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Minister Spraw Zagranicznych

Mam przyjemnoÊç i zaszczyt oddaç w Paƒstwa r´ce raport z dzia∏alnoÊci Polski w dziedzinie wspó∏pracy rozwojowej
oraz budowy demokracji i spo∏eczeƒstwa obywatelskiego w 2006 r.

Polska coraz aktywniej dzia∏a na rzecz krajów rozwijajàcych si´. Wspó∏pracujemy w tej materii z innymi krajami i insty-
tucjami mi´dzynarodowymi, takimi jak Organizacja Wspó∏pracy Gospodarczej i Rozwoju, Unia Europejska, a tak˝e
NATO. Zaanga˝owanie Polski oznacza nie tylko udzia∏ w misjach wojskowych, podejmowanych przy wspó∏pracy 
z sojusznikami z NATO, lecz tak˝e dzia∏ania o charakterze cywilnym, które sà niezb´dne dla stabilizacji wielu
regionów Êwiata.

Korzystanie z wolnoÊci i procesów integracji europejskiej nie zwalnia nas z obowiàzku myÊlenia o innych i dzia∏ania
na rzecz innych. Polska pragnie odgrywaç rol´ promotora solidarnoÊci mi´dzynarodowej, czego potwierdzeniem jest
fakt, ˝e pomoc zagraniczna staje si´ jednym z wa˝nych kierunków naszej aktywnoÊci mi´dzynarodowej.

Program polskiej pomocy uwzgl´dnia zarówno dzia∏ania przyczyniajàce si´ do rozwoju gospodarczego i spo∏ecznego
paƒstw-biorców, jak i inicjatywy majàce na celu promocj´ demokracji, rozwoju spo∏eczeƒstwa obywatelskiego, 
wolnych mediów i praw cz∏owieka. Dzia∏ania polskich instytucji rzàdowych i innych podmiotów opierajà si´ na 
fundamentalnych zasadach, którymi kieruje si´ nasz kraj i nasze spo∏eczeƒstwo. JesteÊmy przekonani, ˝e wolnoÊç
s∏owa i wyznania oraz swoboda zrzeszania si´ to wartoÊci uniwersalne, które nale˝y propagowaç i wzmacniaç na
Êwiecie. Dzia∏ania s∏u˝àce eliminacji ubóstwa traktujemy jako powinnoÊç o charakterze moralnym.

Mamy równie˝ ÊwiadomoÊç, i˝ wzrasta wspó∏zale˝noÊç gospodarki Êwiatowej. Skuteczne prowadzenie polityki
zagranicznej, gospodarczej i rozwojowej wymaga w coraz wi´kszym stopniu spójnego, interdyscyplinarnego
podejÊcia. W Êwiecie globalnych powiàzaƒ sytuacja w krajach nawet bardzo odleg∏ych ma bezpoÊredni wp∏yw na
Polsk´ – jej gospodark´ i bezpieczeƒstwo. Polska nie b´dzie bezpieczna w Êwiecie, w którym podzia∏y mi´dzy bogaty-
mi i biednymi b´dà ulegaç coraz szybszemu pog∏´bianiu. Ubóstwo, konflikty zbrojne i ∏amanie zasad demokracji 
to zjawiska, które dotyczà nie tylko dotkni´tych nimi krajów, lecz tak˝e ca∏ej wspólnoty mi´dzynarodowej.

Anga˝ujàc si´ czynnie we wspó∏prac´ rozwojowà na Êwiecie, Polska utrwala swój pozytywny wizerunek. Na miar´
w∏asnych mo˝liwoÊci wp∏ywamy nie tylko na losy swojego najbli˝szego otoczenia, lecz tak˝e krajów Afryki, Azji 
i Ameryki ¸aciƒskiej.

Dzia∏ania w∏adz i organizacji pozarzàdowych znajdujà legitymacj´ w oczekiwaniach polskiego spo∏eczeƒstwa. WÊród
obywateli Polski zdecydowanie wzrasta poparcie dla walki z ubóstwem i aktywnej roli Polski w tej dziedzinie. Zgodnie
z wynikami badania opinii publicznej przeprowadzonego w 2006 r., zdaniem 75% Polaków Polska powinna wspo-
magaç rozwój krajów s∏abiej rozwini´tych. Dzia∏ania prowadzone w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej
stanowià zatem urzeczywistnienie woli naszego spo∏eczeƒstwa.

DoÊwiadczenia Polski w budowie podstaw demokracji i gospodarki wolnorynkowej stanowià niewàtpliwy atut naszych
dzia∏aƒ pomocowych. W ciàgu ostatnich 17 lat transformacji Polska otrzymywa∏a pomoc rozwojowà o wartoÊci od
kilkuset do kilku miliardów dolarów rocznie. Otrzymane Êrodki pomog∏y wesprzeç realizacj´ niezb´dnych reform
ustrojowych, zarówno politycznych, jak i spo∏eczno-gospodarczych. Korzystajàc z owych Êrodków Polska zaciàgn´∏a
pewien d∏ug moralny wobec wspólnoty mi´dzynarodowej, który czujemy si´ w obowiàzku sp∏aciç, s∏u˝àc wsparciem
finansowym i merytorycznym krajom podà˝ajàcym drogà, którà jeszcze kilkanaÊcie lat temu kroczy∏a Polska.

Anna Fotyga,
Minister Spraw Zagranicznych

1. Oficjalne wystàpienia
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Ministerstwo Finansów

Polska, b´dàca w przesz∏oÊci po˝yczkobiorcà i beneficjentem wsparcia mi´dzynarodowych instytucji finansowych,
stopniowo zaczyna byç postrzegana jako kraj coraz aktywniej uczestniczàcy w globalnym systemie wspó∏pracy roz-
wojowej na rzecz krajów rozwijajàcych si´. Ministerstwo Finansów, doceniajàc wag´ mi´dzynarodowej wspó∏pracy 
na rzecz rozwoju, wspó∏uczestniczy w realizowaniu polskiej polityki pomocowej poprzez dzia∏ania takie jak:

kreowanie systemu finansowania rozwoju w ramach cz∏onkostwa w mi´dzynarodowych instytucjach finan-
sowych – Polska jako kraj cz∏onkowski mi´dzynarodowych instytucji finansowych (Europejskiego Banku
Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Rozwoju Rady Europy, Mi´dzynarodowego
Funduszu Walutowego, Banku Âwiatowego) ma wp∏yw na kszta∏towanie kierunków i strategii dzia∏alnoÊci rozwojowej
w ramach powy˝szych organizacji; Ministerstwo Finansów jako resort wiodàcy we wspó∏pracy z tymi instytucjami
wp∏ywa na stanowisko rzàdu polskiego wobec realizowanych inicjatyw rozwojowych, zgodnie z priorytetowymi potrze-
bami krajów rozwijajàcych si´ i ze strategià polskiego systemu wspó∏pracy na rzecz rozwoju;

pomoc wielostronna – wp∏aty na rzecz programów pomocowych realizowanych przez mi´dzynarodowe instytucje
finansowe (m.in. Europejski Bank Inwestycyjny, Mi´dzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Âwiatowy); dzia∏ania 
te przyczyniajà si´ do osiàgni´cia trwa∏ego, zrównowa˝onego wzrostu gospodarczego i spo∏ecznego przez kraje
obj´te tymi inicjatywami;

analiza nowych narz´dzi finansowania rozwoju – ocena pomocowych rozwiàzaƒ finansowych pod kàtem ich efek-
tywnoÊci i stabilnoÊci finansowej;

redukcja i konwersja zad∏u˝enia – zgodnie ze standardami mi´dzynarodowymi, polega na ca∏kowitym 
lub cz´Êciowym redukowaniu sp∏at rat kapita∏owych i odsetek, restrukturyzacji sp∏at lub konwersji zad∏u˝enia wobec
Polski krajów, dla których powy˝sze dzia∏ania stanowià niezb´dny warunek rozwoju;

kredyty preferencyjne – kredyty rzàdowe udzielane na warunkach preferencyjnych; s∏u˝à realizacji polityki rozwojowej.

Marta Gaj´cka,
Podsekretarz Stanu,

Ministerstwo Finansów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego

W wielu paƒstwach rozwijajàcych si´ trudne warunki bytowe obywateli oraz niedostateczne wsparcie materialne
paƒstwa dla studentów stanowià du˝à przeszkod´ w uzyskiwaniu wykszta∏cenia na poziomie wy˝szym. Dlatego jed-
nym z priorytetów polskiej dzia∏alnoÊci pomocowej jest wspieranie kszta∏cenia studentów z tych paƒstw na uczel-
niach w Polsce.

Zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego przyznaje obywatelom paƒstw
b´dàcych biorcami pomocy rozwojowej (w tym osobom pochodzenia polskiego) stypendia na odbycie w Polsce
studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjackich lub magisterskich uzupe∏niajàcych), jednolitych studiów ma-
gisterskich, studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i sta˝y naukowych. Inne formy pomocy polegajà na oferowa-
niu cudzoziemcom z paƒstw rozwijajàcych si´ lub przechodzàcych transformacj´ ustrojowà bezp∏atnych studiów 
w Polsce. Koszty kszta∏cenia tych osób pokrywane sà ze Êrodków bud˝etu paƒstwa, pozostajàcych w dyspozycji
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego.

Powy˝sze dzia∏ania pomocowe b´dà kontynuowane i – w miar´ mo˝liwoÊci finansowych – intensyfikowane.
Pracujemy nad udoskonalaniem procedur kwalifikowania zagranicznych kandydatów na studia i sta˝e naukowe 
w naszym kraju, m.in. poprzez wprowadzenie wizy studenckiej. Uwa˝amy, ˝e potrzebne jest wypracowanie mecha-
nizmu przekazywania Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego dodatkowych Êrodków z rezerwy celowej bud˝etu
paƒstwa przeznaczonej na pomoc rozwojowà.

Micha∏ Seweryƒski,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego
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Grupa Zagranica

Grupa Zagranica skupia w swoich szeregach polskie organizacje pozarzà-
dowe podejmujàce ró˝norodne dzia∏ania na rzecz podmiotów
zagranicznych i we wspó∏pracy z nimi, niosàce pomoc rozwojowà i huma-
nitarnà oraz wspierajàce rozwój spo∏eczeƒstwa obywatelskiego 
i demokratyzacj´ spo∏eczeƒstw, na rzecz których, realizowane sà projekty.

Pragniemy oprzeç wspó∏prac´ mi´dzynarodowà na profesjonalnych stan-
dardach. W pracy naszej organizacji niezwykle istotne jest nawiàzywanie
kontaktów z administracjà publicznà, celem stworzenia w Polsce bardziej
sprzyjajàcych warunków do rozwoju dzia∏aƒ pomocowych. W roku 2006
mieliÊmy wiele okazji wywarcia realnego wp∏ywu na kszta∏t polskiej pomo-
cy zagranicznej, uczestniczàc w konsultowaniu projektów aktów legisla-
cyjnych. Od poczàtku swego istnienia Grupa bra∏a czynny udzia∏ w konsul-
towaniu dokumentów dotyczàcych kszta∏tu polskiej pomocy zagranicznej
oraz wyst´powa∏a z postulatami ustawowej regulacji tej sfery. W tym kon-
tekÊcie na uwag´ zas∏uguje efektywna wspó∏praca z Ministerstwem Spraw
Zagranicznych.

Innym wa˝nym zadaniem Grupy Zagranica jest kszta∏towanie standardów pracy organizacji pozarzàdowych – cel ten
realizowany jest zgodnie z za∏o˝eniami „Dobrej praktyki w pracy organizacji pozarzàdowych za granicà”, której syg-
natariuszami sà tak˝e organizacje niezrzeszone w Grupie.

Organizacje cz∏onkowskie Grupy zrealizowa∏y ∏àcznie w 2006 r. kilkaset projektów zwiàzanych z pomocà rozwojowà,
demokratyzacjà oraz edukacjà w kilkudziesi´ciu krajach, m.in. na Bia∏orusi, Ukrainie, w Mo∏dowie, Gruzji, krajach
Afryki i Bliskiego Wschodu. W ramach programów stypendialnych i sta˝owych, przygotowanych przez cz∏onków
Grupy, Polsk´ odwiedzi∏o kilka tysi´cy studentów, naukowców, dzia∏aczy spo∏ecznych i specjalistów z ca∏ego Êwiata.
Dzia∏alnoÊç polskich organizacji pozarzàdowych nabiera coraz wi´kszego znaczenia nie tylko dla zagranicznych
beneficjentów polskiej pomocy – wa˝ny jest równie˝ wp∏yw, jaki programy realizowane przez Trzeci Sektor wywierajà
na ÊwiadomoÊç spo∏ecznà naszych wspó∏obywateli. Cz´Êç dzia∏aƒ, dotyczàca przede wszystkim edukacji rozwojowej,
zosta∏a zrealizowana w Polsce – m. in. przygotowywany w wielu krajach co roku w listopadzie Tydzieƒ Edukacji
Globalnej, a tak˝e wiele zaj´ç edukacyjnych w szko∏ach i na uczelniach, liczne konferencje i seminaria, odbywajàce
si´ w ciàgu ca∏ego roku.

Cz∏onkostwo Grupy Zagranica w sieci CONCORD oraz bliska wspó∏praca z projektami TRIALOG, DEEEP1 i kilkoma
innymi mi´dzynarodowymi sieciami zapewniajà zrzeszonym organizacjom dost´p do informacji i instrumentów, 
w tym tak˝e mechanizmów finansowych, oferowanych w dziedzinie pomocy rozwojowej przez struktury Unii
Europejskiej. Z czasem zwi´kszaç si´ b´dà nasze mo˝liwoÊci wp∏ywania równie˝ na europejskà polityk´ rozwojowà 
i kszta∏t pomocy udzielanej przez UE.

Z roku na rok polska pomoc dociera do coraz wi´kszej liczby beneficjentów, zwi´ksza si´ jej rozmiar i dostarczana
jest coraz bardziej profesjonalnie. Z pewnoÊcià wraz z planowanym wzrostem bud˝etu polskiej pomocy rozwijaç si´
b´dzie nasze forum wspó∏pracy, przy czym wzrost liczby organizacji cz∏onkowskich Grupy Zagranica oznaczaç b´dzie
zwi´kszanie si´ potencja∏u polskiej pomocy zagranicznej nie tylko pod wzgl´dem iloÊciowym, lecz tak˝e jakoÊciowym.
Dobre nadzieje na przysz∏oÊç budzi stopieƒ zaawansowania prac nad projektem Ustawy o pomocy zagranicznej, 
a tak˝e rosnàcy autorytet i aktywnoÊç Êrodowiska pozarzàdowego w kszta∏towaniu polityki pomocowej w Polsce.

Grupa Zagranica
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1 WyjaÊnienie skrótów i poj´ç znajduje si´ w s∏owniczku raportu.

Grupa Zagranica dzia∏a od
2000 r.; jest to zarejestro-
wana w formie zwiàzku sto-
warzyszeƒ koalicja polskich
organizacji pozarzàdowych,
które realizujà mi´dzynaro-
dowe projekty pomocowe. 
Grupa liczy obecnie 46
cz∏onków (ich aktualna lista
wraz z danymi adresowymi 
i opisami dzia∏alnoÊci 
dost´pna jest na stronie
www.zagranica.org.pl).
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Komisja Episkopatu Polski ds. Misji

Nauczanie spo∏eczne KoÊcio∏a katolickiego opiera si´ na idei solidaryzmu spo∏ecznego, nak∏adajàcej obowiàzek tros-
ki o los bliêniego i aktywnego dzia∏ania na rzecz ubogich, w skali nie tylko ma∏ych lokalnych spo∏ecznoÊci, lecz tak˝e
paƒstw i wspólnoty mi´dzynarodowej. Najbardziej rozpowszechnionà formà zaanga˝owania KoÊcio∏a w pomoc roz-
wojowà jest sta∏a obecnoÊç misjonarzy w najubo˝szych rejonach Êwiata oraz systematyczna, codzienna pomoc Êwiad-
czona ludziom, wÊród których misjonarze pracujà.

W ramach realizacji swoich celów Komisja Episkopatu Polski ds. Misji pode-
jmuje dzia∏ania wspierajàce misjonarzy w ich dzia∏alnoÊci, jak i ukierun-
kowane na pomoc ludziom, wÊród których oni pracujà. Ârodki pomocowe
przekazywane sà poprzez polskich misjonarzy w formie niewielkich projek-
tów, jako dofinansowanie ró˝nego rodzaju inicjatyw na placówkach
misyjnych. Edukacja, opieka medyczna i regularna pomoc charytatywna –
to g∏ówne obszary zaanga˝owania misjonarzy. Komisja zapewnia im
odpowiednie przygotowanie do pracy misyjnej w postaci rocznego kursu 
w Centrum Formacji Misyjnej.

