Grupa Zagranica
Sprawozdanie z działalności
w roku 2012

Warszawa, czerwiec 2013 r.

1

O Grupie Zagranica
Grupa Zagranica jest związkiem stowarzyszeń, który zrzesza organizacje pozarządowe (polskie lub mające w Polsce
stałe przedstawicielstwo), zaangażowane we międzynarodową współpracę rozwojową, wspieranie demokracji,
pomoc humanitarną oraz edukację globalną.
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
działalność 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 stowarzyszeń
ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa
ul. Noakowskiego 10 lok. 6a, 00-666 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

Misja, cele, zasady działania i finansowanie
Nadrzędnym celem Grupy Zagranica jest budowanie sprawnego i kompetentnego polskiego sektora organizacji
rozwojowych, w sposób efektywny przyczyniającego się do rozwoju krajów uboższych, stabilnego instytucjonalnie i
finansowo, rozpoznawanego i traktowanego jako ważny element polityki zagranicznej i społecznej państwa.
Grupę Zagranica tworzą niezależne organizacje pozarządowe, które prowadząc odrębnie swoją działalność chcą
współpracować 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.
Do zasadniczych celów Grupy należy:
1. Rzecznictwo interesów polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych we współpracę rozwojową,
wspieranie demokracji, pomoc humanitarną oraz edukację globalną wobec partnerów zewnętrznych, w tym
polskiej i europejskiej administracji publicznej;
2. Wspieranie wymiany informacji i doświadczeń oraz współpracy pomiędzy tymi organizacjami
3. Ułatwianie nawiązywania współpracy pomiędzy polskimi organizacjami pozarządowymi działającymi w ww.
obszarach a ich potencjalnymi partnerami za granicą;
4. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie polskie organizacje pozarządowe działające
w ww. obszarach, w szczególności organizacje członkowskie Grupy;
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Grupa realizuje swoje cele m. in. poprzez: (1) Organizowanie konsultacji, spotkań, seminariów, konferencji, szkoleń i
warsztatów; (2) Wydawanie folderów, opracowań i innych publikacji; (3) prowadzenie strony internetowej; (4)
rozwijanie współdziałania z innymi organizacjami pozarządowymi i organami polskiej i europejskiej administracji
publicznej; (4) współpracę i udział w europejskich i międzynarodowych porozumieniach organizacji pozarządowych i
innych instytucjach, działających w obszarze celów statutowych Grupy Zagranica; (5) wspieranie działalności
członków Grupy w przygotowaniu przedsięwzięć służących wymianie informacji i doświadczeń 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.

Organizacje członkowskie
Stan na 31.12.2012 r.
CZŁONKOWIE ZWYKLI
1. Amnesty International
2. Biuro Inicjatyw Międzynarodowych
3. Centrum Edukacji Obywatelskiej
4. Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. P. Arrupe
5. Centrum Stosunków Międzynarodowych
6. Chrześcijańska Służba Charytatywna
7. Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego
8. Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa
9. Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
10. Europejski Instytut na rzecz Demokracji
11. Fundacja dla Somalii
12. Forum Młodych Dyplomatów
13. Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego
14. Fundacja "Partners" Polska
15. Fundacja Edukacja dla Demokracji
16. Fundacja Edukacji Międzykulturowej
17. Fundacja Heifer International Poland
18. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego
19. Fundacja im. Stefana Batorego
20. Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
21. Fundacja Inna Przestrzeń
22. Fundacja Kultury Chrześcijańskiej "ARTOS"
23. Fundacja Pomocy Dzieciom "Krzyk"
24. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
25. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
26. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
27. Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej
28. Fundacja Usłyszeć Afrykę
29. Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
30. Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI
31. Fundacja WWF Polska
32. Gdańska Fundacja Oświatowa
33. Instytut Globalnej Odpowiedzialności

34. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich
35. Instytut Spraw Publicznych
36. Instytut Studiów Strategicznych
37. Koalicja KARAT
38. Kolegium Europy Wschodniej im. J. Nowaka-Jeziorańskiego
39. Małopolskie Towarzystwo Oświatowe
40. Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl
41. Polska Akcja Humanitarna
42. Polska Fundacja im. Roberta Schumana
43. Polska Misja Medyczna
44. Polska Zielona Sieć
45. Salezjański Wolontariat Misyjny - MŁODZI ŚWIATU
46. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
47. Stowarzyszenie Grupa eFTe Warszawa
48. Stowarzyszenie Jeden Świat
49. Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, CCh-W "SOLIDARNI"
50. Stowarzyszenie Szkoła Liderów
51. Stowarzyszenie Willa Decjusza
52. Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa "Borussia"
53. Stowarzyszenie Współpracy Kobiet / NEWW
54. Towarzystwo Demokratyczne Wschód
55. Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY
56. Caritas Polska
57. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
58. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
ORGANIZACJE, KTÓRE WYSTĄPIŁY Z GRUPY W 2012 R.
Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia
Fundacja Semper Polonia
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
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Zarząd oraz Komisja Rewizyjna Grupy Zagranica w roku 2012
Zarząd
Aleksandra Antonowicz
Paweł Bagiński
Norbert Frejek
Abdulcadir Gabeire
Grzegorz Gruca
Justyna Janiszewska
Marcin Wojtalik

Polska Zielona Sieć
Fundacja im. Stefana Batorego
Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa
Fundacja dla Somalii
Polska Akcja Humanitarna
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Komisja Rewizyjna
Krzysztof Filcek
Marek Młynarczyk
Katarzyna Morawska

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI
Federacja Inicjatyw Menedżerskich
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Biuro Grupy Zagranica w roku 2012
Jan Bazyl
Monika Kuśmierczyk
Jan Strzelecki
Magda Trojanek
Monika Matus
Katarzyna Krzemińska
Joanna Stiller
Natalia Szulińska
Alicja Szałas, Agata
Tomasiak, Agata Jonko

dyrektor wykonawczy
koordynatorka projektu „prezydencyjnego”/koordynatorka ds.
administracyjno-finansowych
koordynator grupy roboczej ds. Białorusi
specjalistka ds. komunikacji zewnętrznej
specjalistka ds. polityki współpracy rozwojowej (do 11.2012)
koordynatorka grupy roboczej ds. edukacji globalnej (do 10.2012)
asystentka ds. administracyjno-finansowych (do 04.2012)
asystentka ds. administracyjno-finansowych (w okresie 05-06.2012)
Wolontariuszki

