GRUPA ZAGRANICA
SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009

WSTĘP
Grupa Zagranica została powołana 1 lipca 2004 r. podczas Zebrania Założycielskiego; do KRS
została wpisana 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), zaangażowane w międzynarodową współpracę na rzecz demokracji i rozwoju
oraz niosące pomoc humanitarną. 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. Rzecznictwo interesów polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych we wspieranie
demokracji, pomoc humanitarną i współpracę rozwojową poza granicami kraju wobec partnerów
zewnętrznych, w tym polskiej i europejskiej administracji publicznej;
2. Wspieranie wymiany informacji i doświadczeń oraz współpracy pomiędzy polskimi
organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi we wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i
współpracę rozwojową poza granicami kraju;
3. Ułatwianie nawiązywania współpracy pomiędzy polskimi organizacjami pozarządowymi a ich
potencjalnymi partnerami za granicą;
4. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie polskie organizacje
pozarządowe zaangażowane we wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i współpracę
rozwojową poza granicami, w szczególności organizacje członkowskie Grupy;
5. Działalność naukowa oraz działalność wydawnicza służąca realizacji ww. celów.

1. SPRAWY STATUTOWE, CZŁONKOWSKIE I ORGANIZACYJNE
A. Statut i strategia Grupy Zagranica.
W ślad za ustaleniami ubiegłorocznego Walnego Zebrania, w rezultacie prac rozpoczętych jesienią
2008 r. w kwietniu 2009 r. Komitet Wykonawczy Grupy Zagranica zaproponował członkom
wprowadzenie zmian w dotychczasowym statucie Grupy. Najważniejsze zmiany dotyczyły
* statusu członkowskiego – zaproponowano zniesienie kategorii członków stowarzyszonych i
przyznanie wszystkim dotychczasowym członkom stowarzyszonym statusu członków
zwyczajnych, czyli równych praw do głosu w ramach Walnego Zebrania; bez zmian pozostawiono
kategorię członków wspierających;
* sposobu przyjmowania nowych organizacji członkowskich – decyzję podejmować miałoby Walne
Zebranie, a nie Komitet Wykonawczy;
* systemu ustalania wysokości składek członkowskich – zaproponowano system uzależniający
wysokość składek od łącznej rocznej wysokości wydatków poszczególnych organizacji w
poprzednim roku budżetowym wg pięciu progów, od których zależy mnożnik kwoty bazowej; progi
budżetowe poddawane są pod głosowanie Walnego Zebrania raz na 3 lata, a kwota bazowa – co
roku;
* zakresu kompetencji i nazwy organu zarządzającego – zaproponowano rezygnację z
dotychczasowej nazwy „Komitet Wykonawczy” na rzecz określenia „Zarząd Grupy Zagranica”.
Większość propozycji zmian w statucie została zatwierdzona przez Walne Zebranie w kwietniu
2009 r. Aktualnie obowiązujący tekst statutu dostępny jest na stronie http://www.zagranica.org.pl.
Jednocześnie trwały prace nad sformułowaniem wieloletniej strategii działań Grupy Zagranica.
Wstępne założenia omówione na poprzednich zebraniach zostały przedstawione uczestnikom
specjalnego warsztatu, który odbył się na początku września 2009 w Falenicy pod Warszawą. Do
udziału zaproszono kilkunastu przedstawicieli najaktywniejszych organizacji członkowskich Grupy
Zagranica, a także głównych partnerów Grupy – kilka niezrzeszonych organizacji pozarządowych,
które włączają się w prace grup roboczych, oraz przedstawicielkę Departamentu Współpracy
Rozwojowej MSZ. W rezultacie warsztatu opracowano zestaw priorytetów i celów strategicznych
Grupy Zagranica, który został przedstawiony wszystkim członkom na Walnym Zebraniu w
listopadzie 2009 w formie pełnego tekstu strategii na lata 2010-2015. W ramach dyskusji i
głosowania nad poszczególnymi częściami, Walne Zebranie uchwaliło treść strategii i zobowiązało
Zarząd do jej wdrażania.
W ramach tych reform, unowocześnieniu uległo także logo Grupy Zagranica – nowa wersja silnie
nawiązuje stylistyką do używanego dotychczas, dodano jedynie słowo „Grupa” i zmodernizowano
krój czcionki. Nowe logo pobrać można z działu „Biblioteka” na stronie internetowej.
