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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/ 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 31.12.2015 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 2015
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
(złożenie rezygnacji z członkostwa w zarządzie GZ w dn. 22 czerwca
2015 r., zgodnie z § 17 ust. 2 f Statutu)

Komisja Rewizyjna
Norbert Frejek SJ → Katarzyna Morawska
(rezygnacja N. Frejka 17.06.2015, wybór K.
Morawskiej w trakcie Walnego Zebrania
25.06.2015)
Justyna Janiszewska
Marek Peda

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa → Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Biuro Grupy Zagranica w roku 2015
Jan Bazyl
Magda Trojanek
Artur Kacprzak
Kasia Szeniawska
Elżbieta Kielak
Martyna Zimniewska

dyrektor wykonawczy
koordynatorka ds. komunikacji – do czerwca 2015 na urlopie macierzyńskim
koordynator ds. komunikacji – zastępstwo do czerwca 2015
koordynatorka ds. polityki współpracy rozwojowej - do lipca 2015
koordynatorka ds. edukacji globalnej
koordynatorka ds. organizacji członkowskich - od października 2015
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Działania Grupy Zagranica
I. MONITORING I RZECZNICTWO W OBSZARZE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ

1.1 WPWR/plan roczny 2016/RPWR
W roku 2015 kontynuowaliśmy konsultowanie projektu Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej na
lata 2016-2020 1. Uczestniczyliśmy w serii 6 spotkań roboczych z partnerami społecznymi organizowanych przez
MSZ dotyczących poszczególnych obszarów tematycznych WPWR (pomoc humanitarna, ewaluacja pomocy,
pomoc wielostronna, kraje priorytetowe, tematyczne sektory wsparcia, edukacja globalna i wolontariat), przed
każdym ze spotkań staraliśmy się bądź organizować spotkania przygotowawcze dla organizacji członkowskich
bądź proponować nasze postulaty i konsultować je z członkami GZ drogą e-mailową na naszych listach
dyskusyjnych. Przesyłaliśmy do MSZ nasze oficjalne stanowiska zarówno w odniesieniu do każdego z
omawianych obszarów jak i zbiorczo w odniesieniu do projektu dokumentu przygotowanego przez MSZ w
czerwcu 2015. Uspójnione uwagi zebrane wśród organizacji członkowskich były także prezentowane przez
przedstawicieli GZ (Justynę Janiszewską i Marcina Wojtalika) w trakcie cyklicznych posiedzeń Rady Programowej
Współpracy Rozwojowej. Na koniec procesu opracowaliśmy przegląd wyników konsultacji z zaznaczeniem, które
z naszych uwag zostały uwzględnione (w całości lub częściowo) oraz tych które odrzucono.
Przygotowaliśmy także nasze uwagi do projektu rocznego planu współpracy rozwojowej na rok 2016 2. Zebrane
postulaty - dotyczące min. konkursów grantowych w ramach Polskiej Pomocy - zostały przesłane do MSZ.
Wybrzmiały one także na IX posiedzeniu Rady Programowej Współpracy Rozwojowej (6 listopada 2015), w
której zasiada dwoje reprezentantów GZ.

1.2 Spójność polityki na rzecz rozwoju
Kontynuowaliśmy realizację naszego 3–letniego rzeczniczo-informacyjnego projektu w zakresie budowania
poparcia dla spójności polityk na rzecz rozwoju (ang. PCD - Policy Coherence for Development).
W roku 2015 udało się min.:
 przeprowadzić udaną akcję rzeczniczą polegającą na wprowadzeniu do Oceny Skutków Regulacji zapisów
dotyczących badania potencjalnego wpływu polskiego ustawodawstwa na kraje rozwijające się 3,
 podjąć współpracę z sześciorgiem dziennikarzy i dziennikarek, którzy w swoich materiałach
dziennikarskich, które powstały w ramach wizyty studyjnych finansowanych przez Grupę, przyglądali się

