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 2007 do Grupy Zagranica przystąpiły kolejne organizacje, zyskując (po akceptacji
wniosków o członkostwo przez Komitet Wykonawczy) status członków stowarzyszonych:
1) Stowarzyszenie „Willa Decjusza”;
2) Polska Zielona Sieć;
3) Fundacja „Semper Polonia”;
4) Biuro Inicjatyw Międzynarodowych;
5) Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego.
Ponadto Komitet Wykonawczy pozytywnie zaopiniował wnioski o przyjęcie od 1. stycznia 2008.
następujących organizacji:
6) Fundacja „Simba Friends”;
7) Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych „Pro-Akademia”.
Jedna organizacja członkowska o statusie członka stowarzyszonego – Fundacja „Odzew” – podjęła
decyzję o rezygnacji z udziału w Grupie Zagranica, motywując to przyczynami finansowymi
(niemożność opłacania składek członkowskich). Również ze względów finansowych członek
zwyczajny – Towarzystwo Demokratyczne WSCHÓD – zwróciło się z prośbą o zmianę statusu na
członkostwo stowarzyszone (prośba została pozytywnie rozpatrzona przez Komitet Wykonawczy).
Wg stanu na styczeń 2008 Grupa Zagranica zrzeszała 49 organizacji: 24 członków zwyczajnych, 21
członków stowarzyszonych oraz 4 członków wspierających. 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 2007 w składzie Komitetu Wykonawczego Grupy było początkowo 6 osób: Anna SzymańskaKlich, Krzysztof Stanowski, Krzysztof Filcek, Przemysław Radwan-Röhrenschef, Ilona IłowieckaTańska i Roman Zioła. Podczas Walnego Zebrania we wrześniu 2007 r. odbyły się wybory nowego
członka KW – wybrany został reprezentant Fundacji im. Stefana Batorego, Wojciech Tworkowski.
Od listopada 2007. Komitet znów działa w składzie 6 osób w związku z rezygnacją Krzysztofa
Stanowskiego, który został powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej i ustąpił z funkcji prezesa organizacji członkowskiej Grupy, Fundacji Edukacja dla
Demokracji.
W związku z urlopem macierzyńskim Anny Szymańskiej-Klich w niektórych zebraniach KW
uczestniczyła jako obserwator Paulina Gas – dyrektor Instytutu Studiów Strategicznych, którego
reprezentantem w Grupie była przed urlopem A. Szymańska-Klich.
W roku 2007. odbyło się 8 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 (Małopolskie Towarzystwo Oświatowe), Grażyna Wojciechowicz (Fundacja
Rozwoju Demokracji Lokalnej) oraz Wacław Czakon (Fundacja „Szczęśliwe Dzieciństwo”). Przed
Walnym Zebraniem we wrześniu 2007. z udziału w pracach Komisji zrezygnowała z powodu braku
czasu na większe zaangażowanie Grażyna Wojciechowicz. Na jej miejsce podczas głosowania
wybrano Alicję Pacewicz z Centrum Edukacji Obywatelskiej.
C. Walne Zebranie