B. Członkowie Grupy Zagranica.
W roku 2009 do Grupy Zagranica przystąpiły 3 organizacje, których wnioski o przyjęcie – zgodnie
ze znowelizowanym statutem – uzyskały rekomendację Zarządu Grupy i zostały pozytywnie
rozpatrzone przez Walne Zebranie w listopadzie 2009 r.:
1) Stowarzyszenie Grupa eFTe Warszawa;
2) Fundacja Instytut Globalnej Odpowiedzialności;
3) Fundacja Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Jednocześnie w ciągu roku 2009 3 organizacje zrezygnowały z członkostwa w Grupie: CASE –
Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja „Simba Friends” i Instytut Lecha Wałęsy.
Według stanu na grudzień 2009, Grupa Zagranica zrzeszała zatem 49 organizacji: 46 członków
zwyczajnych i 3 członków wspierających. Pełna zaktualizowana lista członków wraz z ich danymi

adresowymi oraz krótkimi opisami działalności dostępna jest na stronie internetowej Grupy.
C. Zarząd (dawniej Komitet Wykonawczy) i Komisja Rewizyjna GZ.
Zgodnie ze znowelizowanym statutem Grupy Zagranica, Zarząd GZ przejął funkcję
dotychczasowego Komitetu Wykonawczego i podobnie jest wybierany przez Walne Zebranie na 3letnią kadencję w składzie od 5 do 7 osób.
W roku 2009 z Zarządu odszedł Wojciech Tworkowski w związku z zakończeniem pracy w
Fundacji im. Stefana Batorego. Na jesieni rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu złożył
Piotr Olędzki w związku z zakończeniem pracy w Salezjańskim Wolontariacie Misyjnym „Młodzi
Światu”. Na Walne Zebranie w listopadzie 2009 zaplanowano więc wybory uzupełniające do
Zarządu i wezwano członków do zgłaszania kandydatur. W głosowaniu tajnym podczas zebrania do
Zarządu wybrano Aleksandrę Antonowicz z Polskiej Zielonej Sieci i Justynę Frelak z Instytutu
Spraw Publicznych.
Po tych zmianach Zarząd kontynuował pracę w składzie: Aleksandra Antonowicz (Polska Zielona
Sieć), Justyna Frelak (Instytut Spraw Publicznych), Grzegorz Gruca (Polska Akcja Humanitarna),
Justyna
Janiszewska
(Fundacja
Edukacja
dla
Demokracji),
Paweł
Kazanecki
(Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne) i Wojciech Żmudziński (Centrum Kształcenia
Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe).
W ciągu roku 2009 odbyło się 10 zebrań Zarządu.
Komisja Rewizyjna Grupy zagranica składa się z trzech osób, reprezentujących organizacje będące
członkami zwyczajnymi. Od września 2008 w Komisji Rewizyjnej działa Alicja Pacewicz
(Centrum Edukacji Obywatelskiej), Krzysztof Filcek (Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej
PAUCI) i Przemysław Radwan-Röhrenschef (Stowarzyszenie Szkoła Liderów).

D. Walne Zebrania 2009.
W roku 2009 odbyły się 3 Walne Zebrania Grupy Zagranica: w kwietniu, w lipcu i w listopadzie.
Dwa pierwsze zostały zwołane w celu zatwierdzenia zmian w statucie Grupy Zagranica oraz
przedyskutowania założeń nowej strategii Grupy, którą zobowiązał się przygotować wybrany w
2008 r. nowy Komitet Wykonawczy (obecnie Zarząd), natomiast zebranie listopadowe było
zwyczajnym dorocznym Walnym Zebraniem GZ.
Podczas Walnego Zebrania, które odbyło się w kwietniu 2009 w siedzibie Fundacji im. Stefana
Batorego, ówczesny Komitet Wykonawczy przedstawił zgromadzonym członkom propozycje
zmian w statucie, wspomniane we wcześniej części niniejszego sprawozdania. Przedstawiono także
pokrótce założenia, które w kolejnych miesiącach posłużyć miały za podstawę do opracowania
nowej wieloletniej strategii działania Grupy Zagranica. Po wielogodzinnej dyskusji przegłosowano
nowe brzmienie statutu.
