GRUPA ZAGRANICA
SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2006

WSTĘP
Grupa Zagranica została powołana 1 lipca 2004 r. podczas Zebrania Założycielskiego, została
wpisana do KRS pod numerem 0000219201 w dniu 11 października 2004 r. Grupa Zagranica jest
związkiem stowarzyszeń, który zrzesza organizacje pozarządowe (polskie lub mające w Polsce stałe
przedstawicielstwo), zajmujące się współpracą międzynarodową. Grupa opiera swoją działalność
na aktywności i pracy członków. Grupa kieruje się w swoich działaniach zasadą pomocniczości
wobec organizacji członkowskich – wspiera działania członków, nie zastępując ich aktywności.
Grupa Zagranica nie prowadzi działalności gospodarczej.
Szczegółowo działania Grupy reguluje Statut, który jest dostępny na stronie internetowej
www.zagranica.org.pl. Decyzją Komitetu Wykonawczego Grupa rozpoczęła formalnie działalność od
stycznia 2005 r.
Do zasadniczych celów Grupy należy:
1. wspieranie wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy polskimi organizacjami pozarządowymi
działającymi poza granicami kraju oraz wprowadzanie wspólnych standardów ich pracy;
2. rozwijanie współdziałania polskich organizacji pozarządowych z administracją publiczną, w
szczególności z Ministerstwem Spraw Zagranicznych;
3. wyrażanie opinii w sprawie polskiej polityki zagranicznej wobec krajów, w których
zaangażowane są polskie organizacje pozarządowe oraz zasad udzielania pomocy rozwojowej i
humanitarnej przez Polskę, Unię Europejską i inne państwa;
4. ułatwianie nawiązywania kontaktów pomiędzy polskimi organizacjami pozarządowymi a ich
potencjalnymi partnerami za granicą;
5. uwrażliwianie polskiej opinii publicznej na zagadnienia
kształtowanie postaw solidarności z innymi narodami;
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6. nawiązywanie kontaktów i współpracy z porozumieniami organizacji pozarządowych w innych
krajach, w tym z europejską platformą organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą
rozwojową, oraz z instytucjami Unii Europejskiej;
7. upowszechnianie informacji oraz promocja działalności polskich organizacji pozarządowych
zaangażowanych w działalność poza granicami kraju.

I SPRAWY CZŁONKOWSKIE I ORGANIZACYJNE
A. Nowi członkowie
W roku 2006 do Grupy Zagranica przystąpiły kolejne organizacje, zyskując (po akceptacji
wniosków o członkostwo przez Komitet Wykonawczy) status członków stowarzyszonych:
1) Fundacja „Odzew”
2) Fundacja „Krzyk”
3) Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”
4) Polska Fundacja im. Roberta Schumana
5) Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
6) Stowarzyszenie Współpracy Kobiet – NEWW-Polska
Wg stanu na grudzień 2006 Grupa Zagranica zrzeszała 45 organizacji: 25 członków zwyczajnych,
16 członków stowarzyszonych oraz 4 członków wspierających; wg stanu na marzec 2007.
organizacji członkowskich było 47 (przybyło 2 nowych członków stowarzyszonych). Pełna
zaktualizowana lista członków wraz z ich danymi adresowymi oraz krótkimi opisami działalności
dostępna jest na stronie internetowej Grupy.
B. Komitet Wykonawczy i Komisja Rewizyjna GZ
Zarząd Grupy Zagranica stanowi Komitet Wykonawczy, wybierany przez Walne Zebranie na 3-letnią
kadencję w składzie od 5 do 7 osób. We wrześniu 2005 r. rozpoczęła się druga kadencja KW. W
roku 2006 w składzie Komitetu Wykonawczego Grupy było początkowo 7 osób: Anna SzymańskaKlich, Jakub Boratyński, Krzysztof Stanowski, Krzysztof Filcek, Przemysław Radwan-Röhrenschef,
Ilona Iłowiecka-Tańska i Roman Zioła. Od listopada 2006 w związku z wyjazdem Jakuba
Boratyńskiego KW działa w składzie 6-osobowym. W roku 2006 przeprowadzono 7 zebrań KW.
Koszt dojazdu członków spoza Warszawy pokryty został z dotacji instytucjonalnej Fundacji im.
Stefana Batorego.
Komisja Rewizyjna Grupy zagranica składa się z trzech osób, reprezentujących organizacje będące
członkami zwyczajnymi. Kadencje prac Komisji Rewizyjnej pokrywają się kadencjami Komitetu
Wykonawczego; w roku 2005 rozpoczęła się druga 3-letnia kadencja Komisji Rewizyjnej w
składzie: Alicja Derkowska, Grażyna Wojciechowicz oraz Wacław Czakon.

