Grupa Zagranica
Sprawozdanie z działalności
w roku 2014

Warszawa, czerwiec 2015 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 we 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/ Strona

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
grupa@zagranica.org.pl/www.zagranica.org.pl

Misja, cele, zasady działania i finansowanie
Nadrzędnym celem Grupy Zagranica jest budowanie sprawnego i kompetentnego polskiego sektora organizacji
rozwojowych, w sposób efektywny przyczyniającego się do rozwoju krajów uboższych, stabilnego instytucjonalnie i
finansowo, rozpoznawanego i traktowanego jako ważny element polityki zagranicznej i społecznej państwa.
Grupę Zagranica tworzą niezależne organizacje pozarządowe, które prowadząc odrębnie swoją działalność chcą
współpracować dla realizacji wspólnych celów. W związku z tym Grupa podejmuje działania w tych obszarach, w
których współpraca organizacji lub wypracowanie wspólnych poglądów i stanowisk są konieczne dla dokonania
niezbędnych zmian systemowych oraz osiągnięcia celów istotnych z punktu widzenia organizacji członkowskich i
sektora.
Do zasadniczych celów Grupy należy:
1. 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;
2. Wspieranie wymiany informacji i doświadczeń oraz współpracy pomiędzy tymi organizacjami
3. Ułatwianie nawiązywania współpracy pomiędzy polskimi organizacjami pozarządowymi działającymi w ww.
obszarach a ich potencjalnymi partnerami za granicą;
4. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie polskie organizacje pozarządowe działające
w ww. obszarach, w szczególności organizacje członkowskie Grupy;
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Grupa realizuje swoje cele m. in. poprzez: (1) Organizowanie konsultacji, spotkań, seminariów, konferencji, szkoleń i
warsztatów; (2) Wydawanie folderów, opracowań i innych publikacji; (3) prowadzenie strony internetowej; (4)
rozwijanie współdziałania z innymi organizacjami pozarządowymi i organami polskiej i europejskiej administracji
publicznej; (4) współpracę i udział w europejskich i międzynarodowych porozumieniach organizacji pozarządowych i
innych instytucjach, działających w obszarze celów statutowych Grupy Zagranica; (5) wspieranie działalności
członków Grupy w przygotowaniu przedsięwzięć służących wymianie informacji i doświadczeń oraz nawiązywaniu
współpracy z partnerami zagranicznymi.
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 31.12.2014 r.
CZŁONKOWIE ZWYKLI
1. Amnesty International
2. Biuro Inicjatyw Międzynarodowych
3. Centrum Edukacji Obywatelskiej
4. Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. P. Arrupe
5. Centrum Stosunków Międzynarodowych
6. Chrześcijańska Służba Charytatywna
7. Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego
8. Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa
9. Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
10. Europejski Instytut na rzecz Demokracji
11. Fundacja Ari Ari
12. Fundacja CentrumCSR.pl
13. Fundacja dla Somalii
14. Forum Młodych Dyplomatów
15. Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego
16. Fundacja "Partners" Polska
17. Fundacja Edukacja dla Demokracji
18. Fundacja Edukacji Międzykulturowej
19. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego
20. Fundacja im. Stefana Batorego
21. Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
22. Fundacja Inna Przestrzeń
23. Fundacja Kultury Chrześcijańskiej "ARTOS"
24. Fundacja Polityki Rozwojowej
25. Fundacja Pomocy Dzieciom "Krzyk"
26. Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”
27. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
28. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
29. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
30. Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej
31. Fundacja Usłyszeć Afrykę
32. Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

33. Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI
34. Fundacja WWF Polska
35. Gdańska Fundacja Oświatowa
36. Instytut Globalnej Odpowiedzialności
37. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich
38. Instytut Spraw Publicznych
39. Instytut Studiów Strategicznych
40. Instytut Wschodnich Inicjatyw
41. Koalicja KARAT
42. Kolegium Europy Wschodniej im. J. Nowaka-Jeziorańskiego
43. Małopolskie Towarzystwo Oświatowe
44. Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl
45. Polska Akcja Humanitarna
46. Polska Fundacja im. Roberta Schumana
47. Polska Misja Medyczna
48. Polska Zielona Sieć
49. Salezjański Wolontariat Misyjny - MŁODZI ŚWIATU
50. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
51. Stowarzyszenie Grupa eFTe Warszawa
52. Stowarzyszenie Jeden Świat
53. Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, CCh-W "SOLIDARNI"
54. Stowarzyszenie Szkoła Liderów
55. Stowarzyszenie Willa Decjusza
56. Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa "Borussia"
57. Stowarzyszenie Współpracy Kobiet / NEWW
58. Towarzystwo Demokratyczne Wschód
59. Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY
60. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
61. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
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Zarząd oraz Komisja Rewizyjna Grupy Zagranica w roku 2014
w okresie styczeń - czerwiec 2014:
Zarząd
Aleksandra Antonowicz
Norbert Frejek
Grzegorz Gruca
Justyna Janiszewska
Marcin Wojtalik

Polska Zielona Sieć
Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa
Polska Akcja Humanitarna
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Komisja Rewizyjna
Krzysztof Filcek
Marek Młynarczyk
Katarzyna Morawska

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI
Federacja Inicjatyw Menedżerskich
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

w okresie lipiec - grudzień 2014 (po wyborach nowego składu zarządu i KR w trakcie Walnego Zebrania 12.06.2014):
Zarząd
Aleksandra Antonowicz
Krzysztof Filcek
Grzegorz Gruca
Grzegorz Piskalski
Marcin Wojtalik
Wojciech Żmudziński SJ

Polska Zielona Sieć
Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI
Polska Akcja Humanitarna
Fundacja CentrumCSR.PL
Instytut Globalnej Odpowiedzialności
Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe

Komisja Rewizyjna
Norbert Frejek SJ
Justyna Janiszewska
Marek Peda

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Biuro Grupy Zagranica w roku 2014
Jan Bazyl
Magda Trojanek
Artur Kacprzak
Kasia Szeniawska
Elżbieta Kielak
Karolina Glinka

dyrektor wykonawczy, koordynacja działań monitoringowo-rzeczniczych
specjalistka ds. komunikacji zewnętrznej, koordynatorka GR ds. edukacji globalnej - od
czerwca 2014 na urlopie macierzyńskim
koordynator ds. komunikacji - od kwietnia 2014
koordynatorka ds. polityki współpracy rozwojowej – od kwietnia 2014
koordynatorka ds. edukacji globalnej – od maja 2014
wolontariat - w okresie styczeń - kwiecień 2014
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Działania Grupy Zagranica
1. Monitoring i rzecznictwo w obszarze współpracy rozwojowej
1.1 W roku 2014 i pierwszych miesiącach roku 2015 opracowaliśmy i opublikowaliśmy nasz
coroczny raport monitoringowy, niezależną analizę polskiej współpracy rozwojowej za
miniony rok. Jak co roku zależało nam, aby: (1) poinformować media/opinię publiczną o
jakości i ilości udzielanej pomocy rozwojowej przez Polskę ; (2) zaprezentować opinii
publicznej ocenę działań polskiej pomocy z perspektywy NGO; (3) przypomnieć
decydentom (administracji publicznej) o zobowiązaniach dotyczących współpracy
rozwojowej. Raport „Polska współpraca rozwojowa 2014” koncentrował się na temacie
spójności polityki na rzecz rozwoju i analizuje m.in. spójność polskiej polityki
klimatycznej, inwestycyjnej, fiskalnej oraz edukacyjnej z celami polskiej i międzynarodowej współpracy
rozwojowej. Opisywał też wysokość i spójność w alokacji środków polskiej ODA w kontekście zobowiązań
międzynarodowych i krajowych dokumentów programowych. Raport został rozesłany wśród instytucji
rządowych, organizacji pozarządowych, mediów i innych zainteresowanych.