Początkowo Krajowy Sąd Rejestrowy odrzucił wniosek o wpis zmian do rejestru, wskazując na
uchybienia formalne, konieczne stało się więc zwołanie kolejnego nadzwyczajnego Walnego
Zebrania w lipcu 2009. Odbyło się ono również w siedzibie Fundacji Batorego. Po następnych
zgłoszonych zmianach KRS zdecydował jednak o wpisaniu do rejestru pierwszej wersji statutu,
zatwierdzonej przez Walne Zebranie w kwietniu.
Zebranie w listopadzie odbyło się w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych. Było to zwyczajne
doroczne Walne Zebranie Członków Grupy Zagranica. W związku z niewystarczającą liczbą osób w
składzie Zarządu w stosunku do wymaganej statutem, przeprowadzono wybory uzupełniające,
opisane we wcześniejszej części niniejszego sprawozdania. Zebranie zapoznało się również z
działalnością aplikujących o członkostwo organizacji pozarządowych i przyjęło do Grupy 3 nowe
organizacje członkowskie: Stowarzyszenie Grupa eFTe Warszawa, Instytut Globalnej
Odpowiedzialności i Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ważną częścią listopadowego Walnego
Zebrania była dyskusja nad propozycją strategii Grupy Zagranica, opracowaną przez Zarząd i

Dyrektora Wykonawczego Biura Grupy w rezultacie wielomiesięcznych prac i warsztatu z
udziałem członków i partnerów GZ, przeprowadzonego we wrześniu w Falenicy.
E. Biuro Grupy Zagranica.
W ramach zmian, wprowadzonych przez nową strategię Grupy Zagranica i znowelizowany statut,
silniejszą rolę zaczęło odgrywać biuro Grupy Zagranica. W sierpniu 2009 utworzone zostało
stanowisko dyrektora wykonawczego biura Grupy Zagranica, na które powołany został Wojciech
Tworkowski. W związku z rozpoczęciem realizacji kolejnych działań od listopada 2009 istnieje
stanowisko koordynatora grup roboczych – na tym stanowisku zatrudniona została Katarzyna
Krzemińska. Ze względu na znaczące powiększenie zespołu i plany współpracy z wolontariuszami
oraz stażystami, Zarząd Grupy Zagranica podjął decyzję o wynajęciu na cele biurowe oddzielnego
lokalu, nie należącego do żadnej z organizacji członkowskich Grupy. Poszukiwania odpowiedniego
miejsca rozpoczęły się jesienią 2009, a przeprowadzka nastąpi na początku 2010 roku.
F. Grupy robocze.
Jednym z mechanizmów wspólnego działania członków w ramach Grupy Zagranica są grupy
robocze. Są to nieformalne struktury, moderowane przez zainteresowanych danymi zagadnieniami
przedstawicieli organizacji i korzystające jedynie ze wsparcia technicznego ze strony biura Grupy.
W roku 2009 funkcjonowały następujące grupy robocze: grupa ds. edukacji rozwojowej, grupa
robocza ds. monitoringu polskiej pomocy zagranicznej, a także grupa pod nazwą „Kaukaz Plus”,
oddającą nie tylko charakter geograficzny działania tej struktury, lecz także fakt otwarcia na
organizacje i osoby nie będące członkami Grupy Zagranica, a biorące aktywny udział w
spotkaniach i dyskusjach mailowych. Pod koniec roku 2009 zawiązała się grupa ds. Partnerstwa
Wschodniego, która zrzesza przede wszystkim organizacje biorące udział w Civil Society Forum w
ramach Partnerstwa Wschodniego, a także kilka innych organizacji, działających w regionie PW.
Grupa ds. edukacji rozwojowej oraz grupa monitoringowa w ciągu roku odbywały regularne
spotkania, podczas gdy działania pozostałych 2 grup opierały się raczej na dyskusjach poprzez
elektroniczne listy dyskusyjne, służące do omawiania bieżących spraw i wymiany opinii.