1

http://zagranica.org.pl/dzialania/ksztaltowanie-polskiej-wspolpracy-rozwojowej/konsultacje-wieloletniego-programuwspolpracy
2
http://zagranica.org.pl/dzialania/ksztaltowanie-polskiej-wspolpracy-rozwojowej/konsultacje-spoleczne-projektu-planu
3
http://zagranica.org.pl/aktualnosci/jak-polskie-regulacje-prawne-wplywaja-na-kraje-rozwijajace-sie-sukces-rzeczniczy-grupy
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różnym aspektom spójności polityki na rzecz rozwoju. Ich reportaże ukazały się w mediach
ogólnopolskich, min. Gazecie Wyborczej, Tygodniku Powszechnym, Polskim Radiu i radiu TOK FM 4,
 opracować i upowszechnić wiedzę i publikacje dot. PCD (we współpracy z partnerami z innych krajów),
min. raport "Spójność polityki na rzecz rozwoju - krajowe studia przypadku" 5, "Policy Coherence for
Development in Eastern Partnership Countries. Case studies" 6 oraz materiały informacyjne, animacje na
naszej stronie internetowej http://zagranica.org.pl/dzialania/rzecznictwo-i-monitoring/spojnoscpolitykina-rzecz-rozwoju),
 podjąć temat spójności polityki na rzecz rozwoju na forum Rady Programowej Współpracy Rozwojowej I
kadencji.

1.3 Raport monitoringowy – 2014 i 2015
W roku 2015 opublikowaliśmy i promowaliśmy nasz raport za rok 2014, który koncentrował się na temacie
spójności polityki na rzecz rozwoju 7. W publikacji analizowaliśmy m.in. spójność polskiej polityki klimatycznej,
inwestycyjnej, fiskalnej oraz edukacyjnej z celami polskiej i międzynarodowej współpracy rozwojowej. Raport
opisywał także wysokość i spójność w alokacji środków polskiej ODA w kontekście zobowiązań
międzynarodowych i krajowych dokumentów programowych. Raport został rozesłany wśród instytucji
rządowych, parlamentarzystów, organizacji pozarządowych, mediów i innych zainteresowanych. Publiczna
promocja raportu odbyła się przy okazji Miasteczka Europejskiego towarzyszącego Paradzie Schumana w maju
2015 r. w ramach cyklu paneli organizowanych przez GZ) 8.
Raport monitoringowy w roku 2015 poświęciliśmy z kolei w największym stopniu (oprócz tradycyjnej analizy
statystyk polskiej oficjalnej pomocy rozwojowej za rok poprzedni) zaangażowaniu Polski w unijne i globalne
procesy dotyczące polityki współpracy rozwojowej oraz zaangażowaniu Polski w pomoc humanitarną w Syrii.
Elementem raportu uczyniliśmy także analizę debaty sejmowej na temat współpracy rozwojowej w Sejmie RP
VII kadencji 9. Końcowa redakcja, publikacja i promocja odbyła się już w roku 2016.

1.4 Ustalanie poglądów polityków
W roku 2015 we współpracy z serwisem www.MamPrawoWiedziec.pl Grupa Zagranica pytała kandydatki i
kandydatów w wyborach prezydenckich (maj 2015) 10 oraz w wyborach parlamentarnych (październik 2015) 11 o
ich opinie na temat pomocy rozwojowej i zaangażowania Polski w temacie globalnego rozwoju. Na ponad 1000
wypełnionych kwestionariuszy na portalu MamPrawoWiedziec.pl, ponad połowa kandydatów i kandydatek do
parlamentu odpowiedziało na pytania dotyczące współpracy rozwojowej i migracji. Efekty obu (pod)działań
4

http://zagranica.org.pl/baza-wiedzy/spojnosc-polityki-na-rzecz-rozwoju/materialy-dziennikarskie-nt-spojnosci-polityki-na
http://zagranica.org.pl/publikacje/spojnosc-polityki-na-rzeczrozwoju/spojnosc-polityki-na-rzecz-rozwoju-krajowe-studia
6
http://zagranica.org.pl/publikacje/spojnosc-polityki-na-rzeczrozwoju/policy-coherence-development-eastern-partnership
7
http://zagranica.org.pl/publikacje/monitoring-wspolpracy-rozwojowej/polska-wspolpraca-rozwojowa-raport-2014
8
http://zagranica.org.pl/aktualnosci/grupa-zagranica-w-miasteczku-schumana i http://zagranica.org.pl/aktualnosci/pomagajacinnym-pomagamy-sobie-relacja-z-glownego-panelugrupy-zagranica-w-miasteczku
9
http://zagranica.org.pl/publikacje/monitoring-wspolpracy-rozwojowej/raport-polska-wspolpracarozwojowa-2015-podsumowanie
10
http://zagranica.org.pl/aktualnosci/kandydaci-i-kandydatka-w-wyborach-prezydenckich-o-wspolpracy-rozwojowej
11
http://zagranica.org.pl/aktualnosci/kandydacitki-w-wyborach-parlamentarnych-o-wspolpracy-rozwojowej
5
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promowaliśmy naszymi tradycyjnymi kanałami komunikacji - w newsletterze do organizacji członkowskich, na
Facebooku i Twitterze.
W raporcie "Współpraca rozwojowa w debacie sejmowej VII kadencji Sejmu" autorki ze współpracującego z
Grupą Zagranica Stowarzyszenia 61 przeanalizowały zaangażowanie parlamentu w ten obszar tematyczny

12

.