1.2 W roku 2014 udało się skutecznie zainicjować i moderować proces konsultacji społecznych dotyczących
przygotowywanego przez MSZ projektu Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej na lata 2016-2020.
Wszelkie działania dotyczące tego procesu bardzo szczegółowo opisujemy i aktualizujemy na naszej stronie
internetowej. Od połowy roku regularnie spotykaliśmy się i pozostawaliśmy w kontakcie z odpowiedzialnym za
proces ze strony MSZ Departamentem Współpracy Rozwojowej. Większości konsultacji z organizacjami
członkowskimi odbywa się w formule online. Uspójnione uwagi w formie stanowisk lub opinii były regularnie
przesyłane do MSZ bądź prezentowane przez przedstawicieli GZ w trakcie cyklicznych posiedzeń Rady
Programowej Współpracy Rozwojowej. Cały proces konsultacji będzie trwał jeszcze przez całą pierwszą połowę
roku 2015.

1.3 W roku 2014 kontynuowaliśmy realizację działań we ramach projektu rzeczniczego
(finansowanego ze środków Komisji Europejskiej) dotyczącego spójności polityki na
rzecz rozwoju (ang. PCD - policy coherence for development). W okresie
sprawozdawczym udało się min.:
o przygotować wkład do raportu prezentującego krajowe studia przypadku
niespójności polityki na rzecz rozwoju w ośmiu krajach UE (polski przypadek
dotyczył polityki klimatycznej)
o opracować podręcznik dla mediów o tym jak mówić i pisać o spójności polityki na rzecz rozwoju
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o zorganizować trzy wizyty studyjne do krajów globalnego Południa dla dziennikarek i
dziennikarzy z zadaniem opisania konkretnych przypadków PCD (Kenia, Etiopia i
Autonomia Palestyńska)
o przygotować informacje merytoryczne na temat PCD do bazy wiedzy na naszej
stronie internetowej
o być w stałym kontakcie z osobą odpowiedzialną za kwestie PCD w Departamencie
Współpracy Rozwojowej MSZ (rzecznictwo na poczet przygotowania planu
wdrażania PCD w administracji rządowej, próba zainteresowania ta tematyką Rady Programowej
Współpracy Rozwojowej)

1.4 W sierpniu 2014 przeprowadziliśmy wśród organizacji członkowskich konsultacje projektu rocznego planu
współpracy rozwojowej na rok 2014. Zebrane uwagi – zawierające min. postulaty dotyczące systemu ewaluacji
polskiej pomocy rozwojowej, systemu małych grantów i ujęcia roli administracji rządowej jako realizatora
projektów rozwojowych - zostały przesłane do MSZ. Wybrzmiały one także na VI posiedzeniu Rady Programowej
Współpracy Rozwojowej (30 września 2014), w której zasiada dwoje reprezentantów GZ.

1.5 W pierwszym kwartale 2014 prowadziliśmy monitoring działania komisji konkursowych oceniających wnioski
składane w konkursach grantowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Fundacji Solidarności
Międzynarodowej w zakresie współpracy rozwojowej. Celem obserwacji było monitorowanie przejrzystości przestrzegania procedur konkursowych w ww. konkursach na realizację zadań publicznych. Efektem działania
był raport z wnioskami i rekomendacjami, które służyć mają profesjonalizacji konkursów grantowych w zakresie
współpracy rozwojowej, a tym samym poprawie efektywności alokacji środków publicznych w tym obszarze. W
obserwacjach uczestniczyło 5 osób, które uczestniczyły w 14 dniach posiedzeń komisji w ramach konkursów:
Polska Pomoc oraz Wolontariat (DWR MSZ) oraz Wsparcie Demokracji (FSM).

1.6 We współpracy ze Stowarzyszeniem 61 (serwis mamprawowiedziec.pl) zajęliśmy się ustalaniem poglądów
kandydatek/ów w wyborach do Parlamentu Europejskiego na temat

współpracy rozwojowej.