Grupa ds. monitoringu pomocy zagranicznej zrealizowała opisany poniżej projekt niezależnego
badania polskiej pomocy rozwojowej, udzielonej w poprzednim roku – realizacja projektu polegała
m. in. na regularnych spotkaniach grupy roboczej, nawiązaniu kontaktów z resortami
odpowiedzialnymi za wydatki w ramach polskiej pomocy, przeanalizowaniu danych i
opublikowaniu raportu.
Grupa ds. edukacji rozwojowej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Centralnym
Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli podjęła szereg działań w celu włączenia w proces tworzenia
podstaw ogólnokrajowej strategii edukacji rozwojowej przedstawicieli różnych sektorów:
nauczycieli, dyrektorów szkół, urzędników odpowiednich ministerstw i większej liczby organizacji
pozarządowych.
G. Finansowanie Grupy Zagranica.
W roku 2009 Grupa Zagranica uzyskała dofinansowanie kosztów funkcjonowania biura oraz
realizacji swoich projektów z następujących źródeł:
* dotacja Fundacji im. Stefana Batorego w ramach Programu „Koalicje obywatelskie”;
* składki członkowskie;
* dotacja National Endowment for Democracy;
* 2 dotacje Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu „RITA – Przemiany w
Regionie”, administrowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji;
* dotacja Fundacji im. Stefana Batorego w ramach Programu „Wschód – Wschód. Partnerstwo
ponad granicami”;

* dotacja Fundacji im. Stefana Batorego w ramach Programu „Działania strażnicze 2009”;
* dotacja Funduszu Organizacji Pozarządowych.
Szczegóły związane z wysokością i wydatkowaniem ww. środków dostępne są w załączonym
sprawozdaniu finansowym.
2. STAŁA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY ZAGRANICA
W roku 2009 Grupa Zagranica kontynuowała podstawowe kierunki działalności informacyjnej
wobec swoich członków. Podejmowała także próby rzecznictwa interesów sektora zaangażowanego
we współpracę rozwojową i działania na rzecz poprawy jakości polskiej pomocy, przede wszystkim
wobec Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Sejmu, Senatu i Ministerstwa Finansów.
Zintensyfikowane zostały kontakty z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Centralnym Ośrodkiem
Doskonalenia Nauczycieli, związane z działaniami na rzecz uwzględnienia edukacji rozwojowej
(globalnej) w podstawie programowej. 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.
Biuro Grupy Zagranica 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 i humanitarną itp. We
współpracy z TRIALOGiem i siecią CONCORD biuro 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 pozyskiwania środków
itp. Biuletyn nie ma ustalonej regularności publikowania, średnio rozsyłany jest 1 pakiet
informacyjny na 2 tygodnie. 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 biurem GZ
(grupa@zagranica.org.pl).
B. Dialog z administracją publiczną i współpraca międzysektorowa.
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.
Ważnym elementem współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w 2009 roku były
konsultacje projektu Programu polskiej pomocy zagranicznej udzielanej przez MSZ,
przygotowanego przez Departament Współpracy Rozwojowej. Zgłoszone przez członków Grupy
uwagi dotyczące planów polskiej pomocy w przyszłym roku zostały przekazane dyrekcji DWR.
Podobnie jak w latach poprzednich, wiosną 2009 r. sekretarz Grupy Zagranica brała udział jako
obserwatorka w pracach zespołów oceniających wnioski zgłoszone na konkurs „Polska pomoc
2009”.
Wzmocnieniu uległa współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej – od początku roku trwały
konsultacje na temat włączenia edukacji rozwojowej do podstawy programowej polskich szkół, a na
jesieni na zlecenie MEN opracowany został raport podsumowujący stan edukacji globalnej w
Polsce oraz perspektywy jej rozwoju. Raport dostępny jest w dziale „Biblioteka” na stronie

internetowej Grupy.
C. Współpraca międzynarodowa.
W roku 2009 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 (Development Education Forum, Funding for Development and Relief Working
Group, Enlargement – Pre-Accession – Neighbourhood Working Grup, Policy Forum oraz szereg
tymczasowych grup zadaniowych, tzw. task forces). 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 udzielonej w 2008 r., który
został opublikowany w kwietniu 2009.
