SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2020
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/korespondencyjny
Numer KRS
Numer REGON
Numer NIP
Telefon
e-mail/www/FB/twitter

Grupa Zagranica
związek stowarzyszeń
ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 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 57
organizacji pozarządowych (stan na 31.12.2020) 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
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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 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 31.12.2020 r.)
o Amnesty International
o Centrum Edukacji Obywatelskiej
o Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców
im. Pedro Arrupe
o Centrum Stosunków Międzynarodowych
o Dom Pojednania i Spotkań im. Św.
Maksymiliana M. Kolbego
o Europejski Instytut na rzecz Demokracji
o Forum Młodych Dyplomatów
o Fundacja "Koalicja Sprawiedliwego Handlu" –
Fairtrade Polska
o Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia
Europejskiego
o Fundacja ADRA Polska
o Fundacja Ari Ari
o Fundacja CultureLab

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fundacja Edukacja dla Demokracji
Fundacja Dobra Wola
Fundacja Go'n'Act
Fundacja Dzieło Kolpinga w Polsce
Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
Fundacja Inna Przestrzeń
Fundacja Kalejdoskop Kultur
Fundacja Kiabakari
Fundacja Kultury Chrześcijańskiej 'ZNAK'
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
Fundacja Mogę się Uczyć
Fundacja Otwarty Plan
Fundacja Polityki Rozwojowej
Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris
Missio”
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o Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego
o Fundacja Wolna Syria
o Fundacja WOT
o Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI
o Fundacja WWF Polska
o Gdańska Fundacja Oświatowa
o Instytut Globalnej Odpowiedzialności
o Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich
o Instytut Spraw Publicznych
o Instytut Studiów Strategicznych
o Kolegium Europy Wschodniej im. Jana NowakaJeziorańskiego
o Małopolskie Towarzystwo Oświatowe
o Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl
o Polska Akcja Humanitarna
o Polska Fundacja im. Roberta Schumana
o Polska Misja Medyczna
o Polska Zielona Sieć
o Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu

o Polski Zespół Humanitarny
o Salezjański Wolontariat Misyjny - MŁODZI
ŚWIATU
o Stowarzyszenie "Na Styku"
o Stowarzyszenie Aktywności Przeróżnych
niemarudni.pl
o Stowarzyszenie „Jeden Świat”
o Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum
Charytatywno-Wolontariackie "SOLIDARNI"
o Stowarzyszenie Willa Decjusza
o Stowarzyszenie Współpracy Kobiet /NEWW
o Towarzystwo Demokratyczne Wschód
o Wschodnioeuropejskie Centrum
Demokratyczne
o Yorghas Foundation
o Helsińska Fundacja Praw Człowieka (org.
wspierająca)
o Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (org.
wspierająca)

Zarząd, Komisja Rewizyjna, Biuro Grupy Zagranica w roku 2020
(stan na 31.12.2020 r.)
Zarząd
Martyna Bogaczyk
Katarzyna Chimiak
Grzegorz Gruca
Monika Łaskawska-Wolszczak
Katarzyna Morawska
Piotr Nowacki
Ewa Piekarska

Fundacja Edukacja dla Demokracji
Instytut Spraw Publicznych
Polska Akcja Humanitarna
Fundacja WWF Polska
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Fundacja ADRA Polska
Polska Misja Medyczna