C. Sekretarz Grupy Zagranica
W październiku 2006 nastąpiła zmiana na stanowisku sekretarza Grupy: Justynę Janiszewską
zastąpiła Marta Pejda. Nowa sekretarz została wybrana w drodze konkursu, przeprowadzonego we
wrześniu 2006. Komitet Wykonawczy przeprowadził z wybranymi kandydatami po dwie rozmowy
kwalifikacyjne oraz ocenił pisemne zadanie, zlecone do przygotowania osobom w ostatniej fazie
konkursu. Koszt zatrudnienia sekretarza Grupy pokrywa częściowo dotacja Fundacji im. Batorego.
D. Walne Zebranie
W roku 2006 odbyło się 1 Walne Zebranie Grupy Zagranica (we wrześniu). W dniu Walnego
Zebrania (bezpośrednio przed obradami) w siedzibie członka Grupy, Fundacji im. Batorego, odbyły
się spotkania grup roboczych ds. Białorusi oraz edukacji rozwojowej, a także spotkanie z
Andreasem Vogtem, przedstawicielem sieci CONCORD, oraz min. Rafałem Wiśniewskim,
Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
E. Grupy robocze
Jednym z mechanizmów wspólnego działania członków w ramach Grupy Zagranica jest kilka
tematycznych grupy roboczych. Są to nieformalne struktury, administrowane przez
zainteresowanych danymi zagadnieniami przedstawicieli organizacji i korzystające jedynie ze

wsparcia technicznego Sekretariatu. W roku 2006 funkcjonowały następujące grupy robocze: ds.
Ukrainy, ds. Białorusi, ds. edukacji rozwojowej oraz utworzona na przełomie grudnia 2006 i
stycznia 2007 grupa robocza ds. monitoringu polskiej pomocy zagranicznej.