Grupa Zagranica podtrzymuje też kontakty z Projektem TRIALOG. W roku 2009 przedstawiciele
Grupy brali udział w TRIALOG Central Training (w Wiedniu). Możliwy był również udział
przedstawicieli Grupy w kilku szkoleniach i seminariach, organizowanych przez TRIALOG w
Wiedniu oraz we współpracy z CONCORDem (dofinansowanie kosztów podróży i
zakwaterowania). Dzięki wsparciu finansowemu Projektu TRIALOG, przedstawiciel Grupy
Zagranica wziął udział w Europejskich Dniach Rozwoju, które odbyły się w październiku 2009 w
Sztokholmie.
Członkowie Grupy Zagranica brali również udział w seminariach odbywających się w ramach
projektu CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych pt. Fostering Global Responsibility:
Building a Development Policy Knowledge Network to Enhance NGO Public Outreach Initiatives
in EU New Member States. W projekcie tym, finansowanym ze środków Komisji Europejskiej,
uczestniczą analogiczne do Grupy Zagranica platformy NGDOs z krajów Grupy Wyszehradzkiej.
W roku 2009 odbyły się 3 seminaria: w Bratysławie, Budapeszcie i Warszawie.

3. PROJEKTY DODATKOWE GRUPY ZAGRANICA
Zgodnie z założeniami statutowymi, Grupa nie angażuje się w projekty pomocowe, w których
mogłaby zastępować działalność organizacji członkowskich lub konkurować z nimi o środki na
realizację tego typu działań. Dlatego programy Grupy skierowane są przede wszystkim do
członków i nastawione na wspieranie ich działalności. Poza bieżącą działalnością biura i pracami
Komitetu Wykonawczego oraz grup roboczych, w roku 2008 Grupa Zagranica zrealizowała
następujące projekty dodatkowe:
A. Monitoring polskiej pomocy zagranicznej 2008.
Realizacja projektu rozpoczęła się w lutym 2009, projekt trwał do końca listopada 2009, a
sfinansowany został przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach Programu „Działania
strażnicze 2009”.
Koordynatorką projektu była Aleksandra Antonowicz z Polskiej Zielonej Sieci. W ramach projektu
odbyło się 8 spotkań w Warszawie; podobnie jak w poprzednich latach do bieżącej pracy
wykorzystywano pocztę elektroniczną i skype'a, co pozwalało aktywnie włączać się w prace
osobom i organizacjom z różnych miast. Projekt obejmował analizę polskiej pomocy zagranicznej
udzielonej w roku 2008 i stworzenie raportu na ten temat, a także opracowanie zestawu zaleceń dot.
zwiększenia efektywności udzielanej pomocy. Raport został opublikowany w polskiej wersji
językowej wraz z krótkim angielskim streszczeniem we wrześniu 2009. Dostępny jest na stronie

internetowej Grupy w dziale „Biblioteka”; osoby zainteresowane otrzymaniem wersji papierowej
proszone są o kontakt z biurem Grupy. Promocja raportu odbyła się w czasie spotkania w Ośrodku
Studiów Wschodnich z udziałem organizacji pozarządowych, dziennikarzy i przedstawicieli
ministerstw, a następnie w ramach debaty w programie III Forum Współpracy Rozwojowej MSZ.
Na jesieni raport został przekazany do MSZ, a także do innych instytucji państwowych, mających
udział w kształtowaniu polityki pomocowej; otrzymali go także członkowie Komisji Spraw
Zagranicznych Sejmu RP.
Jednocześnie grupa robocza ds. monitoringu opracowała krótki raport w języku angielskim,
podsumowujący polską pomoc w roku 2008, który stał się częścią tego samego rodzaju raportu
CONCORD w odniesieniu do pomocy udzielanej przez Unię Europejską (publikacja w kwietniu
2009; inne części opracowywane są przez pozostałe platformy narodowe zrzeszone w sieci
CONCORD). Tegoroczny i wcześniejsze raporty CONCORD dostępne są na stronie internetowej
sieci http://www.concordeurope.org.
Mimo zakończenia realizacji projektu w roku 2009, grupa robocza nadal aktywnie działa i w
zależności od dostępnych środków planuje kontynuowanie działań monitoringowych w kolejnych
latach.