Działania Grupy Zagranica
1. Monitoring i rzecznictwo w obszarze współpracy rozwojowej
Realizatorem działań GZ w tym zakresie były przede wszystkim grupy robocze: ds. polityki współpracy rozwojowej
(PoRo), edukacji globalnej oraz ds. Białorusi.
1.1 W sierpniu 2012 r. opublikowaliśmy nasz coroczny raport monitoringowy, niezależną analizę (ilościową i
jakościową) polskiej współpracy rozwojowej w roku 2011. Raport, oparty min. na odpowiedziach na
kwestionariusze kierowane do instytucji publicznych zajmujących się współpracą rozwojową, zawierał
rekomendacje dotyczące 60-stronicową publikację opracowało 10 autorów, reprezentantów organizacji
członkowskich Grupy oraz pracowników biura GZ. Prace nad raportem koordynowane były w ramach grupy
roboczej PoRo. Oficjalna prezentacja raportu odbyła się w czasie MSZ-owskiego Forum Współpracy Rozwojowej
29 sierpnia 2012. Do uczestnictwa i komentarza udało się zaprosić. Katarzynę Pełczyńską – Nałęcz, podsekretarz
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stanu ds. współpracy rozwojowej i problematyki wschodniej. Raport w 400 egzemplarzach został
rozdystrybuowany wśród instytucji rządowych, organizacji pozarządowych, mediów i innych zainteresowanych.
Niejako uzupełnieniem krajowego raportu było opracowanie polskiego rozdziału do europejskiego raportu
monitoringowego tworzonego corocznie przez CONCORD – europejską platformę organizacji pozarządowych
zaangażowanych we współpracę rozwojową.
1.2 W lipcu i sierpniu 2012 przeprowadziliśmy wśród organizacji członkowskich konsultacje projektu rocznego
planu współpracy rozwojowej na rok 2013. Zebrane uwagi – zawierające min. postulaty dotyczące (1)
zwiększania całkowitej wielkości pomocy (2) konieczności ewaluacji finansowanych z publicznych środków
projektów, (3) zachowania spójności rocznych planów z wieloletnim programem współpracy rozwojowej –
zostały przesłane do MSZ.
1.3 Dzięki naszym działaniom rzeczniczym (zarówno w roku 2012 jak i wcześniej) udało się doprowadzić do
zorganizowania przez MSZ osobnego konkursu dla organizacji pozarządowych „na wkłady własne”
(„Współfinansowanie projektów rozwojowych i dot. edukacji globalnej dofinansowanych ze źródeł innych niż
budżet RP”)
1.4 Dzięki naszym działaniom rzeczniczym udało się doprowadzić do przyjęcia „Zasad współpracy MSZ z
partnerami społecznymi w zakresie współpracy rozwojowej”, zawierających zasady wzajemnych relacji w
odniesieniu do (1) konsultacji społecznych projektów dokumentów i stanowisk rządowych, (2) spotkań
konsultacyjnych na szczeblu Podsekretarza Stanu ds. Współpracy Rozwojowej, (3) spotkań konsultacyjne na
szczeblu eksperckim, w tym z dyrektorami i pracownikami MSZ.
1.5 Prowadziliśmy działania rzecznicze związane z funkcjonowaniem Polskiej Fundacji Międzynarodowej
Współpracy na Rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak”, uczestnicząc w opracowaniu ogólnych rekomendacji
dotyczących Fundacji przekazanych podczas spotkania z przedstawicielami Rady Programowej FSM i z zarządem
FSM, min. przez konsultowanie dokumentu „Zasady opiniowania i wyboru wniosków w Polskiej Fundacji
Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju ‘Wiedzieć Jak”. Nasze postulaty dotyczyły min. priorytetów
tematycznych i geograficznych w ramach corocznego konkursu grantowego Fundacji oraz stosowania otwartych
zapytań ofertowych. Opracowany został dokument rzeczniczy pt. „Współpraca rozwojowa i wspieranie
demokracji: przykłady rozwiązań instytucjonalnych” (autorstwa Piotra Kazimierkiewicza, w ramach naszej serii
„ODA – Opinie, Dyskusje, Analizy”), w którym opisano rozwiązania instytucjonalne dotyczące instytucji
podobnych do Fundacji „Wiedzieć Jak” w trzech krajach: w USA, w Danii i w Czechach. Wyodrębniono
interesujące dla kontekstu polskiego wnioski dotyczące poszczególnych rozwiązań.
1.6 W roku 2012 Grupa Zagranica prowadziła monitoring działania komisji konkursowych oceniających wnioski
składane w konkursach grantowych MSZ-u w zakresie współpracy rozwojowej („Polska Pomoc”). Celem
obserwacji było monitorowanie przejrzystości - przestrzegania procedur konkursowych w ww. konkursach na
realizację zadań publicznych. Efektem działania był raport z wnioskami i rekomendacjami, które służyć mają
profesjonalizacji konkursów grantowych w ramach Polskiej Pomocy w przyszłości a tym samym poprawie
efektywności alokacji środków publicznych w tym obszarze. W obserwacjach uczestniczyło 14 osób, które
uczestniczyły w posiedzeniach 9 geograficznych podkomisji (łącznie było to kilkanaście dni obserwacji).
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2. Edukacja globalna
2.1 W marcu 2012 r. zorganizowaliśmy seminarium krajowe na temat kształcenia i doskonalenia nauczycieli w
zakresie edukacji globalnej. Seminarium było adresowane przede wszystkim do przedstawicieli instytucji
zajmujących się kształceniem i doskonaleniem kadry nauczycielskiej oraz do organizacji pozarządowych, które
mają doświadczenie we współpracy z uczelniami i placówkami doskonalenia nauczycieli. Udało się
zaprezentować dobre praktyki z zakresu realizacji EG przez uczelnie wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli
oraz podyskutować o wyzwaniach związanych z wprowadzeniem treści EG do programów kształcenia.
2.2 W kwietniu 2012 r. zorganizowaliśmy seminarium krajowe poświęcone jakości w edukacji globalnej. W ramach
seminarium zaprezentowano dotychczasowe efekty prac grupy ds. edukacji globalnej przy Grupie Zagranica (we
współpracy z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności) nad pierwszym przeglądem partnerskim materiałów i
działań z zakresu edukacji globalnej. Celem przeglądu partnerskiego było wyłonienie dobrych praktyk z
następujących czterech obszarów działalności organizacji i instytucji: (1) materiały edukacyjne, (2) akcje i
działania kampanijne proponowane różnym grupom, w tym uczniom i uczennicom oraz nauczycielkom i
nauczycielom, (3) programy wsparcia dla szkół i nauczycielek/nauczycieli, (4) konkursy na realizację projektów z
zakresu edukacji globalnej. Podczas seminarium omówiono wnioski z realizacji samego procesu przeglądu oraz
ewaluację jego przebiegu, sformułowano rekomendacje oraz określono kluczowe obszary do dalszej pracy.
Wspólnie wypracowane rekomendacje zebrano w opublikowanym przez Grupę Zagranica raporcie pt. „Jak
badać jakość w edukacji globalnej”. Jego autorkom i autorom w szczególności zależało na zaproponowaniu
konkretnych rozwiązań, które zastosowane w praktyce pozwolą wdrażać rekomendacje i tym samym zapewnić
wysoką jakość przygotowywanych materiałów czy też działań, takich jak np. kampanie edukacyjne czy szkolenia
dla nauczycieli. Raport został rozesłany do wszystkich zainteresowanych - instytucji edukacyjnych, organizacji
pozarządowych, mediów. Zagadnienie badania jakości w edukacji globalnej staraliśmy się także promować – w
Polsce przez teksty na portalach internetowych (ngo.pl, strony internetowe org. członkowskich Grupy
Zagranica), prezentację w ramach Akademii Animatorów Lokalnej Edukacji Globalnej i portalu
www.edukacjaglobalna.org, w Europie przez publikowanie informacji o naszych działaniach w newsletterach:
TRIALOG Information Service, DE Times.
2.3 W listopadzie 2012 w ramach naszej serii „ODA – Opinie, Dyskusje, Analizy” opublikowaliśmy tekst pt.
„Edukacja globalna. Społeczeństwo świadome globalnych zależności” zawierający podstawowe informacje nt.
tego obszary działań Grupy – poszerzoną definicję edukacji globalnej, główne postulaty i rekomendacje
organizacji zrzeszonych w Grupie Zagrania a działających aktywnie w tym obszarze.
---

