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I. O Grupie Zagranica
Grupa Zagranica jest związkiem stowarzyszeo, 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 Zagranica została powołana 1 lipca 2004 r. podczas Zebrania Założycielskiego; do KRS została
wpisana pod numerem 0000219201 w dniu 11 października 2004 r. Decyzją Komitetu Wykonawczego
Grupa rozpoczęła formalnie działalnośd od stycznia 2005 r.
Nazwa organizacji
Rodzaj organizacji
Adres rejestracyjny
Adres korespondencyjny
Numer KRS
Numer REGON
Numer NIP
Telefon
Faks
E-mail/ Strona

Grupa Zagranica
związek stowarzyszeo
ul. Sapieżyoska 10a, 00-215 Warszawa
ul. Nowy Świat 23/25 lok. 29a, 00-029 Warszawa
0000219201
140017466
525 233 05 67
+48 22 299 01 05
+48 22 207 25 60
grupa@zagranica.org.pl/ www.zagranica.org.pl

stan na dzieo 31.12.2010 r.

Misja Grupy Zagranica
Nadrzędnym celem Grupy Zagranica jest budowanie sprawnego i kompetentnego polskiego sektora
NGDO, w sposób efektywny przyczyniającego się do rozwoju krajów uboższych, stabilnego
instytucjonalnie i finansowo, rozpoznawanego i traktowanego jako ważny element polityki
zagranicznej i społecznej paostwa, którego pracownicy mają wysoki poziom motywacji, stale się
rozwijają i funkcjonują w dobrych warunkach socjalnych.

Cele Grupy Zagranica
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 doświadczeo 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. Działalnośd 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. Działalnośd naukowa oraz działalnośd wydawnicza służąca realizacji ww. celów.
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Zasady działania i finansowanie
Grupę Zagranica tworzą niezależne organizacje pozarządowe, które prowadząc odrębnie swoją
działalnośd chcą współpracowad dla realizacji wspólnych celów. W związku z tym Grupa podejmuje
działania w tych obszarach, w których współpraca organizacji lub wypracowanie wspólnych poglądów
i stanowisk są konieczne dla dokonania niezbędnych zmian systemowych oraz osiągnięcia celów
istotnych z punktu widzenia organizacji członkowskich i sektora.
Grupa realizuje swoje cele m. in. poprzez:
1. Organizowanie konsultacji, spotkao, seminariów, konferencji, szkoleo i warsztatów;
2. Wydawanie folderów, opracowao i innych publikacji;
3. Prowadzenie strony internetowej;
4. Rozwijanie współdziałania z innymi organizacjami pozarządowymi i organami polskiej
i europejskiej administracji publicznej;
5. Współpracę i udział w europejskich i międzynarodowych porozumieniach organizacji
pozarządowych i innych instytucjach, działających w obszarze celów statutowych Grupy
Zagranica;
6. Wspieranie działalności Członków Grupy w przygotowaniu przedsięwzięd służących wymianie
informacji i doświadczeo oraz nawiązywaniu współpracy z partnerami zagranicznymi.
Działania Grupy są finansowane ze składek członkowskich oraz dotacji otrzymanych na realizację
projektów zgodnych z celami statutowymi. Grupa Zagranica nie prowadzi działalności gospodarczej.

Zarząd oraz Komisja Rewizyjna Grupy Zagranica
Zarząd Grupy Zagranica w 2010 r.
Aleksandra Antonowicz
Justyna Frelak
Grzegorz Gruca
Justyna Janiszewska
Paweł Kazanecki
Wojciech Żmudzioski SJ

Polska Zielona Sied
Instytut Spraw Publicznych
Polska Akcja Humanitarna
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców
im. Pedro Arruppe

Komisja Rewizyjna Grupy Zagranica w 2010 r.
Alicja Pacewicz
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Krzysztof Filcek
Fundacja Współpracy Polsko-Ukraioskiej PAUCI
Przemysław Radwan-Röhrenschef
Stowarzyszenie Szkoła Liderów

