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Warszawa, czerwiec 2019 r.
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O Grupie Zagranica
Grupa Zagranica jest związkiem stowarzyszeń, który zrzesza organizacje pozarządowe (polskie lub mające w Polsce
stałe przedstawicielstwo), zaangażowane w 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
e-mail/www/FB/twitter

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

Misja, cele, zasady działania i finansowanie
Grupa Zagranica reprezentuje głos wielowymiarowego, sprawnego i kompetentnego sektora rozwojowego w Polsce i
jest wiarygodnym partnerem dla instytucji i organów administracji publicznej, organizacji międzynarodowych oraz
innych podmiotów. Istotą Grupy Zagranica jako związku stowarzyszeń zrzeszającego 54 organizacje pozarządowe
(stan na 31.12.2018) jest działanie na rzecz wzmocnienia zaangażowania Polski i polskich NGO we współpracę
rozwojową rozumianą jako:


działania na rzecz redukcji ubóstwa i wspieranie trwałego rozwoju społecznego zgodnego z Celami
Zrównoważonego Rozwoju (SDG) w krajach globalnego Południa;



wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego;



pomoc humanitarną;



edukację globalną, czyli działania edukacyjne w Polsce na rzecz podniesienia świadomości i zrozumienia
problemów globalnych.

Z preambuły do Statutu Grupy Zagranica:
„Przekonani o znaczeniu solidarności międzynarodowej, chcemy, aby Polska i polskie organizacje pozarządowe
angażowały się we współpracę międzynarodową: aby wspierały demokrację, wolności obywatelskie i
odpowiedzialność obywateli za państwo. Chcemy, aby niosły pomoc humanitarną i rozwojową oraz przezwyciężały
uprzedzenia i bariery między narodami. [...] Łączy nas przekonanie o potrzebie szacunku i partnerskiego nastawienia
do organizacji oraz osób, z którymi pracujemy w innych państwach. Szanujemy różnice międzykulturowe, a nasze
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działania cechuje tolerancja oraz otwarcie na ludzi różnych tradycji, kultur i religii. Uznając za nadrzędne cele naszych
działań: rozwijanie wartości demokratycznych, ochronę praw człowieka i zwalczanie ubóstwa, jesteśmy przekonani, iż
tylko w społeczeństwie obywatelskim mogą się one spełnić.

Chcemy oprzeć współpracę międzynarodową na

profesjonalnych standardach. Wspieranie rozwoju naszych partnerów za granicą, działania na rzecz
marginalizowanych grup społecznych, w tym wysiłki w celu zmniejszania nierówności w traktowaniu płci,
upowszechnianie edukacji rozwojowej i podnoszenie świadomości obywatelskiej, dotyczącej potrzeby udzielania
pomocy międzynarodowej, to w przekonaniu członków Grupy nieodzowne elementy naszych działań. […]”

Grupa Zagranica realizuje swoją misję poprzez:


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;



wspieranie wymiany informacji i doświadczeń oraz współpracy pomiędzy polskimi organizacjami
pozarządowymi działającymi w ww. obszarach;



działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo i informacyjnie te organizacje, w szczególności
organizacje członkowskie Grupy oraz



działalność naukową oraz działalność wydawniczą służąca realizacji ww. celów.

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 31.12.2018 r.
CZŁONKOWIE ZWYKLI
1. Amnesty International
2. Centrum Edukacji Obywatelskiej
3. Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. P. Arrupe
4. Centrum Stosunków Międzynarodowych
5. Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego
6. Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
7. Europejski Instytut na rzecz Demokracji
8. Forum Młodych Dyplomatów
9. Fundacja ADRA Polska
10. Fundacja Ari Ari
11. Fundacja CentrumCSR.PL
12. Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce
13. Fundacja Edukacja dla Demokracji
14. Fundacja Go’nAct
15. Fundacja Habitat for Humanity
16. Fundacja im. Stefana Batorego
17. Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
18. Fundacja Inna Przestrzeń
19. Fundacja KIABAKARI
20. Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego

21. Fundacja Koalicja Sprawiedliwego Handlu – Fairtrade Polska
22. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
23. Fundacja Otwarty Plan
24. Fundacja Partners Polska
25. Fundacja Polityki Rozwojowej
26. Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio"
27. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
28. Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej
29. Fundacja Wolna Syria
30. Fundacja WOT
31. Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI
32. Fundacja WWF Polska
33. Gdańska Fundacja Oświatowa
34. Instytut Globalnej Odpowiedzialności
35. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich
36. Instytut Spraw Publicznych
37. Instytut Studiów Strategicznych
38. Koalicja KARAT
39. Kolegium Europy Wschodniej im. J. Nowaka-Jeziorańskiego
40. Małopolskie Towarzystwo Oświatowe
41. Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl
42. Polska Akcja Humanitarna
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43. Polska Fundacja im. Roberta Schumana
44. Polska Misja Medyczna
45. Polska Zielona Sieć
46. Salezjański Wolontariat Misyjny - MŁODZI ŚWIATU
47. Stowarzyszenie Jeden Świat
48. Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, CChW „Solidarni”
49. Stowarzyszenie Willa Decjusza
50. Stowarzyszenie Współpracy Kobiet / NEWW

51. Towarzystwo Demokratyczne Wschód
52. Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY
53. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
54. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Zarząd oraz Komisja Rewizyjna Grupy Zagranica w roku 2018
Zarząd
Martyna Bogaczyk
Marta Gontarska
Grzegorz Gruca
Magdalena Klarenbach
Katarzyna Morawska
Aleksander Fuksiewicz – rezygnacja w dn. 31.08.2018
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – rezygnacja w dn. 30.11.2018
Komisja Rewizyjna
Rafał Dymek
ks. Jerzy Limanówka SAC
Magdalena Dębkowska – rezygnacja w dn. 07.06.2018
Andrzej Żwawa – członkostwo od 7.06.2018

Fundacja Edukacja dla Demokracji
Instytut Globalnej Odpowiedzialności
Polska Akcja Humanitarna
Polska Zielona Sieć
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Instytut Spraw Publicznych
Fundacja im. Stefana Batorego

Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl
Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
Fundacja Koalicja Sprawiedliwego Handlu – Fairtrade
Polska

Biuro Grupy Zagranica w roku 2018
Jan Bazyl
Elżbieta Kielak
Anna Kucińska
Magda Trojanek

dyrektor wykonawczy
koordynatorka ds. edukacji globalnej
koordynatorka projektu
koordynatorka ds. komunikacji

wg stanu na 31.12.2018
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Działania Grupy Zagranica
I. MONITORING I RZECZNICTWO W OBSZARZE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ
1.1 Raport monitoringowy „Polska współpraca rozwojowa. Raport 2018”

Opracowaliśmy raport monitoringowy (wraz z materiałami informacyjno-edukacyjnymi) zawierający analizę działań i
wydatków związanych z polską oficjalną pomocą rozwojową za rok poprzedni – 2017, choć analiza tendencji i
procesów, które toczą się w tym obszarze, do pewnego stopnia objęła także rok 2018. W tegorocznej publikacji
skupiliśmy się na trzech tematach: wdrażaniu Agendy Zrównoważonego Rozwoju w Polsce, problematyce zadłużenia
krajów rozwijających się, roli sektora prywatnego we współpracy rozwojowej (rozdział autorstwa Kasi Szeniawskiej).

Z okazji wydania raportu 28 listopada 2018 zorganizowaliśmy debatę panelową "Polska współpraca rozwojowa - ile?
dla kogo? po co?", z udziałem Marty Gontarskiej (IGO/Grupa Zagranica), Marka Kuberskiego (DWR MSZ) oraz Patryka
Kugla (PISM).

Materiały przygotowane w oparciu o raport pojawiły się w kilku mediach: TOK FM, Konkret24.tvn24.pl, strajk.eu i
Euractive.pl. Raport został rozdany członkom i członkiniom Rady Programowej Współpracy Rozwojowej podczas
listopadowego posiedzenia Rady. Wysłaliśmy go również do ok. 130 osób, m.in. posłów i posłanek Komisji Spraw
Zagranicznej Sejmu, dyrektorów departamentów zajmujących się współpracą międzynarodową w poszczególnych
ministerstwach, akademików i akademiczek badających tematykę polityki współpracy rozwojowej, organizacjom
pozarządowym z i spoza Grupy Zagranica.