Komisja Rewizyjna
Magdalena Dębkowska
Rafał Dymek
Andrzej Żwawa

Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska

Biuro
Jan Bazyl
Elżbieta Kielak
Magda Trojanek

dyrektor wykonawczy
koordynatorka ds. edukacji globalnej
koordynatorka ds. komunikacji (urlop)
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Działania Grupy Zagranica
I. MONITORING I RZECZNICTWO
Raport monitoringowy „Polska współpraca rozwojowa. Raport 2020”
Raport CONCORD AidWatch 2020
Opracowaliśmy raport monitoringowy (pdf) zawierający analizę działań i wydatków związanych z polską oficjalną
pomocą rozwojową za rok poprzedni. Oprócz przeglądu statystyk w publikacji analizowany był wpływ pandemii
covid-19 na współpracę rozwojową zarówno w wymiarze krajowym jak i globalnym.
Przygotowaliśmy także wkład do raportu CONCORD AidWatch 2020 (pdf), w którym można znaleźć dane dot.
unijnej ODA oraz informacje o najważniejszych trendach związanych z polityką współpracy rozwojowej w
poszczególnych krajach UE.
Współpraca z DWR MSZ/konsultacje dokumentów strategicznych/Rada Programowa Współpracy Rozwojowej
W ramach stałych działań rzeczniczych i monitoringowych pozostawaliśmy w regularnym kontakcie z
Departamentem Współpracy Rozwojowej MSZ przede wszystkim w zakresie pracy Ministerstwa nad projektem
Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej 2021-30. Grupa uczestniczyła aktywnie w procesie konsultacji
składając uwagi i rekomendacje zarówno w konsultacjach nieformalnych (I kw. 2020) jak i oficjalnych
konsultacjach społecznych projektu Programu (IV kw. 2020). Ostatecznie WPWR 2021-30 (pdf) został przyjęty
przez Radę Ministrów w styczniu 2021 r. Uczestniczyliśmy także w konsultacjach projektu Wieloletniego
programu współpracy Ministra Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi 2021-25.
W 2020 roku reprezentantka Grupy Zagranica Monika Korowajczyk-Sujkowska (Polska Akcja Humanitarna)
uczestniczyła w jednym posiedzeniu Rady Programowej Współpracy Rozwojowej (link), organu opiniodawczodoradczego przy MSZ w obszarze współpracy rozwojowej. Przedmiotem naszego zainteresowania oprócz
konsultacji WPWR były modyfikacje realizacji planu współpracy rozwojowej w rok 2020 w kontekście epidemii
COVID.
Oświadczenia/stanowiska
W ramach stałych działań rzeczniczych przygotowywaliśmy wspólne oświadczenia i stanowiska w imieniu Grupy
Zagranica, m.in.:
(-) pismo do Min. Pawła Jabłońskiego (podsekretarza stanu w MSZ odpowiedzianego min. za obszar
współpracy rozwojowej) ws. decyzji MSZ o zakończeniu konkursu „Polska Pomoc Rozwojowa 2020” bez
wyłaniania ofert do sfinansowania;
(-) list otwarty do Premiera RP ws. sytuacji polskich NGO zaangażowanych w pomoc rozwojową i
humanitarną, w szczególności odwołania większości zaplanowanych na rok 2020 konkurów grantowych
MSZ w obszarze współpracy rozwojowej;
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(-) pismo do Min. Pawła Jabłońskiego przed posiedzeniem Rady do Spraw Zagranicznych UE prezentującej
rekomendacje platformy CONCORD (i Grupy Zagranica) ws. negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych
2021-27 w aspekcie finansowania działań zewnętrznych UE;
(-) apel do Premiera RP ws. pomocy humanitarnej zwierający rekomendacje dot. ujęcia pomocy
humanitarnej w Wieloletnich ramach finansowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027;
(-) list otwarty do Min. Dariusza Piontkowskiego (MEN) ws. ujęcia kolonializmu na lekcji geografii w
„Szkole z TVP”;
(-) stanowisko przedstawicieli polskiego społeczeństwa obywatelskiego wobec działań władz białoruskich
przy okazji wyborów prezydenckich w Białorusi (link);