W roku 2007 odbyło się 1 Walne Zebranie Grupy Zagranica (13. września). Podczas zebrania miała
miejsce m. in. prezentacja organizacji, które przystąpiły do Grupy Zagranica w okresie pomiędzy
poprzednim Walnym Zebraniem a wrześniem 2007. Walne Zebranie jak co roku uchwaliło także
wysokość składek członkowskich na rok 2008 – zdecydowano, że rozmiar składki nie zmieni się i
wynosić ona będzie 1200 zł; dla członków stowarzyszonych obowiązuje opłata 50% tej sumy.
Odbyły się wybory uzupełniające do Komitetu Wykonawczego (1 wakat po ustąpieniu J.
Boratyńskiego w 2006 r.) oraz do Komisji Rewizyjnej (1 wakat po ustąpieniu Grażyny
Wojciechowicz).
W drugiej połowie zebrania odbyły się krótkie prezentacje bieżącej działalności i planów grup
roboczych Grupy Zagranica oraz nowo powstałych portali internetowych, związanych ze współpracą
międzynarodową w sektorze pozarządowym – civicportal.org i rus.ngo.pl. Członkowie Grupy mieli
też okazję zapoznać się z najnowszymi publikacjami Grupy: 6. wydaniem CD-ROMu „Działalność
polskich organizacji pozarządowych zagranicą” oraz opracowanym przez grupę roboczą ds.
monitoringu polskiej pomocy raportem „Polska pomoc rozwojowa”.
D. Grupy robocze
Jednym z mechanizmów wspólnego działania członków w ramach Grupy Zagranica są grupy
robocze. Są to nieformalne struktury, administrowane przez zainteresowanych danymi
zagadnieniami przedstawicieli organizacji i korzystające jedynie ze wsparcia technicznego ze strony
Sekretariatu. W roku 2007 funkcjonowały następujące grupy robocze: grupa ds. edukacji
rozwojowej, utworzona na przełomie grudnia 2006 i stycznia 2007 grupa robocza ds. monitoringu
polskiej pomocy zagranicznej, a także „geograficzne” grupy robocze: grupa ds. współpracy z
Gruzją, grupa ds. Azji Środkowej oraz grupa ds. Białorusi.
Grupy tematyczne są zasadniczo bardziej aktywne niż geograficzne, co częściowo związane jest z
inspiracjami płynącymi z działań analogicznych grup w sieci CONCORD. Zarówno grupa ds.
edukacji rozwojowej, jak i monitoringowa w ciągu roku odbywały regularne spotkania, wiele osób
korzystało z elektronicznych list dyskusyjnych, służących do omawiania bieżących spraw i
uzgadniania wspólnych prac. Grupy geograficzne miały zaledwie pojedyncze spotkania w drugiej
połowie roku i mimo starań ze strony Sekretariatu i Komitetu Wykonawczego, a także
deklarowanego potencjalnego zainteresowania członków, nie wypracowały na razie planu dalszych
działań. W celu zaktywizowania członków i ożywienia debaty podjęto decyzję o celowym
otwieraniu grup roboczych na organizacje spoza Grupy Zagranica – we wszystkich spotkaniach
uczestniczyło po kilka osób, reprezentujących niezrzeszone NGOs.

II STAŁA DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA
W roku 2007 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, współpracą międzynarodową, pomocą rozwojową itp. We współpracy z
TRIALOGiem, siecią EUROstep i CONCORDem 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 działalnością międzynarodową polskich
organizacji pozarządowych, Sekretariat wydaje co miesiąc oddzielny informator elektroniczny –
Biuletyn Grupy Zagranica. W roku 2007 jego przygotowaniem i dystrybucją zajmowała się
początkowo Martyna Michalik, a następnie jej obowiązki przejęła Anna Sterczyńska.
B. Publikacja CD-Romu o działalności organizacji pozarządowych za granicą
Grupa Zagranica od kilku 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. Szósta z rzędu edycja 2007 w nakładzie 7500 tys. sztuk ukazała się na
początku września, a jej prezentacja miała miejsce podczas Walnego Zebrania 13.09.2007. Część
materiałów dostępna jest na stronie internetowej Grupy, natomiast osoby zainteresowane
otrzymaniem CD-Romu proszone są o kontakt z Martą Pejdą (marta@zagranica.org.pl).
Przygotowanie publikacji zostało sfinansowane z dotacji Programu RITA Przemiany w Regionie
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanego przez Fundację Edukacja dla
Demokracji, natomiast dystrybucja była częściowo współfinansowana z dotacji instytucjonalnej
Fundacji im. Batorego. Koordynatorem szóstej edycji była Martyna Kwiatkowska.
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 2007 Grupa podtrzymywała
też kontakt z sejmową komisją spraw zagranicznych, a przedstawiciele GZ brali udział w kilku
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 2006 r., w roku 2007. prace podkomisji trwały tylko w pierwszym kwartale).
W styczniu 2007 przedstawiciele Komitetu Wykonawczego Grupy i sekretarz 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 oraz doprecyzowanie sformułowań z poprzedniego roku.
W roku 2007. Grupa została także zaproszona do wyrażenia opinii na temat dokumentu
„Solidarność, rozwój i wolność. Strategia polskiej pomocy zagranicznej na lata 2007-2015”, który
zresztą częściowo zawierał postulaty dotyczące polskiej pomocy, zgłaszane do MSZ przez Grupę w
poprzednich latach.
Ważnym elementem współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w 2007 roku były
kilkuetapowe konsultacje projektu Ustawy o pomocy zagranicznej, przygotowanego przez
Departament Współpracy Rozwojowej. Tekst ustawy przekazano do konsultacji międzyresortowych
wiosną 2007., jednak w ich wyniku projekt nie uzyskał akceptacji i nie został skierowany do
dalszych prac legislacyjnych. W rezultacie konsultacji z Grupą Zagranica Departament Współpracy
Międzynarodowej opracował oddzielny dokument pod tytułem „Program polskiego wolontariatu
międzynarodowego”, rozbudowując założenia tego komponentu, zawarte wcześniej w tekście
projektu ustawy. Nad programem tym pracowała międzyresortowa grupa ekspertów, do