Komisja nie ogranicza si´ w swojej dzia∏alnoÊci do gromadzenia i przekazy-
wania funduszy. Podejmuje ona szeroko zakrojone akcje informacyjne 
i edukacyjne, obejmujàce wszystkie grupy wiekowe w Polsce (dzieci,
m∏odzie˝ i doros∏ych). Akcje te majà na celu zwrócenie uwagi na potrzeby
najubo˝szych mieszkaƒców naszego globu i otwarcie na drugiego
cz∏owieka.

W ramach dzia∏alnoÊci edukacyjno-wychowawczej Komisji na uwag´
zas∏uguje ogólnopolski konkurs „Mój szkolny kolega z Misji”, majàcy
charakter programu edukacyjnego dla uczniów szkó∏ podstawowych i gim-
nazjalnych. Konkurs uwra˝liwia najm∏odsze pokolenie na problemy
drugiego cz∏owieka, otwiera na cz∏owieka o innym kolorze skóry i innym
sposobie myÊlenia, a tak˝e integruje Êrodowisko szkolne wokó∏ idei zrozu-
mienia i tolerancji oraz solidarnoÊci z bardziej potrzebujàcymi. Konkurs
cz´sto wychodzi poza mury szkolne i dzi´ki temu przyczynia si´ do integracji
ca∏ego Êrodowiska wioski czy miasta wokó∏ idei pomocy obywatelom krajów
rozwijajàcych si´. Do tej pory w szeÊciu edycjach konkursu wzi´∏o udzia∏
kilkanaÊcie tysi´cy dzieci ze szkó∏ podstawowych i gimnazjów. Podobne cele
na poziomie szkó∏ Êrednich ma, zainicjowana przez Komisj´ i Uniwersytet
Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego w Warszawie, Misyjna Olimpiada
ZnajomoÊci Afryki. Olimpiada zosta∏a wpisana przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej do oficjalnego rejestru olimpiad przedmiotowych.

Komisja z wielkim zainteresowaniem przyj´∏a spostrze˝enia zawarte 
w Milenijnych Celach Rozwoju oraz analizy i wnioski wypracowane przez
kolejne prezydencje Unii Europejskiej w 2005 oraz 2006 r. Z ˝alem jednak
nale˝y stwierdziç, ˝e du˝a cz´Êç tych spostrze˝eƒ pozostaje do dzisiaj martwà literà. Wiele postulatów nie zosta∏o zre-
alizowanych na skutek braku zainteresowania i braku systematycznej mi´dzynarodowej wspó∏pracy i koordynacji. 
W wielu wypadkach pierwsze trudnoÊci wynikajàce z braku rozeznania lokalnych warunków i mo˝liwoÊci powodujà
rezygnacj´ z d∏ugofalowych programów pomocowych na rzecz jednorazowej, doraênej pomocy, która jednak nie
rozwiàzuje problemu na d∏u˝szà met´.
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Komisja Episkopatu Polski 
ds. Misji jest instytucjà o zasi´-
gu ogólnopolskim dzia∏ajàcà 
w ramach struktury Konferencji
Episkopatu Polski. Jej dzia∏al-
noÊç opiera si´ na zasadach 
regulowanych Statutem
Konferencji Episkopatu Polski
oraz Ustawà o stosunku Paƒstwa
do KoÊcio∏a katolickiego 
w Rzeczpospolitej Polskiej 
z dnia 17 maja 1989 r.
Zasadniczym celem Komisji
Episkopatu Polski ds. Misji jest
budzenie i rozwój ÊwiadomoÊci
oraz gorliwoÊci misyjnej wÊród
wszystkich katolików polskich, 
a tak˝e popieranie wszelkich 
polskich inicjatyw podejmowa-
nych przez KoÊció∏ w Polsce 
na rzecz misji, oraz ich 
koordynowanie. Komisja nie
wyr´cza i nie przejmuje ró˝nych
form aktywnoÊci lokalnych 
instytucji misyjnych w Polsce,
lecz stara si´ aktywizowaç 
i koordynowaç tego rodzaju 
inicjatywy.



Komisja Episkopatu Polski ds. Misji wspó∏pracuje ze wszystkimi organizacjami i ludêmi dobrej woli zaanga˝owanymi
w pomoc dla krajów rozwijajàcych si´. Dzi´ki strukturom misyjnym, stanowiàcym integralnà cz´Êç struktur
paƒstwowych i spo∏ecznych w krajach misyjnych, oraz bardzo dobrej znajomoÊci potrzeb i mo˝liwoÊci spo∏ecznoÊci
lokalnych, Komisja ma mo˝liwoÊç bezpoÊredniego dotarcia do potrzebujàcych pomocy, bez koniecznoÊci budowania
nowych struktur. ZnajomoÊç miejscowych realiów, kultury i j´zyka oraz sta∏e przebywanie wÊród najbiedniejszych
pomaga misjonarzom bardziej efektywnie wykorzystaç pomoc. Dobre relacje z przedstawicielami lokalnych w∏adz
oraz autorytet misjonarzy pozwalajà na sprawne przekazanie Êrodków i innego rodzaju pomocy. Sta∏a praca na rzecz
edukacji pozostajàcych pod opiekà misjonarzy mieszkaƒców krajów misyjnych mo˝e stanowiç podstaw´
wprowadzenia w ˝ycie programów informacyjno-edukacyjnych.

Systematyczna pomoc materialna dla polskich misjonarzy na terenach misyjnych zosta∏a zapoczàtkowana przez
Komisj´ Episkopatu Polski ds. Misji w roku 2001. Pomoc materialna ze strony Komisji Episkopatu Polski ds. Misji
osiàgn´∏a prawie 3 mln PLN rocznie. Oprócz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji tak˝e inne (zakonne i diecezjalne)
instytucje anga˝ujà si´ w pomoc materialnà na rzecz mieszkaƒców krajów misyjnych. Nie posiadamy zebranych
danych na ten temat, ale nale˝y przyjàç, ˝e sum´ t´ trzeba by pomno˝yç kilkakrotnie, by otrzymaç ca∏oÊciowy obraz
pomocy, która p∏ynie poprzez instytucje koÊcielne z Polski do krajów rozwijajàcych si´. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e wszystkie
te Êrodki pochodzà z ofiar wiernych KoÊcio∏a polskiego. Organizacja pomocy jest z roku na rok usprawniana.

KoÊció∏ dostosowuje swoje instytucje do standardów umo˝liwiajàcych wspó∏prac´ tak z inicjatywami rzàdowymi, jak
i z organizacjami pozarzàdowymi. Temu celowi s∏u˝y m.in. powo∏ane do ˝ycia w 2006 r. Dzie∏o Pomocy „Ad Gentes”.
Dobre doÊwiadczenie wspó∏pracy Dzie∏a Pomocy „Ad Gentes” z Ministerstwem Spraw Zagranicznych zaowocowa∏o
w 2007 r. podpisaniem oficjalnej deklaracji wspó∏pracy.

Nale˝y wyraziç nadziej´, ˝e coraz lepsza i ÊciÊlejsza wspó∏praca wszystkich instytucji i organizacji – rzàdowych 
i pozarzàdowych, koÊcielnych i Êwieckich – na szczeblu krajowym oraz na arenie mi´dzynarodowej przyczyni si´ 
do zwi´kszenia zaanga˝owania na rzecz likwidacji ubóstwa, niesprawiedliwoÊci i nierównoÊci na Êwiecie.

Ks. Biskup Wiktor Skworc,
Przewodniczàcy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji
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Fundusz Ma∏ych Grantów,
Ambasada RP w Dakarze,

Senegal 2006 r.



Departament Wspó∏pracy Rozwojowej MSZ

Raport o polskiej wspó∏pracy na rzecz rozwoju w roku 2006 zosta∏ opracowany przez zespó∏ Departamentu
Wspó∏pracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych na podstawie danych finansowych otrzymanych z innych
ministerstw i Komisji Europejskiej oraz obliczeƒ w∏asnych zwiàzanych z wdra˝aniem programu polskiej pomocy, 
monitoringu przedsi´wzi´ç pomocowych wspó∏finansowanych z programu oraz relacji organizacji je realizujàcych.

Autorzy starali si´ nadaç raportowi przejrzystà formu∏´, która powinna byç u˝yteczna dla pracowników instytucji
paƒstwowych i mi´dzynarodowych oraz organizacji pozarzàdowych aktywnych w dziedzinie wspó∏pracy rozwojowej,
jak równie˝ dla dziennikarzy i szerokiej opinii publicznej.

Oprócz danych liczbowych, obrazujàcych skal´ oraz geograficzne i sektorowe kierunki polskiej dzia∏alnoÊci pomo-
cowej, w raporcie znajdà Paƒstwo informacje o sposobie organizacji systemu polskiej pomocy i szerokim gronie 
partnerów wspó∏pracujàcych z Ministerstwem Spraw Zagranicznych przy definiowaniu za∏o˝eƒ i wdra˝aniu polskiej
polityki pomocowej.

Najwa˝niejsze dane liczbowe o Oficjalnej Pomocy Rozwojowej udzielonej przez Polsk´ w 2006 r., wraz z krótkim
opisem przeznaczenia Êrodków, mo˝na znaleêç w rozdziale drugim raportu. Bardziej szczegó∏owe dane o alokacji
Êrodków sà przedstawione w podrozdzia∏ach tematycznych i aneksach. O mi´dzynarodowych uwarunkowaniach, 
w jakich rozwija si´ polska polityka pomocowa, mówià rozdzia∏y trzeci i czwarty. Do opisu kierunków dzia∏alnoÊci
pomocowej Polski wprowadza rozdzia∏ piàty. Organizacj´ rozwijanego od roku 2004 systemu polskiej pomocy 
i sposoby wspó∏pracy z partnerami przybli˝y Paƒstwu rozdzia∏ szósty, a post´py w rozbudowie programu – rozdzia∏
siódmy.

W rozdziale ósmym znajdà Paƒstwo informacje o ró˝nych formach pomocy udzielonej przez Polsk´ w 2006 r., a tak˝e
o inicjatywach skierowanych do polskiego spo∏eczeƒstwa w celu przybli˝enia tego przybierajàcego na znaczeniu
wymiaru aktywnoÊci mi´dzynarodowej naszego kraju. W szczególnoÊci polecamy Paƒstwa uwadze cz´Êç dziewiàtà
raportu, w której znajdujà si´ ilustrowane zdj´ciami opisy przyk∏adowych projektów pomocowych zrealizowanych 
na rzecz poszczególnych krajów i regionów Êwiata.

Wszystkie wykorzystane w raporcie zdj´cia pochodzà z projektów wspó∏finansowanych z programu polskiej pomocy
w 2006 r. Pragn´ goràco podzi´kowaç organizacjom partnerskim zaanga˝owanym w realizacj´ programu polskiej
pomocy za udost´pnienie dokumentacji fotograficznej oraz przekazanie relacji z projektów – dzi´ki nim treÊç rapor-
tu sta∏a si´ bogatsza i lepiej obrazuje dzia∏ania podejmowane przez Polsk´ na rzecz krajów rozwijajàcych si´ i prze-
chodzàcych transformacj´ spo∏eczno-gospodarczà. W szczególnoÊci pragn´ podzi´kowaç pracownikom i wspó∏pra-
cownikom Departamentu za zaanga˝owanie, kreatywnoÊç i poÊwi´cenie daleko wykraczajàce poza rutynowe 
obowiàzki urz´dnika.

Zapraszamy do cz´stego odwiedzania portalu www.polskapomoc.gov.pl oraz zarejestrowania si´ w sekcji sta∏ych
u˝ytkowników.

Jerzy Pomianowski,
Dyrektor Departamentu

Wspó∏pracy Rozwojowej MSZ
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Polska, dzi´ki post´pom w transformacji politycznej 
i gospodarczej, od kilku lat pe∏ni nowà funkcj´ na arenie
mi´dzynarodowej – jest dawcà pomocy dla innych krajów.
Systematycznie roÊnie zaanga˝owanie Polski w mi´dzynaro-
dowà wspó∏prac´ na rzecz rozwoju oraz we wspieranie kra-
jów w okresie transformacji spo∏eczno-gospodarczej.

Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ODA) Polski w 2006 r.
wynios∏a 922,2 mln PLN (297,2 mln USD), czyli
równowartoÊç 0,09% wytworzonego PKB. W 2005 r. wspar-
cie udzielone przez Polsk´ krajom znajdujàcym si´ na liÊcie
biorców pomocy rozwojowej Komitetu Pomocy Rozwojowej
OECD2 wynios∏o 663,1 mln PLN (205 mln USD), czyli
niespe∏na 0,07% PKB. Oznacza to, ˝e w 2006 r. Oficjalna
Pomoc Rozwojowa Polski wzros∏a o oko∏o 40% w stosunku
do roku poprzedniego.

Polska pomoc zagraniczna udzielana jest jako pomoc
dwustronna oraz wielostronna. W 2006 r. na pomoc
wielostronnà przeznaczono 551,7 mln PLN, a na pomoc
dwustronnà – 370,4 mln PLN. W porównaniu z rokiem
ubieg∏ym udzia∏ pomocy wielostronnej w ∏àcznej Oficjalnej
Pomocy Rozwojowej zmniejszy∏ si´ z 77% do 60%.

W 2006 r. najwi´ksza cz´Êç Êrodków w ramach pomocy
wielostronnej – 503,3 mln PLN (162,2 mln USD) – zosta∏a
przekazana do bud˝etu pomocowego Unii Europejskiej.
Pozosta∏à cz´Êç pomocy wielostronnej stanowi∏y sk∏adki 
i wp∏aty dobrowolne na rzecz instytucji Systemu Narodów
Zjednoczonych (23,8 mln PLN), Grupy Banku Âwiatowego
(20,7 mln PLN) oraz innych funduszy i programów.

Trzy g∏ówne instytucje rzàdowe zaanga˝owane 
w udzielanie pomocy zagranicznej to Ministerstwo Spraw
Zagranicznych (koordynuje dzia∏ania pomocowe Polski 
i udziela pomocy w formie projektów), Ministerstwo
Finansów (udziela pomocy finansowej oraz przekazuje
wp∏aty do mi´dzynarodowych instytucji finansowych) oraz
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego (udziela pomo-
cy w formie stypendiów i sta˝y).
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2. Polska pomoc w 2006 r. – podsumowanie

Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ang. Official
Development Assistance, ODA) – darowizny 
i po˝yczki przekazywane krajom rozwijajàcym si´,
wyszczególnionym na liÊcie biorców pomocy rozwo-
jowej Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD, przez
oficjalne instytucje rzàdowe paƒstw-dawców, majàce
na celu wsparcie rozwoju gospodarczego i dobroby-
tu w tych krajach. Po˝yczki sà traktowane jako
Oficjalna Pomoc Rozwojowa tylko wtedy, gdy zawie-
rajà element darowizny w wysokoÊci co najmniej
25% wartoÊci pomocy. Z ODA wy∏àczone sà daro-
wizny i po˝yczki przeznaczone na cele militarne 
oraz p∏atnoÊci transferowe do osób prywatnych 
(np. emerytury, odszkodowania).

2 Lista biorców Oficjalnej Pomocy Rozwojowej Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD znajduje si´ w aneksie 4.

Pozosta∏a pomoc dwustronna Polski w 2006 r.

Pomoc wielostronna Polski w 2006 r.

èród∏o: Opracowanie w∏asne MSZ

èród∏o: Opracowanie w∏asne MSZ

èród∏o: Opracowanie w∏asne MSZ

Dwustronna pomoc finansowa Polski w 2006 r.
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3 Wspó∏praca Polski z Federacjà Rosyjskà (ogólna wartoÊç projektów – 2,05 mln PLN) nie zosta∏a wyszczególniona 
w statystykach ODA, poniewa˝, zgodnie z wytycznymi Komitetu Pomocy Rozwojowej DAC/OECD, nie jest 
kwalifikowana jako Oficjalna Pomoc Rozwojowa.
4 Zestawienie wszystkich konkursów znajduje si´ w aneksie 3.