II. WSPARCIE ORG. CZŁONKOWSKICH/GRUPY ROBOCZE
Edukacja globalna
W 2020 roku odbyły się 3 spotkania grupy roboczej ds. edukacji globalnej oraz 2 spotkania międzysektorowe
dot. edukacji globalnej z udziałem przedstawicieli/ek Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ, Ministerstwa
Klimatu, Min. Edukacji Narodowej oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji. Łącznie w spotkaniach wzięli
przedstawiciele/przedstawicielki 15 organizacji. Tematy podejmowane na spotkaniach, min: (-) ujęcie edukacji
globalnej w projekcie nowego Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej na lata 2021-30; (-) omówienie
wyników ewaluacji polskiej współpracy rozwojowej w zakresie EG; (-) przygotowania do Tygodnia Edukacji
Globalnej/podsumowanie TEG 2020; (-) omówienie działań w zakresie edukacji podejmowanych przez
europejską platformę CONCORD; (-) podsumowanie procesu analizy e-podręczników ORE; (-) edukacja globalna
w obliczu pandemii covid-19; (-) udział PL i bieżące zaangażowanie w europejskiej sieci Global Education Network
Europe (GENE); (-) współpraca z Centrum Północ-Południe Rady Europy w zakresie EG.
Efektem listu interwencyjnego ws. ujęcia kolonializmu na lekcji geografii w „Szkole z TVP” skierowanego do Min.
Edukacji, było zaproszenie Grupy Zagranica do procesu analizy e-podręczników, które były przygotowywane
przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Od sierpnia do listopada 2020 roku zostały przeanalizowane treści lekcji
geografii i historii dla szkół ponadpodstawowych, w których pojawia się tematyka związana z procesami
kolonialnymi. Recenzje były przygotowywane zgodnie z założeniami edukacji globalnej, a podsumowanie
zawierające uogólnione wnioski z analizy oraz materiał na temat wagi języka, jakiego używamy realizując
działania edukacyjne dotyczące wiedzy o świecie (zarówno historycznej, jak i współczesnej) przedstawiliśmy w
opracowanej publikacji „Edukacja globalna w procesie edukacyjnym” (pdf).
W 2020 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,
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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.
Wsparcie dla organizacji z krajów objętych programem RITA
W ramach projektu wsparcia polskich NGO działających na rzecz krajów Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji
Centralnej (ze szczególnym uwzględnieniem organizacji członkowskich Grupy Zagranica działających w tym
obszarze i organizacji-beneficjentów Programu RITA) działały dwie grupy robocze organizacji aktywnych w
Ukrainie i Białorusi, które dzięki wymianie doświadczeń i informacji wzmacniały swoją wiedzę i potencjał do
realizowania swojej misji. Projekt obejmował też indywidualne wsparcie konsultacyjne oraz dostarczanie
informacji o możliwych źródłach finansowania ze środków krajowych i zagranicznych, w szczególności:
(-) odbyło się 11 spotkań grup roboczych organizacji członkowskich i poza-członkowskich zaangażowanych w
Ukrainie i Białorusi (łącznie udział reprezentantów/ek ok. 25 organizacji); podejmowane tematy, m.in.: (*)
przegląd działań poszczególnych organizacji, (*) analiza sytuacji społeczno-politycznej w obu krajach (udział
ekspertów/ekspertek PISM i OSW), (*) określenie potrzebnych/mających potencjał obszarów współpracy
polskich NGO z Ukrainą i Białorusią, możliwości współpracy między organizacjami; (*) planowanie działań
projektowych w obu krajach biorąc pod uwagę krótkoterminowe i długotrwałe konsekwencje COVID19; (*)
wymiana informacji na temat prowadzonych i planowanych przez NGO z Polski inicjatyw i działań na rzecz
wsparcia społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi w reakcji na bieżącą sytuację, zmapowania zasobów,
określenie potrzeb i wyzwań;
(-) organizacje otrzymywały regularnie aktualizowane zestawienia dot. otwartych konkursów grantowych
(krajowych i zagranicznych; min.: newsletter „Granty na Wschód”); organizacje otrzymywały także maile z
indywidualnymi rekomendacjami dotyczącymi danych konkursów zbieżnych z ich profilami. Dodatkowo
informacje o możliwych źródłach finansowania przesyłane były na bieżąco na listy mailingowe GZ (listę główną i
listy grup roboczych – białoruską i ukraińską).
Szkolenia/webinaria/konsultacje
Zorganizowaliśmy szereg spotkań warsztatowych i konsultacyjnych w odpowiedzi na sygnalizowane przez
organizacje członkowskie tematy, min.:
(-) Webinarium dot. tarczy antykryzysowej dla NGO, 22.04.20, prowadzenie: Katarzyna Sadło, Fundacja
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego;
(-) Prezentacja ‘Jak prowadzić warsztaty online dla dzieci w zakresie edukacji globalnej. Doświadczenia
Fundacji Go’n’Act’, 21.05.20, prowadzenie: Magdalena Szymańska, Fundacja Go’n’Act;
(-) Szkolenie ‘Webinarium jako narzędzie. Edukacja i zarządzanie w projektach’, 05.06.20, prowadzenie:
Katarzyna Morawska, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego;
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(-) Szkolenie ‘Ethical image training’, 09.09.21, prowadzenie: Jess Crombie, ekspertka brytyjskiej
platformy BOND;
(-) Szkolenie ‘Młodzież jako grupa docelowa działań z zakresu edukacji globalnej (perspektywa edukacji
nieformalnej oraz krytycznej), 14.09.21, prowadzenie: Paweł Rudnicki, dr hab., pedagog, prof. na
Wydziale Studiów Stosowanych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej;
(-) Warsztat ‘Jak pracować zdalnie zespołem, żeby nie zgubić poczucia wspólnoty’, 26.11.2020,
prowadzenie: Jagoda Gandziarowska-Ziołecka, Pracownia Gier Szkoleniowych.
(-) Warsztat ‘Zapał, wypalenie, regeneracja. Jak zadbać o siebie w pracy w sektorze humanitarnym,
pomocy rozwojowej i edukacji globalnej’, 30.11.20, prowadzenie: Natalia Sarata, socjolożka i edukatorka,
zajmująca się dobrostanem i prewencją wypalenia, współprowadzenie: Julia Celejewska.
Spotkanie indywidualne z org. członkowskimi
W okresie maj-lipiec 2020 r. Biuro Grupy Zagranica zorganizowało 18 spotkań, aby zebrać informacje odnośnie
do potrzeb i oczekiwań organizacji członkowskich wobec Grupy Zagranica