uczestnictwa w której zaproszono także przedstawicieli kilku organizacji członkowskich Grupy
Zagranica, mających duże doświadczenie w realizacji projektów z udziałem wolontariuszy.
Wiosną 2007. sekretarz Grupy jako obserwator brała udział w pracach zespołów oceniających
wnioski zgłoszone na konkurs „Polska pomoc 2007”. Spostrzeżenia dotyczące przebiegu prac i
wnioski członków Grupy, podsumowujące konkurs, przekazane zostały dyrektorowi Departamentu
Współpracy Rozwojowej MSZ przez Komitet Wykonawczy.
W roku 2007 dialog z władzami poszerzony został o nowy komponent – Grupa rozpoczęła w
grudniu 2006 r. realizację projektu monitoringu polskiej pomocy zagranicznej 2005-2006, który
opierał się głównie 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”. W rezultacie jego realizacji grupa robocza ds. monitoringu przygotowała
raport, który został przekazany do MSZ, a także do innych instytucji państwowych, mających udział
w kształtowaniu polityki pomocowej. Kopie raportu otrzymali także członkowie Komisji Spraw
Zagranicznych Sejmu RP w jej nowym składzie (po wyborach w październiku 2007.).
E. Współpraca międzynarodowa
W roku 2007 Grupa kontynuowała aktywny udział w pracach sieci CONCORD, której jest od 2005
członkiem. Przedstawiciele GZ biorą udział w pracach różnych grup roboczych, działających w
ramach CONCORD (Joanna Rohozińska-Michalska – Working Group „Enlargement, Pre-Accession
and Neighbourhood”, Justyna Janiszewska, a następnie Ola Antonowicz – Policy Forum, Piotr
Olędzki – Development Education Forum oraz Stanisław Alwasiak – Financing for Development and
Relief). Ponadto w związku z realizacją monitoringu polskiej pomocy zagranicznej, grupa robocza
powołana do tego celu w Grupie Zagranica brała udział w analogicznych działaniach
monitoringowych, obejmujących pomoc udzielaną przez Unię Europejską, które co roku koordynuje
sekretariat sieci CONCORD. W wyniku tych prac Grupa opracowała polską część
międzynarodowego raportu o pomocy UE, który został opublikowany w maju 2007.
Grupa Zagranica podtrzymuje też kontakty z Projektem TRIALOG. W roku 2007 przedstawiciele
Grupy brali udział w TRIALOG Central Training (w marcu 2007. w Tallinie), korzystaliśmy także ze
wsparcia finansowego TRIALOGu przy organizacji szkolenia nt. pozyskiwania środków z funduszów
europejskich (styczeń 2007). Współpraca z Projektem TRIALOG pozwoliła również na udział
przedstawicieli Grupy w kilku szkoleniach i seminariach, organizowanych we współpracy z
CONCORDem (dofinansowanie kosztów podróży i zakwaterowania).
Intensywnie rozwijały się kontakty z platformami skupiającymi organizacje pozarządowe w krajach
Grupy Wyszehradzkiej, tj. w Słowacji, Czechach i na Węgrzech. W roku 2007 dzięki wsparciu z
programu „Wschód – Wschód: Partnerstwo Ponad Granicami” Open Society Institute Grupa
zrealizowała projekt związany z Oficjalną Pomocą Rozwojową (ang. ODA) w tych państwach
(opisany poniżej w części „Projekty specjalne”).