Analizę wykonano min. na podstawie stenogramów posiedzeń sejmowych oraz komisji spraw zagranicznych
(wystąpienia sejmowe, interpelacje i zapytania poselskie, dokumenty i zapisy z posiedzeń komisji, głosowania).
Celem raportu, prócz diagnozy stanu debaty parlamentarnej nt. WR, było zidentyfikowanie najaktywniejszych
parlamentarzystów w tym obszarze, sformułowanie wniosków i rekomendacji na poczet przyszłej współpracy
sektora NGO z parlamentarzystami.
W październiku 2015 roku wspólnie z portalem MamPrawoWiedziec.pl zorganizowaliśmy przedwyborczą , na
którą zaprosiliśmy kandydatów lub kandydatki z ogólnopolskich komitetów wyborczych 13. Naszym celem było
wprowadzenie do kampanii wyborczej dyskusji na temat polityki współpracy rozwojowej i planowanych działań
w tym zakresie przez kandydatki/kandydatów do Sejmu kolejnej kadencji. Z zaproszenia skorzystali: :: Roland
Zarzycki (KW Partia RAZEM) :: Łukasz Abgarowicz (KW Platforma Obywatelska) :: Bartłomiej Nowak (ekspert
.Nowoczesna.PL, nie kandydował w WP2015) :: Tomasz Jędrzejczak (KW Polskie Stronnictwo Ludowe) :: Monika
Płatek (KW Zjednoczona Lewica). Debatę moderowała Agnieszka Lichnerowicz (Radio TOK FM).

1.5 Stanowiska Grupy Zagranica
W ramach stałych działań rzeczniczych konsultowaliśmy i przygotowywaliśmy wspólne oświadczenia i
stanowiska w imieniu Grupy Zagranica, min.:
(-) pismo do Min. J. Dziedziczaka (MSZ) ws. zmian w konkursie na realizację zadania publicznego "Współpraca
w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016", 9.12.2015,
(-) pismo do Min. K. Pawlika (MSZ) ws. przedłużenia terminu składania wniosków w konkursie "Polska pomoc
rozwojowa 2016", 16.11.2015
(-) stanowisko ws. przystosowania pomocy żywnościowej do potrzeb uchodźców, 23.11.2015
(-) stanowisko ws. polityki Rządu RP wobec przyjmowania uchodźców, 24.06.2015
(-) list otwarty do Posła T. Iwińskiego, sprawozdawcy Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ds.
monitoringu sytuacji w Azerbejdżanie ws. Rasula Jafarova, 28.04.2015,
(-) list otwarty do Nevena Mimicy, Komisarza ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej ws.
dyskryminujących warunków konkursów grantowych KE na edukację globalną, 13.02.2015.

1.6 Obserwacje konkursów grantowych
W roku 2015 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
12
13

http://zagranica.org.pl/publikacje/monitoring-wspolpracy-rozwojowej/raport-wspolpraca-rozwojowa-w-debacie-sejmowej-vii
http://zagranica.org.pl/aktualnosci/debata-przedwyborcza-polska-wspolpraca-rozwojowa
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konkursowych w ww. konkursach na realizację zadań publicznych. Obserwowaliśmy 6 spośród 9 podkomisji w
ramach konkursów: Polska Pomoc, Edukacja Globalna, Wolontariat (DWR MSZ) oraz w czterech podkomisjach w
ramach konkursu Wsparcie Demokracji (FSM).