1.2 Rada Programowa Współpracy Rozwojowej (RPWR)

W 2018 roku reprezentantka Grupy Zagranica Aleksandra Antonowicz-Cyglicka uczestniczyła w dwóch posiedzeniach
RPWR – 29 czerwca i 29 listopada. W imieniu federacji miała okazję zadawać pytania i przedstawiać nasze opinie ws.
m.in. projektu planu rocznego WR 2018.

1.3 Konsultacje społeczne

Przygotowaliśmy rekomendacje do projektu rocznego planu współpracy rozwojowej na rok 2019. Zebrane i
skonsultowane w gronie organizacji członkowskich postulaty - dotyczące m.in. konkursów grantowych w ramach
Polskiej Pomocy, realizacji bieżącego Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej a także samego sposobu
konsultacji projektu dokumentu - zostały przesłane do MSZ.
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Przesłaliśmy również opinię ws. modyfikacji Planu współpracy rozwojowej na rok 2018.

Przygotowaliśmy oraz przesłaliśmy do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii uwagi do projektu rządowego
raportu z realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (Voluntary National Review).

1.4 Bieżący kontakt z MSZ / KPRM

W ramach stałych działań rzeczniczych i monitoringowych pozostawaliśmy w regularnym kontakcie z kierownictwem
DWR MSZ. Podejmowaliśmy m.in. następujące zagadnienia: (1) wdrażanie poszczególnych rekomendacji DAC OECD,
(2) powody zmiany Zarządzenia Ministra SZ skutkujących m.in. brakiem możliwości obserwowania przez Grupę
Zagranica przebiegu posiedzenia komisji konkursowych w konkursach grantowych Polskiej Pomocy, (3) wdrażanie
Agendy 2030 przez Polskę w obszarze współpracy rozwojowej, (4) założenia programu Wolontariat Polska Pomoc i
ich konsultacje. Staraliśmy się też promować materiały rzecznicze platformy CONCORD dotyczące zagadnień
europejskiej i globalnej współpracy rozwojowej.

Odbyliśmy również spotkanie z Minister Beatą Kempą, która jest osobą odpowiedzialną w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów za pomoc humanitarną. Oprócz zaprezentowania działań federacji rozmawialiśmy min. o możliwościach
dofinansowania wkładów własnych do projektów unijnych i/lub wsparcia instytucjonalnego dla NGO działających w
zakresie pomocy humanitarnej, podziale kompetencji w zakresie pomocy humanitarnej pomiędzy KPRM i MSZ.

1.5 Stanowiska Grupy Zagranica

W ramach stałych działań rzeczniczych przygotowywaliśmy wspólne oświadczenia i stanowiska w imieniu Grupy
Zagranica, m.in.:
(-) Pismo do Ministra Macieja Lange z postulatami CONCORD oraz sieci Eurodad dotyczącymi kształtu
instrumentu EFSD+ dyskutowanego w ramach negocjacji nowych wieloletnich ram finansowych
(-) Pismo do dyrektorki DWR Aleksandry Piątkowskiej ws. DAC-CSO Dialogue Framework
(-) Wspólny list organizacji pozarządowych - w tym Grupy Zagranica - ws. więźniów politycznych w Federacji
Rosyjskiej
(-) Rekomendacje ws. Konkursu grantowego DEAR przygotowane we współpracy z konfederacją CONCORD
(-) Apel w sprawie aresztowania i przetrzymywania dziennikarzy Wa Lone i Kyaw Soe Oo w Mjanmie
(-) Pismo do dyrektorki DWR MSZ Anety Piątkowskiej ws. wdrażania Agendy 2030 w Polsce
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II. EDUKACJA GLOBALNA

2.1 Seminarium dot. edukacji globalnej

22 maja w Warszawie Centrum Północ – Południe Rady Europy przy współpracy z Grupą Zagranica zorganizowało
seminarium na temat sytuacji edukacji globalnej w krajach wyszehradzkich. Seminarium poświęcone było m.in.
rewizji procesu wdrażania rekomendacji dot. edukacji globalnej w krajach wyszehradzkich.