3. Białoruś
3.1 Grupa robocza wyrażała opinie dotyczące sytuacji na Białorusi poprzez formułowanie stanowisk i apeli.
Wystosowano: apel do rządu i prokuratury w sprawie Alesia Bialackiego, stanowisko w sprawie Siarhieja
Kawalenki, ukraińskiego feministycznego ruchu FEMEN, stanowisko dotyczące Europejskiego Dialogu na Rzecz
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Modernizacji ze Społeczeństwem Białoruskim. Wystosowano także oświadczenie ws. upubliczniania informacji
wrażliwych i przejrzystości danych dotyczących polskiej pomocy rozwojowej. Informacje o stanowiskach Grupy
Roboczej pojawiały się w mediach ogólnopolskich i nadających na Białorusi, m.in.: w Gazecie Wyborczej, w
Radiu Racja, na portalu ngo.pl, na portalu Karta’97, w telewizji Belsat.
3.2 Na podstawie odpowiedzi na kwestionariusz rozesłany do organizacji, opracowaliśmy dokument rzeczniczy
dotyczący projektów realizowanych na Białorusi ze środków Polskiej Pomocy w 2011 roku. Publikacja zawiera
opis trudności, jakie organizacje napotkały podczas przygotowania wniosków projektowych, opisu trudności
podczas realizacji projektów, opisu oczekiwanego przez organizacje wsparcia ze strony MSZ oraz Grupy
Zagranica. Każdą z części uzupełniono o rekomendacje kierowane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
3.3 Grupa robocza realizowała projekt wsparcia rejestracji białoruskich organizacji pozarządowych w Polsce. We
współpracy ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor opracowaliśmy publikację „Zakładam organizację pozarządową w
Polsce. Przewodnik dla Białorusinów” dotyczący rejestracji NGO w Polsce oraz zorganizowaliśmy konsultacje
prawne dla zainteresowanych białoruskich organizacji (z prośbą o wsparcie w rejestracji organizacji zgłosiło się
do biura Grupy Zagranica 10 białoruskich organizacji). Przewodnik był dystrybuowany zarówno w wersji
papierowej jak i elektronicznej za pośrednictwem stron internetowych Grupy Zagranica i organizacji
partnerskich oraz poprzez wysyłkę mailową do potencjalnie zainteresowanych organizacji (m.in. za
pośrednictwem list mailingowych Office for a Democratic Belarus i Assembly of Pro-Democratic NGOs of
Belarus).
3.4 Grupa robocza prowadziła działania mające na celu ułatwienie procedur uzyskiwania wiz dla uczestników
projektów rozwojowych realizowanych przez polskie NGO (m.in. gwarancji bezpłatnych wiz dla uczestników
projektów Polskiej Pomocy i możliwości rozpatrywania wniosków wizowych uczestników projektów w jednym
konsulacie). W wyniku konsultacji i rozmów podczas spotkania Grupy Roboczej sformułowano listę problemów
dotyczących kwestii wizowych zgłaszanych przez organizacje, która następnie została przesłana do
Departamentu Konsularnego i Departamentu Wdrażania Projektów Rozwojowych MSZ. W dokumencie
uwzględniono przede wszystkim: brak możliwości ustalenia terminu złożenia wniosku wizowego przez system ekonsulat lub bardzo odległe terminy w systemie, konieczność ponoszenia opłat za wydanie wizy, trudności z
uzyskaniem wiz długoterminowych.
3.5 Organizowaliśmy spotkania z ekspertami, min. z europosłem Filipem Kaczmarkiem, Przewodniczącym Delegacji
Parlamentu Europejskiego ds. Białorusi. Ponadto członkowie grupy roboczej i jej koordynator reprezentowali
grupę m.in. podczas konferencji Community of Democracies, Human Dimension Implementation Meeting OBWE,
spotkań grupy roboczej CONCORD Enlargement, Pre-Accession and Neighbourood, spotkań ze stypendystami
programów im. Kirklanda i im. Kalinowskiego czy też Eastern Partnership Civil Society Forum.
---
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4. Demokracja i Rozwój
W ramach realizowanego w roku 2011 i 2012 projektu ‘prezydencyjnego’ („Democracy and development.
Enhancing involvement of Polish development CSOs in European development policy dialogue and
cooperation practice”) opracowaliśmy i wydaliśmy raport pt. “Demokracja i rozwój w perspektywie
polskich organizacji pozarządowych” autorstwa Miłosławy Fijałkowskiej i Wojciecha Tworkowskiego.
Celem raportu była próba praktycznego zdefiniowania związku między demokracją a rozwojem. Raport
miał także stanowić punkt wyjścia do zbudowania konsensusu wśród polskich organizacji pomocowych w
zakresie postrzegania wzajemnego związku między demokracją i rozwojem we współpracy z krajami
rozwijającymi. W publikacji zaprezentowany został przegląd ogólnoświatowej debaty nt. temat oraz opinie
przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych.
--5. Informacja i komunikacja
Za pomocą listy mailingowej Biuro Grupy Zagranica rozsyłało regularnie informacje o ważnych wydarzeniach w
obszarze współpracy rozwojowej - konferencjach, spotkaniach, publikacjach i innych projektach, związanych z III
sektorem, pomocą rozwojową i humanitarną czy też edukacją globalną. We współpracy z siecią TRIALOG i oraz
europejską platformą CONCORD biuro informowało także członków Grupy o projektach z zakresu współpracy
rozwojowej, realizowanych w Europie i na całym świecie. Dystrybuowane były informatory elektroniczne, wydawane
przez CONCORD i TRIALOG z bieżącymi wiadomościami o ogłaszanych konkursach grantowych i naborach na staże.
Newsletter był rozsyłany 1-2 razy na miesiąc w zależności od ilości wydarzeń. Za pomocą list dyskusyjnych (5
aktywnych grup dyskusyjnych w ramach googlegroups) rozsyłane są oddzielnie ważne i/lub pilne informacje dla
członków Grupy.
W 2012 rozbudowaliśmy naszą stronę internetową (w ciągu roku odwiedziło ją 3000 ‘unikalnych’ użytkowników).
Został stworzony także profil na Facebook’u (z końcem roku śledziło zamieszczane na nim informacje około 900
osób). Regularnie informowaliśmy media o realizowanych przez nas działaniach. Pracownicy Biura Grupy Zagranica
byli stale dostępni dla organizacji członkowskich telefonicznie i e-mailowo.
---