1.7 Bieżący kontakt z MSZ – budowa potencjału NGO we współpracy rozwojowej
W ramach stałych działań rzeczniczych i monitoringowych pozostawaliśmy w regularnym kontakcie z
podsekretarzem stanu ds. współpracy rozwojowej i problematyki wschodniej (z Min. K. Pawlikiem) oraz z
kierownictwem DWR MSZ. Podejmowaliśmy min. kwestię konieczności wypracowania nowych rozwiązań
systemowych w zakresie wspierania ze środków publicznych NGO działających w zakresie współpracy
rozwojowej – m.in. finansowanie wieloletnie, lepszy system dofinansowania projektów realizowanych ze
środków spoza budżetu RP, głównie unijnych, ‘przyjaźniejsze’ dla NGO regulaminy konkursów grantowych.
Staraliśmy się też promować materiały rzecznicze platformy CONCORD dotyczące zagadnień europejskiej i
globalnej współpracy rozwojowej.

II. EDUKACJA GLOBALNA

2.1 Edukacja globalna w podręcznikach
Kontynuowaliśmy działania z roku 2014 w zakresie analizy podręczników szkolnych przeprowadzając analizę 6
podręczników szkolnych: z zakresu geografii i WOS na 4. etapie edukacyjnym (4 podręczniki) oraz WOS-u na 3.
etapie edukacyjnym (dwa podręczniki). Do współpracy zaprosiliśmy ekspertów i ekspertki edukacji globalnej (w
zespołach 2-osobowych), współpracujących z grupą roboczą ds. edukacji globalnej w ramach GZ. Już na rok 2016
planowane jest seminarium eksperckie na którym zostanie zaprezentowany raport z przeprowadzonej analizy.
Na to spotkanie zostaną zaproszone osoby powiązane z rynkiem podręcznikowym w Polsce (autorzy/rki,
rzeczoznawcy, nauczyciele/lki, metodycy/czki, przedstawiciele/ki wydawnictw, MEN, MSZ, ORE). W czasie
seminarium przedyskutowane zostaną rekomendacje z raportu.

2.2 Przegląd partnerski materiałów z zakresu edukacji globalnej
W 2015 odbyła się trzecia edycja przeglądu partnerskiego materiałów z obszaru edukacji globalnej
współorganizowanego z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przegląd był otwarty zarówno dla organizacji
członkowskich Grupy, jak i tych nie należących do GZ. Przegląd – w którym ostatecznie wzięło udział 6
organizacji - Związek Harcerstwa Polskiego, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej „ZNAK”, Centrum Edukacji
Obywatelskiej, Fundacja Partners Polska, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć (łącznie 8 materiałów
stworzonych przez NGO) - oparty został na kwestionariuszu przeglądowym opracowanym przez grupę roboczą
ds. edukacji globalnej (działającej przy GZ. bazując na założeniach EG zawartych w definicji wypracowanej przez
międzysektorowy zespół ekspercki w 2011 roku.
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2.3 Koordynacja udziału org. członkowskich GZ w Miasteczku Schumana
W 2015 roku Grupa Zagranica zaangażowana była w organizację Miasteczka Schumana, corocznej inicjatywy
Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana organizowanej w ramach Parady Schumana. Wydarzenie miało miejsce
9 maja 2015 r. Zaprezentowało się na nim 12 organizacji członkowskich GZ oraz 2 nieczłonkowskie. Ponadto
Grupa odpowiedzialna była za organizację programu pawilonu merytorycznego. Zorganizowane zostały 4 panele
dyskusyjne oraz jeden warsztat tematyczny.

2.4 Spotkania grupy roboczej ds. edukacji globalnej/moderowanie listy dyskusyjnej
W roku 2015 odbyło się 5 spotkań grupy roboczej ds. edukacji globalnej. Spotkania odbywały się mniej więcej co
dwa miesiące i ich celem było podsumowanie bieżącej działalności organizacji członkowskich w obszarze
edukacji globalnej oraz zaplanowanie działań wspólnych grupy roboczej.
Oprócz spotkań przedstawiciele organizacji członkowskich pozostają ze sobą w kontakcie poprzez listę
dyskusyjną grupy roboczej. W całym roku 2015 pojawiło się na niej 155 wpisów dotyczących bieżących działań
Grupy.

2.5 Koordynacja Tygodnia Edukacji Globalnej
W 2015 roku, jak do 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). Hasło TEG w 2015 roku brzmiało „Make equality real”, co zostało
przetłumaczone na polski jako „Równość – od słów do czynów”. Swoje wydarzenia w ramach TEG 2015 zgłosiło
157 instytucji. We współpracy z DWR MSZ wydrukowanych i wysłanych zostało 1200 plakatów promujących
wydarzenie. Fotorelacja z działań oraz bieżące informacje o wydarzeniu umieszczone zostały na dedykowanej
stronie internetowej: www.teg.edu.pl.

