STRATEGIA GRUPY ZAGRANICA NA LATA 2010-2015
Przyjęta na Walnym Zebraniu 25.11.2009 (ze zmianami przyjętymi na Walnym Zebraniu 6.12.2012)

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 państwa, którego pracownicy mają wysoki poziom motywacji, stale się
rozwijają i funkcjonują w dobrych warunkach socjalnych.
W tym celu Grupa Zagranica działa na rzecz lepszego zaangażowania polskich organizacji
pozarządowych w międzynarodową współpracę na rzecz rozwoju, wspierania demokracji i pomocy
humanitarnej, prowadząc działalność rzeczniczą interesów tego sektora wobec partnerów
zewnętrznych, zwiększając kompetencje organizacji pozarządowych w zakresie tej współpracy, a
także promując współpracę wewnętrzną sektora w celu bardziej skutecznych działań.
Choć Grupa Zagranica jest organizacją opartą na członkostwie, celem jej istnienia jest wpływanie na
rozwój i poprawę warunków funkcjonowania całego polskiego sektora NGDO a wartość członkostwa
opiera się na dodatkowych usługach/produktach otrzymywanych przez członków.

Cel strategiczny
Celem strategicznym Grupy Zagranica na lata 2010-2015 jest tworzenie korzystnych warunków
zewnętrznych sprzyjających budowaniu stabilności instytucjonalnej polskiego sektora organizacji
pozarządowych zaangażowanych we współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc
humanitarną lub edukację globalną.

Kierunki działania
Realizacja celu strategicznego zależy od realizacji następujących celów pośrednich:

1. Warunki formalno-prawne umożliwiają skuteczne funkcjonowanie organizacji.
Celem jest poprawa jakości polskiej współpracy rozwojowej. Zależy nam w szczególności, aby
polityka państwa służyła podwyższeniu skuteczności pomocy rozwojowej, w tym uwzględniała
programowanie strategiczne. Współpraca trzeciego sektora z administracją powinna być oparta o
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jasne i transparentne zasady. Konieczne jest stworzenie korzystnych warunków funkcjonowania
dla organizacji i partnerów w krajach rozwijających się.

2. Tworzenie warunków sprzyjających stabilności finansowej organizacji pozarządowych działających
w obszarach określonych w Statucie Grupy Zagranica
Organizacje posiadają źródła finansowania instytucjonalnego i inne stabilne źródła finansowania
dla swoich działań oraz prawidłowo, skutecznie i przejrzyście zarządzają posiadanymi środkami
finansowymi. Donorzy widzą sens udzielania wsparcia instytucjonalnego i udzielają go,
jednocześnie organizacje pracują nad stworzeniem innych sposobów pozyskiwania środków.
Istnieje utworzony przez MSZ lub inne stosowane instytucje specjalny mechanizm finansowego
wspierania działań współfinansowanych ze środków Komisji Europejskiej, stworzony w celu
umożliwienia polskim organizacjom wykorzystania unijnych środków.

3. Podnoszenie jakości działań organizacji członkowskich
Organizacje wdrażają standardy, dobre praktyki oraz zasady pracy sprzyjające skuteczności
współpracy rozwojowej.

W ramach przygotowania kolejnych planów rocznych, głównym punktem odniesienia będzie
stopniowa realizacja niniejszej strategii, zgodnie z celem ogólnym i kierunkami działania.

Rozwój instytucjonalny Grupy Zagranica
Realizacja strategii wymaga sprawnego funkcjonowania Biura Grupy Zagranica. W związku z tym
Grupa będzie działać na rzecz rozwoju swojego biura, a w szczególności budowy kompetentnego,
sprawnie działającego zespołu, funkcjonującego w warunkach sprzyjających efektywnej pracy.

Działania promocyjne Grupy Zagranica
Realizacja strategii wymaga rozpoznawalności Grupy Zagranica jako rzecznika interesów sektora
NGDO, oraz skutecznych metod i procedur współpracy między organizacjami członkowskimi i innymi
partnerami. W związku z tym Grupa Zagranica będzie budować swoją markę jako platformy żywotnie
zainteresowanej istnieniem w Polsce efektywnej i przejrzystej polityki współpracy rozwojowej oraz
rzecznika polskiego sektora NGDO i partnera do kontaktu dla instytucji polskich i zagranicznych.
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Wiedza i ekspertyza
Grupa będzie podejmować działania zmierzające do kumulowania wiedzy i ekspertyzy.

Działania nastawione na budowanie sieci współpracy i inne działania dotyczące członków
Grupa będzie kontynuować i rozwijać działania na rzecz organizacji poprzez koordynację
dotychczasowych i tworzenie nowych grup roboczych zgodnych z potrzebami swoich członków,
wymianę informacji, pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych i budowie konsorcjów i
inne działania wynikające z potrzeb członków. Grupa będzie też starać się pozyskiwać nowych
członków.

Zaangażowanie międzynarodowe i CONCORD
Grupa Zagranica pozostanie aktywnym członkiem sieci CONCORD, wykorzystując to członkostwo do
nawiązywania kontaktów między swoimi organizacjami członkowskimi i organizacjami z innych
krajów oraz uczestnicząc w merytorycznych pracach sieci CONCORD i rzecznictwie interesów
organizacji na poziomie europejskim. Grupa będzie też podtrzymywać dobre kontakty z innymi
platformami z państw UE. W przypadku zbieżnych celów Grupa będzie inicjować lub dołączać do
wspólnie realizowanych z nimi projektów.

Finansowanie
Grupa Zagranica będzie w dalszym ciągu, poza składkami członkowskimi, pozyskiwać środki na
realizację zadań strategicznych i swoje funkcjonowanie od donorów prywatnych, państwowych i
międzynarodowych (np. Komisja Europejska). Poszukując środków zewnętrznych Grupa będzie
jednak dbać o swoją niezależność ideową i finansową, dopuszczając współfinansowanie działań przez
instytucje państwowe wyłącznie w ograniczonym zakresie i tylko jeżeli zbieżność celów nie budzi
żadnych wątpliwości. Funkcjonowanie instytucjonalne Grupy nie będzie finansowane przez polskie
instytucje rządowe. W każdym okresie funkcjonowania Grupa Zagranica będzie posiadać
przynajmniej jeden grant instytucjonalny lub inne stałe źródło dochodów.

Ewaluacja wdrażania strategii
Wdrażanie strategii i opartych o nią planów działania będzie ewaluowane w odstępach
półtorarocznych.
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