II STAŁA DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA
W roku 2006 Grupa Zagranica kontynuowała podstawowe kierunki działalności informacyjnej
wobec swoich członków, pozostawała także partnerem do rozmów o kształcie polskiej pomocy
zagranicznej dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ponadto przedstawiciele Grupy brali udział w
pracach grup roboczych i Walnego Zebrania sieci CONCORD, której Grupa jest członkiem od jesieni
2005 r.
A. Działalność informacyjna
Sekretariat Grupy rozsyła za pomocą listy mailingowej informacje o programach organizacji
członkowskich, a także pozostałych konferencjach, odczytach, publikacjach i innych projektach,
związanych z III sektorem. We współpracy z TRIALOGIEM i siecią EUROstep sekretariat informuje
także członków Grupy o projektach z zakresu współpracy rozwojowej, realizowanych w Europie i
na całym świecie. Dystrybuowane są także informatory elektroniczne, wydawane przez CONCORD i
kilkanaście innych międzynarodowych organizacji pozarządowych, co dostarcza bieżących
wiadomości o ogłaszanych konkursach grantowych i naborach na staże. Dzięki informacjom tego
rodzaju członkowie GZ mają możliwość udziału w wielu wydarzeniach w Polsce i za granicą, mogą
znaleźć partnerów do realizacji projektów, otrzymują informacje o możliwościach fundraisingowych
itp. Biuletyn nie ma ustalonej regularności publikowania, średnio rozsyłany jest 1 pakiet
informacyjny tygodniowo. Czasami za pomocą listy rozsyłane są oddzielnie ważne i/lub pilne
informacje dla członków Grupy.
Członkowie i pracownicy organizacji zrzeszonych w Grupie Zagranica, którzy chcieliby otrzymywać
informacje z listy mailingowej, proszeni są o kontakt z Martą Pejdą (marta@zagranica.org.pl).
Dla osób spoza Grupy Zagranica, zainteresowanych współpracą międzynarodową polskich
organizacji pozarządowych, sekretariat wydaje co miesiąc oddzielny informator elektroniczny –
Biuletyn Grupy Zagranica. W roku 2006 jego przygotowaniem i dystrybucją zajmowała się Martyna
Michalik.
W roku 2006 ukończono angielską wersję serwisu internetowego na stronie Grupy. Dodano także
materiały do sekcji „Biblioteka” oraz „Artykuły i opracowania”.
B. Publikacja CD-Romu o działalności organizacji pozarządowych za granicą
Grupa Zagranica od pięciu lat wydaje CD-Rom z materiałami na temat współpracy rozwojowej i
działalności polskich organizacji pozarządowych za granicą w trzech wersjach językowych: polskiej,
angielskiej i rosyjskiej. Edycja 2006 w nakładzie 5 tys. sztuk ukazała się na początku września, a
jej prezentacja miała miejsce podczas Walnego Zebrania 21.09.2006. Część materiałów dostępna
jest na stronie internetowej Grupy, natomiast osoby zainteresowane otrzymaniem CD-Romu
proszone są o kontakt z Anną Sterczyńską (asterczynska@zagranica.org.pl). Przygotowanie zostało
sfinansowane z dotacji Programu RITA Przemiany w Regionie oraz National Endowment for
Democracy, dystrybucja była częściowo współfinansowana z dotacji instytucjonalnej Fundacji im.
Batorego.
C. Dialog z władzami
Grupa Zagranica stara się wyrażać stanowisko organizacji pozarządowych wobec propozycji
programowych, dotyczących kształtu polskiej pomocy zagranicznej. Głównym partnerem do tego