WÊród dziesi´ciu najwi´kszych biorców dwustronnej ODA w 2006 r. znajdujà si´: Angola, Ukraina, Bia∏oruÊ,
Uzbekistan, Kazachstan, Czarnogóra, Mo∏dowa, Indonezja, Afganistan, Gruzja3. Wysoka pozycja Angoli 
i Uzbekistanu wynika z udzielonej im pomocy finansowej (umorzenie d∏ugu w wysokoÊci 285,1 mln PLN w przypad-
ku Angoli oraz wyp∏ata transzy kredytu na rzecz Uzbekistanu), natomiast Kazachstanu – ze Êwiadczonej na jego rzecz
pomocy stypendialnej w wysokoÊci ponad 2,7 mln PLN. Indonezja otrzyma∏a pomoc humanitarnà w wysokoÊci 
1,1 mln PLN.

Ârodki pomocowe administrowane przez MSZ pochodzà z rezerwy celowej bud˝etu paƒstwa. W 2006 r. rezerwa
opiewa∏a na kwot´ 85 mln PLN, czyli pi´ciokrotnie wy˝szà ni˝ rok wczeÊniej, i zosta∏a w wi´kszoÊci przeznaczona 
na pomoc w formie projektowej.

W ramach wspó∏pracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarzàdowymi, organami administracji
rzàdowej oraz jednostkami samorzàdu terytorialnego zrealizowano 229 projektów pomocowych (spoÊród 475
nades∏anych wniosków projektowych), przede wszystkim na rzecz krajów priorytetowych (Ukrainy, Bia∏orusi, Mo∏dowy,
Afganistanu, Autonomii Palestyƒskiej, Angoli, Iraku oraz Gruzji). Bardzo du˝a liczba wniosków projektowych
zg∏aszanych przez partnerów polskiej pomocy zagranicznej Êwiadczy o rosnàcym zainteresowaniu dzia∏alnoÊcià
pomocowà wÊród polskich podmiotów pozarzàdowych, rzàdowych i samorzàdowych.

Polskie organizacje pozarzàdowe zrealizowa∏y 176 projektów na ∏àcznà kwot´ 29 mln PLN, w tym najwi´cej 
w ramach konkursu „Pomoc zagraniczna 2006” (113 projektów), konkursu „Edukacja Rozwojowa 2006” (30 pro-
jektów), Polsko-Kanadyjskiej Wspó∏pracy Rozwojowej (20 projektów) oraz w konkursie „Inicjatywy medialne i inter-
netowe na Bia∏orusi” (9 projektów). Organy administracji rzàdowej zrealizowa∏y 44 projekty na ∏àcznà kwot´ 
14,8 mln PLN, natomiast jednostki samorzàdowe, które w 2006 r. po raz pierwszy uzyska∏y mo˝liwoÊç realizacji 
projektów w ramach programu polskiej pomocy, zrealizowa∏y 9 projektów na ∏àcznà kwot´ 882 tys. PLN4.

Godna uwagi jest aktywizacja polskich placówek zagranicznych, które ze Êrodków Funduszu Ma∏ych Grantów 
w 2006 r. zrealizowa∏y 131 niewielkich projektów pomocowych na ∏àcznà kwot´ 5,2 mln PLN. W wiele z nich zaan-
ga˝owani byli polscy misjonarze prowadzàcy dzia∏alnoÊç spo∏ecznà w krajach rozwijajàcych si´, g∏ównie w Afryce.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekaza∏o równie˝ 3,2 mln PLN na dzia∏ania humanitarne. Ârodki te zosta∏y
przeznaczone na pomoc ofiarom trz´sienia ziemi w prowincji Yogyakarta w Indonezji, odbudow´ powojennà Libanu
oraz wp∏aty do wyspecjalizowanych funduszy wielostronnych – Centralnego Funduszu Sytuacji Kryzysowych (CERF)
oraz Programu Zwalczania Ptasiej Grypy w ramach Âwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Du˝a cz´Êç Êrodków zosta∏a przekazana na realizacj´ projektów w zakresie wsparcia demokracji i rozwoju
spo∏eczeƒstwa obywatelskiego, takich jak Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego (4,8 mln PLN),
dzia∏ania przygotowawcze do uruchomienia TV Bia∏oruÊ (400 tys. PLN) oraz Projekt S.E.N.S.E. (ang. Strategic
Economic Needs and Security Exercise), polegajàcy na szkoleniu urz´dników s∏u˝by publicznej w oparciu o kompu-
terowà symulacj´ funkcjonowania paƒstwa z gospodarkà rynkowà (3 mln PLN).

Aby zwi´kszyç wiedz´ polskiego spo∏eczeƒstwa o problemach rozwoju na Êwiecie i pomocy rozwojowej, w 2006 r.
MSZ wspar∏o finansowo inicjatywy organizacji obywatelskich i instytucji edukacyjnych zwiàzane z tymi zagadnienia-
mi, m.in. w ramach konkursu dla organizacji pozarzàdowych „Edukacja Rozwojowa 2006” – na kwot´ 500 tys. PLN.
Ministerstwo sfinansowa∏o tak˝e interaktywnà objazdowà wystaw´ o Milenijnych Celach Rozwoju (dotacja 
w wysokoÊci 160 tys. PLN).
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Z rezerwy celowej bud˝etu paƒstwa sfinansowano tak˝e, na ∏àcznà kwot´ 2,2 mln PLN, 11 projektów w ramach
wspó∏pracy z Federacjà Rosyjskà.
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Najwi´ksi biorcy dwustronnej pomocy zagranicznej w formie projektowej w 2006 r. 

èród∏o: Opracowanie w∏asne MSZ

Oficjalna Pomoc Rozwojowa Polski w roku 2005 i 2006

èród∏o: Opracowanie w∏asne MSZ
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Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Projekt: Razem do Europy - wymiany szkolne pomi´dzy Polskà

i Ukrainà, Ukraina 2006 r.

Salezjaƒski Wolontariat Misyjny – M∏odzi Âwiatu
Projekt: Centrum edukacyjne w Nkhotakota,
Malawi 2006 r.
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KANA¸Y PRZEP¸YWÓW ODA POLSKI 
I WIELKOÂå ÂRODKÓW POMOCOWYCH
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* W 2006 r.: Ministerstwo Spraw Wewn´trznych i Administracji, Urzàd Komitetu Integracji Europejskiej,, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo∏ecznej,
Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Transportu, Kancelaria Sejmu, Ministerstwo Budownictwa, Ministerstwo Ârodowiska, Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Ubóstwo stanowi wyzwanie dla wspó∏czesnego Êwiata. Prawie po∏owa mieszkaƒców globu, czyli oko∏o 2,8 miliarda
ludzi, ˝yje za nie wi´cej ni˝ dwa dolary dziennie. Ponad 1 miliard z tych osób dotkni´ty jest skrajnym ubóstwem, 
co oznacza, ˝e muszà one prze˝yç za mniej ni˝ jednego dolara dziennie. W wielu krajach (w wi´kszoÊci po∏o˝onych
w Afryce Subsaharyjskiej) odsetek ludnoÊci ˝yjàcej poni˝ej progu ubóstwa wcià˝ wzrasta.

Dyskusja wokó∏ przyczyn rosnàcych dysproporcji w poziomie dochodów i jakoÊci ˝ycia na Êwiecie oraz sposobów na
zaradzenie negatywnym zjawiskom wesz∏a w ostatnich latach w nowà faz´. Najtrafniej do owej kwestii ustosunkowa∏
si´ Komitet Noblowski, który, uzasadniajàc przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla w roku 2006 Muhammadowi
Yunusowi, stwierdzi∏, ˝e „nie b´dzie mo˝na osiàgnàç trwa∏ego pokoju, dopóki du˝e grupy ludnoÊci nie znajdà
sposobu na wydostanie si´ z n´dzy”.

Post´p w walce z ubóstwem na Êwiecie mierzy si´ wskaênikami wyznaczonymi w 2000 r. przez spo∏ecznoÊç mi´dzy-
narodowà – Milenijnymi Celami Rozwoju. Jednym z celów jest zmniejszenie do 2015 r. o po∏ow´ liczby ludzi ˝yjàcych
w skrajnym ubóstwie. Wed∏ug szacunków z 1990 r. do grupy tej nale˝a∏o a˝ 1,25 miliarda osób (28% ludnoÊci
Êwiata). W 2004 r. zanotowano spadek tej liczby do 980 milionów (19% globalnej populacji), jednak w niektórych
regionach, zw∏aszcza w Azji Zachodniej, skala ubóstwa wzros∏a.

Istotnym problemem wynikajàcym z ubóstwa jest niedo˝ywienie. W 2003 r. z powodu chronicznego niedo˝ywienia
cierpia∏o oko∏o 824 milionów osób. Mimo i˝ najbardziej dotkni´te tym problemem regiony Êwiata, Afryka
Subsaharyjska i Azja Po∏udniowa, poczyni∏y w walce z nim pewne post´py, to rzeczywista liczba osób g∏odujàcych
uleg∏a w ostatnich latach zwi´kszeniu. Regionem, w którym nastàpi∏o wyraêne pogorszenie sytuacji, jest Azja
Wschodnia, gdzie po okresie spadku liczby osób niedo˝ywionych (w latach 90.) nastàpi∏ jej ponowny wzrost.

Jednym z Milenijnych Celów Rozwoju jest wzmo˝enie wysi∏ków w walce z HIV/AIDS, malarià i innymi chorobami
zakaênymi zbierajàcymi najwi´ksze ˝niwo w krajach Afryki Subsaharyjskiej i zagra˝ajàcymi innym regionom Êwiata.
Na ca∏ym Êwiecie ponad 40 mln ludzi ˝yje z HIV/AIDS. Codziennie przybywa oko∏o 14 tysi´cy zara˝onych HIV. W skali
globalnej wiele krajów rozwijajàcych si´ skutecznie przeciwdzia∏a rozprzestrzenianiu si´ wirusa HIV (dobrym
przyk∏adem s∏u˝à Brazylia, Senegal, Tajlandia czy Uganda), jednak nie brakuje paƒstw, w których te dzia∏ania nie
przynoszà po˝àdanych rezultatów. SpoÊród osób zaka˝onych HIV w krajach rozwijajàcych si´ jedynie znikoma cz´Êç
ma za sobà kuracj´ opartà na lekach antyretrowirusowych. Szacuje si´, ˝e do 95% zaka˝eƒ wirusem HIV dochodzi
w krajach rozwijajàcych si´. Obecnie najwi´kszy wzrost zaka˝eƒ HIV notowany jest na terenie by∏ego ZSRR, w tym
w krajach Europy Wschodniej i Kaukazu.

3. Rozwój na Êwiecie

Odsetek odób niedo˝ywionych na Êwiecie w 2006 r. 

*Kraje azjatyckie Wspólnoty Niepodleg∏ych Paƒstw (WNP): Armenia, Azerbejd˝an, Gruzja,
Kazachstan, Kirgistan, Tad˝ykistan, Turkmenistan, Uzbekistan.
èród∏o: Raport z realizacji Milenijnych Celów Rozwoju (ang. Millennium Development Goals
Report 2007).
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Wzrost gospodarczy i post´p spo∏eczny danego kraju w du˝ym stopniu zale˝à od tego, czy jego system edukacji jest
w stanie sprostaç wyzwaniom takim jak analfabetyzm lub brak wykszta∏conej si∏y roboczej. Jeden z Milenijnych Celów
Rozwoju to zapewnienie równego dost´pu do szkolnictwa zarówno dla dziewczàt, jak i ch∏opców. W skali globalnej
20% dziewczynek w wieku szkolnym nie ucz´szcza do szko∏y na szczeblu podstawowym. W przypadku ch∏opców ów
odsetek wynosi ponad 16%. NierównoÊç p∏ci w dost´pie do edukacji jest szczególnie widoczna w Afryce
Subsaharyjskiej i Azji Po∏udniowej, gdzie mieszka prawie 80% Êwiatowej populacji dzieci nieucz´szczajàcych 
do szko∏y.

Deklaracja Milenijna NZ mówi te˝ o obni˝eniu o po∏ow´ liczby ludnoÊci pozbawionej dost´pu do wody pitnej 
i podstawowych warunków sanitarnych. W 1990 r. jedynie 35% gospodarstw domowych na Êwiecie mog∏o korzystaç
z podstawowych udogodnieƒ sanitarnych. W 2004 r. ów odsetek wzrós∏ do 50%, jednak poprawa nie nast´puje 
w zadowalajàcym tempie.

LudnoÊç z HIV/AIDS (w mln)

èród∏o: Raport z realizacji Milenijnych Celów Rozwoju (ang. Millennium Development Goals
Report 2007).

Odsetek dzieci nieucz´szczajàcych do szko∏y podstawowej

èród∏o: Raport z realizacji Milenijnych Celów Rozwoju (ang. Millennium Development Goals
Report 2007).
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W dobie globalizacji wspólnota mi´dzynarodowa czuje si´ odpowiedzialna za stale rosnàcà przepaÊç mi´dzy bogatà
Pó∏nocà a biednym Po∏udniem. Kres ubóstwu mo˝na po∏o˝yç jedynie poprzez zapewnienie we wszystkich krajach
trwa∏ego i zrównowa˝onego rozwoju wspólnym wysi∏kiem rzàdów (na forum organizacji mi´dzynarodowych o zasi´gu
globalnym i regionalnym) oraz spo∏eczeƒstw (poprzez organizacje pozarzàdowe i ruchy spo∏eczne). Dotyczy tego
ostatni z Milenijnych Celów Rozwoju, którego istotà jest zawarcie globalnego partnerstwa na rzecz rozwoju.

Odsetek osób ˝yjàcych w ulepszonych warunkach sanitarnych

èród∏o: Raport z realizacji Milenijnych Celów Rozwoju (ang. Millennium Development Goals
Report 2007).

Stowarzyszenie Wspierania Dzia∏alnoÊci Szko∏y Podstawowej
w ¸aƒcuchowie 
Projekt: Ciekawsza Nauka – ¸atwiejszy Start, 
Ukraina 2006 r.

Fundusz Ma∏ych Grantów,
Ambasada RP w Dakarze,

Senegal 2006 r.
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Mi´dzynarodowa wspó∏praca rozwojowa ma s∏u˝yç zmniejszeniu powa˝nych dysproporcji w poziomie i jakoÊci ˝ycia
obywateli krajów rozwini´tych i rozwijajàcych si´ krajów Afryki, Azji, Ameryki ¸aciƒskiej oraz Europy Wschodniej. 
Z oczywistych przyczyn g∏ównymi animatorami tej wspó∏pracy i dawcami pomocy sà kraje rozwini´te. Od kilku lat do
grona donatorów nale˝y tak˝e Polska. W 2006 r. wielkoÊç Oficjalnej Pomocy Rozwojowej Polski osiàgn´∏a 0,09%
PKB, podczas gdy w roku 2005 by∏o to nieca∏e 0,07 % PKB. Polska jest zatem coraz bardziej znaczàcym dawcà
mi´dzynarodowego wsparcia.

Polska, podobnie jak ca∏a spo∏ecznoÊç mi´dzynarodowa, w coraz wi´kszym stopniu poddana jest procesowi global-
izacji, ale jednoczeÊnie – jako cz∏onek Unii Europejskiej, NATO i OECD, a tak˝e jako paƒstwo o szybkim tempie roz-
woju – ma coraz wi´ksze mo˝liwoÊci wp∏ywania na jej kszta∏t. Jednym z instrumentów kszta∏towania procesów glob-
alizacyjnych jest pomoc tym krajom i spo∏eczeƒstwom, które s∏abiej radzà sobie w dzisiejszym Êwiecie.

W skali globalnej polska wspó∏praca na rzecz rozwoju wpisuje si´ w ogólnoÊwiatowe dzia∏ania zmierzajàce 
do zmniejszenia ubóstwa, wspierania demokracji i rozwoju spo∏eczeƒstwa obywatelskiego oraz dobrego rzàdzenia
(ang. good governance). Rozszerzenie skali dzia∏aƒ Polski w dziedzinie pomocy zagranicznej poza tradycyjnie 
pojmowany wymiar rozwojowy – w tym przede wszystkim o dzia∏ania z zakresu promowania demokracji, praw
cz∏owieka, dobrego rzàdzenia, wspierania wolnych mediów i spo∏eczeƒstwa obywatelskiego – odzwierciedla coraz
powszechniej akceptowany konsensus mi´dzynarodowy. Zgodnie z tym konsensusem, d∏ugofalowy, zrównowa˝ony
rozwój krajów mniej zaawansowanych nie jest mo˝liwy bez znaczàcej poprawy funkcjonowania instytucji paƒstwa,
respektowania standardów demokratycznych czy poszanowania praw cz∏owieka. Równie˝ coraz wi´cej krajów rozwi-
jajàcych si´ podziela ten punkt widzenia.