Przygotowaliśmy serię pytań, które zostały umieszczone w zbiorczym kwestionariuszu, wspieraliśmy Stow. 61 w
dotarciu do kandydatów i zachęcaniu do wypełniania kwestionariusza. Przygotowaliśmy podsumowanie
odpowiedzi - na 6 pytań dotyczących pomocy rozwojowej odpowiedziało zależnie od pytania od 97 do 220
kandydatów (cały kwestionariusz wypełniło 263 kandydatek i kandydatów z 965, do których został rozesłany), i
rozesłaliśmy je do zainteresowanych organizacji członkowskich (+ jednocześnie umieściliśmy w naszej strefie
członkowskiej). Celem całego działania było nie tylko zdobycie wiedzy na temat poglądów polskich polityczek i
polityków na temat współpracy rozwojowej, ale także uświadamianie tych osób (wybieralnych na stanowiska
publiczne), że jest to coraz bardziej istotny element polityki zagranicznej państwa. Dzięki działaniu nawiązaliśmy
pierwszy kontakt z tymi polskimi MEP-sami, którzy zadeklarowali się do pracy w dziedzinie współpracy
rozwojowej w PE (min. Wenta, Szejnfeld, Saryusz-Wolski).
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1.7 W ramach stałych działań rzeczniczych i monitoringowych pozostawaliśmy w regularnym kontakcie z
podsekretarzem stanu ds. współpracy rozwojowej i problematyki wschodniej (w roku 2014 na tym stanowisku
były kolejno aż trzy osoby – Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Tomasz Orłowski i Konrad Pawlik) oraz z
kierownictwem i pracownikami DWR MSZ, podejmując ww. tematy zarówno w trakcie bezpośrednich spotkań
jak i w ramach stałej korespondencji. Staraliśmy się też przesyłać polskim ‘decydentom’ materiały rzecznicze
platformy CONCORD dotyczące zagadnień europejskiej i globalnej współpracy rozwojowej (np. stanowiska
CONCORD-u w sprawie agenda zrównoważonego rozwoju post-2015). Istotnym elementem rzecznictwa był
udział dwójki przedstawicieli Grupy Zagranica w Radzie Programowej Współpracy Rozwojowej (trzy posiedzenia
w czerwcu, wrześniu i listopadzie).

1.8 W ramach stałych działań rzeczniczych konsultowaliśmy i przygotowywaliśmy wspólne oświadczenia i
stanowiska w imieniu Grupy Zagranica, w tym - w styczniu 2014 - w sprawie ograniczana swobód
obywatelskich na Ukrainie.

1.9 W roku 2014 współpracowaliśmy tradycyjnie z naszym ‘parasolem’ europejskim – platformą CONCORD.
Między innymi przygotowaliśmy wkład do corocznego raportu monitoringowego europejskiej polityki
współpracy rozwojowej CONCORD AidWatch Report oraz braliśmy udział w spotkaniach grup roboczych

CONCORD-u (AidWatch, PCD oraz FfD). Uczestniczyliśmy także w corocznym Walnym Zebraniu
CONCORD-u w czerwcu 2014 roku.
--2. Edukacja Globalna

2.1 Najważniejszym działaniem Grupy Zagrania w tym obszarze było przeprowadzenie
analizy podręczników szkolnych pod kątem treści z zakresu edukacji globalnej. W
okresie sprawozdawczym udało się:
o przeanalizować trzy wybrane podręczniki do geografii na III etapie edukacyjnym
(praca 5 konsultantek oraz metodolożki, w efekcie której powstał raport z
konkretnymi rekomendacjami) oraz
o zorganizować seminarium podsumowujące działanie z udziałem organizacji
członkowskich Grupy, NGO spoza Grupy oraz reprezentantów wydawnictw oraz akademików.
Ze względu na bardzo pozytywny odzew ze strony uczestniczek i uczestników tego działania, będziemy starali się
je kontynuować w roku 2015 zajmując się kolejnym przedmiotem - wiedzą o społeczeństwie, oraz kontynuować
analizę podręczników do geografii na IV etapie edukacyjnym.

