Grupa Zagranica, ul. Noakowskiego 10/6A, 00-666 Warszawa

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Przedmiot zlecenia:

Przygotowanie analizy strategii rozwoju w obszarze edukacji globalnej w
wybranych państwach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem regionu
wyszehradzkiego.
Prezentacja przygotowanej ekspertyzy na spotkaniu organizacji zajmujących się
edukacją globalną w dniu 6 września 2019 r.

Ramy czasowe:
Wysokość i rodzaj kontraktu:

15 lipca 2019 – 6 września 2019
2000 PLN brutto (umowa cywilno-prawna)

W ramach przygotowań do konsultacji zapisów nowego Wieloletniego Planu Współpracy Rozwojowej grupa robocza ds.
Edukacji Globalnej, działająca w ramach struktur Grupy Zagranica, przygotowuje raport dotyczący ujęcia edukacji
globalnej w krajowych wieloletnich dokumentach strategicznych dotyczących współpracy rozwojowej w państwach
członkowskich Unii Europejskiej. Wspomniany raport ma posłużyć jako zbiór dobrych praktyk realizowanych w państwach
członkowskich (ze szczególnym uwzględnieniem krajów regionu wyszehradzkiego), z których grupa robocza będzie mogła
skorzystać w ramach konsultowania i proponowania konkretnych postulatów do tworzonego obecnie nowego WPWR.
Ramy analizy:
1.
2.

3.
4.
5.

Wybór co najmniej 6 przykładowych państw członkowskich UE, do uwzględnienia w raporcie.
Analiza ujęcia edukacji globalnej w wieloletnich planach współpracy rozwojowej (strategia rozwoju edukacji
globalnej, odpowiedzialne instytucje, fora współpracy międzysektorowej, zaangażowane instytucje, rola
organizacji pozarządowych) w co najmniej 6 państwach członkowskich, w tym co najmniej 2 z regionu
wyszehradzkiego.
Uwzględnienie sformułowań definicyjnych edukacji globalnej w analizowanych krajach (w jaki sposób w danym
kraju, w wieloletniej strategii współpracy rozwojowej, definiowana jest edukacja globalna).
Wskazanie sposobów finansowania edukacji globalnej w każdym państwie.
Wskazanie sposobów/ścieżek współpracy sektora pozarządowego z sektorem edukacji formalnej.

Szczegółowe oczekiwania wobec autora/autorki rozdziału:





(do 15 lipca) spotkanie z pracownikami biura Grupy Zagranica – wspólne ustalenia zakresu tematycznego
badania, pytań badawczych, jego struktury i formatu.
(15 lipca – 15 sierpnia) przygotowanie wstępnej wersji raportu.
(15 sierpnia – 1 września) konsultacja materiału za pośrednictwem komunikacji mailowej oraz naniesienie
poprawek, formułowanie głównych wniosków i komunikatów.
(6 września) przedstawienie wyników raportu na spotkaniu grupy roboczej ds. Edukacji globalnej Grupy
Zagranica.

Informacja dla autorów/autorek:
Osoby zainteresowane przyjęciem zlecenia, proszone są o przesłanie e-maila zgłoszeniowego na adres
elzbieta.kielak@zagranica.org.pl z informacją dotychczasowym doświadczeniu w opracowywaniu tego typu analiz. Na
zgłoszenia czekamy do dn. 10 lipca br. do godz. 12:00. W razie wszelkich pytań odnośnie zlecenia prosimy o kontakt
telefoniczny na numer 22 299 01 05 lub mailowo: elzbieta.kielak@zagranica.org.pl.