W skali ponadregionalnej warto zwróciç uwag´ na coraz g∏´bsze zakorzenienie naszego kraju w strukturach Êwiata
zachodniego. Organizacje mi´dzynarodowe, do których przynale˝ymy od lat 90. ubieg∏ego wieku, podejmujà si´
szeregu inicjatyw w skali globalnej, zarówno w dziedzinie rozwoju, jak i np. pokoju i bezpieczeƒstwa. Dotyczy to np.
NATO, które w ostatnim okresie rozszerzy∏o zakres swego dzia∏ania o akcje o charakterze stabilizacyjnym w wielu
krajach rozwijajàcych si´, m.in. w Afganistanie. Zaanga˝owanie jednostek paƒstw NATO w szereg misji stabiliza-
cyjnych w paƒstwach s∏abych (ang. fragile states) implikuje koniecznoÊç umiej´tnego powiàzania ww. dzia∏aƒ 
z zapewnieniem miejscowej ludnoÊci godziwych warunków ˝ycia, dostarczeniem pomocy humanitarnej, 
a w niektórych przypadkach tak˝e z czasowym zastàpieniem nieefektywnie funkcjonujàcych struktur paƒstwa. Stàd
umiej´tne powiàzanie dzia∏aƒ stabilizacyjnych z dzia∏aniami prorozwojowymi, przy zachowaniu autonomii obu rodza-
jów wsparcia, stanowi jedno z najpowa˝niejszych wyzwaƒ dla spo∏ecznoÊci donatorów.

Organizacja Wspó∏pracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development,
OECD), do której Polska nale˝y ju˝ od 10 lat, koordynuje dzia∏ania swoich cz∏onków w dziedzinie pomocy rozwojowej.
W ostatnim okresie jednym z zasadniczych celów tej organizacji, nazywanej cz´sto klubem donatorów, jest wdra˝anie
zasad efektywnoÊci pomocy, uj´tych w Deklaracji Paryskiej nt. EfektywnoÊci Pomocy (ang. The Paris Declaration on
Aid Effectiveness), którà znaczna cz´Êç spo∏ecznoÊci mi´dzynarodowej, w tym Polska, przyj´∏a w marcu 2005 r. Istotà
dokumentu jest podkreÊlenie koniecznoÊci respektowania potrzeb i priorytetów pomocowych krajów rozwijajàcych
si´, dostosowanie do nich dzia∏aƒ pomocowych, harmonizacja procedur pomi´dzy donatorami, a tak˝e po∏o˝enie
nacisku na konkretne rezultaty dzia∏aƒ podj´tych w ramach pomocy rozwojowej. Mo˝na w du˝ym uproszczeniu
stwierdziç, ˝e o ile Milenijne Cele Rozwoju okreÊli∏y, 
co nale˝y wykonaç w dziedzinie walki z ubóstwem 
na Êwiecie, o tyle Deklaracja Paryska wskazuje, w jaki
sposób nale˝y to uczyniç.

Nale˝y pami´taç, ˝e przez wiele lat pomoc krajów
rozwini´tych dla krajów rozwijajàcych si´ by∏a przed-
miotem krytyki. Krytyka ta opiera∏a si´ przede wszys-
tkim na argumencie, ˝e nie wsz´dzie uda∏o si´
wskazaç ewidentne przyk∏ady pozytywnego wp∏ywu
pomocy na rozwój krajów biedniejszych, wiele nato-
miast by∏o przyk∏adów marnotrawstwa Êrodków pomo-
cowych oraz ich wykorzystywania na cele inne ni˝ roz-
wojowe (np. dozbrajanie w okresie zimnej wojny przez
wielkie mocarstwa ich sojuszników w Trzecim Âwiecie).
Zakoƒczenie zimnej wojny u∏atwi∏o wyciàgni´cie

4. Uwarunkowania mi´dzynarodowe polskiej
dzia∏alnoÊci pomocowej

Deklaracja Paryska nt. EfektywnoÊci Pomocy
– kluczowe zasady efektywnego przekazywania
pomocy:

respektowanie priorytetów i potrzeb krajów 
rozwijajàcych si´,
dostosowanie do tych potrzeb w∏asnych 
programów i projektów pomocowych,
harmonizacja procedur udzielania pomocy 
rozwojowej,
zwracanie wi´kszej uwagi na rezultaty dzia∏aƒ 
pomocowych,
ponoszenie wzajemnej odpowiedzialnoÊci za 
rezultaty dzia∏aƒ pomocowych.
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wniosków z pope∏nionych przez dawców b∏´dów. DziÊ
– jako wspólnota donatorów – wiemy ju˝, jak lepiej 
i efektywniej pomóc krajom najbiedniejszym, z kim
wspó∏pracowaç, w jaki sposób przekazywaç fundusze,
jak oceniaç projekty i programy. Wiedz´ t´ szybko
nale˝y wykorzystaç w praktyce, aby pozytywne rezul-
taty w krajach rozwijajàcych si´ by∏y widoczne.

W skali regionalnej polskie dzia∏ania w dziedzinie
wspó∏pracy rozwojowej i pomocy zagranicznej
uwarunkowane sà naszym cz∏onkostwem w Unii
Europejskiej. W chwili obecnej paƒstwa cz∏onkowskie
Unii Europejskiej dostarczajà ∏àcznie ponad po∏ow´

ca∏ej pomocy paƒstw rozwini´tych dla krajów rozwijajàcych si´, która w 2006 r. przekroczy∏a 100 mld USD. Unia
Europejska stanowi w coraz mniejszym stopniu „luênà federacj´” kilkudziesi´ciu narodowych programów pomo-
cowych i staje si´ instytucjà, która ma spójnà wizj´ niesienia pomocy krajom mniej rozwini´tym. Europejski
Konsensus ws. Rozwoju (ang. The European Consensus on Development), przyj´ty w grudniu 2005 r., wyposa˝y∏
Uni´ we wspólne cele, zasady i wartoÊci przyÊwiecajàce
przekazywaniu wsparcia rozwojowego. Oznacza to, ˝e o ile
wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie zachowujà swobod´
okreÊlania geograficznych i sektorowych priorytetów swoich
dzia∏aƒ pomocowych, o tyle wielkoÊç pomocy i sposób jej
przekazywania sà ju˝ poddane Êcis∏ej koordynacji ca∏ej
Wspólnoty. Dotyczy to nie tylko przewidywalnego wzrostu fun-
duszy na pomoc do 2010 i 2015 r., lecz tak˝e podejmowania
wspólnych dzia∏aƒ o charakterze pomocowym w krajach rozwi-
jajàcych si´. Postanowienia Europejskiego Konsensusu ws.
Rozwoju potwierdzajà te˝ pe∏ne zobowiàzanie Unii Europejskiej
do zwi´kszenia spójnoÊci polityki na rzecz rozwoju.

Zmiany zachodzàce w naszym bezpoÊrednim sàsiedztwie stwarzajà przes∏anki dla rozwijania programu polskiej
pomocy. Polityka pomocowa Polski jest w du˝ym stopniu uwarunkowana faktem, ˝e sàsiadujàce z nià kraje boryka-
jà si´ z wieloma problemami natury gospodarczej i spo∏eczno-politycznej. Najwi´kszym niepokojem napawa sytuac-
ja na Bia∏orusi, gdzie ∏amane sà podstawowe prawa cz∏owieka i standardy demokratyczne. Wyzwaniem jest te˝
zachodzàcy na Ukrainie proces transformacji, który wià˝e si´ z ogromnymi potrzebami w zakresie rozwoju gospo-

darczego, spo∏ecznego i reform insty-
tucjonalnych. Ba∏kany oraz Kaukaz
Po∏udniowy majà du˝y potencja∏ rozwo-
jowy, jednak jego pe∏ne wykorzystanie
wymaga zaanga˝owania i wspó∏pracy,
zw∏aszcza z krajami o podobnym charak-
terze przemian polityczno-gospodar-
czych.

Milenijne Cele Rozwoju

G∏ównym przes∏aniem Deklaracji
Milenijnej, przyj´tej przez paƒstwa
cz∏onkowskie Organizacji Narodów
Zjednoczonych w 2000 r., by∏o
sformu∏owanie Milenijnych Celów
Rozwoju, b´dàcych mi´dzynarodowym
zobowiàzaniem do zapewnienia poprawy
warunków ˝ycia du˝ej cz´Êci ludnoÊci
Êwiata. Realizacja Milenijnych Celów

„Zwalczanie ubóstwa nie jest jedynie obowiàzkiem
moralnym. Pomo˝e ono równie˝ w budowaniu
bardziej stabilnego, pokojowego, zamo˝nego 
i sprawiedliwego Êwiata, uwzgl´dniajàc wzajemne
zale˝noÊci pomi´dzy krajami bogatszymi a bied-
niejszymi. W takim Êwiecie nie pozwolilibyÊmy na
to, by z powodu biedy w ka˝dej godzinie umiera∏o
1200 dzieci”.
Fragment Deklaracji Paryskiej nt. EfektywnoÊci
Pomocy, marzec 2005 r.

„My, Przywódcy Paƒstw i Szefowie Rzàdów, (...) potwierdzamy, 
i˝ wspólne dla nas wartoÊci fundamentalne, takie jak wolnoÊç,
równoÊç, solidarnoÊç, tolerancja, poszanowanie dla wszystkich
praw cz∏owieka, ochrona Êrodowiska naturalnego oraz wspólna
odpowiedzialnoÊç, majà podstawowe znaczenie w stosunkach
mi´dzynarodowych... 
Potwierdzamy naszà determinacj´ w staraniach o wykorzenie-
nie ubóstwa oraz we wspieraniu trwa∏ego wzrostu gospodar-
czego, zrównowa˝onego rozwoju oraz globalnego dobrobytu. 
Stanowczo podkreÊlamy naszà determinacj´, by zapewniç 
terminowà i pe∏nà realizacj´ Milenijnych Celów Rozwoju. 
PodkreÊlamy potrzeb´ podj´cia w tym wzgl´dzie przez 
wszystkie strony pilnych dzia∏aƒ, w∏àczajàc w to przyj´cie 
bardziej ambitnych narodowych strategii rozwoju oraz
wzmo˝enie wysi∏ków na rzecz ich realizacji, wspartych
zwi´kszonà pomocà mi´dzynarodowà”.
Fragment Dokumentu Koƒcowego Âwiatowego Szczytu 2005, 
Nowy Jork, 14–16 wrzeÊnia 2005 r.

W zwiàzku z cz∏onkostwem w Unii Europejskiej
Polska przyj´∏a zobowiàzanie dotyczàce
jakoÊci oraz wielkoÊci pomocy rozwojowej:

do 2010 r. – wspó∏czynnik ODA do PKB 
powinien osiàgnàç 0,17 %,
do 2015 r. – wspó∏czynnik ODA do PKB 
powinien osiàgnàç 0,33%.

W 2006 r. wspó∏czynnik ODA do PKB
osiàgnà∏ 0,09%.
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Rozwoju przyczynia si´ m.in. do radykalnego zmniejszenia skrajnego ubóstwa i g∏odu (cel 1), zapewnienia powszech-
nego nauczania na poziomie podstawowym (cel 2), promowania równoÊci p∏ci oraz awansu spo∏ecznego kobiet 
(cel 3), ograniczenia umieralnoÊci dzieci (cel 4), poprawy opieki zdrowotnej nad matkami i dzieçmi (cel 5),
ograniczenia rozprzestrzeniania si´ chorób zakaênych, m.in. HIV/AIDS oraz malarii, (cel 6), poprawy jakoÊci ochrony
Êrodowiska naturalnego (cel 7), stworzenia globalnego partnerstwa na rzecz rozwoju (cel 8).

Polska dzia∏a na rzecz zrealizowania Milenijnych Celów Rozwoju przede wszystkim zwi´kszajàc Êrodki przeznaczone
na pomoc rozwojowà. Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpowszechnia∏o wiedz´ na temat tych celów finansujàc
w 2006 r. interaktywnà wystaw´ poÊwi´conà ich tematyce oraz zorganizowanie – przy wspó∏pracy z Programem
Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) i Instytutem Studiów Regionalnych i Globalnych Uniwersytetu
Warszawskiego – drugiej edycji konkursu na esej dla studentów pod has∏em „Milenijne Cele Rozwoju: czas pomóc
innym”.

SpójnoÊç polityki na rzecz rozwoju

Postulat zwi´kszenia spójnoÊci polityki na rzecz rozwoju (ang. Policy Coherence for Development, PCD) sta∏ si´ 
w ostatnich latach kluczowym celem polityki rozwojowej, zarówno w wymiarze mi´dzynarodowym, jak i krajowym.
SpójnoÊç, jako cel i polityka horyzontalna Unii Europejskiej, polega na dà˝eniu do tego, aby polityki pozapomocowe
(np. polityka handlowa lub Wspólna Polityka Rolna) co najmniej nie os∏abia∏y efektów pomocy rozwojowej, a w miar´
mo˝liwoÊci przyczynia∏y si´ do zwi´kszenia ca∏oÊciowego pozytywnego wp∏ywu na kraje rozwijajàce si´. Idea PCD
nawiàzuje do efektu synergii, która wynika z koordynacji poszczególnych polityk Unii Europejskiej, u∏atwiajàcej 
realizacj´ celów rozwojowych. ZgodnoÊç z kryterium spójnoÊci polityki na rzecz rozwoju powinna byç zagwaran-
towana na ka˝dym etapie procesu decyzyjnego i zarzàdzania pomocà, poczàwszy od programowania, poprzez
wdra˝anie, a˝ po ewaluacj´ podj´tych inicjatyw.

Udzia∏ Polski w polityce rozwojowej Unii Europejskiej

Polska coraz bardziej anga˝uje si´ w unijny system pomocy nie tylko finansowo, lecz tak˝e merytorycznie.
Przedstawiciele Polski biorà aktywny udzia∏ w debatach unijnych nt. wspó∏pracy na rzecz rozwoju, a w szczególnoÊci
harmonizacji i koordynacji unijnej polityki rozwojowej, tak by by∏a ona jak najbardziej skuteczna, wydajna i zgodna
z potrzebami odbiorców. Polska jest zaanga˝owana w proces wdra˝ania postanowieƒ Deklaracji Paryskiej 
nt. EfektywnoÊci Pomocy z marca 2005 r., dotyczàcej
przede wszystkim podzia∏u obowiàzków pomi´dzy
dawców i biorców oraz harmonizacji procedur pomo-
cowych, a tak˝e implementacji Europejskiego
Konsensusu ws. Rozwoju i Strategii UE dla Afryki.

Polska uczestniczy w mechanizmach decyzyjnych 
w ramach unijnej polityki rozwojowej, dzi´ki czemu
ma realny wp∏yw na sposób wydatkowania przeka-
zanej przez siebie kwoty do bud˝etu pomocowego
Unii Europejskiej. W 2006 r. przedstawiciele polskiego
MSZ byli zaanga˝owani w programowanie 10. edycji
Europejskiego Funduszu Rozwoju (ang. European
Development Fund, EDF) na lata 2008–2013,
którego donatorem w tej edycji po raz pierwszy b´dzie
Polska. Ponadto, wspó∏decydowali o alokacji unijnych
Êrodków pomocowych w ciàgu najbli˝szych siedmiu
lat poprzez udzia∏ w przygotowaniu rozporzàdzeƒ 
ws. ustanowienia instrumentów finansowych 
w ramach Nowej Perspektywy Finansowej UE na lata
2007–2013 – Instrumentu Wspó∏pracy Rozwojowej
(ang. Development Co-operation Instrument, DCI),
Europejskiego Instrumentu Promocji Demokracji 

Instrument Wspó∏pracy Rozwojowej – (ang.
Development Co-operation Instrument, DCI) – jest
podstawowym instrumentem finansowym na rzecz
wspó∏pracy rozwojowej w ramach Nowej Perspektywy
Finansowej na lata 2007–2013. Z jego Êrodków
finansowana jest polityka rozwojowa UE wobec 
krajów rozwijajàcych si´ oraz pomoc techniczna 
dla paƒstw znajdujàcych si´ w okresie transformacji.
Struktura DCI zak∏ada, ˝e dzia∏alnoÊç pomocowa UE
obejmuje programy geograficzne dotyczàce: Ameryki
¸aciƒskiej, Azji, Azji Ârodkowej, RPA i Bliskiego
Wschodu, uzupe∏nione przez programy tematyczne: 

rozwój spo∏eczny i ludzki, 
Êrodowisko i zrównowa˝one zarzàdzanie 
zasobami naturalnymi, 
organizacje pozarzàdowe i w∏adze lokalne 
w polityce rozwojowej, 
bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊciowe, 
migracje i azyl. 
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i Praw Cz∏owieka (ang. European Instrument for Democracy and Human Rights, EIDHR) oraz Europejskiego
Instrumentu Sàsiedztwa i Partnerstwa (ang. European Neighbourhood and Partnership Instrument, ENPI).