2.2 Tak jak w roku poprzednim, przez cały listopad prowadziliśmy działania związane z promowaniem w Polsce
międzynarodowego Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG). Swój udział w akcji zgłosiło nam ponad 180 instytucji,
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przede wszystkim przedszkoli i szkół oraz organizacji pozarządowych. Na koordynowaną przez nas stronę
internetową www.teg.edu.pl relacje z wydarzeń (warsztaty, pokazy filmów, happeningi, gry miejskie, konkursy
plastyczne i literackie, spotkania z wolontariuszami pracującymi na misji) przesłało 50 instytucji. Informacje o
TEG-u zostały wykorzystane w kilkunastu portalach internetowych, w mediach lokalnych i ogólnopolskich.

2.3 W roku 2014 regularnie spotykała się grupa robocza ds. edukacji globalnej (zrzeszająca organizacje
członkowskie zajmujące się tym tematem). Najważniejsze tematy dyskusji i działań rzeczniczych (skierowanych
wobec głównie wobec MSZ i MEN) dotyczyły:
o regulaminu konkursu grantowego MSZ – Edukacja Globalna 2015 (w tym min. w zakresie zadania na
dofinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków unijnych),
o przygotowań do Europejskiego Roku Rozwoju 2015 (w kontekście współpracy NGO z administracją rządową),
o rzecznictwa na poczet uczynienia edukacji globalnej priorytetem polityki oświatowej na rok szkolny 2015/16
o konsultowania ‘części edukacyjnej’ projektu Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej 2016-20 oraz
planu rocznego WR na rok 2015
o współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji

2.4 Przez cały rok 2014 reprezentant Grupy Zagranica uczestniczył w spotkaniach zespołu zarządzającego 3-letniego
projektu DEEEP (DEEEP4 - Citizens’ empowerment for global justice), projektu, którego celem jest wzmocnienie
potencjału organizacji pozarządowych (CSOs) w UE działających na rzecz edukacji globalnej przez
koordynowanie działań paneuropejskich, “sieciowanie” organizacji w UE, wsparcie organizacji działających na
poziomie krajowym w tym obszarze, rzecznictwo, organizowanie spotkań, konferencji i seminariów
tematycznych oraz research i szkolenia w zakresie edukacji globalnej.
--3. 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. We współpracy z siecią
TRIALOG i oraz europejską platformą CONCORD, biuro informowało także członków Grupy o projektach z zakresu
współpracy rozwojowej, realizowanych w Europie i na całym świecie. Działała strona internetowa –
www.zagranica.org.pl zawierająca min. 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. Staraliśmy się także regularnie zamieszczać informacje na ngo.pl oraz zachęcać
organizacje członkowskie do umieszczania na swoich stronach informacji ‘z życia’ Grupy. Regularnie informowaliśmy
media o realizowanych przez nas działaniach. informacje prasowe były rozsyłane przy okazji najważniejszych
wydarzeń do około 30-40 dziennikarzy/redakcji. 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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4. Współpraca międzynarodowa - CONCORD i TRIALOG
4.1 W roku 2014 Grupa kontynuowała udział w pracach sieci CONCORD, której jest od 2005 członkiem.
Przedstawiciele GZ brali udział w pracach kilku grup i zespołów roboczych, działających w ramach CONCORD –
(1) AidWatch, (2) Development Awareness Raising and Education (DARE) Forum, (3) Funding for Development
oraz (4) Policy Coherence for Development (PCD). Przygotowaliśmy wkład do raportu CONCORD-u nt.
monitoringu polityki (2015 Aidwatch Report). Członek zarządu GZ oraz dyrektor biura reprezentowali Grupę na
corocznym Walnym Zebraniu CONCORD-u.
4.2 Podtrzymywaliśmy także kontakty w ramach sieci TRIALOG. W roku 2014 przedstawiciele Grupy/organizacji
członkowskich brali udział w wydarzeniach organizowanych przez TRIALOG, min. w grudniowym spotkaniu
strategicznym poświęconym wymianie doświadczeń platform ‘rozwojowych’ z Europy Środkowo-Wschodniej.
Regularnie zamieszczaliśmy informacje o najważniejszych wydarzeniach dot. współpracy rozwojowej w Polsce w
wydawanym przez TRIALOG biuletynie TIS.

