SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2019
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 53 organizacje pozarządowe (stan na 31.12.2019) 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 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
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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 31.12.2019 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’n’Act
15. Fundacja Habitat for Humanity
16. Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
17. Fundacja Inna Przestrzeń
18. Fundacja KIABAKARI
19. Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego
20. Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak
21. Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade
Polska
22. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
23. Fundacja Mogę Się Uczyć
24. Fundacja Otwarty Plan
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. 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 Jeden Świat
47. Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, CChW „Solidarni”
48. Stowarzyszenie Willa Decjusza
49. Stowarzyszenie Współpracy Kobiet / NEWW
50. Towarzystwo Demokratyczne Wschód
51. Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY
52. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
53. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
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Zarząd oraz Komisja Rewizyjna Grupy Zagranica w roku 2019
Zarząd
Martyna Bogaczyk
Marta Gontarska – rezygnacja w dn. 04.06.2019
Grzegorz Gruca
Magdalena Klarenbach
Jacek Kucharczyk – wybór w trakcie WZ, 06.06.2019
Katarzyna Morawska
Ewa Piekarska – wybór w trakcie WZ, 06.06.2019
Komisja Rewizyjna
Rafał Dymek
ks. Jerzy Limanówka SAC
Andrzej Żwawa

Fundacja Edukacja dla Demokracji
Instytut Globalnej Odpowiedzialności
Polska Akcja Humanitarna
Polska Zielona Sieć
Instytut Spraw Publicznych
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Polska Misja Medyczna
Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl
Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska

Biuro Grupy Zagranica w roku 2019
Jan Bazyl
Elżbieta Kielak
Magda Trojanek

dyrektor wykonawczy
koordynatorka ds. edukacji globalnej
koordynatorka ds. komunikacji

wg stanu na 31.12.2019

Działania Grupy Zagranica
I. MONITORING I RZECZNICTWO

Raport monitoringowy „Polska współpraca rozwojowa. Raport 2019”

Opracowaliśmy raport monitoringowy (wraz z materiałami informacyjno-edukacyjnymi) zawierający analizę działań i
wydatków związanych z polską oficjalną pomocą rozwojową za rok poprzedni. Oprócz przeglądu statystyk w publikacji
skupiliśmy się na omówieniu systemów instytucjonalnych służących realizacji współpracy rozwojowej, koncentrując się na
przeglądzie istniejących rozwiązań w innych krajach oraz analizie strategii rozwoju edukacji globalnej i stosowanych w tym
zakresie rozwiązań w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Z okazji wydania raportu 26 listopada zorganizowaliśmy debatę panelową "Jak Polska powinna angażować się we współpracę
rozwojową? Stare i nowe wyzwania". Egzemplarze raportu zostały przekazane członkom i członkiniom Rady Programowej
Współpracy Rozwojowej podczas listopadowego posiedzenia Rady. Wysłaliśmy go również min. do posłów i posłanek Komisji
Spraw Zagranicznej Sejmu, dyrektorów departamentów zajmujących się współpracą międzynarodową w poszczególnych
ministerstwach, akademików i akademiczek badających tematykę polityki współpracy rozwojowej oraz organizacjom
pozarządowym spoza Grupy Zagranica.
Przygotowaliśmy także wkład do raportu CONCORD AidWatch 2019, gdzie można znaleźć dane dot. ODA oraz informacje o
najważniejszych trendach związanych z polityką współpracy rozwojowej w poszczególnych krajach UE.
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Rada Programowa Współpracy Rozwojowej/współpraca z DWR MSZ

W 2019 roku reprezentantka Grupy Zagranica Aleksandra Antonowicz-Cyglicka uczestniczyła w dwóch posiedzeniach RPWR
– 27 czerwca i 29 listopada. W imieniu federacji miała okazję zadawać pytania i przedstawiać nasze opinie ws. m.in. projektu
planu rocznego WR 2020 (negatywna opinia m.in. ze względu na radykalne zmniejszenie rezerwy celowej w projekcie budżetu
2020 oraz rezygnację konkursu na działania humanitarne) oraz projektu Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na
lata 2021-2030 (dyskutowany projekt zostanie zmodyfikowany, a następnie przedłożony do konsultacji społecznych w
przyszłym roku 2020).
W ramach stałych działań rzeczniczych i monitoringowych pozostawaliśmy w regularnym kontakcie z kierownictwem DWR
MSZ przede wszystkim w zakresie pracy Ministerstwa nad projektem Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej a
także wokół unijnej dyskusji nad nowymi ramami finansowymi na lata 2021-27 w kontekście środków na współpracę
rozwojową.