6. Współpraca międzynarodowa - CONCORD i TRIALOG
W roku 2012 Grupa kontynuowała udział w pracach sieci CONCORD, której jest od 2005 członkiem. Przedstawiciele
GZ brali udział w pracach kilku grup roboczych, działających w ramach CONCORD – (1) AidWatch, (2) Development
Awareness Raising and Education (DARE) Forum, (3) Policy Coherence for Development (PCD), (4) Beyond 2015 (5)
Policy Forum. Wzięliśmy także udział w Europejskich Dniach Rozwoju w Brukseli.
Podtrzymywaliśmy także kontakty w ramach sieci TRIALOG. W roku 2012 przedstawiciele Grupy/organizacji
członkowskich brali udział w wydarzeniach organizowanych przez TRIALOG, min. w spotkaniu strategicznym
poświęconym wymianie doświadczeń platform ‘rozwojowych’ z Europy Środkowo-Wschodniej (EU-12) oraz szkoleniu
w zakresie współpracy rozwojowej (TRIALOG Central Training). Od października 2012 w ramach sieci TRAILOG
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rozpoczęliśmy realizację wspólnego z innymi platformami Nowej Europy projektu finansowanego ze środków Komisji
Europejskiej mającego na celu wzmocnienie platform organizacji zajmujących się współpracą rozwojową działających
w tych krajach (‘TRIALOG V: Strengthening Civil Society for Development Cooperation in the enlarged EU’)