Biuro Grupy Zagranica
Biuro Grupy Zagranica w 2010 r.
Wojciech Tworkowski Dyrektor Wykonawczy
Marta Pejda
Sekretarz (do 02.2010 r.)
Monika Kuśmierczyk
Koordynatorka ds. administracyjno-finansowych i informacji (od 03.2010 r.)
Katarzyna Krzemioska Koordynatorka grup roboczych
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II. Organizacje członkowskie Grupy Zagranica
W roku 2010 do Grupy Zagranica przystąpiło 5 organizacji, których wnioski o przyjęcie – zgodnie ze
statutem – uzyskały rekomendację Zarządu Grupy i zostały pozytywnie rozpatrzone przez Walne
Zebranie w listopadzie 2010 r.: Stowarzyszenie Inna Przestrzeo, Fundacja Inicjatyw Menadżerskich,
Koalicja KARAT, Fundacja Rozwoju Społeczeostwa Obywatelskiego oraz Chrześcijaoska Służba
Charytatywna.
Członkowie Grupy Zagranica (31.12.2010 r.)
Członkowie zwyczajni:
1. Biuro Inicjatyw Międzynarodowych
2. Centrum Edukacji Obywatelskiej
3. Centrum Kształcenia Liderów i
Wychowawców im. Pedro Arrupe
4. Centrum Stosunków Międzynarodowych
5. Chrześcijaoska Służba Charytatywna
6. Dom Pojednania i Spotkao im. Św.
Maksymiliana M. Kolbego
7. Dom Spotkao im. Angelusa Silesiusa
8. Europejski Dom Spotkao - Fundacja
Nowy Staw
9. Forum Młodych Dyplomatów
10. Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia
Europejskiego
11. Fundacja "Partners" Polska
12. Fundacja Edukacja dla Demokracji
13. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego
14. Fundacja im. Stefana Batorego
15. Fundacja Inicjatyw Menadżerskich
16. Fundacja Inna Przestrzeo
17. Fundacja Kultury Chrześcijaoskiej
"ARTOS"
18. Fundacja Pomocy Dzieciom "Krzyk"
19. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
20. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
21. Fundacja Rozwoju Społeczeostwa
Obywatelskiego
22. Fundacja Rozwoju Społeczeostwa
Obywatelskiego
23. Fundacja Semper Polonia
24. Fundacja Solidarności Polsko-CzeskoSłowackiej
25. Fundacja Szczęśliwe Dzieciostwo
26. Fundacja Współpracy Polsko-Ukraioskiej
PAUCI

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Gdaoska Fundacja Oświatowa
Instytut Globalnej Odpowiedzialności
Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich
Instytut Spraw Publicznych
Instytut Studiów Strategicznych
Koalicja KARAT
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana
Nowaka-Jezioraoskiego
34. Małopolskie Towarzystwo Oświatowe
35. Polska Akcja Humanitarna
36. Polska Fundacja im. Roberta Schumana
37. Polska Misja Medyczna
38. Polska Zielona Sied
39. Salezjaoski Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU
40. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
41. Stowarzyszenie Doradców
Gospodarczych Pro-Akademia
42. Stowarzyszenie Edukatorów
43. Stowarzyszenie Grupa eFTe Warszawa
44. Stowarzyszenie Jeden Świat
45. Stowarzyszenie Misji Afrykaoskich,
Centrum Charytatywno-Wolontariackie
"SOLIDARNI"
46. Stowarzyszenie Szkoła Liderów
47. Stowarzyszenie Willa Decjusza
48. Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa
"Borussia"
49. Stowarzyszenie Współpracy Kobiet /
NEWW (Network of East-West Women)
50. Towarzystwo Demokratyczne Wschód
51. Wschodnioeuropejskie Centrum
Demokratyczne
Członkowie wspierający:
52. Caritas Polska
53. Helsioska Fundacja Praw Człowieka
54. Polsko-Amerykaoska Fundacja Wolności
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III. Walne Zebranie Członków Grupy Zagranica
W 2010 r. odbyło się jedno Walne Zebranie Członków Grupy Zagranica w dn. 25 listopada 2010 r.
podczas którego zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za rok 2009, przyjęto
pięciu nowych członków (Uchwała nr 01/11/2010), zaprezentowany został plan wdrażania przyjętej w
2009 r. strategii Grupy Zagranica oraz omówiono stan przygotowao Grupy Zagranica do prezydencji
Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r. Podczas Walnego Zebrania przyjęto także uchwałę o
zmniejszeniu bazowej składki członkowskiej z 500 PLN do 400 PLN (Uchwała nr 02/11/2010).