Konsultacje społeczne/stanowiska

(-) przygotowane uwagi do projektu rocznego planu współpracy rozwojowej na rok 2020 - zebrane i skonsultowane w gronie
organizacji członkowskich postulaty - dotyczące m.in. krajów priorytetowych Polskiej Pomocy, funduszy na pomoc
humanitarną (w tym roli Departamentu Pomocy Humanitarnej KPRM w systemie pomocowym) oraz planowanych działań w
zakresie edukacji globalnej - zostały przesłane do MSZ;
(-) udział w konsultacjach projektu dokumentu „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK) rekomendacje dot. m.in. konieczności uwzględnienia oceny wpływu planowanej polityki na rozwój społeczno-gospodarczy
krajów rozwijających się oraz uzupełnienia dokumentu o prognozy, jeśli chodzi o finansowanie globalnych funduszy
związanych z ochroną klimatu, które służą wsparciu krajów rozwijających się;
(-) udział w konsultacjach społecznych projektu regulaminu Konkursu dot. dotacji na wkład własny Programu Rozwoju
Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 - - Priorytet 1b Dotacje na wkład własny;
(-) apel do Min. Marcina Przydacza, podsekretarza stanu ds. polityki wschodniej, współpracy rozwojowej i dyplomacji
ekonomicznej w MSZ dot. zwiększenia polskiego wkładu finansowego na rzecz Zielonego Funduszu Klimatycznego (Green
Climate Fund, GCF), aby wraz z innymi krajami rozwiniętymi zapewnić przewidywalne wsparcie dla działań na rzecz klimatu
w krajach rozwijających się (wspólnie z Koalicją Klimatyczną);
(-) pismo do białoruskiej prokuratury ws. uwolnienia dziennikarza z Tadżykistanu Farhoda Odinayeva;
(-) list do UNICEF Polska w sprawie realizowanych przez organizację kampanii fundraisingowych i wykorzystywanych w tych
kampaniach zdjęć i obrazów dzieci;
(-) apel do Min. Marcina Przydacza, podsekretarza stanu ds. polityki wschodniej, współpracy rozwojowej i dyplomacji
ekonomicznej w MSZ dot. zwiększenia polskiego wkładu finansowego na rzecz Zielonego Funduszu Klimatycznego (Green
Climate Fund, GCF), aby wraz z innymi krajami rozwiniętymi zapewnić przewidywalne wsparcie dla działań na rzecz klimatu
w krajach rozwijających się (wspólnie z Koalicją Klimatyczną);
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Wybory 2019 – Sejm/Senat + Parlament Europejski

We współpracy z serwisem www.MamPrawoWiedziec.pl Grupa Zagranica zadała pytania kandydatki i kandydatów zarówno
w krajowych wyborach parlamentarnych jak i w wyborach do Parlamentu Europejskiego o ich poglądy na temat pomocy
rozwojowej i zaangażowania Polski/UE w temacie globalnego rozwoju. Łącznie około 170 osób odpowiedziało na nasze
pytania ankietowe. Efekty działania promowaliśmy w okresie kampanii wyborczych naszymi tradycyjnymi kanałami
komunikacji - w newsletterach, na stronie www, na Facebooku i Twitterze.

II. WSPARCIE ORG. CZŁONKOWSKICH/GRUPY ROBOCZE

Edukacja globalna

W 2019 roku odbyły się 3 spotkania grupy roboczej ds. edukacji globalnej. Tematy podejmowane przez grupę: kampanie
fundraisingowe w kontekście wykorzystywania w nich zdjęć i obrazów dzieci; edukacja globalna w projekcie nowego
Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej na lata 2021-30 (wypracowane konkretne postulaty wobec nowej strategii
z wykorzystaniem wyników analizy dot. rozwiązań instytucjonalnych w zakresie edukacji globalnej w wybranych krajach UE),
plany organizacji członkowskich GZ na Tydzień Edukacji Globalnej, omówienie działań w zakresie edukacji podejmowanych
przez europejską platformę CONCORD.

W czerwcu i listopadzie uczestniczyliśmy także w dwóch spotkaniach międzysektorowych dot. edukacji globalnej z udziałem
przedstawicieli/ek Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ, Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW oraz Ośrodka
Rozwoju Edukacji. Podejmowane tematy, min.: ujęcie obszaru edukacji globalnej w nowym Wieloletnim Programie
Współpracy Rozwojowej; wstępne założenia oraz harmonogram konkursu Edukacja Globalna 2020, wyniki ankiety dotyczącej
Programu współpracy MSZ z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-20, wnioski/rekomendacje z czerwcowych
Międzynarodowych Targów Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej pod kątem edukacji globalnej.