--7. Badanie potrzeb organizacji członkowskich
Na początku lipca 2012 r. odbyło się spotkanie robocze zespołu projektowego Grupy Zagranica z przedstawicielami
Zarządu GZ mające na celu opracowanie zasad badania potrzeb organizacji członkowskich Grupy Zagranica i reformy
komunikacyjnej. W okresie wakacyjnym opracowany został raport zawierający wnioski z badania potrzeb
przeprowadzonego jeszcze w roku 2011 oraz ankieta. Po skonsultowaniu ankiety została ona rozesłana organizacjom
członkowskim w październiku 2012 r. Udało się zebrać 29 odpowiedzi od organizacji członkowskich (zwykle od
najbardziej aktywnych organizacji).
Przeprowadzono analizę odpowiedzi, oraz na ich podstawie przygotowano projekt planu działań wzmocnieniowych,
wprowadzono zmiany w strategii komunikacji oraz przygotowano propozycje reform. Wyniki badania zostały
zaprezentowane Zarządowi Grupy Zagranica.
Dzięki pogłębionym wywiadom z organizacjami członkowskimi mieliśmy możliwość rozpoznać przyczyny niskiego
zaangażowania organizacji w działania Grupy Zagranica. Informacja zwrotna od członków posłużyła do opracowania
wytycznych odnośnie zarządzania relacjami z członkami, w szczególności z nowymi organizacjami członkowskimi.
Wyniki posłużyły dla zaprojektowania poszczególnych narzędzi komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. Odnośnie ich
specyfikacji rozmawiano telefonicznie z uczestnikami badania ankietowego. Na rok 2013 zaplanowano wdrożenie
narzędzi – uruchomienie nowej strony internetowej z platformą wewnętrzną, newslettera, modułu do konsultacji
dokumentów, itp.