--5. Inne
5.1 W listopadzie 2014 roku zorganizowaliśmy spotkanie strategiczne dla organizacji członkowskich GZ, którego
celem było rozpoczęcie pracy nad stworzeniem założeń strategicznych dla działań Grupy na najbliższe 5 lat
(obecna strategia kończy się w roku 2015). W trakcie spotkania udało się min. przeprowadzić analizę
funkcjonowania obecnej strategii GZ (min. na podstawie wyników ankiety online wśród org. członkowskich),
przedyskutować czynniki zewnętrzne (polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne) mogące mieć
wpływ na działania Grupy w kolejnym okresie oraz sformułować listę potencjalnych celów działania wraz z
propozycjami wskaźników.
5.2 W pierwszym kwartale 2014 przeprowadziliśmy wśród naszych organizacji członkowskich internetową
kampanię informacyjno-edukacyjną nt. Zasad Stambulskich dotyczących efektywności i jakości działań w
zakresie współpracy rozwojowej. Wszystkie materiały udostępniliśmy na naszej stronie internetowej.
5.3 Uczestniczyliśmy w międzynarodowych spotkaniach i konferencjach, min. w listopadowym Walnym Zebraniu
Eastern Partnership Civil Society Forum w Batumi, październikowej konferencji ‘Democracy and Development’ w
Bratysławie, wrześniowym seminarium dla koordynatorek i koordynatorów Tygodnia Edukacji Globalnej w
Mollinie w Hiszpanii.
---
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6.

Lista najważniejszych projektów realizowanych w roku 2014

Grantodawca/tytuł konkursu/nazwa projektu
EEA Grants/Fundacja im. S. Batorego – Obywatele dla
Demokracji – „Obywatelski monitoring polskiej współpracy
rozwojowej”
PCD: Komisja Europejska (Europe Aid) - NSA/LA - Raising public
awareness of development issues and promoting development
education in the European Union – World-Wise Europe: A
more coherent Europe for a fairer World) - lider projektu:
CNCD-11.11.11 asbl
TRIALOG V: Komisja Europejska (Europe Aid) - NSA/LA - Raising
public awareness of development issues and promoting
development education in the European Union - TRIALOG V:
Strengthening Civil Society for Development Cooperation in the
enlarged EU - lider projektu: HORIZONT3000
Gates Foundation/CONCORD – konkurs regrantingowy
koordynowany przez europejską platformę CONCORD
skierowany do platformy narodowych NGDO w UE
Fundacja Batorego – Demokracja w Działaniu –
„Monitorowanie i współtworzenie polityki państwa w zakresie
współpracy rozwojowej”
DEEEP 4: Komisja Europejska (Europe Aid) - NSA/LA - Raising
public awareness of development issues and promoting
development education in the European Union – DEEEP4 –
Citizens empowerment for global justice - lider projektu: fińska
platforma NGDO Kehys

Czas trwania całego
projektu

Poniesione koszty w
2014

3 lutego 2014 –
31 grudnia 2015

101.626,55 PLN

1 lutego 2013 –
31 stycznia 2016

71.916,41 PLN

1 października 2012 – 30
września 2015

50.186,19 PLN

1 kwietnia – 30 listopada
2014

19.377,20 PLN

1 stycznia 2013 –
31 marca 2014

16.028,28 PLN

1 lutego 2013 –
31 stycznia 2015

8.319,42 PLN

---
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