W 2019 roku Grupa Zagranica koordynowała działania w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Wydarzenie odbyło się w
tygodniu 18-24 listopada pod hasłem "Obudźmy się! To ostatni dzwonek dla klimatu!". Jak w latach ubiegłych, do działań
zaproszono szereg organizacji i instytucji oświatowych (szkoły, przedszkola, biblioteki, uczelnie i wiele innych) – min.
wszystkim chętnym rozsyłane były materiały edukacyjne przygotowane przez organizacje pozarządowe do wykorzystania na
zajęciach szkolnych. Przygotowany został także plakat oraz 4 edycje newslettera do nauczycieli/nauczycielek.

We współpracy z Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym wyprodukowaliśmy animację pt. „0,5 °C do zagłady” (grupa
docelowa: młodzież licealna) oraz materiał edukacyjny dla nauczycieli i nauczycielek dotyczący kryzysu klimatycznego.
Animacji towarzyszy scenariusz lekcji (2 x 45 minut), podczas której młodzież będzie miała okazje pogłębić wątki poruszone
w filmie, rozwinąć swoją wiedzę na temat zmian klimatu i ich konsekwencji.
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Wsparcie dla organizacji z krajów objętych programem RITA

(-) zainicjowaliśmy spotkania organizacji członkowskich i poza-członkowskich zaangażowanych w Ukrainie i Białorusi – łącznie
odbyły się 4 spotkania w lipcu wrześniu i listopadzie - tematy: analiza sytuacji społeczno-politycznej, określenie
potrzebnych/mających potencjał obszarów współpracy polskich NGO z Ukrainą i Białorusią, możliwości współpracy między
organizacjami; zostały stworzone listy mailingowe dla obu grup
(-) zostały zorganizowane spotkania match-makingowe dla dwóch organizacji: Towarzystwa Demokratycznego Wschód oraz
Fundacji HumanDoc - na spotkania przyjechały organizacje zagraniczne m.in. z Mołdawii, Białorusi, Ukrainy, Armenii, Węgier
i Wielkiej Brytanii, aby rozmawiać o współpracy i tworzeniu wspólnych wniosków projektowych.
(-) 17 organizacji otrzymywało regularnie aktualizowane zestawienia dot. otwartych konkursów grantowych (krajowych i
zagranicznych, średnio 8-10 konkursów w każdej z czterech edycji bazy) obejmujących działania w krajach Partnerstwa
Wschodniego. Organizacje otrzymywały także maile z indywidualnymi rekomendacjami dotyczącymi danych konkursów
zbieżnych z ich profilami.

Szkolenia/konsultacje
(-) „Pisanie wniosków o dofinansowanie w zakresie współpracy rozwojowej / edukacji globalnej – środki z Komisji Europejskiej
i inne źródła zagraniczne” - 2-dniowe szkolenie w marcu 2019, którego celem było przekazanie praktycznych umiejętności
przydatnych w tworzeniu koncepcji projektów, pisaniu wniosków o dofinansowanie i koordynacji pracy w konsorcjum
organizacji; szkolenie dotyczyło przede wszystkim możliwościom zdobycia finansowania działań statutowych ze środków
zagranicznych, w tym, ze środków Komisji Europejskiej (np. EuropeAid), ze szczególnym uwzględnieniem działań
prowadzonych w krajach Partnerstwa Wschodniego. Szkolenie prowadziła Fabienne Poulet, główna doradczyni brytyjskiej
platformy BOND w tym zakresie;
(-) "Ethical communications in development cooperation" - 1-dniowe szkolenie we wrześniu 2019 dotyczące etyki w
komunikacji na temat współpracy rozwojowej. Poprowadziła je Jess Crombie, konsultantka ds. komunikacji humanitarnej,
współpracująca z brytyjską platformą BOND;
(-) we współpracy z Fundacją Solidarności Międzynarodowej odbyły się konsultacje prawne dla organizacji pozarządowych
poświęcone zagadnieniom RODO w działalności międzynarodowej.

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.
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Statystyki 01-12.2019:
Facebook (ogólnie): 130 postów, wzrost z 2310 do 2728 „polubieni” (+418 nowych osób).
Facebook (maksymalny zasięg postów): ok. 4374 osób.
Twitter (ogólnie): 60 tweetów, wzrost do 718 obserwujących (+79 nowych osób).
Twitter (średni zasięg tweedów): 1500 – 2500 wyświetleń.
Strona internetowa (ogólnie): 4792 użytkowników (87% nowych użytkowników).
Strona internetowa (podstrona dot. raportu monitoringowego 2018): 70 unikalnych użytkowników.
Newsletter: 10 odsłon / 53 organizacje i ok 150 subskrybentów – pracowników/pracownic organizacji członkowskich.