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, profil na FB i Twitterze. Pracownicy Biura Grupy Zagranica byli dostępni dla organizacji
członkowskich telefonicznie i e-mailowo. Działały tematyczne listy dyskusyjne na googlegroups.com; statystyki
na koniec listopada 2020:
o Facebook: 130 postów, 2610 „polubień”, maksymalny zasięg postów: ok. 4374 osób.
o Twitter: 60 tweetów, wzrost do 718 obserwujących (+79 nowych osób), średni zasięg tweedów): 1500
– 2500 wyświetleń.
o www: 5101 użytkowników w roku 2020
o newsletter do org. członkowskich: 8 odsłon, ~120 subskrybentów,
o newsletter TEG 2020: 4 odsłony, ~350 subskrybentów,
o newsletter ‘Granty na Wschód’: 4 odsłony, ~40 subskrybentów,
o listy dyskusyjne na googlegroups.com – ok. 250 użytkowników łącznie na 4 listach dyskusyjnych

IV. POZOSTAŁE
Zarząd i Walne Zebranie
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W roku 2020 Zarząd Grupy Zagranica spotykał się 5-krotnie, pozostając w bieżącym kontakcie i dyskusji
merytorycznej także na wewnętrznej e-mailowej liście dyskusyjnej.
17 września 2020 r. odbyło się Walne Zebranie z udziałem reprezentantów i reprezentantek 31 organizacji
członkowskich. WZ podjęło szereg istotnych dla Grupy decyzji/uchwał:
(-) zostały wybrane nowe władze federacji – 7 członków i członkiń Zarządu oraz 3-osobowy skład Komisji
Rewizyjnej (szczegóły na str. 3 sprawozdania);
(-) przyjęte zostały zmiany w statucie federacji (pdf), przede wszystkim wprowadzone zostały zapisy
umożliwiające organizowanie posiedzeń Walnego Zebrania w formule online;
(-) do federacji dołączyło w wyniku głosowania 8 organizacji, które złożyły dokumenty aplikacyjne:
• Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu
• Fundacja Dobra Wola
• Polski Zespół Humanitarny
• Stowarzyszenie Aktywności Przeróżnych niemarudni.pl
• Stowarzyszenie „Na Styku”
• YORGHAS Foundation
• Fundacja Culturelab
• Fundacja Kalejdoskop Kultur
(-) przyjęte zostało sprawozdanie finansowe za rok poprzedni oraz zatwierdzono wysokość składki
bazowej.
Współpraca z konfederacją CONCORD
W roku 2020 kontynuowaliśmy współpracę z naszym ‘parasolem’ europejskim – platformą CONCORD. Między
innymi przygotowaliśmy wkład do corocznego raportu monitoringowego europejskiej polityki współpracy
rozwojowej CONCORD AidWatch (pdf). Uczestniczyliśmy w jesiennym Walnym Zebraniu CONCORD oraz
spotkaniach dwóch grup roboczych/HUBów – dot. edukacji globalnej (GCE – ‘Global Citizenship Education’) oraz
finansowania na rzecz rozwoju (FFSD - 'Financing and Funding for Sustainable Development'). Łącznie
uczestniczyliśmy w spotkaniach sieci CONCORD. Współuczestniczyliśmy w przygotowaniu i promowaliśmy
stanowiska CONCORD, min.:
(-) OECD DAC 2019 preliminary statistics - CONCORD press release/stanowisko dot. unijnej oficjalnej
pomocy rozwojowej za rok 2019;
(-) CONCORD analysis of communication on the Global EU response to COVID-19/stanowisko ws. reakcji
UE na covid w kontekście pomocy rozwojowej (1);
(-) EU global response to COVID-19: Forging a path to an equitable future – CONCORD
recommendations/stanowisko ws. reakcji UE na covid w kontekście pomocy rozwojowej (2);
(-) CONCORD analysis of the Joint EEAS EC Communication "Towards a comprehensive strategy with
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Africa"/stanowisko ws. współpracy rozwojowej z krajami afrykańskimi;
(-) CONCORD Policy Paper – ‘How EU aid is crucial for Least Developed Countries to Leave No One
Behind’/stanowisko/rekomendacje ws. współpracy rozwojowej UE z krajami LDC;
(-) Joint letter from NGO networks to European Council on Heading VI in the next MFF and Recovery
Fund/apel ws. środków na współpracę rozwojową w ramach nowego wieloletniego budżetu UE.

V. LISTA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W ROKU 2020
Grantodawca/tytuł konkursu/nazwa projektu

Okres trwania
całego
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

10.2017 –
09.2020

Narodowy Instytut Wolności/Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2020 / Grupa Zagranica wspólna praca na rzecz efektywnej współpracy rozwojowej

04.2020 –
11.2020

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 Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej edycja 2020

03.2020 06.2021
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