rodzaju konsultacji jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale w roku 2006 Grupa podtrzymywała
też kontakt z sejmową komisją spraw zagranicznych, a przedstawiciele GZ biorą udział w
posiedzeniach podkomisji ds. projektu uchwały o Fundacji Wolności i Solidarności (projekt fundacji
do realizacji pomocy zagranicznej poprzez programy demokratyzacyjne, zgłoszony przez Kancelarię
Prezydenta RP).
W ramach kontaktów z MSZ Grupa wiosną 2006 opracowała zalecenia dotyczące pomocy dla
krajów priorytetowych: Białorusi i Ukrainy, a także opracowała zestaw rekomendacji, dotyczących
organizacji międzynarodowych programów stypendialnych (materiały te dostępne są na naszej
stronie internetowej).
W listopadzie 2006 Grupa wspólnie z Departamentem Współpracy Rozwojowej MSZ zorganizowała
cykl spotkań, dotyczących polskiej pomocy dla różnych regionów świata: Białorusi, Ukrainy, Afryki i
krajów Bliskiego Wschodu. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele organizacji członkowskich
Grupy oraz pracownicy odpowiednich departamentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jedno z
listopadowych spotkań poświęcone było formom i instrumentom pomocy zagranicznej.
W grudniu 2006 oraz styczniu 2007 przedstawiciele Komitetu Wykonawczego Grupy brali także
udział w konsultacjach dot. regulaminów i zasad konkursów grantowych MSZ. W rezultacie prac
nad przekazanymi nam projektami regulaminów oraz spotkań z pracownikami DWR, w
dokumentach, regulujących organizację konkursów w roku 2007, wprowadzono kilka zmian,
mających na celu uproszczenie procedur finansowych bez obniżania zasadniczych wymagań oraz
doprecyzowanie sformułowań z poprzedniego roku.
W roku 2007 dialog z władzami poszerzony zostanie o nowy komponent – Grupa rozpoczęła w
grudniu 2006 r. realizację projektu monitoringu polskiej pomocy zagranicznej 2005-2006, który
opierać się będzie na pozyskiwaniu i analizie danych m.in. z MSZ, Ministerstwa Finansów i
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szersza informacja o projekcie poniżej, w części
„Projekty specjalne”.
E. Współpraca międzynarodowa
W roku 2006 Grupa kontynuowała aktywny udział w pracach sieci CONCORD, której jest od 2005
członkiem. Przedstawiciele GZ biorą udział w pracach grup roboczych, działających w ramach
CONCORD (Grzegorz Gruca – Working Group Enlargement [od 2007 grupa ta nazywa się
„Enlargement, Pre-Accession and Neighbourhood], Justyna Janiszewska – Policy Forum oraz
Stanisław Alwasiak – Financing for Development and Relief). Z inicjatywy Grupy Zagranica i wg
opracowanego przez Sekretariat schematu zaakceptowano obniżone stawki składek członkowskich
dla organizacji z Nowych Państw Członkowskich UE.
Grupa Zagranica podtrzymuje też kontakty z Projektem TRIALOG. W roku 2006 przedstawiciele
Grupy brali udział w TRIALOG Central Training, korzystaliśmy także ze wsparcia finansowego
TRIALOGu przy organizacji szkolenia nt. pozyskiwania środków z funduszów europejskich (marzec
2006).
Dzięki obecności na forum CONCORDu i współpracy z Projektem TRIALOG Grupa zacieśniła
kontakty z platformami NGOs z krajów Grupy Wyszehradzkiej: Słowacji, Czech i Węgier. Kontakty
te zaowocowały udziałem przedstawicieli Grupy w konferencji nt. systemu Official Development
Assistance w tych krajach, która odbyła się w grudniu 2006. w Bratysławie. Współpraca w zakresie
kształtowania polityki dot. ODA kontynuowana będzie w 2007 r. ramach 2 spotkań-seminariów pt.
„Budowanie systemu pomocy rozwojowej w krajach Grupy Wyszehradzkiej”, jaki Grupa zrealizuje
dzięki wsparciu z Programu East-East. Do współpracy w tej dziedzinie włączona została także
Słowenia oraz – dzięki przedłużeniu okresu realizacji projektu NED – Rumunia i Bułgaria.

III PROJEKTY SPECJALNE
Z założenia Grupa nie angażuje się w projekty pomocowe, w których miałaby zastępować
działalność organizacji członkowskich lub konkurować z nimi o środki na realizację tego typu