W 2006 r. zaanga˝owanie Polski w unijny system pomocy wyra˝a∏o si´ uczestnictwem w posiedzeniach instytucji
funkcjonujàcych w ramach Rady UE i Komisji Europejskiej. Nale˝à do nich m.in.:

Rada ds. Ogólnych i Stosunków Zewn´trznych (GAERC),
Grupa Rady ds. Wspó∏pracy na rzecz Rozwoju – CODEV,
Grupa Rady ds. krajów AKP,
komitety wspó∏pracujàce z Komisjà Europejskà, w tym: Komitet Pomocy Humanitarnej, Komitet Pomocy 
˚ywnoÊciowej, Komitet ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EDF), Komitet ds. Organizacji 
Pozarzàdowych, Komitet ds. Programu MEDA, Komitet ds. Programu TACIS, Komitet ds. CARDS, Komitet 
ds. Programu ALA,
nieformalne spotkania koordynacyjne donatorów na rzecz Bia∏orusi na marginesie TACIS.

Polska Akcja Humanitarna
Projekt: Polepszenie zaopatrzenia w wod´ palestyƒskich szkó∏ w Dystrykcie Betlejem, 
Autonomia Palestyƒska 2006 r.
Szko∏a Êrednia dla dziewczàt w Al Ubeidyeh nieopodal Betlejem.

Salezjaƒski Wolontariat Misyjny „M∏odzi Âwiatu”
Projekt: Centrum edukacyjne w Nakhotakota,

Malawi 2006 r.



Pomoc zagraniczna stanowi coraz wa˝niejszy instrument polityki zagranicznej Polski. W 2006 r. polska pomoc
zagraniczna obejmowa∏a dwa zasadnicze komponenty: klasycznie rozumiane wsparcie na rzecz rozwoju oraz
wspieranie demokracji i rozwoju spo∏eczeƒstwa obywatelskiego, zw∏aszcza w paƒstwach znajdujàcych si´ w okresie
transformacji ustrojowej. Wynika∏o to z przeÊwiadczenia, ˝e d∏ugofalowy, zrównowa˝ony rozwój nie jest mo˝liwy bez
sprawnie funkcjonujàcego systemu demokratycznego i aktywnego spo∏eczeƒstwa obywatelskiego.

Podobnie jak to ma miejsce w przypadku systemów
pomocowych innych krajów rozwini´tych, zasadniczym
celem polskiej pomocy by∏o i jest sprzyjanie
zrównowa˝onemu rozwojowi, w tym walce z ubóstwem,
a jednoczeÊnie umacnianie demokracji, troska 
o przestrzeganie praw cz∏owieka i swobód obywatels-
kich, wolnoÊci s∏owa, rzàdów prawa oraz sprawnego
funkcjonowania instytucji publicznych. Majàc ów cel 
na uwadze, polska pomoc w 2006 r. koncentrowa∏a si´
na reformie administracji publicznej na szczeblu 
centralnym, regionalnym i lokalnym (samorzàdowym),
na transformacji gospodarki, wspieraniu instytucji
demokratycznych, edukacji, ochronie zdrowia i po-
prawie warunków sanitarnych (dost´p do wody pitnej),

a tak˝e ochronie Êrodowiska naturalnego. W stosunku do krajów le˝àcych w bliskim sàsiedztwie Unii Europejskiej
osobnym celem polskiej pomocy rozwojowej by∏o dostosowywanie prawa i instytucji do wymogów cz∏onkostwa w UE.

Wi´kszoÊç dawców pomocy rozwojowej koncentruje swoje dzia∏ania na
okreÊlonych krajach priorytetowych. Ograniczenie wsparcia do wybranych
krajów pozwala na lepsze wykorzystanie „przewag komparatywnych”
danego kraju rozwini´tego w stosunku do pozosta∏ych donatorów oraz na
osiàgni´cie wi´kszego wp∏ywu na sytuacj´ w kraju-biorcy (kraju partner-
skim) i na jego rozwój.

Do 2005 r. bud˝et polskiej pomocy rozwojowej, w tym zw∏aszcza Êrodki
finansowe b´dàce w dyspozycji MSZ, by∏ stosunkowo skromny. Nie pozwala∏
na rozwini´cie spójnych i d∏ugofalowych dzia∏aƒ pomocowych, np. 
w odniesieniu do naszych najbli˝szych sàsiadów. Zwi´kszenie funduszy 
na polskà pomoc w 2006 r. pozwoli∏o m.in. na w∏àczenie Ukrainy i Bia∏orusi
w poczet priorytetowych biorców pomocy oraz na zwi´kszenie wielkoÊci
wsparcia dla dotychczasowych krajów priorytetowych.

W 2006 r. polska pomoc zagraniczna dociera∏a w pier-
wszej kolejnoÊci do wybranych krajów Europy
Wschodniej, Po∏udniowo-Wschodniej i Azji Ârodkowej,
Afryki Subsaharyjskiej oraz innych krajów rozwijajàcych
si´, tak˝e tych, w których obecnie znajdujà si´ polskie
jednostki wojskowe lub policyjne. W regionie Europy
Wschodniej i Po∏udniowo-Wschodniej oraz Azji Ârod-
kowej priorytetowo traktowane by∏y Ukraina, Bia∏oruÊ,
Mo∏dowa i Gruzja – kraje przechodzàce proces trans-
formacji systemowej, przejawiajàce dà˝enie do inte-
gracji ze strukturami euroatlantyckimi i wyra˝ajàce wol´
Êcis∏ej wspó∏pracy rozwojowej z Polskà oraz korzystania
z polskiej pomocy.

W Êwiadczeniu pomocy rozwojowej Polska koncentruje
si´ na potrzebach biorców. Rokroczne programowanie
pomocy poprzedzone jest analizà potrzeb konkretnych
krajów. Ocenie podlegajà tak˝e mo˝liwoÊci Polski jako
dawcy.
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5. Cele i kierunki polskiej pomocy

SolidarnoÊç, Rozwój i WolnoÊç. Projekt strategii
polskiej pomocy zagranicznej na lata 2007–2015
Projekt nowej strategii opracowywanej w MSZ 
w 2006 r. we wspó∏pracy z innymi resortami oraz
przedstawicielami sektora pozarzàdowego okreÊla
ramy polskiej pomocy zagranicznej w nowym kon-
tekÊcie – naszego cz∏onkostwa w Unii Europejskiej,
przyj´tych przez Polsk´ zasad efektywnego 
udzielania pomocy rozwojowej, zawartych m.in. 
w Deklaracji Paryskiej, oraz zacieÊniajàcej si´
wspó∏pracy donatorów na forum Organizacji
Wspó∏pracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Unii
Europejskiej. Nowa strategia uwzgl´dnia tak˝e
koniecznoÊç szerszego zaanga˝owania Polski w
procesy demokratyzacyjne w Europie Wschodniej,
na Kaukazie Po∏udniowym oraz w Azji Ârodkowej.
Przyj´cie strategii przez rzàd nastàpi w 2007 r. 

Priorytetowe kraje polskiej 
pomocy zagranicznej w 2006 r.: 

Ukraina, 
Bia∏oruÊ, 
Mo∏dowa, 
Afganistan, 
Angola,
Autonomia Palestyƒska,
Irak,
Gruzja,
Wietnam.

21 paêdziernika 2003 r. Rada Ministrów RP
przyj´∏a pierwszy dokument okreÊlajàcy cele,
zasady i priorytetowe kierunki polskiej pomocy 
rozwojowej, pt.: „Strategia polskiej wspó∏pracy na
rzecz rozwoju”.
Precyzowane w strategii podstawowe cele polskiej
pomocy:

sprzyjanie zrównowa˝onemu rozwojowi,
walka z ubóstwem,
promowanie demokracji, rzàdów prawa, 
przestrzegania i ochrony praw cz∏owieka.
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Wsparcie demokracji, rzàdów prawa i budowy spo∏eczeƒstwa obywatelskiego

Integralnà cz´Êç polskiej pomocy zagranicznej stanowi wsparcie mi´dzynarodowej wspó∏pracy na rzecz budowy
demokracji i spo∏eczeƒstwa obywatelskiego. Brak odpowiedniej struktury instytucjonalnej w krajach rozwijajàcych si´
oraz przechodzàcych transformacj´ spo∏eczno-gospodarczà jest jednà z g∏ównych przeszkód dla osiàgni´cia
Milenijnych Celów Rozwoju.

30 sierpnia 2006 r. Komisja Europejska przyj´∏a komunikat, który stwierdza, ˝e dla zapewnienia skutecznoÊci i har-
monizacji unijnej polityki rozwojowej konieczne jest traktowanie problematyki dobrego i demokratycznego rzàdzenia
jako priorytetu, szczególnie w procesie programowania i wdra˝ania unijnych programów pomocy rozwojowej.

Polska propaguje w krajach obj´tych wspó∏pracà standardy demokratyczne i rzàdy prawa, a tak˝e monitoruje
przestrzeganie praw cz∏owieka oraz podstawowych praw spo∏ecznych i obywatelskich. Niezwykle istotne jest równie˝
umacnianie niezale˝noÊci instytucji spo∏eczeƒstwa obywatelskiego oraz upowszechnianie wiedzy i aktywnych postaw
obywatelskich, a tak˝e wspieranie solidarnoÊci spo∏ecznej i mi´dzynarodowej.

Polska jest zainteresowana promowaniem idei integracji europejskiej, wspó∏pracy euroatlantyckiej oraz solidarnoÊci
mi´dzynarodowej. JednoczeÊnie prowadzone sà dzia∏ania na rzecz wolnorynkowych przemian gospodarczych paƒstw
okresu transformacji. Aby reformy przynios∏y po˝àdany skutek, Polska stara si´ ze swojà pomocà dotrzeç na najni˝szy
szczebel administracji, do samorzàdów lokalnych i ma∏ych spo∏ecznoÊci. Tylko wówczas wspieranie przedsi´biorczoÊci
i rozwoju obszarów wiejskich przyniesie najwi´kszà wartoÊç dodanà.

Wy˝sza Szko∏a Administracji Publicznej w Szczecinie
Projekt: Ukraina w drodze do Unii Europejskiej – warsztaty europejskie,
Ukraina 2006 r.
Przygotowanie do roli trenera podczas warsztatów na temat Unii
Europejskiej.

Toruƒska Szko∏a Wy˝sza
Projekt: Polsko-Rosyjska Szko∏a Dziennikarstwa Mi´dzynarodowego,

Federacja Rosyjska 2006 r.



Funkcj´ koordynatora dzia∏aƒ pomocowych Polski pe∏ni
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które okreÊla kierunki i prio-
rytety polskiej pomocy, odpowiada za realizacj´ pomocy
wielostronnej i dwustronnej pomocy projektowej oraz 
podejmuje dzia∏ania w przypadku katastrof humanitarnych 
i ˝ywnoÊciowych (pomoc humanitarna). Co roku MSZ opra-
cowuje plan dzia∏aƒ, w którym precyzowane sà najwa˝niejsze
cele i za∏o˝enia dotyczàce wdra˝ania pomocy rozwojowej oraz
dziedziny wsparcia w ka˝dym z krajów oraz regionów prioryte-
towych. Plany opracowywane sà na podstawie wieloletniej
strategii (pierwsza, obowiàzujàca obecnie, strategia zosta∏a
przyj´ta przez Rad´ Ministrów w 2003 r.).

Wybór krajów, do których skierowane sà polskie dzia∏ania
pomocowe, podyktowany zosta∏ kilkoma kluczowymi kwestiami.
Przede wszystkim istotna jest efektywnoÊç – mo˝liwoÊç

najpe∏niejszego wykorzystania polskiej pomocy oraz polskich doÊwiadczeƒ przez kraj-biorc´. Na Êwiecie jest wiele kra-
jów, dla których pomoc jest niezb´dna, jednak Polska nie ma w tych paƒstwach swych przedstawicielstw i nie jest 
w stanie podjàç efektywnych dzia∏aƒ na rzecz tych krajów. W takim przypadku pomoc przekazujemy g∏ównie w formie
Êrodków finansowych wp∏acanych do funduszy mi´dzynarodowych – m.in. funduszy Systemu Narodów
Zjednoczonych.

MSZ wspó∏pracuje z du˝à grupà partnerów, do których nale˝à polskie organizacje pozarzàdowe, inne organy 
administracji rzàdowej, jednostki samorzàdu terytorialnego, szko∏y wy˝sze, a tak˝e zagraniczne organizacje pozarzà-
dowe oraz misje katolickie (przedstawicielstwa Komisji Episkopatu ds. Misji) dzia∏ajàce wespó∏ z polskimi placówka-
mi zagranicznymi w krajach-biorcach polskiej pomocy. Polska pomoc realizowana jest jako pomoc wielostronna albo
dwustronna, a czasem tak˝e trójstronna (udzielana we wspó∏pracy z innym paƒstwem-donatorem).

Pomoc wielostronnà stanowià Êrodki przekazywane na rzecz organizacji i funduszy mi´dzynarodowych wyspecjali-
zowanych w konkretnych dziedzinach, np. w walce z HIV/AIDS, pomocy uchodêcom, ochronie i promowaniu praw
cz∏owieka.

Pomoc dwustronna obejmuje m.in. realizacj´ projektów rozwojowych. Wybrane projekty, realizowane przez part-
nerów polskiej pomocy we wspó∏pracy z organizacjami i instytucjami w kraju-biorcy, uzyskujà wsparcie finansowe
MSZ. O Êrodki na realizacj´ projektów organizacje i instytucje ubiegajà si´ w trybie konkursów (organizacje pozarzà-
dowe) lub korzystajàc z zaproszeƒ do sk∏adania wniosków (podmioty inne ni˝ organizacje pozarzàdowe). Inicjatywy
pomocowe podejmowane sà tak˝e przez polskie placówki zagraniczne ze Êrodków tzw. Funduszu Ma∏ych Grantów.
Propozycje projektowe sà weryfikowane, a projekty, które uzyskajà dotacj´, podlegajà monitoringowi i sprawozdaw-
czoÊci.

Programowaniem oraz wdra˝aniem polskiej pomocy zagranicznej zajmuje si´ Departament Wspó∏pracy Rozwojowej
MSZ. Departament zosta∏ wyodr´bniony jako osobna komórka w ramach struktury organizacyjnej MSZ w 2005 r. 
W jego sk∏ad wchodzà Wydzia∏ ds. Polityki Rozwojowej i Programowania, Wydzia∏ ds. Wdra˝ania Programu Pomocy
Rozwojowej, a tak˝e Zespó∏ ds. Wspierania Demokracji i Procesów Transformacyjnych.

W gestii Ministerstwa Finansów znajduje si´ zarzàdzanie
przep∏ywami finansowymi kwalifikowanymi jako ODA.
Jednostkà odpowiedzialnà za pomoc finansowà w strukturze MF
jest Departament Mi´dzynarodowych Instytucji Finansowych 
i Wspó∏pracy Zagranicznej.

Biuro UznawalnoÊci Wykszta∏cenia i Wymiany Mi´dzynarodowej,
podleg∏e Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego, odpowiada
za administrowanie Êrodkami na stypendia dla obcokrajowców
uczàcych si´ w Polsce.
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Ma∏opolskie Towarzystwo OÊwiatowe
Projekt: Akademia m∏odych liderów przedsi´biorczoÊci 

spo∏ecznej w Serbii, Kosowie i Czarnogórze, Ba∏kany 2006 r.
Studentki z Serbii, Kosowa i Czarnogóry pracujà wspólnie 

nad zasadami poszukiwania funduszy na swe projekty.

6. Organizacja systemu polskiej pomocy

G∏ównà rol´ w polskiej pomocy
zagranicznej odgrywajà:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – koor-
dynuje dzia∏ania pomocowe Polski i udziela
pomocy w formie projektów.

Ministerstwo Finansów – udziela pomocy
finansowej oraz przekazuje wp∏aty do
mi´dzynarodowych instytucji finansowych.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego
(poprzez Biuro UznawalnoÊci Wykszta∏cenia
i Wymiany Mi´dzynarodowej) – udziela
pomocy w formie stypendiów i sta˝y. 
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WartoÊç polskiej pomocy zagranicznej w latach 2004–2006 ulega∏a systematycznemu zwi´kszeniu, na co w znacznym
stopniu mia∏a wp∏yw integracja Polski z Unià Europejskà, a w szczególnoÊci wp∏aty przekazywane do bud˝etu pomo-
cowego UE. W 2004 r. Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ODA) Polski wynios∏a 501 mln PLN (137 mln USD), w 2005 r.
– 663 mln PLN (205 mln USD), natomiast w 2006 r. – 920 mln PLN (296 mln USD). JednoczeÊnie wzrasta∏ te˝
udzia∏ ODA w PKB, osiàgajàc wartoÊç 0,05% w 2004 r., 0,07% w 2005 r. i 0,09% w 2006 r.