2.6 Udział reprezentanta Grupy Zagranica w zespole zarządzającym projektem DEEEP 4
Przez cały rok 2015 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.
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III. POZOSTAŁE
3.1 Szkolenia/spotkania dla org. członkowskich
W roku 2015 zostało zorganizowane min.:
- spotkanie warsztatowe nt. podejmowania tematów globalnego rozwoju w internetowych portalach
informacyjnych i mediach społecznościach (luty 2015) 14,
- spotkanie dla organizacji zajmujących się tematyką migracyjną i uchodźczą (wrzesień 2015),
- 2-dniowe szkolenie pt. „Jak opowiadać historie, które angażują społeczeństwo. Kreowanie narracji i skuteczne
rzecznictwo wobec opinii publicznej” (grudzień 2015) 15.

3.2 Strategia GZ 2016-20
W czerwcu 2015 roku (przy okazji Walnego Zebrania) zorganizowany został kolejny warsztat poświęcony
kontynuacji dyskusji nad założeniami strategicznymi dla działań Grupy w latach 2016-2020. W odpowiedzi na
głosy organizacji członkowskich, aby usprawnić proces debaty nad strategią działań (i wzmocnić przepływ
informacji pomiędzy organizacjami członkowskimi a zarządem/biurem GZ) w II połowie roku została zatrudniona
osoba na stanowisku koordynatorki ds. organizacji członkowskich.

3.3 Zarząd i Walne Zebranie
W roku 2015 Zarząd Grupy Zagranica spotykał się 5-krotnie, pozostając w bieżącym kontakcie i dyskusji
merytorycznej także na wewnętrznej e-mailowej liście dyskusyjnej. Walne Zebranie odbyło się 25 czerwca 2015
r. Przyjęto na nim min. sprawozdanie finansowe za rok poprzedni oraz zatwierdzono wysokość składki bazowej.
Odbyły się także wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej.

3.4 Współpraca z konfederacją CONCORD i siecią TRIALOG
W roku 2015 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 (min. AidWatch oraz PCD). Członek zarządu GZ oraz dyrektor biura reprezentowali Grupę na corocznym
Walnym Zebraniu CONCORD-u w czerwcu 2015 roku.
Podtrzymywaliśmy także kontakty w ramach sieci/projektu TRIALOG, który zakończył swoje działanie we
wrześniu 2015. Przedstawiciele Grupy/organizacji członkowskich brali udział w wydarzeniach organizowanych
przez TRIALOG. Regularnie zamieszczaliśmy informacje o najważniejszych wydarzeniach dot. współpracy
rozwojowej w Polsce w wydawanym przez TRIALOG biuletynie TIS.

14
15

http://zagranica.org.pl/aktualnosci/portale-informacyjne-i-media-spolecznosciowe-dla-globalnego-rozwoju-spotkanie
http://zagranica.org.pl/aktualnosci/szkolenie-jak-opowiadac-historie-ktore-angazuja-spoleczenstwo
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IV. 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.
Statystyki:
 strona internetowa: 51 artykułów o bieżącej działalności, 2112 użytkowników (70% nowych
użytkowników) (ponad 200% w pierwszym roku projektu)
 facebook: ok. 25 postów miesięcznie, wzrost z 1 446 do 1844 polubień (+398)
 twitter: ok. 15 tweetów miesięcznie, wzrost z 217 do 388 obserwujących
 moderowanie list dyskusyjnych - (1) lista ogólna Grupy Zagranica - 140 wpisów/ 182 adresów, (2)
lista grupy roboczej ds. edukacji globalnej 150 wpisów/76 adresów
 newsletter: 8 odsłon/61 organizacji i 199 subskrybentów – pracowników organizacji członkowskich

V. LISTA NAJWAŻNIEJSZYCH PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W ROKU 2015
Grantodawca/tytuł konkursu/nazwa projektu

Czas trwania całego projektu

EEA Grants/Fundacja im. S. Batorego – Obywatele dla Demokracji –
„Obywatelski monitoring polskiej współpracy rozwojowej” (I i III edycja)

3 lutego 2014 – 31 grudnia 2015 (I edycja)
oraz 30 kwietnia 2015 – 30 kwietnia 2016
(III edycja)

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
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

1 lutego 2013 – 31 stycznia 2016

1 października 2012 – 30 września 2015

1 lutego 2013 – 31 stycznia 2016

11