działań. Dlatego programy Grupy powinny być skierowane przede wszystkim do członków koalicji i
nastawione na wspieranie ich działalności. Poza bieżącą działalnością biura i pracami Komitetu
Wykonawczego oraz tematycznych grup roboczych, w roku 2006 Grupa Zagranica zrealizowała
następujące projekty dodatkowe:
A. Projekt wsparcia powstających koalicji (platform) w Bułgarii i Rumunii
Zrealizowany ze środków National Endowment for Democracy w okresie od kwietnia 2006 do
stycznia 2007 projekt obejmował organizację 5-dniowych wizyt studyjnych w Warszawie dla
przedstawicieli organizacji pozarządowych z Bułgarii i Rumunii (zapoznanie z działalnością Grupy
Zagranica, szczegółowa prezentacja zagadnień III sektora w Polsce), organizację 2-dniowych
seminariów szkoleniowych dla organizacji w Bułgarii i Rumunii (program przygotowany i
zrealizowany przez Krzysztofa Stanowskiego i Justynę Janiszewską), 3-dniową wizytę studyjną w
Małopolskim Towarzystwie Oświatowym (program przygotowany i zrealizowany przez Alicję
Derkowską) oraz przyznanie powstającym platformom mini-grantów w wysokości 800 $ do
wydania na wspólne działania członków (z obu grantów wydano materiały informacyjnopromocyjne koalicji).
B. Projekt monitoringu polskiej pomocy zagranicznej w latach 2005-2006
Realizacja projektu rozpoczęła się w grudniu 2006, projekt potrwa do września 2007, finansowany
jest z dotacji Programu RITA Przemiany w Regionie, koordynatorem został Marcin Wojtalik z
Polskiej Akcji Humanitarnej. W pierwszych tygodniach trwania projektu za pomocą listy
mailingowej GZ utworzona została grupa robocza, składająca się obecnie z przedstawicieli ok. 8
organizacji członkowskich; dotychczas odbyło się 1 spotkanie tej grupy, kolejne planowane jest na
maj 2007. Ze względu na udział kilku osób spoza Warszawy, bieżące prace grupy polegają na
prowadzeniu dyskusji za pośrednictwem poczty elektronicznej i skype'a. Projekt obejmuje
opracowanie dostosowanej do polskich warunków metodologii monitoringu, wyodrębnienie
najważniejszych zagadnień w obrębie polityki dot. Official Development Assistance w Polsce,
stworzenie raportu na temat polskiej pomocy zagranicznej, a także opracowanie zestawu zaleceń
dot. zwiększenia efektywności udzielanej pomocy. Raport zostanie opublikowany w polskiej i
angielskiej wersji językowej pod koniec lata 2007. Jednocześnie grupa robocza ds. monitoringu
opracuje krótki raport podsumowujący polską pomoc w roku 2006, który stanie się częścią tego
samego rodzaju raportu CONCORD w odniesieniu do pomocy, udzielanej przez Unię Europejską
(publikacja planowana na początek maja 2007; inne części opracowywane są przez pozostałe
platformy narodowej zrzeszone w sieci CONCORD). Część kosztów projektu, nie pokrywana przez
dotację Programu RITA, finansowana jest z dotacji Fundacji im. Batorego.
C. Szkolenia dla członków Grupy Zagranica
W marcu 2006 zostało zrealizowane szkolenie na temat realizacji projektów i pozyskiwania
środków z funduszów europejskich; szkolenie prowadziła brytyjska trenerka Angela James, koszt
pokryty został ze środków programu TRIALOG; na styczeń 2007 przeniesiono realizację szkolenia
dla organizacji, składających wnioski o dofinansowanie z puli „EuropeAid” – programów dot.
edukacji rozwojowej, które pierwotnie planowane było na grudzień 2006.
D. Udział Grupy Zagranica w realizacji programu Tygodnia Edukacji Globalnej w Polsce
Grupa Zagranica współtworzyła program polskiej edycji międzynarodowego Tygodnia Edukacji
Globalnej (Global Education Week), realizowanego przez North-South Centre of the Council of
Europe. Poza projektami, przygotowanymi przez poszczególnych członków, Grupa była
zaangażowana w promocję programu (współfinansowała druk i zajmowała się dystrybucją
plakatów TEG).

IV SPRAWY FINANSOWE
Struktura przychodów:
1) składki członkowskie
2) dotacja National Endowment for Democracy
3) dotacja Fundacji im. Stefana Batorego
4) dotacja Programu RITA

35
32
30
16

200,00
099,00
000,00
740,00

PLN
USD
PLN
PLN

ZESTAWIENIE FINANSOWE 2006.
poz.
A.
I
II
B.
C.
D.
I
II
III
IV
V
E.
F.
G.

wyszczególnienie
przychody z działalności statutowej
składki członkowskie
inne przychody statutowe, dotacje, granty
koszty realizacji zadań statutowych
wynik finansowy dot. działalności statutowej
koszty administracyjne
materiały i energia elektryczna
usługi zewnętrzne
wynagrodzenia z narzutami
amortyzacja
inne
pozostałe przychody i nadwyżka z lat ubiegłych
przychody finansowe
koszty finansowe
wynik finansowy ogółem

koszt
162 861,67 PLN
35 200,00 PLN
127 661,67 PLN
-132 123,34 PLN
30 738,33 PLN
-34 578,94 PLN
-175,00 PLN
-7 126,02 PLN
-19 663,93 PLN
-4 977,60 PLN
-2 636,39 PLN
89 589,80 PLN
216,49 PLN
-0,10 PLN
85 965,58 PLN