Wzrostowi bud˝etu polskiej pomocy zagranicznej w latach 2004–2006 towarzyszy∏o rosnàce zaanga˝owanie Polski
w ró˝ne inicjatywy mi´dzynarodowe na rzecz poprawy losu najubo˝szych. Na szczególne wyró˝nienie zas∏uguje udzia∏
Polski w unijnym systemie pomocy krajom trzecim (od 1 maja 2004 r.) i wià˝àca si´ z nim nowa rola Polski jako
uczestnika debat i procesów decyzyjnych dotyczàcych polityki rozwojowej UE. W systemie polskiej pomocy pojawi∏y
si´ te˝ nowe rozwiàzania instytucjonalne. W nawiàzaniu do „Strategii polskiej wspó∏pracy na rzecz rozwoju” 
z 2003 r., w 2004 r. powsta∏ pierwszy „Ramowy plan dzia∏aƒ pomocowych MSZ”, w którym zosta∏y okreÊlone
geograficzne i tematyczne priorytety polskiej pomocy.

W styczniu 2005 r. w strukturze MSZ (w Departamencie Systemów Narodów Zjednoczonych i Problemów
Globalnych) powo∏ano Wydzia∏ Wspó∏pracy Rozwojowej, który od wrzeÊnia 2005 r. funkcjonuje jako osobny depar-
tament – Departament Wspó∏pracy Rozwojowej (DWR). Jego funkcja polega na planowaniu i realizacji polskiej
pomocy zagranicznej w ramach MSZ oraz na koordynacji procesu planowania i wdra˝ania pomocy rozwojowej.

Znacznie rozwin´∏a si´ wspó∏praca z partnerami MSZ w realizacji programu polskiej pomocy. W 2004 r. zosta∏
og∏oszony pierwszy otwarty konkurs dla organizacji pozarzàdowych. Od 2005 r. projekty z zakresu pomocy
zagranicznej realizujà te˝ organy administracji rzàdowej, a od 2006 r. – jednostki samorzàdu terytorialnego. Wa˝nym
partnerem programu polskiej pomocy sà te˝ polskie placówki zagraniczne, za których poÊrednictwem od 2004 r. 
realizowane sà niewielkie inicjatywy pomocowe w ramach Funduszu Ma∏ych Grantów.

Wzmocnieniu uleg∏ potencja∏ polskich organizacji spo∏eczeƒstwa obywatelskiego wspó∏pracujàcych z partnerami 
z krajów rozwijajàcych si´. Ich aktywnoÊç nie ogranicza si´ do projektów wspó∏finansowanych z oficjalnego bud˝etu
pomocowego, ale w znaczàcym stopniu opiera si´ na prowadzonych w∏asnymi si∏ami inicjatywach. Oprócz wartoÊci
dodanej w postaci znajomoÊci realiów wybranych krajów rozwijajàcych si´ oraz zdolnoÊci do elastycznego 
i skutecznego dzia∏ania, organizacje pozarzàdowe spot´gowa∏y humanitarny wymiar polskiej dzia∏alnoÊci pomocowej.

W krajach afrykaƒskich wzros∏a aktywnoÊç polskich misjonarzy realizujàcych przedsi´wzi´cia pomocowe na rzecz
miejscowych spo∏ecznoÊci. Wobec s∏abej infrastruktury polskiej pomocy w tych krajach, wàskiego grona innych part-
nerów i braku realnych perspektyw na zapoczàtkowanie pomocy programowej na poziomie mi´dzyrzàdowym,
dzia∏alnoÊç charytatywna przebywajàcych na miejscu organizacji wyznaniowych sta∏a si´ jednym z najbardziej efek-
tywnych kana∏ów polskiej pomocy dla Afryki.

W Êwietle dotychczasowych doÊwiadczeƒ z realizacji programu polskiej pomocy mo˝na wskazaç potencjalne sektory,
w których Polska – w przeciàgu kilku lat – ma szans´ wyspecjalizowaç swojà ofert´ pomocowà. Tego typu 
specjalizacja w pierwszej kolejnoÊci b´dzie dotyczyç krajów przechodzàcych transformacj´ spo∏eczno-gospodarczà.
W najbli˝szych latach wi´kszoÊç pomocy dla Ukrainy, Gruzji i Mo∏dowy b´dzie skoncentrowana w dwóch-trzech sek-
torach, co jest zgodne z ustaleniami podj´tymi na forum UE.

7. Polska pomoc od roku 2004 – w kierunku
szerszego partnerstwa i wi´kszej specjalizacji

Rok 

2004

2005

2006

WartoÊç ODA

(mln PLN)

501

663

922

WartoÊç ODA

(mln USD)

137

205

297

Udzia∏ ODA w PKB (%)

0,05

0,07

0,09

èród∏o: Opracowanie w∏asne MSZ
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Na ∏àcznà kwot´ 922 mln PLN polskiej pomocy 
w roku 2006 sk∏adajà si´ wszystkie wydatki
pochodzàce ze Êrodków publicznych kwalifikowane
jako Oficjalna Pomoc Rozwojowa wed∏ug kryteriów
Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD.

Wiodàcà rol´ w koordynacji polskiej pomocy
zagranicznej odgrywa Ministerstwo Spraw
Zagranicznych. W jej realizacji natomiast bierze
udzia∏ nie tylko Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
lecz tak˝e inne organy administracji rzàdowej.
Fundusze na pomoc zagranicznà pochodzà ze Êrod-
ków bud˝etu paƒstwa. Przep∏ywajà one do benefi-
cjentów kilkoma kana∏ami.

Najwi´kszà cz´Êç polskiej pomocy w 2006 r. 
– w wysokoÊci 503 mln PLN – stanowi∏a sk∏adka
Polski do bud˝etu pomocowego Unii Europejskiej,
której wp∏ata le˝y w gestii Ministerstwa Finansów.

Ka˝dego roku w bud˝ecie paƒstwa rezerwuje si´
kwot´ na pomoc udzielanà w formie projektów reali-
zowanych bàdê bezpoÊrednio na rzecz krajów
obj´tych programem polskiej pomocy, bàdê te˝ za

poÊrednictwem wyspecjalizowanych organizacji mi´dzynarodowych. Rezerwa celowa w 2006 r. (nazwana „Wsparcie
mi´dzynarodowej wspó∏pracy na rzecz demokracji i spo∏eczeƒstwa obywatelskiego, w tym na dofinansowanie
Specjalistycznych Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, oraz implementacja polskiego programu
wspó∏pracy na rzecz rozwoju”), b´dàca w dyspozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wynosi∏a 85 mln PLN.
Przyk∏adowe inicjatywy sfinansowane z tej puli Êrodków sà opisane, w rozbiciu na poszczególne kraje i regiony, 
w cz´Êci raportu poÊwi´conej projektom pomocowym (strony 41–68).

Na Oficjalnà Pomoc Rozwojowà Polski sk∏ada si´ tak˝e wsparcie finansowe udzielane przez Ministerstwo Finansów
w postaci kredytów preferencyjnych i redukcji zad∏u˝enia oraz pomoc stypendialna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wy˝szego, czyli stypendia dla studiujàcych w Polsce obywateli krajów rozwijajàcych si´. Zarówno pomoc finansowa,
jak i pomoc stypendialna klasyfikowane sà jako pomoc dwustronna.

Tak˝e inne resorty realizujà dzia∏ania pomocowe spe∏niajàce kryteria wyznaczone przez Komitet Pomocy Rozwojowej
OECD. Chodzi tutaj przede wszystkim o sk∏adki i wp∏aty dobrowolne na rzecz wielostronnych organizacji, funduszy 
i programów. WÊród instytucji wydatkujàcych Êrodki kwalifikowane jako Oficjalna Pomoc Rozwojowa w roku 2006
znalaz∏y si´: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego, Ministerstwo Spraw Wewn´trznych
i Administracji, Urzàd Komitetu Integracji Europejskiej, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Ministerstwo Pracy 
i Polityki Spo∏ecznej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Transportu, Kancelaria Sejmu, Ministerstwo Budownictwa,
Ministerstwo Ârodowiska, Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony
Narodowej, Ministerstwo Gospodarki, a tak˝e
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

8. Polska pomoc w roku 2006

Dzia∏ania pomocowe finansowane bezpoÊrednio
przez MSZ z rezerwy celowej bud˝etu paƒstwa 
obejmujà:

projekty realizowane przez polskie organizacje 
pozarzàdowe,
projekty realizowane przez jednostki samorzàdu 
terytorialnego, 
projekty realizowane przez polskie placówki 
zagraniczne (Fundusz Ma∏ych Grantów),
pomoc ˝ywnoÊciowà,
pomoc humanitarnà,
sk∏adki i dobrowolne wp∏aty na rzecz organizacji 
i funduszy mi´dzynarodowych (pomoc 
wielostronnà),
promocj´ i informacj´ o programie polskiej 
pomocy,
edukacj´ rozwojowà,
projekty realizowane bezpoÊrednio przez 
Departament Wspó∏pracy Rozwojowej MSZ.

Ma∏opolskie Towarzystwo OÊwiatowe
Projekt: Akademia m∏odych liderów przedsi´biorczoÊci spo∏ecznej w Serbii,

Kosowie i Czarnogórze, Ba∏kany 2006 r.
Studenci uczestniczàcy w projekcie wyra˝ajà spontaniczny aplauz 

po prezentacji dzia∏alnoÊci jednego z cz∏onków ASHOKI.



8.1. POMOC WIELOSTRONNA

Polska zdobywa dopiero doÊwiadczenie w udzielaniu pomocy innym krajom, dlatego przekazywanie Êrodków pomo-
cowych wyspecjalizowanym instytucjom mi´dzynarodowym pozwala nam korzystaç z ich potencja∏u organizacyjno-
logistycznego i w ten sposób zwi´kszyç efektywnoÊç naszej pomocy. Pomoc kierowana za poÊrednictwem organizacji
mi´dzynarodowych odgrywa szczególnà rol´, gdy Polska ma niewielkie mo˝liwoÊci dzia∏ania kana∏em dwustronnym
– na przyk∏ad przy braku wspó∏pracy na poziomie rzàdowym, w przypadku s∏abych struktur paƒstwa po stronie bior-
cy, jak równie˝ w razie problemów wymagajàcych bardzo wysokiego stopnia specjalizacji.

W 2006 r. wartoÊç polskiej pomocy wielostronnej wynios∏a 552 mln PLN (178 mln USD), co stanowi 60% ogó∏u pol-
skiej Oficjalnej Pomocy Rozwojowej. Fundusze na pomoc wielostronnà pochodzà zarówno z rezerwy celowej bud˝etu
paƒstwa b´dàcej w gestii MSZ, jak i ze Êrodków znajdujàcych si´ w kompetencji innych resortów, zw∏aszcza
Ministerstwa Finansów, które odpowiada za wp∏at´ do bud˝etu pomocowego Unii Europejskiej.

Wp∏ata do bud˝etu pomocowego Unii Europejskiej to g∏ówny kana∏ przep∏ywu pomocy wielostronnej. Stanowi ona cz´Êç
sk∏adki przekazywanej corocznie przez Polsk´ do ogólnego bud˝etu UE. WielkoÊç tych Êrodków jest pochodnà udzia∏u
wydatków z bud˝etu UE na pomoc rozwojowà dla krajów trzecich, która zgodnie z wytycznymi Komitetu Pomocy
Rozwojowej OECD kwalifikuje si´ jako ODA. W 2006 r. wp∏ata Polski do bud˝etu pomocowego UE wynios∏a 503 mln
PLN (162 mln USD) – stanowi∏a zatem ponad 50% wartoÊci polskiej Oficjalnej Pomocy Rozwojowej. Warto zaznaczyç,
˝e udzia∏ wp∏aty Polski do bud˝etu pomocowego UE w 2006 r. by∏ najwy˝szy spoÊród udzia∏ów innych paƒstw, które
przystàpi∏y do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. Ârodki te, podobnie jak wp∏aty innych paƒstw cz∏onkowskich, zosta∏y
przeznaczone na wspieranie rozwoju krajów Azji, Afryki, Ameryki ̧ aciƒskiej, Europy Wschodniej, Ba∏kanów Zachodnich,
na pomoc ˝ywnoÊciowà i humanitarnà, a tak˝e na wsparcie przedakcesyjne Turcji.

Poza Unià Europejskà istotnymi kana∏ami polskiej pomocy wielostronnej sà organizacje Systemu Narodów
Zjednoczonych oraz Grupa Banku Âwiatowego.

W 2006 r. blisko 24 mln PLN trafi∏o do agend, programów i funduszy Systemu Narodów Zjednoczonych, które dzi´ki
wieloletniej obecnoÊci w najbardziej potrzebujàcych krajach Êwiata bardzo dobrze znajà problemy i rzeczywiste
potrzeby tych obszarów, majà tak˝e doÊwiadczenie w zarzàdzaniu programami pomocowymi. 
W 2006 r. zasilono nast´pujàce instytucje i inicjatywy Systemu NZ:

Agencj´ Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy i Zatrudnienia Uchodêców Palestyƒskich na Bliskim 
Wschodzie (UNRWA),
Antynarkotykowy Fundusz Powierniczy na rzecz Afganistanu w ramach Programu Narodów Zjednoczonych 
ds. Rozwoju (UNDP),
Instytut ONZ ds. Szkoleƒ i Badaƒ (UNITAR),
Mi´dzynarodowà Agencj´ Energii Atomowej (IAEA),
Mi´dzynarodowà Organizacj´ Pracy (ILO),
Organizacj´ Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemys∏owego (UNIDO),
Organizacj´ ds. Wy˝ywienia i Rolnictwa (FAO),
Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN HABITAT),
Program NZ ds. Ochrony Ârodowiska (UNEP),
Ramowà Konwencj´ NZ ds. Zmian Klimatu (UNFCCC),
Âwiatowà Organizacj´ Zdrowia (WHO),
Âwiatowy Program ˚ywnoÊciowy (WFP),
Wspólny Program Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS),
Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodêców (UNHCR).

20,7 mln PLN zosta∏o przekazane do Grupy Banku Âwiatowego, m.in. na rzecz Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia Roz-
woju (IDA) oraz Afgaƒskiego Funduszu Rekonstrukcji w ramach Mi´dzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (IBRD).

Ponadto, polska pomoc wielostronna obj´∏a inne agencje i fundusze, w tym:
Mi´dzynarodowà Organizacj´ ds. Migracji (IOM),
Mi´dzynarodowy Komitet Czerwonego Krzy˝a (ICRC),
Organizacj´ Wspó∏pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
Protokó∏ Montrealski,
Âwiatowy Fundusz na rzecz Walki z HIV/AIDS, Gruêlicà i Malarià (GFATM).
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Dodatkowo 195 tys. PLN (50 tys. EURO) zosta∏o wp∏acone do Rady Europy jako dobrowolne wsparcie projektów
pomocowych realizowanych na rzecz Bia∏orusi.

8.2. POMOC DWUSTRONNA

Wi´ksza cz´Êç pomocy dwustronnej udzielanej za poÊrednictwem MSZ przybiera form´ projektów pomocowych 
realizowanych przez partnerów programu polskiej pomocy.

Projekty obejmowa∏y dziedziny zdefiniowane w programie na 2006 r., które by∏y dostosowane do potrzeb poszczegól-
nych krajów i regionów, a tak˝e do mo˝liwoÊci skutecznego dzia∏ania Polski w danym sektorze.