IV. Działalnośd Grupy Zagranica
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 ze wsparcia technicznego ze strony biura Grupy. W roku
2010 funkcjonowały następujące grupy robocze: grupa ds. edukacji rozwojowej, grupa robocza
ds. monitoringu polskiej pomocy zagranicznej, grupa ds. Partnerstwa Wschodniego, która zrzesza
przede wszystkim organizacje biorące udział w Forum Społeczeostwa Obywatelskiego w ramach
Partnerstwa Wschodniego, a także kilka innych organizacji, działających w regionie PW oraz 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. 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
Grupa robocza ds. monitoringu pomocy rozwojowej działa w ramach Grupy Zagranica od 2006 r. W
skład grupy wchodzą przedstawiciele różnych organizacji członkowskich GZ, jak również innych,
niezrzeszonych organizacji oraz instytucji zajmujących się na co dzieo pomocą rozwojową, czy to od
strony praktycznej czy teoretycznej. Do najaktywniejszych NGOs, których reprezentanci regularnie
uczestniczą w pracach grupy roboczej należą Polska Zielona Sied, Polska Akcja Humanitarna, Instytut
Globalnej Odpowiedzialności.
Celem funkcjonowania grupy roboczej ds. monitoringu pomocy rozwojowej jest analizowanie i
komentowanie polskiej polityki w zakresie pomocy rozwojowej oraz jej wdrażania przez
odpowiedzialne władze. Grupa prowadzi też działania rzecznicze, tak aby poprzez stały dialog z
władzą publiczną zmierzad do stworzenia w Polsce warunków sprzyjających rozwojowi sektora NGDO
(organizacji pozarządowych zajmujących się współpraca rozwojową).
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W 2010 r. odbyło się siedem spotkao grupy roboczej, które stanowiło forum wymiany informacji i
doświadczeo, identyfikowania potrzeb i problemów w zakresie oficjalnej pomocy rozwojowej
świadczonej przez Polskę, formułowania wspólnych stanowisk oraz planowania kolejnych działao.
Wśród najważniejszych osiągnięd grupy monitoringowej wymienid należy coroczne (począwszy od
2006 r.) publikowanie Raportu "Polska Pomoc Zagraniczna". W 2010 r. grupa robocza opracowała
raport „Polska Pomoc Zagraniczna 2009”, który obok analizy krajowego i unijnego systemu udzielania
pomocy rozwojowej, poruszał kwestie związane m.in. z motywacjami kierującymi polską pomocą, jej
skutecznością oraz ramami prawnymi. Raport zawierał również analizę polskiej pomocy w czterech
krajach priorytetowych – Angoli, Autonomii Palestyoskiej, Gruzji oraz Tanzanii.

Grupa ds. edukacji rozwojowej
Grupa robocza ds. edukacji rozwojowej działa w ramach Grupy Zagranica od 2006 r. W skład grupy
wchodzą przedstawiciele różnych organizacji członkowskich GZ, jak również innych, niezrzeszonych
organizacji oraz instytucji zajmujących się na co dzieo problematyką edukacji rozwojowej / globalnej.
Do najaktywniejszych NGOs, których reprezentanci regularnie uczestniczą w pracach grupy roboczej
należą Polska Akcja Humanitarna, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Instytut Globalnej
Odpowiedzialności, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Grupa eFTe.
Celem funkcjonowania grupy roboczej ds. edukacji rozwojowej jest promowanie i rozwijanie tej
formy edukacji oraz podejmowanie działao wspierających organizacje członkowskie oraz innych
aktorów zaangażowanych w prowadzenie edukacji globalnej. Grupa prowadzi też działania
rzecznicze, tak aby poprzez stały dialog z władzą publiczną zmierzad do stworzenia w Polsce
warunków sprzyjających rozwojowi edukacji globalnej. Wśród ważnych inicjatyw, w które angażuje
się grupa wymienid też należy Tydzieo Edukacji Globalnej.
Grupa ds. edukacji rozwojowej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Centralnym
Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli podjęła szereg działao 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.
Podczas konferencji „Rozwój edukacji globalnej w Polsce – perspektywy współpracy
międzysektorowej” (grudzieo 2009) zainicjowano międzysektorowy proces nt. edukacji globalnej, na
który złożyło się pięd spotkao międzysektorowych. Każde z nich poprzedzało spotkanie
przygotowawcze organizacji pozarządowych zaangażowanych w proces mające na celu ustalenie
wspólnego stanowiska. Spotkania dotyczyły następujących tematów: poszukiwania wspólnej
płaszczyzny rozumienia zagadnienia (luty 2010), kryteriów jakości (marzec 2010), miejsca edukacji
globalnej w systemie edukacji formalnej (maj 2010), zaangażowania nowych i zwiększenia aktywności
już obecnych aktorów edukacji globalnej (czerwiec 2010), finansowania działao (październik 2010).
W wyniku procesu zawarto porozumienie ws. wspierania rozwoju edukacji globalnej w Polsce
podpisane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2011 r.
Porozumienie oraz raport z procesu międzysektorowego dostępne są na stronie Grupy Zagranica.