IV. POZOSTAŁE

Zarząd i Walne Zebranie

W roku 2019 Zarząd Grupy Zagranica spotykał się 4-krotnie, pozostając w bieżącym kontakcie i dyskusji merytorycznej także
na wewnętrznej e-mailowej liście dyskusyjnej.
6 czerwca 2019 odbyło się Walne Zebranie z udziałem reprezentantów i reprezentantek 26 organizacji członkowskich. WZ
przyjęło sprawozdanie finansowe za rok poprzedni oraz zatwierdziło wysokość składki bazowej. Uzupełniony został niepełny
skład Zarządu (w wyniku rezygnacji Marty Gontarskiej) – zgłosili się i zostali wybrani w głosowaniu Ewa Piekarska z Polskiej
Misji Medycznej oraz Jacek Kucharczyk z Instytutu Spaw Publicznych. Ponadto w wyniku decyzji WZ do grona Grupy dołączyły
2 nowe organizacje: Fundacja Mogę Się Uczyć i Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ‚ZNAK’.
Podczas Zebrania odbyło się także spotkanie z nowym Dyrektorem DWR MSZ Michałem Cyganem, a także gościliśmy badaczy
z Centrum Badań Społecznych "Stocznia", którzy zaprezentowali wnioski ze zleconego przez Grupę badania sektora NGO
zajmujących się współpracą międzynarodową.

Wizyta studyjna dla nauczycieli i nauczycielek z Republiki Czeskiej

We wrześniu zorganizowaliśmy wizytę studyjną dla czeskiej kadry pedagogicznej, której tematem przewodnim była edukacja
na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji. Uczestnicy i uczestniczki wizyty byli osobami aktywnymi w społecznościach lokalnych,
należącymi do samorządów lokalnych, różnych edukacyjnych komitetów, prowadzących grupy młodzieżowe itd.
Odwiedziliśmy między innymi nasze organizacje członkowskie: Fundację Edukacja dla Demokracji, Centrum Edukacji
Obywatelskiej, Amnesty International, Fundację Kupuj Odpowiedzialnie, Fundację Otwarty Plan, Koalicję Sprawiedliwego
Handlu - Fairtrade Polska.

Współpraca z konfederacją CONCORD

W roku 2019 kontynuowaliśmy współpracę z naszym ‘parasolem’ europejskim – platformą CONCORD. Między innymi
przygotowaliśmy wkład do corocznego raportu monitoringowego europejskiej polityki współpracy rozwojowej CONCORD
AidWatch. Byliśmy również obecni na Walnym Zebraniu CONCORD, corocznym CONCORD Learning and Exchange Forum oraz
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spotkaniach wszystkich czterech grup roboczych/HUBów (cykl spotkań wiosennych i jesiennych): (-) HUB 1 “Sustainable
Development and PCSD; (-) HUB 2 “Financing for Development”; (-) HUB 3 „Promoting Civil Society Space”; (-) HUB 4 „Global
Education” (podczas wiosennego spotkania reprezentantka Grupy Ela Kielak została wybrana na członkinię Komitetu
Sterującego Hub’u 4).

Udział Grupy Zagranica w spotkaniach/konferencjach dot. współpracy rozwojowej

(-) konferencja Polskiego Instytut Spraw Międzynarodowych "New Trends in International Development Cooperation Inspirations for Poland", 23.01.19, W-wa
(-) konferencja Stowarzyszenia Leczymy z Misją nt. skutecznej pomocy humanitarnej i rozwojowej, 03.03.19, W-wa
(-) Międzynarodowe Targi Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej, 11-13.06.19, Nadarzyn
(-) seminarium DWR MSZ i OECD „Private sector engagement in development cooperation”, 11.09.19
(-) konferencja "Envision 4.7", której celem było opracowanie rekomendacji służących realizacji celu 4.7 Agendy na rzecz
Zrównoważonego Rozwoju, 5-7.11.19, Helsinki, Finlandia

Badanie sektora współpracy rozwojowej

Na zlecenie Grupy Zagranica przeprowadzone zostało przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz
Stowarzyszenie Klon/Jawor badanie pt. „Mapowanie sektora polskich NGO działających w obszarze współpracy
międzynarodowej”. Celem badania jest zdobycie wiedzy o organizacjach pozarządowych działających w naszych
podstawowych obszarach zainteresowania (współpraca rozwojowa, pomoc humanitarna, wspieranie demokracji, edukacja
globalna), a także w obszarach pokrewnych. Istotnym kontekstem dla badania są strategiczne decyzje stojące przed GZ w
roku 2020 dotyczące min. ewentualnego rozszerzania obszarów tematycznych działań statutowych Federacji oraz
poszerzenia jej bazy członkowskiej.

V. LISTA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W ROKU 2019
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

Okres 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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