Projekty pomocowe zrealizowane przez organizacje pozarzàdowe
Dzi´ki wzrostowi nak∏adów na pomoc zagranicznà w 2006 r., zwi´kszeniu uleg∏a pula Êrodków przewidzianych na
inicjatywy pomocowe organizacji pozarzàdowych. Ogólna kwota dotacji wynios∏a blisko 30 mln PLN, czyli ok. 40%

organizacje pozarzàdowe zrealizowa∏y 145 projektów pomocowych w 23 krajach oraz 31 
projektów edukacyjnych skierowanych do polskiego spo∏eczeƒstwa – ∏àczna kwota dotacji MSZ 
wynios∏a 29 036 583,46 PLN 

organy administracji rzàdowej zrealizowa∏y 44 projekty w 12 krajach – ∏àczna kwota 
dofinansowania MSZ wynios∏a 14 832 748,30 PLN

jednostki samorzàdu terytorialnego zrealizowa∏y 9 projektów w 2 krajach – ∏àczna kwota dotacji 
MSZ wynios∏a 882 359,68 PLN

polskie placówki zagraniczne zrealizowa∏y 131 projektów w 32 krajach – ∏àczna kwota 
dofinansowania MSZ wynios∏a 5 195 112,04 PLN

w ramach Programu Polsko-Kanadyjskiej Wspó∏pracy Rozwojowej organizacje pozarzàdowe 
zrealizowa∏y 20 projektów w 11 krajach – ∏àczna kwota dotacji MSZ wynios∏a 2 700 000 PLN
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ca∏oÊci Êrodków pozostajàcych w dyspozycji MSZ. W porównaniu do lat ubieg∏ych, mi´dzy innymi za sprawà po-
szerzenia dziedzin wsparcia o dzia∏ania na rzecz promocji demokracji i rozwoju spo∏eczeƒstwa obywatelskiego,
dzia∏ania organizacji pozarzàdowych obj´∏y wi´kszy obszar tematyczny i geograficzny.

Projekty pomocowe zrealizowane przez organy administracji rzàdowej
Organy administracji rzàdowej zrealizowa∏y 44 projekty pomocowe, dofinansowane kwotà ponad 14,8 mln PLN.
Najwi´cej projektów zrealizowano na rzecz Ukrainy (27), przy czym zdecydowana wi´kszoÊç z nich dotyczy∏a wspar-
cia administracji rzàdowej i lokalnej, integracji europejskiej, doradztwa instytucjonalnego oraz rolniczego.

Projekty pomocowe zrealizowane przez jednostki samorzàdu terytorialnego
Jednostki samorzàdu terytorialnego po raz pierwszy realizowa∏y projekty w ramach programu polskiej pomocy
zagranicznej. Dotacje o ∏àcznej wysokoÊci 882 tys. PLN uzyska∏o 9 projektów. Prawie wszystkie (8) dotyczy∏y Ukrainy.
Polega∏y one przede wszystkim na wzmacnianiu administracji lokalnej poprzez przekazanie polskich doÊwiadczeƒ
zwiàzanych z funkcjonowaniem jednostek samorzàdu terytorialnego.

Projekty pomocowe zrealizowane przez polskie placówki zagraniczne
Polskie placówki zagraniczne – we wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi i wyznaniowymi – zrealizowa∏y 
131 projektów, korzystajàc ze Êrodków Funduszu Ma∏ych Grantów. Fundusz pozwala na dofinansowanie
przedsi´wzi´ç pomocowych o niewielkiej skali, podejmowanych w odpowiedzi na potrzeby zg∏aszane przez dzia∏ajàce
na miejscu organizacje pozarzàdowe, misje katolickie i instytucje publiczne. Projekty Funduszu Ma∏ych Grantów pole-
gajà, mi´dzy innymi, na zakupie wyposa˝enia dla szpitali, szkó∏ oraz na zaopatrzeniu lokalnych organizacji pozarzà-
dowych w sprz´t potrzebny do prowadzenia codziennej dzia∏alnoÊci.

Oprócz krajów priorytetowych (Ukrainy, Bia∏orusi Autonomii Palestyƒskiej, Angoli, Iraku i Gruzji) projekty dofinan-
sowane z Funduszu Ma∏ych Grantów realizowane by∏y w: Azerbejd˝anie, Burundi, Demokratycznej Republice Konga,
Etiopii, Jordanii, Kambod˝y, Kamerunie, Kazachstanie, Kenii, Kirgistanie, Korei Pó∏nocnej, Laosie, Madagaskarze,
Republice Po∏udniowej Afryki, Rwandzie, Senegalu, Syrii, Tanzanii, Ugandzie, Zambii oraz Zimbabwe.

Dzi´ki wspó∏pracy z Komisjà Episkopatu ds. Misji podj´to oko∏o 40 inicjatyw, g∏ównie w krajach afrykaƒskich.
Przedsi´wzi´cia zrealizowane na rzecz paƒstw afrykaƒskich i azjatyckich dotyczy∏y g∏ównie edukacji, warunków
bytowych ludnoÊci (ochrony zdrowia, dost´pu do wody pitnej), budowy i rozbudowy infrastruktury u˝ytecznoÊci pub-
licznej, rehabilitacji pokonfliktowej, a tak˝e kultury.

Dok∏adne dane liczbowe dotyczàce projektów pomocy dwustronnej oraz opis przyk∏adowych przedsi´wzi´ç pomo-
cowych znajdujà w cz´Êci poÊwi´conej projektom pomocowym (strony 41–68). Zestawienie wszystkich projektów jest
zamieszczone w aneksie 1.

8.3. POMOC TRÓJSTRONNA

Pomoc trójstronna to pomoc rozwojowa udzielana wspólnie z innym donatorem. W ramach pomocy trójstronnej 
w 2006 r. realizowany by∏ Program Polsko-Kanadyjskiej Wspó∏pracy Rozwojowej (PKWR). Program polega∏ na wspar-
ciu projektów pomocy rozwojowej na rzecz krajów rozwijajàcych si´ oraz przechodzàcych transformacj´ ustrojowà.
Paƒstwami obj´tymi Polsko-Kanadyjskà Wspó∏pracà Rozwojowà by∏y:

Ukraina,
Gruzja,
Mo∏dowa,
Serbia i Czarnogóra,
kraje Afryki Subsaharyjskiej.

Dofinansowane w ramach PKWR projekty dotyczy∏y usprawnienia dzia∏ania samorzàdów, budowy partnerstwa
lokalnego, kszta∏cenia liderów, wzmacniania szkó∏ jako centrów spo∏ecznoÊci lokalnej, budowy i remontów szkó∏,
wsparcia infrastruktury zdrowotnej. Szczegó∏owe zestawienie projektów przedstawia aneks 1, a niektóre z nich sà
opisane w cz´Êci poÊwi´conej projektom pomocowym (strony 41–68).
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W 2006 r. program PKWR opiewa∏ na kwot´ 5,39 mln PLN, przekazanà przez polski MSZ oraz Kanadyjskà Agencj´
Rozwoju Mi´dzynarodowego (ang. Canadian International Development Agency, CIDA). Administrowanie pro-
gramem powierzono zewn´trznemu operatorowi wy∏onionemu w drodze otwartego konkursu, którym zosta∏a
Fundacja Edukacja dla Demokracji. W ramach programu PKWR eksperci CIDA s∏u˝yli radà i doÊwiadczeniem 
w dziedzinach, w których polskie organizacje pozarzàdowe nie mia∏y d∏ugiej praktyki.

8.4. POMOC HUMANITARNA

Pomoc humanitarna to pomoc dla ofiar kl´sk ˝ywio∏owych i konfliktów zbrojnych. W 2006 r. polska pomoc huma-
nitarna osiàgn´∏a wartoÊç 3,24 mln PLN. Kwot´ t´ spo˝ytkowano na wsparcie ludnoÊci Libanu (1,18 mln PLN),
Indonezji (1,1 mln PLN), Ekwadoru (47 tys. PLN), a tak˝e przekazano wp∏aty dobrowolne w wysokoÊci 778 tys. PLN
na Centralny Fundusz ds. Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych (ang. Central Emergency Response Fund, CERF) oraz
na Program Zwalczania Ptasiej Grypy w ramach Âwiatowej Organizacji Zdrowia (124 tys. PLN).

Pomoc humanitarna dla Indonezji
W maju 2006 r. mia∏o miejsce trz´sienie ziemi w Indonezji, które dotkn´∏o prowincj´ Yogyakarta na wyspie Jawa.
Liczb´ ofiar oszacowano na ponad 6000; ponad 200 tys. osób zosta∏o pozbawionych dachu nad g∏owà. W∏adze
Indonezji zwróci∏y si´ do spo∏ecznoÊci mi´dzynarodowej z proÊbà o pomoc humanitarnà. Rzàd RP podjà∏ decyzj´ 
o udzieleniu pomocy humanitarnej na rzecz ofiar kataklizmu. Koordynacj´ akcji powierzono Krajowemu Centrum
Koordynacji Ratownictwa i Ochrony LudnoÊci (KCKRiOL).

Ze Êrodków b´dàcych w dyspozycji MSZ zosta∏a wyasygnowana kwota w wysokoÊci ponad 1 mln PLN, którà
przekazano ofiarom trz´sienia ziemi kilkoma kana∏ami:

Êrodki finansowe w wysokoÊci 310 tys. PLN (100 tys. USD) przekazano Indonezyjskiemu Czerwonemu 
Krzy˝owi;
kwot´ w wysokoÊci 621 tys. PLN (200 tys. USD) przekazano organizacjom UNICEF i Mi´dzynarodowej 
Organizacji ds. Migracji (ang. International Migration Organisation, IOM), udzielajàcym znaczàcej pomocy 
humanitarnej ofiarom kataklizmu;
kwot´ 26 tys. PLN przeznaczono na zakup materia∏ów medycznych i opatrunkowych, które, dzi´ki 
wspó∏pracy z Polskà Akcjà Humanitarnà, zosta∏y przetransportowane do Indonezji;
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony LudnoÊci oraz Polska Misja Medyczna utworzy∏y zespó∏ 
ratowniczo-medyczny, który wraz z ambulatorium polowym polecia∏ do Indonezji samolotem nale˝àcym 
do Ministerstwa Obrony Narodowej. Pomoc rzeczowà przekaza∏ równie˝ Polski Czerwony Krzy˝. Wsparcie 
zespo∏u medycznego na miejscu zapewnili pracownicy Ambasady RP w D˝akarcie.

Pomoc humanitarna dla Libanu
Otwarty konflikt pomi´dzy Izraelem a si∏ami Hezbollahu trwa∏ nieco ponad miesiàc, jednak spowodowa∏ ogromne
straty i d∏ugotrwa∏e konsekwencje, przede wszystkim dla ludnoÊci libaƒskiej. W tej sytuacji Polska, podobnie jak grono
mi´dzynarodowych dawców pomocy humanitarnej i rozwojowej,
nie pozosta∏a oboj´tna.

W pierwszych dniach sierpnia 2006 r. ze Êrodków pomocowych
pozostajàcych w dyspozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych
wyasygnowano kwot´ 1 mln PLN z przeznaczeniem na
zakup dla ludnoÊci Libanu dóbr pierwszej potrzeby 
– namiotów, koców i generatorów elektrycznoÊci
dostarczajàcych energi´ w obozach dla uchodêców.

Pomoc humanitarna zosta∏a przetransportowana, przy
wspó∏pracy z Ministerstwem Obrony Narodowej,
samolotami Si∏ Powietrznych RP do Bejrutu 
i Damaszku. Nast´pnie pomoc zosta∏a przekazana za
poÊrednictwem polskich ambasad agendom rzàdowym
i organizacjom pozarzàdowym udzielajàcym pomocy
ludnoÊci Libanu – Libaƒskiej Wysokiej Komisji ds.
Wsparcia Humanitarnego (ang. Lebanese High Relief

Departament Wspó∏pracy Rozwojowej MSZ
Pomoc humanitarna dla Libanu, 2006 r.
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Commission) oraz Syryjskiemu Ruchowi Czerwonego Pó∏ksi´˝yca, które rozdystrybuowa∏y pomoc wÊród najbardziej
potrzebujàcych.

Na konferencji paƒstw-donatorów na rzecz Libanu, odbywajàcej si´ na prze∏omie sierpnia i wrzeÊnia 2006 r., Polska
zadeklarowa∏a dalsze zaanga˝owanie w akcj´ pomocowà. Znaczàca cz´Êç zarezerwowanej w tym celu sumy,
wynoszàcej ok. 4 mln PLN, zosta∏a wydatkowana w 2007 r. Z tej kwoty Ministerstwo Spraw Zagranicznych zakupi∏o
m.in. 55 kontenerów mieszkalnych z aneksem kuchennym i ∏azienkà dla mieszkaƒców miasta Tebnine 
w po∏udniowym Libanie. Tymczasowe schronienia zosta∏y przekazane w∏adzom miasta ju˝ w marcu 2007 r.

MSZ dofinansowa∏o równie˝ dwa projekty organizacji pozarzàdowych wy∏onionych w konkursie Ministra Spraw
Zagranicznych na realizacj´ zadania „Pomoc humanitarna dla Libanu”:

projekt Polskiej Akcji Humanitarnej pt.: „Poprawa zaopatrzenia w wod´ miejscowoÊci Tiri i Rmaich” – na kwot´ 
269 330 PLN;
projekt Polskiej Misji Medycznej pt.: „Zdrowy impuls – pomoc medyczna dla klinik lokalnych w po∏udniowym 
Libanie (Mohafaza, Nabatyie, Bekaa) oraz szpitali w Tebnine i Zahle” – na kwot´ 194 280 PLN.

Dok∏adny opis projektów znajduje si´ w rozdziale 9. (str. 62).
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Pomoc humanitarna Polski w 2006 r.

èród∏o: Opracowanie w∏asne MSZ

8.5. POMOC ˚YWNOÂCIOWA

Polska, jako pierwsza spoÊród paƒstw, które wesz∏y do Unii Europejskiej w 2004 r., podpisa∏a 15 wrzeÊnia 2006 r.
Konwencj´ o Pomocy ˚ywnoÊciowej, deklarujàc w ten sposób na arenie mi´dzynarodowej swoje zaanga˝owanie 
w walk´ z g∏odem na Êwiecie. Jego dowodem by∏ znaczàcy wzrost Êrodków przeznaczanych przez Polsk´ na pomoc
ofiarom g∏odu i niedo˝ywienia. Finansowy wk∏ad Polski w walk´ z g∏odem osiàgnà∏ w 2006 r. rekordowà wartoÊç 
3,7 mln PLN (1,2 mln USD), podczas gdy ∏àczna suma Êrodków finansowych uruchomionych przez Polsk´ na ten
cel w latach 1999–2005 wynios∏a tylko niewiele wi´cej ni˝ w 2006 r. – 4,3 mln PLN (1,4 mln USD).

Polska pomoc ˝ywnoÊciowa polega przede wszystkim na przekazywaniu dobrowolnych wp∏at na rzecz Âwiatowego
Programu ˚ywnoÊciowego Narodów Zjednoczonych (ang. World Food Program, WFP), ze wskazaniem konkretnego
projektu, na który Êrodki b´dà wykorzystane. Âwiadczàc pomoc za poÊrednictwem wyspecjalizowanego programu,
Polska ma dost´p do rozbudowanego zaplecza technicznego i logistycznego, dzi´ki czemu polska pomoc
˝ywnoÊciowa ma szans´ byç bardziej skuteczna i efektywna.

W 2006 r. polska wp∏ata na rzecz Âwiatowego Programu ˚ywnoÊciowego w wysokoÊci 3,7 mln PLN stanowi∏a wa˝ne
wsparcie dla dzia∏aƒ pomocowych WFP w Gruzji (930,8 tys. PLN), Afganistanie (621 tys. PLN), Angoli (621 tys. PLN),
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W 2006 r., w ramach kampanii informacyjnej o pomocy humanitarnej i ˝ywnoÊciowej, na stronie internetowej
Departamentu Wspó∏pracy Rozwojowej MSZ www.polskapomoc.gov.pl zamieszczono gr´ dla dzieci i m∏odzie˝y 
pt.: „Food Force”, która zosta∏a opracowana przez WFP i Komisj´ Europejskà.

Demokratycznej Republice Konga (621 tys. PLN), Tanzanii (310 tys. PLN). Istotny wk∏ad w kwot´ 3,7 mln PLN stanowi∏y
wp∏aty Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przeznaczone na pomoc ˝ywnoÊciowà dla Etiopii (310 tys. PLN) i Tanzanii
(310 tys. PLN).

Pomoc ˝ywnoÊciowa Polski w 2006 r.

èród∏o: Opracowanie w∏asne MSZ

Polska Akcja Humanitarna
Projekt: Polepszenie zaopatrzenia w wod´ palestyƒskich szkó∏ 
w Dystrykcie Betlejem, 
Autonomia Palestyƒska 2006 r.
Szko∏a Êrednia dla dziewczàt w Al Ubeidyeh nieopodal Betlejem.