Dialog z administracją publiczną
Grupa Zagranica stara się wyrażad stanowisko organizacji pozarządowych wobec propozycji
programowych, dotyczących kształtu polskiej pomocy zagranicznej. Głównym partnerem do tego
rodzaju konsultacji jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
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Ważnym elementem współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w 2010 roku były konsultacje
dot. projektu założeo do projektu Ustawy o współpracy rozwojowej.

Konsultacje dot. projektu założeń do projektu Ustawy o współpracy rozwojowej
W marcu 2010 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedstawiło Projekt założeo do projektu Ustawy
o współpracy rozwojowej i utworzeniu Polskiej Agencji Współpracy Rozwojowej oraz o zmianie
innych ustaw. W kwietniu 2010 r. przedstawiciele Grupy Zagranica zostali zaproszeni do udziału w
konsultacjach społecznych i przedstawili swoje postulaty dotyczące dokumentu.
Z punktu widzenia polskich organizacji pozarządowych zajmujących się współpracą rozwojową
i zrzeszonych w Grupie Zagranica, kluczowe kwestie, które powstająca ustawa powinna regulowad to:
1. Umożliwienie wieloletniości planowania i finansowania zadao i projektów w zakresie
współpracy rozwojowej.
2. Umożliwienie tworzenia mechanizmu tzw. matching funds do funduszy innych donatorów.
3. Umożliwienie/przewidzenie działao w zakresie budowy kompetencji podmiotów
4. realizujących zadania i projekty w zakresie współpracy rozwojowej.
5. Wprowadzenie obligatoryjnego mechanizmu ewaluacji skuteczności polskiego systemu
pomocowego.
6. Zagwarantowanie mechanizmu konsultacji z krajami biorcami pomocy rozwojowej.
7. Zagwarantowanie transparentności funkcjonowania polskiego systemu pomocowego poprzez
sprawny, otwarty i inkluzywny mechanizm konsultacji społecznych.
Stanowisko Grupy Zagranica dostępne jest na stronie internetowej www.zagranica.org.pl.

Współpraca międzynarodowa
W roku 2010 Grupa kontynuowała 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 częśd
międzynarodowego raportu o pomocy UE udzielonej w 2009 r., który został opublikowany w kwietniu
2010 r.
Grupa Zagranica podtrzymuje też kontakty z Projektem TRIALOG. W roku 2010 przedstawiciele Grupy
brali udział w TRIALOG Central Training w Krakowie. Możliwy był również udział przedstawicieli Grupy
w kilku szkoleniach i seminariach, organizowanych przez TRIALOG oraz we współpracy z
CONCORDem (dofinansowanie kosztów podróży i zakwaterowania).
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 Pradze, Budapeszcie i Kiszyniowie.
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Działalnośd informacyjna
Biuro Grupy Zagranica rozsyła za pomocą listy mailingowej informacje o programach organizacji
członkowskich, a także 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 TRIALOG, co dostarcza bieżących
wiadomości o ogłaszanych konkursach grantowych i naborach na staże. Dzięki informacjom tego
rodzaju członkowie GZ mają możliwośd udziału w wielu wydarzeniach w Polsce i za granicą, mogą
znaleźd partnerów do realizacji projektów, otrzymują informacje o możliwościach pozyskiwania
środków itp. Biuletyn nie ma ustalonej regularności publikowania, średnio rozsyłany 1-2 razy na
miesiąc w zależności od ilości wydarzeo. Za pomocą listy rozsyłane są oddzielnie ważne i/lub pilne
informacje dla członków Grupy.

