanych przez 9 lat istnienia tego
Stowarzyszenia wymienić można
przeszkolenie ponad 1000 członków
organizacj i  pozarządowych i
przedstawicieli samorządów lokal-
nych, przeprowadzenie projektu

dotyczącego wypracowania zasad
współpracy pomiędzy samorządem
Elbląga a organizacjami pozarzą-
dowymi, przeprowadzenie projektu
społecznego rozwoju Olsztynka,
wydanie informatorów organizacji
pozarządowych, utworzenie Centrum
organizacji pozarządowych oraz
Centrum Wolontariatu w Elblągu.
Praca wolontariusza jest
bardzo rozpowszechniona
w Polsce, szczególnie
wśród m łodzieży, żeby
zostać zatrudnionym do
pracy koniecznie jest
doświadczenie, które
można zdobyć pracując
jako wolontariusz. Oprócz
tego praca ta daje szanse
wykorzystania własnych
umiejętności i doświad-
czeń, rozwinięcia zainte-
resowań, zdobycia doś-
wiadczenia w nowych
dziedzinach, wywarcia
wpływu na zmiany społe-
czne i szanse zaangażowania. Dużo
jest w Polsce organizacji  poza-
rządowych, które działają na polu
pomocy społecznej. Do nich należy
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, które
organizuje pomoc i opiekę nad
dziećmi z rodzin biednych, rozbitych,
wielodzietnych, oraz zagrożonych
patologią społeczną; rozwija spe-
cjalistyczne formy pomocy rodzinie w
wychowaniu dzieci niepełnospraw-

nych, rozwija twórcze zaintere-
sowania wśród dzieci i młodzieży
(konkursy poetyckie, plastyczne,
spartakiady); organizuje i prowadzi
placówki wypoczynku wakacyj-
nego oraz rehabilitacyjno-lecz-
nicze. Odbyło się również spotka-
nie z przedstawicielami Elbląskiej
Izby Przemysłowo-Handlowej,
którzy opowiedzieli się za rozwo-
jem współpracy polskich i rosyj-
skich firm. Podczas dwóch dni po-
bytu w Elblągu rosyjska strona poz-
nała wielu działaczy organizacji
pozarządowych województwa

warmińsko-mazurskiego. Spotkanie
odbywało się w bardzo przyjemnej i
swobodnej atmosferze. W osobach
polskich kolegów przedstawiciele
kaliningradzkich organizacji spotkali
się z otwartym dążeniem podzielenia
się doświadczeniem i dania dobrej
rady. Towarzyska forma dyskusji

sprzyjała swobodnej myśli i powstaniu
nowych ciekawych pomysłów. Obie
strony zaproponowały projekty wy-
miany młodzieży polskiej i rosyjskiej,
zorganizowania dwustronnych wizyt
osób w podeszłym wieku, wzajem-
nych występów gościnnych elbląs-
kiego i kaliningradzkiego teatru oraz
inne wnioski.
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