W przygotowania zaangażowani byli także nasi lokalni partnerzy: Czeskie Forum Współpracy Międzynarodowej –
FORS, Węgierskie Stowarzyszenia Organizacji Rozwojowych i Humanitarnych – HAND oraz Słowacka Platforma
Organizacji Rozwojowych – MVRO.

2.2 Koordynacja Tygodnia Edukacji Globalnej

W 2018 roku Grupa Zagranica koordynowała działania w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Jak w latach ubiegłych,
do działań zaproszono szereg organizacji i instytucji oświatowych (szkoły, przedszkola, biblioteki, uczelnie i wiele
innych). Wydarzenia odbyły się w tygodniu 19-25 listopada 2018 pod hasłem „Cele Zrównoważonego Rozwoju.
Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!" TEG był tematem porannej audycji w tvp.info, w której
gośćmi byli: Dyrektor Aleksandra Piątkowska (MSZ / Polska Pomoc) oraz Marcin Wojtalik (Instytut Globalnej
Odpowiedzialności). Do udziału w audycji zostaliśmy zaproszeni przez Departament Współpracy Rozwojowej.

2.3. Spotkania międzysektorowe ds. edukacji globalnej

14 listopada wzięliśmy udział w spotkaniu międzysektorowym dot. edukacji globalnej, zorganizowanym przez DWR
MSZ z udziałem także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji. Spotkanie poświęcone było
min. podsumowaniu konkursu ‘Edukacja Globalna 2018’, omówieniu planów MSZ w zakresie edukacji globalnej na
rok 2019 oraz przygotowaniom do Tygodnia Edukacji Globalnej.

2.3 Spotkania grupy roboczej ds. edukacji globalnej/moderowanie listy dyskusyjnej

Grupa robocza ds. edukacji globalnej działa w ramach Grupy Zagranica od 2006 r. Jej celem jest rozwijanie i
upowszechnienie edukacji globalnej w Polsce poprzez rzecznictwo i wsparcie udzielane organizacjom członkowskim
oraz innym aktorom zaangażowanym w edukację globalną. Poprzez stały dialog z władzą publiczną, Grupa Zagranica
dąży do stworzenia w Polsce warunków sprzyjających upowszechnieniu edukacji globalnej. Członkowie i członkinie
grupy byli min. zaangażowani w wypracowanie międzysektorowego porozumienia na rzecz edukacji globalnej. W
2018 odbyły się 3 spotkania grupy roboczej: 7 lutego, 17 maja i 1 października.
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2.4 Przegląd partnerski materiałów z edukacji globalnej

W 2018 roku zainicjowana została kolejna edycja przeglądy partnerskiego materiałów edukacji globalnej. Utworzony
został jeden zespół przeglądowy, składający się z przedstawicieli i przedstawicielek dwóch organizacji: Centrum
Edukacji Obywatelskiej oraz Amnesty International. Zespół zakończył pracę już w roku 2019.

III. INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Za pomocą e-mailowych list dyskusyjnych 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.

Działała strona internetowa – www.zagranica.org.pl zawierająca m.in. informacje o działaniach GZ pogrupowaną w
obszary tematyczne, publikacje GZ, bazę wiedzy na temat współpracy rozwojowej, itd. Uzupełnieniem był codziennie
aktualizowany profil na Facebook’u oraz konto Twitter-owe.

Pracownicy Biura Grupy Zagranica byli stale dostępni dla organizacji członkowskich telefonicznie i e-mailowo.
Działały tematyczne listy dyskusyjne na googlegroups.com.
Statystyki:







strona internetowa: 17 artykułów o bieżącej działalności, 6674 użytkowników (88% nowych użytkowników),
facebook: ok. 150 postów (13/miesięcznie), wzrost z 2176 do 2309 „polubieni”,
twitter: ok. 10 tweetów miesięcznie, wzrost do 672 obserwujących,
newsletter: 9 odsłon / 54 organizacje i ok 150 subskrybentów – pracowników organizacji członkowskich.
moderowanie list dyskusyjnych - (1) lista ogólna Grupy Zagranica – 170 wpisów/ 133 adresy, (2) lista grupy
roboczej ds. edukacji globalnej ok. 95 wpisów/ 60 adresów,
6 artykułów/audycji w polskich i europejskich mediach powstałych przy współpracy GZ lub odwołujących się
do stanowisk Grupy.