Projekty
Zgodnie z założeniami statutowymi, Grupa Zagranica nie angażuje się w projekty pomocowe,
w których mogłaby zastępowad działalnośd organizacji członkowskich lub konkurowad z nimi o środki
na realizację tego typu działao. Dlatego programy Grupy skierowane są przede wszystkim do
członków i nastawione na wspieranie ich działalności. W roku 2010 Grupa Zagranica realizowała
następujące projekty:
Projekty realizowane w 2010 r.
Tytuł projektu:
Grant dla Koalicji Obywatelskich
Wdrożenie reformy organizacyjno – strategicznej Grupy
Zagranica (Program „Przemiany w Regionie – RITA”)
Fostering Global Responsibility: Building a Development Policy
Knowledge Network to Enhance NGO Public Outreach
Initiatives in EU New Member States
(jako organizacja stowarzyszona)
Podniesienie kompetencji członków Grupy Zagranica w
zakresie działao rzeczniczych wobec administracji publicznej
Podniesienie kompetencji polskich organizacji pozarządowych
w zakresie strategicznego planowania współpracy rozwojowej

Okres
realizacji:
20092011
2010
02.2008 –
08.2010

Grantodawca:
Fundacja im. Stefana
Batorego
Polsko-Amerykaoska
Fundacja Wolności
Komisja Europejska,
Międzynarodowy
Fundusz Wyszehradzki

11.2009 –
10.2010

Fundusz dla Organizacji
Pozarządowych

0712.2010

Program Partnerstwa
Transgranicznego

Przygotowania do prezydencji Polski w Radzie UE w 2011 r.
Okres sprawowania przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej stanowi szansę dla polskich
organizacji pozarządowych, aby zapoznad się szerzej z unijną polityką rozwojową – najważniejszymi
zagadnieniami, toczącymi się procesami oraz inicjatywami Komisji Europejskiej. Z drugiej strony,
wzorem platform i organizacji pozarządowych z innych krajów, które sprawowały w ubiegłych latach
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Przewodnictwo w Radzie UE, polskie organizacje powinny odegrad aktywną rolę w czasie polskiej
prezydencji, włączyd się w wydarzenia i inicjatywy, podjąd działania rzecznicze w obszarze
najważniejszych tematów, z zakresu współpracy rozwojowej zarówno na poziomie krajowym, jak i
unijnym. Prezydencja jest jednocześnie okazją, aby wzbogacid dyskusje wspólnotowe o punkt
widzenia polskich organizacji, do tej pory mało słyszalny. Z uwagi na szereg wydarzeo, których
gospodarzem będzie Polska, jest to także doskonały moment do zacieśnienia kontaktów z
europejskimi organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze współpracy rozwojowej.
Rolą platformy narodowej zajmującej się polityką rozwojową jest wspieranie – we współpracy
z platformami międzynarodowymi – kilku wybranych priorytetów zarówno na poziomie narodowym,
jak i Unii Europejskiej. Stanowi to szansę wzmocnienia zaangażowania w politykę współpracy
rozwojowej, rozwój relacji z administracją publiczną, partnerami i innymi aktorami oraz podkreślenie
własnej pracy i doświadczeo w obszarze współpracy rozwojowej. Platforma działa również na rzecz
wzmocnienia poparcia opinii publicznej dla narodowej i regionalnej pomocy rozwojowej oraz
wysiłków na rzecz redukcji ubóstwa, m.in. poprzez edukację globalną oraz inne działania podnoszące
poziom świadomości społeczeostwa.
We sierpniu i wrześniu 2010 r. biuro Grupy Zagranica przeprowadziło proces konsultacji priorytetów
platformy na czas Prezydencji. Na spotkaniu w Warszawie przedstawiciele organizacji członkowskich
Grupy Zagranica, na podstawie wcześniejszych konsultacji mailowych, ustalili następującą listę
tematów i priorytetów Grupy na polską prezydencję.
Priorytety Grupy Zagranica na okres polskiej Prezydencji w Radzie UE w 2011 r.
Główny temat prezydencji: Demokracja i rozwój
Priorytet 1. Demokracja i rozwój
Cele:
1. Zainicjowanie i stymulacja debaty na temat wzajemnych relacji między demokracją i
rozwojem w kontekście współpracy rozwojowej w Polsce i Unii Europejskiej;
2. Zwiększenie udziału społeczeostwa obywatelskiego w debacie i kształtowaniu polskiej i
europejskiej polityki rozwojowej.
Priorytet 2. Efektywnośd/jakośd działao pomocowych
Cele:
1. Włączenie się w globalną debatę na temat efektywności pomocy, zwłaszcza w
kontekście demokracji i rozwoju i zaangażowania NGOs
2. Zbadanie dobrych modeli i praktyk w zakresie efektywności i jakości NGOs, nauczenie
się ich i wdrażanie
Priorytet 3. Nowa perspektywa finansowa UE/Rola NGOs
Cel:
Włączenie się w europejską debatę o roli NGO w ramach nowej perspektywie finansowej
Priorytet 4. Mobilnośd – ułatwienia wizowe dla krajów partnerskich
Cel:
promocja ułatwieo wizowych dla krajów partnerskich, w szczególności dla wschodnich i
południowych sąsiadów UE
Priorytet 5. Dialog międzysektorowy w zakresie edukacji globalnej
Cele:
1. Wsparcie dialogu ukierunkowanego na stworzenie strategii wdrażania edukacji
globalnej w Polsce.
2. Promocja polskiego modelu dialogu międzysektorowego w UE.
Priorytety horyzontalne:
1. PCD (Policy Coherence for Development - Spójnośd Polityk na rzecz Rozwoju) - promocja
tematu w Polsce, włączenie Polski w europejską debatę o PCD
2. Wymiana doświadczeo i sieciowanie polskich i europejskich organizacji pozarządowych
zajmujących się współpracą rozwojową, wspieraniem demokracji i pomocą humanitarną
3. Wzmocnienie kompetencji organizacji
4. Równośd płci
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Priorytety te znalazły w większości odzwierciedlenie w projekcie prezydencyjnym, finansowanym ze
środków Komisji Europejskiej, nad którym biuro Grupy rozpoczęło pracę pod koniec 2010 r.
W 2010 r. Grupa Zagranica podejmowała również działania mające na celu przygotowanie polskich
organizacji pozarządowych do okresu prezydencji m.in. zorganizowała wizytę studyjną w Hiszpanii
oraz współpracowała z platformą czeską – przedstawiciele Grupy Zagranica brali udział w wizycie w
Czechach, szkoleniu. Efektem tej współpracy jest także publikacja „Jak włączyd się w działania
Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej? Rekomendacje dla polskich i węgierskich platform
narodowych w obszarze pomocy rozwojowej”.