B. Polsko-Rosyjskie Forum Pozarządowe.
W dniach 30 czerwca – 1 lipca 2009 w Jachrance pod Warszawą odbyło się spotkanie
przedstawicieli organizacji pozarządowych z Polski i Rosji. Wzięło w nim udział ponad 110 osób z
obu krajów, a ponadto 10 obserwatorów z krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej,
zainteresowanych współpracą z Rosją. W ciągu 2 pełnych dni spotkania uczestnicy mieli okazję
wysłuchać 6 wystąpień przedstawicieli polskich i rosyjskich NGOs w ramach sesji plenarnych oraz
wziąć udział w pracach 6 tematycznych grup roboczych. Tematyka Forum została ustalona na
podstawie ankiet, skierowanych do uczestników wiosną 2009, na początku realizacji projektu.
Koordynatorką projektu była Marta Pejda z biura Grupy Zagranica, projekt został zrealizowany
przy współpracy z Elżbietą Świdrowską z Portalu RUS.NGO.PL oraz pracowniczkami Helsińskiej
Fundacji Praw Człowieka, Bogną Chmielewską i Olgą Sałomatovą. Partnerem projektu po stronie
rosyjskiej było moskiewskie Centrum Rozwoju Demokracji i Praw Człowieka. W przygotowaniu
programu Forum uczestniczyli przedstawiciele kilku organizacji członkowskich Grupy: Fundacji
im. Stefana Batorego, Fundacji Edukacja dla Demokracji, Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności oraz Wschodnioeuropejskiego Centrum Demokratycznego.
Projekt sfinansowany został ze środków National Endowment for Democracy (USA), Fundacji im.
Stefana Batorego w ramach Programu „Wschód – Wschód. Partnerstwo ponad granicami” oraz
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu „RITA – Przemiany w Regionie”,
administrowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
Jesienią 2009 ukazała się dwujęzyczna (rosyjsko-polska) publikacja podsumowująca z krótkim
streszczeniem w języku angielskim, która przesłana została uczestnikom Forum oraz szeregowi
instytucji i organizacji, zaangażowanych we współpracę międzynarodową w Europie Wschodniej.
Zainteresowani otrzymaniem publikacji proszeni są o kontakt z biurem Grupy
(grupa@zagranica.org.pl). Znaczna część materiałów dostępna jest także na stronie internetowej
Grupy w dziale „Biblioteka”.
C. Konferencja „Rozwój
międzysektorowej”.
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W grudniu 2009 grupa robocza ds. edukacji rozwojowej przygotowała dwudniową
międzysektorową konferencję poświęconą stanowi i perspektywom rozwoju edukacji globalnej w
Polsce. Wydarzenie zostało zrealizowane przy wsparciu merytorycznym i finansowym ze strony
Centrum Północ – Południe przy Radzie Europy (Council of Europe North-South Centre).
Koordynatorem projektu był Piotr Olędzki. W konferencji, która odbyła się w dniach 9-10 grudnia

2009 w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego, wzięło udział ponad 60 osób, reprezentujących
organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, szkoły, kuratoria, ośrodki kształcenia nauczycieli
oraz MSZ i MEN.
Po konferencji ukazał się raport podsumowujący jej wyniki, sfinansowany przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej. Dostępny jest on w dziale „Biblioteka” na stronie internetowej Grupy. Osoby
zainteresowane otrzymaniem wersji drukowanej prosimy o kontakt z biurem Grupy Zagranica.
D. „Podniesienie kompetencji członków Grupy Zagranica w działaniach rzeczniczych wobec
polskiej administracji publicznej”.
Realizacja tego projektu rozpoczęła się w listopadzie 2009 i potrwa do końca października 2010.
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, których
operatorem jest Fundacja Fundusz Współpracy w ramach Funduszu Organizacji Pozarządowych.
Koordynatorką projektu jest Katarzyna Krzemińska. Projekt zakłada realizację cyklu szkoleń dla
przedstawicieli organizacji członkowskich Grupy Zagranica oraz wizytę studyjną związaną z
rzecznictwem i edukacją na rzecz rozwoju. Celem projektu jest zwiększenie skuteczności
podejmowanych przez członków Grupy działań rzeczniczych i ułatwienie bieżących kontaktów z
administracją publiczną. W czasie realizacji projektu opracowane zostaną także dwie niewielkie
publikacje, których treść opracują działające w ramach GZ grupy robocze.