IV. WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH działających w krajach objętych Programem RITA

W 2018 rozpoczęliśmy realizację projektu wsparcia polskich organizacji pozarządowych działających na rzecz krajów
objętych Programem RITA, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji członkowskich Grupy Zagranica działających
w tym obszarze i organizacji- beneficjentów Programu RITA. Projekt zakłada działania wzmacniające wewnętrznie
polskie NGO działające w ww. krajach w zakresie umiejętności pozyskiwania środków i znajdowania partnerów do
wspólnych inicjatyw/projektów m.in. poprzez opracowanie publikacji nt. dostępnych zagranicznych źródeł
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finansowania (ze szczególnym uwzględnieniem Komisji Europejskiej) i ich specyfiki, spotkanie match-makingowe dla
organizacji i specjalistyczne szkolenie nt. pozyskiwania finansowania z KE.

Większość działań projektowych przewidzianych jest na rok 2019. W roku 2018 przygotowaliśmy min. bazę
potencjalnych, stałych źródeł dofinansowania ze środków zagranicznych i polskich na działania zagraniczne, przede
wszystkim w krajach Partnerstwa Wschodniego. Przeprowadzono rozmowy także z przedstawicielami i
przedstawicielkami organizacji członkowskich GZ w celu lepszego rozeznania w sytuacji finansowej organizacji,
planów na najbliższe miesiące zw. ze składaniem projektów, poszukiwanie partnerów zagranicznych itp.

V. POZOSTAŁE
5.1 Zarząd i Walne Zebranie

W roku 2018 Zarząd Grupy Zagranica spotykał się 5-krotnie, pozostając w bieżącym kontakcie i dyskusji
merytorycznej także na wewnętrznej e-mailowej liście dyskusyjnej.

6 czerwca 2018 odbyło się Walne Zebranie z udziałem reprezentantów i reprezentantek 32 organizacji członkowskich
(w tym 3 nowe organizacje). WZ przyjęło sprawozdanie finansowe za rok poprzedni oraz zatwierdziło wysokość
składki bazowej. Zmienił się skład Komisji Rewizyjnej, w której od 7 czerwca 2018 roku zasiadają 3 osoby: Andrzej
Żwawa (Fundacja "Koalicja Sprawiedliwego Handlu - Fairtrade Polska"), Rafał Dymek (Polska Fundacja im. Roberta
Schumana), ks. Jerzy Limanówka (Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl),. Ponadto w wyniku decyzji WZ do grona
Grupy dołączyły 3 nowe organizacje: Fundacja Habitat for Humanity, Fundacja WOT, Fundacja Go’n’Act.

5.2 Współpraca z konfederacją CONCORD

W roku 2018 współpracowaliśmy tradycyjnie z naszym ‘parasolem’ europejskim – platformą CONCORD. Między
innymi przygotowaliśmy wkład do corocznego raportu monitoringowego europejskiej polityki współpracy
rozwojowej CONCORD AidWatch. Marta Gontarska (Zarząd GZ) reprezentowała Grupę na corocznym Walnym
Zebraniu CONCORD-u w czerwcu 2018 roku. Byliśmy również obecni na spotkaniach wszystkich czterech grup
roboczych/HUBów (cykl spotkań wiosennych i cykl spotkań jesiennych):





HUB 1 “Sustainable Development and PCSD
HUB 2 “Financing for Development”
HUB 3 „Promoting Civil Society Space”
HUB 4 „Global Education”
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6 LISTA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W ROKU 2018
Grantodawca/tytuł konkursu/nazwa projektu
Komisja Europejska/EuropeAid DEAR 2016 – Raising public awareness of
development issues and promoting development education in the European
Union/Coherent Europe for Sustainable Development: Action for Policies that
Will Make a Difference
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach programu RITA –
Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla
Demokracji/ Wsparcie polskich organizacji pozarządowych działających na
rzecz krajów objętych Programem RITA
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP / program Polska Pomoc / konkurs
"Edukacja globalna 2018"/ Agenda 2030 w kontekście spójności polityki na
rzecz rozwoju - informacja i edukacja

Czas trwania całego projektu
1 października 2017 – 30 września 2020

1 lipca 2018 – 31 maja 2019

1 lipca 2018 – 31 grudnia 2019
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