V. Finanse Grupy Zagranica
W roku 2010 przychody Grupy Zagranica wynosiły 304 486,51 PLN, co stanowi niewiele ponad
połowę przychodów roku 2009. Koszty Grupy wynosiły w 2010 r. 266 392,28 PLN, a więc około 200
tys. mniej niż w roku poprzednim.

Wykres 1. Przychody i koszty Grupy Zagranica w 2009 i 2010 r.

Źródło: Sprawozdanie finansowe Grupy Zagranica za okres 1.01-31.12.2010 r.

Główne źródło dochodów Grupy Zagranica stanowią granty i dotacje, które w roku 2010 stanowiły
około 45% wszystkich przychodów.
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Wykres 2. Kategorie przychodów Grupy Zagranica w 2010 r.

Źródło: Sprawozdanie finansowe Grupy Zagranica za okres 1.01-31.12.2010 r.

* Inne zawiera m.in. środki z roku ubiegłego, umowę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na
organizację panelu w ramach IV Forum Polskiej Pomocy czy szkolenie nt. edukacji globalnej
finansowane ze środków DEEEP

W porównaniu z rokiem 2009 r. przychody z tytułu składek członkowskich były mniejsze i wynosiły
34 100,00 zł.

Wykres 3. Przychody ze składek członkowskich w roku 2009 i 2010

Źródło: Sprawozdanie finansowe Grupy Zagranica za okres 1.01-31.12.2010 r.

Koszty Grupy w 2010 r. wynikały głównie z realizacji przyznanych grantów.
Wykres 4. Koszty Grupy w roku 2010.

Źródło: Sprawozdanie finansowe Grupy Zagranica za okres 1.01-31.12.2010 r.
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