--8. Kodeks Zasad Postępowania
Właściwe prace nad wewnętrznym kodeksem zasad postępowania rozpoczęły się w marcu 2012 r. Podjęcie tego
działania było efektem wielu wcześniejszych dyskusji na temat potrzeby wypracowania wewnętrznych standardów
działania organizacji działających w obszarze współpracy rozwojowej. Został utworzony zespół roboczy, który
rozpoczął pracę od kwestii podstawowych – definicji celu i zakresu takiego kodeksu, jego adresatów oraz możliwości
monitorowania jego wdrażania. W pierwszej fazie zdecydowano min. o przeprowadzenie krótkiego badania
ankietowego wśród organizacji członkowskich jeszcze przed rozpoczęciem prac nad konkretnymi zasadami. W
wyniku odpowiedzi na ankietę (31 organizacji) rozpoczęto pracę nad właściwym tekstem, które zakończyły się w
listopadzie. Efekt prac, czyli tekst kodeksu zawierający także propozycje jego wdrażania i egzekwowania, został w
grudniu 2012 zaprezentowany na Walnym Zebraniu, podczas którego doceniono dotychczasową pracę Zespołu, a
także w trakcie godzinnej dyskusji omówiono dalsze kroki. W trybie Uchwały przyjęto, że Kodeks zostanie poddany
ponownej, dłuższej konsultacji wewnątrz organizacji. Dalsze prace nad Kodeksem będą prowadzone w roku 2013.

---

9

9. Aktualizacja Strategii Grupy Zagranica
W efekcie wcześniejszych dyskusji i decyzji Zarządu Grupy Zagranica, w trakcie grudniowego Walnego Zebrania
poddano pod głosowanie zestaw propozycji zmian w istniejącej Strategii Grupy na lata 2010-2015. Celem tego
działania było „urealnienie” strategii przez ograniczenie ilości priorytetów. Zarząd rekomendował skoncentrowanie
się na działaniach zewnętrznych, rzeczniczych wobec administracji publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem MSZ)
mających na celu poprawę jakości polskiej współpracy rozwojowej. Propozycje zmian zostały zaakceptowane przez
zgromadzenie członków. Uchwalono zrewidowany tekst strategii.
---

10. Lista projektów realizowanych w roku 2012
Grantodawca/tytuł konkursu/nazwa projektu
RITA – Przemiany w Regionie

Czas trwania
1 maja 2012 – 30
września 2013

Suma dotacji
56000 zł

TRIALOG V: Komisja Europejska (Europe Aid) - NSA/LA - Raising
public awareness of development issues and promoting
development education in the European Union - TRIALOG V:
Strengthening Civil Society for Development Cooperation in the
enlarged EU - lider projektu: HORIZONT3000

1 października 2012 – 30
września 2015

25200 EUR

Fundacja Batorego – Koalicje Obywatelskie 2011-2012

1 stycznia 2011 – 31
grudnia 2012

15000 EUR

MATRA/Ambasada Holandii – WG Belarus - Transfer of
knowledge on NGO legislation in Poland and improving the
safety of Belarusian NGO’s activists through advocacy.

1 listopada 2011 – 31
stycznia 2013

59600 zł

North-South Centre (Council of Europe) - 2011 Global
Education Week network seminar + publication

2011/2012

43919,60 zł

Fundacja Billa i Melindy Gatesów/CONCORD – konkurs
regrantingowy koordynowany przez europejską platformę
CONCORD skierowany do platformy narodowych NGDO w UE

1 maja 2012 – 30
października 2012

7500 EUR

Fundacja Batorego – grant na wsparcie grupy roboczej ds.
Białorusi

1 maja 2011 – 30
października 2012

50000 zł

Komisja Europejska (Europe Aid) – projekt prezydencyjny „Democracy and development. Enhancing involvement of
Polish development CSOs in European development policy
dialogue and cooperation practice”

1 maja 2011 – 31
czerwca 2012

233000 EUR

TRIALOG (wsparcie instytucjonalne dla Grupy – wsparcie grupy
roboczej ds. edukacji globalnej)

15 czerwca – 15
września 2012

4980 EUR

---

10