III PROJEKTY SPECJALNE
Zgodnie z założeniami statutowymi 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 grup roboczych, w roku 2007 Grupa Zagranica zrealizowała
następujące projekty dodatkowe:
A. Projekt wsparcia powstających koalicji NGOs (platform) w Bułgarii i Rumunii
Zrealizowany ze środków National Endowment for Democracy w okresie od kwietnia 2006 do
kwietnia 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).
W roku 2007 pracownicy National Endowment for Democracy zasugerowali, aby w ramach
niewykorzystanych środków z projektu sfinansować udział przedstawicieli organizacji z Bułgarii i
Rumunii w seminarium na temat Oficjalnej Pomocy Rozwojowej, realizowanego dla NGOs z państw
Grupy Wyszehradzkiej. Projekt został przedłużony do końca kwietnia 2007; 1 osoba z Rumunii i 1 z
Bułgarii wzięły udział w zorganizowanym przez Grupę seminarium w Krakowie, które poświęcone
było kryteriom oceny projektów pomocowych oraz priorytetom polityki pomocowej w
poszczególnych krajach.
B. Monitoring polskiej pomocy zagranicznej w latach 2005-2006
Realizacja projektu rozpoczęła się w grudniu 2006, projekt trwał do września 2007, finansowany
był z dotacji Programu Przemiany w Regionie – RITA Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
administrowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Koordynatorem projektu był 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. 10
organizacji członkowskich. Ze względu na udział kilku osób spoza Warszawy, bieżące prace grupy
polegały na prowadzeniu dyskusji za pośrednictwem poczty elektronicznej i skype'a, odbyło się
także kilka spotkań w Warszawie.
Projekt obejmował 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 został opublikowany w polskiej i
angielskiej wersji językowej pod koniec lata 2007 (dostępny jest na stronie internetowej Grupy w
dziale „Biblioteka”; osoby zainteresowane otrzymaniem wersji papierowej proszone są o kontakt z
Sekretariatem). Jednocześnie grupa robocza ds. monitoringu opracowała krótki raport
podsumowujący polską pomoc w roku 2006, który stał się częścią tego samego rodzaju raportu
CONCORD w odniesieniu do pomocy, udzielanej przez Unię Europejską (publikacja w maju 2007;
inne części opracowywane są przez pozostałe platformy narodowe zrzeszone w sieci CONCORD).
Część kosztów projektu, nie pokrywana przez dotację Programu RITA, finansowana była z dotacji
instytucjonalnej Fundacji im. Batorego.
Mimo zakończenia projektu w ramach Programu RITA, grupa robocza nadal aktywnie działa i –
dzięki wsparciu finansowemu ze strony organizacji członkowskich – podobnego rodzaju działania
będą kontynuowane w roku 2008.
C. „Budowanie systemu Oficjalnej Pomocy Rozwojowej w krajach Grupy Wyszehradzkiej”
Projekt został sfinansowany dzięki dotacji z Programu „Wschód – Wschód: Partnerstwo Ponad
Granicami” Open Society Institute. Projekt zakładał organizację dwóch seminariów – spotkań
roboczych, w rezultacie których przedstawiciele krajów wchodzących w skład Grupy
Wyszehradzkiej (Polski, Słowacji, Węgier i Czech) opracowaliby wspólne rekomendacje i postulaty,
dotyczące systemu Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ang. Official Development Assistance, ODA) w
swoich państwach. Pierwsze spotkanie przewidziane było dla przedstawicieli organizacji
pozarządowych, natomiast do udziału w drugim zaproszono reprezentantów zarówno sektora
pozarządowego, jak i rządowego. Jak wspomniano wyżej, dzięki dotacji National Endowment for
Democracy, do udziału w projekcie zaproszono także 2 przedstawicieli Rumunii i Bułgarii, a
TRIALOG sfinansował udział w jednym spotkaniu reprezentantki platformy słoweńskiej SLOGA.

Pierwsze seminarium odbyło się w kwietniu 2007. w Krakowie w siedzibie Salezjańskiego
Wolontariatu Misyjnego „Młodzi Światu”, a drugie – w Warszawie w listopadzie 2007, w siedzibie
Fundacji im. Stefana Batorego. Drugie spotkanie zostało zrealizowane we współpracy z jedną z
organizacji członkowskich Grupy, Polską Zieloną Siecią. Udział w obu spotkaniach uczestników
polskich, którego nie obejmowała dotacja Programu „Wschód – Wschód”, sfinansowany został ze
środków dotacji instytucjonalnej Fundacji im. Stefana Batorego. Dzięki współpracy z PZS w drugim
spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele dwóch krajów – odbiorców pomocy: Ukrainy i Tadżykistanu.
D. Szkolenia dla członków Grupy Zagranica
W styczniu 2007 zostało zrealizowane 2-dniowe szkolenie na temat realizacji projektów i
pozyskiwania środków z funduszów europejskich (projekty z linii budżetowej 21-02-03: Projects to
raise awareness of development issues in Europe). Szkolenie prowadziła brytyjska trenerka Angela
James, koszt pokryty został ze środków programu TRIALOG. W szkoleniu wzięło udział kilkanaście
osób z 9 organizacji członkowskich Grupy.

IV SPRAWY FINANSOWE
Struktura przychodów:
1) składki członkowskie
2) dotacja Fundacji im. Stefana Batorego
3) dotacja Programu RITA – CD-ROM
4) dotacja Programu RITA – monitoring
5) dotacja Programu „Wschód – Wschód”
łącznie:

43 200,00 PLN
30 000,00 PLN
26 200,00 PLN
13 000,00 PLN
26 000,00 PLN
138 400,00 PLN