Centrum Animacji Misyjnej Ksi´˝y Werbistów 
Centrum Zdrowia im. Êw. ¸ukasza w Kifangondo,
Angola 2006 r. 
Tu˝ przed wylaniem fundamentów 
nowego skrzyd∏a szpitala.
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8.6. POMOC STYPENDIALNA

Pomoc stypendialna Polski polega na finansowaniu ze êróde∏ bud˝etowych stypendiów umo˝liwiajàcych nauk´ 
w Polsce obywatelom krajów rozwijajàcych si´ i krajów przechodzàcych transformacj´, które znajdujà si´ na liÊcie
Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD. Za ich koordynacj´ odpowiada Biuro UznawalnoÊci Wykszta∏cenia i Wymiany
Mi´dzynarodowej, podleg∏e Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego. W 2006 r. pomoc stypendialna Polski
wynios∏a 17,75 mln PLN5. ¸àcznie sfinansowano nauk´ w Polsce dla ponad 2100 obywateli krajów rozwijajàcych si´
i przechodzàcych transformacj´.

Pomoc stypendialna w 2006 r. koncentrowa∏a si´ na trzech paƒstwach: Bia∏orusi (888 stypendystów), Ukrainie 
(582 stypendystów) oraz Kazachstanie (339 stypendystów). Wsparcie rzàdu polskiego otrzymali tak˝e studenci 
z takich krajów azjatyckich jak: Uzbekistan (49 stypendystów), Mongolia (23 stypendystów), Kirgistan (20 stypendystów),
Chiny (17 stypendystów), Turkmenistan (17 stypendystów), Irak (5 stypendystów), Afganistan (3 stypendystów), Wietnam
(2 stypendystów). W regionie Kaukazu Po∏udniowego najwi´kszà pomoc stypendialnà uzyska∏a Gruzja (25 stypendy-
stów), natomiast na Bliskim Wschodzie – mieszkaƒcy Autonomii Palestyƒskiej (19 stypendystów). WÊród obywateli
Ameryki ¸aciƒskiej podejmujàcych nauk´ w Polsce najwi´ksza liczba stypendystów (odpowiednio 17 i 12) pochodzi∏a 
z Brazylii i Ekwadoru. Sfinansowano tak˝e nauk´ w Polsce 10 Tunezyjczykom, najliczniejszym reprezentantom Afryki
wÊród odbiorców pomocy stypendialnej.

Studenci z wybranych krajów rozwijajàcych si´ i przechodzàcych transformacj´ w 2006 r.

5 Suma obejmuje Êrodki przeznaczone na stypendia finansujàce d∏ugoterminowe kursy j´zyka polskiego (tzw. Szko∏a
J´zyka Polskiego), studia licencjackie i magisterskie, studia doktoranckie, podyplomowe sta˝e medyczne, sta˝e 
habilitacyjne i inne sta˝e powy˝ej 10 miesi´cy, specjalizacje medyczne. W tabelach przedstawiajàcych liczby 
studentów z krajów rozwijajàcych si´ i w okresie transformacji studiujàcych w Polsce za Êrodki rzàdowe uwzgl´dniono
dodatkowo letnie kursy j´zyka polskiego, studia semestralne oraz sta˝e do 9 miesi´cy.

Ukraina 
Studenci 
Doktoranci 
Podyplomowe sta˝e medyczne 
Specjalizacje medyczne 
Sta˝e habilitacyjne 
Kursy j´zyka polskiego
Sta˝e do 9 m-cy
Studia semestralne

352
132

7
15
13
44

0
19

582

Bia∏oruÊ
Studenci 
Doktoranci 
Podyplomowe sta˝e medyczne 
Specjalizacje medyczne 
Sta˝e habilitacyjne 
Kursy j´zyka polskiego
Sta˝e do 9 m-cy
Studia semestralne

631
52

0
4

33
167

1
0

888

Mo∏dowa
Studenci 
Doktoranci 
Podyplomowe sta˝e medyczne 
Specjalizacje medyczne 
Sta˝e habilitacyjne 
Kursy j´zyka polskiego
Sta˝e do 9 m-cy
Studia semestralne

45
3
1
2
0
5
0
0

56

Macedonia 
Studenci 
Doktoranci 
Podyplomowe sta˝e medyczne 
Specjalizacje medyczne 
Sta˝e habilitacyjne 
Kursy j´zyka polskiego
Sta˝e do 9 m-cy
Studia semestralne

17
1
0
0
0
4
5
0

27



35

www.polskapomoc.gov.pl

BoÊnia i Hercegowina
Studenci 
Doktoranci 
Podyplomowe sta˝e medyczne 
Specjalizacje medyczne 
Sta˝e habilitacyjne 
Kursy j´zyka polskiego
Sta˝e do 9 m-cy
Studia semestralne

2
0
0
0
0
0
0
0
2

Czarnogóra
Studenci 
Doktoranci 
Podyplomowe sta˝e medyczne 
Specjalizacje medyczne 
Sta˝e habilitacyjne 
Kursy j´zyka polskiego
Sta˝e do 9 m-cy
Studia semestralne

6
0
0
0
0
0
0
0
6

Gruzja
Studenci 
Doktoranci 
Podyplomowe sta˝e medyczne 
Specjalizacje medyczne 
Sta˝e habilitacyjne 
Kursy j´zyka polskiego
Sta˝e do 9 m-cy
Studia semestralne

12
1
0
0
0
5
7
0

25

Kazachstan
Studenci 
Doktoranci 
Podyplomowe sta˝e medyczne 
Specjalizacje medyczne 
Sta˝e habilitacyjne 
Kursy j´zyka polskiego
Sta˝e do 9 m-cy
Studia semestralne

259
8
1
1
0

55
15

0
339

Kirgistan
Studenci 
Doktoranci 
Podyplomowe sta˝e medyczne 
Specjalizacje medyczne 
Sta˝e habilitacyjne 
Kursy j´zyka polskiego
Sta˝e do 9 m-cy
Studia semestralne

4
2
0
0
0
0

14
0

20

Uzbekistan
Studenci 
Doktoranci 
Podyplomowe sta˝e medyczne 
Specjalizacje medyczne 
Sta˝e habilitacyjne 
Kursy j´zyka polskiego
Sta˝e do 9 m-cy
Studia semestralne

36
0
0
0
0
7
6
0

49

Afganistan
Studenci 
Doktoranci 
Podyplomowe sta˝e medyczne 
Specjalizacje medyczne 
Sta˝e habilitacyjne 
Kursy j´zyka polskiego
Sta˝e do 9 m-cy
Studia semestralne

3
0
0
0
0
0
0
0
3

Autonomia Palestyƒska
Studenci 
Doktoranci 
Podyplomowe sta˝e medyczne 
Specjalizacje medyczne 
Sta˝e habilitacyjne 
Kursy j´zyka polskiego
Sta˝e do 9 m-cy
Studia semestralne

12
0
1
3
0
3
0
0

19
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Chiny
Studenci 
Doktoranci 
Podyplomowe sta˝e medyczne 
Specjalizacje medyczne 
Sta˝e habilitacyjne 
Kursy j´zyka polskiego
Sta˝e do 9 m-cy
Studia semestralne

0
0
0
0
0
5
0

12
17

Wietnam
Studenci 
Doktoranci 
Podyplomowe sta˝e medyczne 
Specjalizacje medyczne 
Sta˝e habilitacyjne 
Kursy j´zyka polskiego
Sta˝e do 9 m-cy
Studia semestralne

1
1
0
0
0
0
0
0
2

Mongolia
Studenci 
Doktoranci 
Podyplomowe sta˝e medyczne 
Specjalizacje medyczne 
Sta˝e habilitacyjne 
Kursy j´zyka polskiego
Sta˝e do 9 m-cy
Studia semestralne

0
0
0
0
0

11
12

0
23

Irak
Studenci 
Doktoranci 
Podyplomowe sta˝e medyczne 
Specjalizacje medyczne 
Sta˝e habilitacyjne 
Kursy j´zyka polskiego
Sta˝e do 9 m-cy
Studia semestralne

3
0
0
0
0
2
0
0
5

Turkmenistan
Studenci 
Doktoranci 
Podyplomowe sta˝e medyczne 
Specjalizacje medyczne 
Sta˝e habilitacyjne 
Kursy j´zyka polskiego
Sta˝e do 9 m-cy
Studia semestralne

11
0
0
0
0
6
0
0

17

Brazylia
Studenci 
Doktoranci 
Podyplomowe sta˝e medyczne 
Specjalizacje medyczne 
Sta˝e habilitacyjne 
Kursy j´zyka polskiego
Sta˝e do 9 m-cy
Studia semestralne

13
2
0
0
0
2
0
0

17

Ekwador
Studenci 
Doktoranci 
Podyplomowe sta˝e medyczne 
Specjalizacje medyczne 
Sta˝e habilitacyjne 
Kursy j´zyka polskiego
Sta˝e do 9 m-cy
Studia semestralne

10
0
0
0
0
2
0
0

12

Tunezja
Studenci 
Doktoranci 
Podyplomowe sta˝e medyczne 
Specjalizacje medyczne 
Sta˝e habilitacyjne 
Kursy j´zyka polskiego
Sta˝e do 9 m-cy
Studia semestralne

6
0
0
0
4
0
0
0

10
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Szkolenie M∏odych Dyplomatów z krajów rozwijajàcych si´
W 2006 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wspólnie z Akademià Dyplomatycznà Polskiego Instytutu Stosunków
Mi´dzynarodowych, zaprosi∏o na miesi´czne szkolenie 24 m∏odych dyplomatów z 10 krajów rozwijajàcych si´ i prze-
chodzàcych transformacj´ spo∏eczno-gospodarczà.

Uczestnicy szkolenia reprezentowali paƒstwa:
Europy Ârodkowo-Wschodniej: Ukrain´, Mo∏dow´,
Kaukazu Po∏udniowego: Gruzj´,
Afryki: Mozambik, Keni´, Tanzani´, Nigeri´, Etiopi´, Angol´, Togo.

M∏odzi dyplomaci uczestniczyli w wyk∏adach dotyczàcych zagadnieƒ mi´dzynarodowych istotnych z punktu widzenia
rozwoju ich krajów, wspó∏pracy z Polskà i, szerzej, z Unià Europejskà. Cennym elementem projektu by∏a mo˝liwoÊç
pracy i wymiany doÊwiadczeƒ pomi´dzy reprezentantami krajów Wschodu i Po∏udnia. W trakcie debat i dyskusji
uczestnicy poruszali tematy zwiàzane z integracjà europejskà, wspó∏pracà transatlantyckà, bezpieczeƒstwem mi´dzy-
narodowym oraz pomocà rozwojowà.

Departament Wspó∏pracy Rozwojowej MSZ
Szkolenie M∏odych Dyplomatów 2006 r.

Europejski Dom Spotkaƒ – Fundacja Nowy Staw
Projekt: Wsparcie dla inicjatyw wymiany m∏odzie˝y

na Ukrainie, Ukraina 2006 r.
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8.7. POMOC FINANSOWA

Na pomoc finansowà sk∏adajà si´: kredyty udzielone krajom rozwijajàcym si´ i przechodzàcym transformacj´ 
na warunkach preferencyjnych (wg wytycznych Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD – kredyty zawierajàce co najmniej
25% darowizny), redukcja zad∏u˝enia oraz wp∏aty do mi´dzynarodowych instytucji finansowych. Realizacjà pomocy
finansowej w Polsce zajmuje si´ Ministerstwo Finansów.

W 2006 r. udzielono pomocy finansowej w wysokoÊci 
320 mln PLN (103 mln USD), w tym:

wyp∏acono transz´ kredytu dla Uzbekistanu w wysokoÊci 
13,65 mln PLN, na podstawie umowy o udzielenie kredytu 
w pomocy wiàzanej z dnia 10 lipca 2003 r.,
wyp∏acono transz´ kredytu dla Chin w wysokoÊci 
1,55 mln PLN, na podstawie umowy o wspó∏pracy finansowej
zdnia 29 wrzeÊnia 2000 r.,
umorzono d∏ug Angoli wobec Polski w wysokoÊci 
285,12 mln PLN, zgodnie z umowà ws. sp∏aty i restruktu-
ryzacji zad∏u˝enia z dnia 21 listopada 2003 r.,
dokonano wp∏aty na Mi´dzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA) z Grupy Banku Âwiatowego w wysokoÊci 
19,76 mln PLN, z czego 1,74 mln PLN IDA przeznaczy∏a na pokrycie luki strukturalnej funduszu IDA-HIPC, 
dzi´ki czemu Polska w 2006 r. mia∏a swój udzia∏ w wielostronnych inicjatywach odd∏u˝eniowych.

8.8. DZIA¸ANIA INFORMACYJNE I PROMOCJA PROGRAMU POLSKIEJ POMOCY

Pomoc dla krajów s∏abiej rozwini´tych jest nowà
dziedzinà aktywnoÊci mi´dzynarodowej Polski. Stanowi
zarazem jeden z najmniej znanych polskiemu
spo∏eczeƒstwu obszarów dzia∏aƒ administracji
paƒstwowej. Wzgl´dnie niewielka jest te˝ wiedza 
o powodach, dla których konieczne sta∏o si´ 
zintensyfikowanie polskiej wspó∏pracy rozwojowej, 
a tak˝e o roli, jakà Polska mo˝e odgrywaç w Êwia-
towym systemie pomocowym.

Na podkreÊlenie zas∏uguje znaczàce i rosnàce popar-
cie polskiego spo∏eczeƒstwa dla zaanga˝owania Polski
w pomoc dla biedniejszych krajów. Âwiadczà o tym,
mi´dzy innymi, prowadzone od roku 2004, badania
opinii publicznej nt. pomocy rozwojowej. O ile w roku
2004 Êwiadczenie przez Polsk´ pomocy na rzecz 
krajów s∏abiej rozwini´tych popiera∏o dwie trzecie
Polaków, o tyle w roku 2006 przychylnoÊç deklarowa∏o
ju˝ trzy czwarte naszego spo∏eczeƒstwa.

Dlatego te˝, równolegle do zwi´kszania nak∏adu 
Êrodków na pomoc rozwojowà, MSZ stara si´
rozpowszechniaç informacje o kierunkach polskiej
pomocy oraz realizacji przedsi´wzi´ç pomocowych.
Oprócz tego, aby przybli˝yç szerszy kontekst tego
obszaru aktywnoÊci mi´dzynarodowej Polski, MSZ
wspiera akcje edukacyjne majàce na celu podniesienie
ÊwiadomoÊci polskiego spo∏eczeƒstwa o problemach
rozwoju na Êwiecie, najbardziej palàcych potrzebach
krajów rozwijajàcych si´ i perspektywicznych
sposobach wspó∏pracy (edukacja rozwojowa).

Inicjatywa na rzecz zmniejszenia zad∏u˝enia
krajów najbiedniejszych i najbardziej
zad∏u˝onych (ang. Heavily Indebted Poor
Countries, HIPC) – inicjatywa Mi´dzynaro-
dowego Funduszu Walutowego i Grupy Banku
Âwiatowego, zapoczàtkowana w 1996 r.,
przewidujàca redukcj´ zad∏u˝enia krajów
najbardziej zad∏u˝onych, po∏àczonà 
z programami redukcji ubóstwa oraz innymi
programami pomocowymi.

Zdaniem 75% Polaków Polska powinna wspieraç rozwój
krajów s∏abiej rozwini´tych (w 2004 by∏o o tym 
przekonanych 63% badanych).

Najcz´Êciej wskazywanymi powodami, dla których 
Polska powinna anga˝owaç si´ we wspó∏prac´ rozwojowà
sà moralny obowiàzek pomagania biedniejszym krajom 
i potrzeba rewan˝u za pomoc uzyskanà w przesz∏oÊci 
przez Polsk´.

22% Polaków deklaruje, ˝e s∏ysza∏o o Milenijnych 
Celach Rozwoju.

75% Polaków zgadza si´, aby z ich podatków polski rzàd
przeznacza∏ Êrodki na pomoc rozwojowà dla biedniejszych
krajów. 55% Polaków godzi si´, aby kwota ta wynosi∏a 
3 z∏ote lub wi´cej miesi´cznie.

W opinii Polaków, Polska ma najwi´cej do zaoferowania
krajom biedniejszym w dziedzinie edukacji i s∏u˝by zdrowia.

Zdaniem Polaków, Polska powinna przede wszystkim
pomagaç krajom Afryki, a w nast´pnej kolejnoÊci naszych
wschodnim sàsiadom: Ukrainie i Bia∏orusi.

Wyniki badania opinii publicznej nt. pomocy rozwojowej
wykonanego na zlecenie MSZ przez TNS OBOP w grudniu
2006r. Pe∏niejszy opis wyników jest dost´pny na stronie
www.polskapomoc.gov.pl/badanie_opinii
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We wrzeÊniu 2006 r. MSZ uruchomi∏o specjalny serwis internetowy www.polskapomoc.gov.pl, w ca∏oÊci poÊwiecony
polskiej pomocy zagranicznej. Oprócz prezentacji za∏o˝eƒ programu polskiej pomocy, strona przedstawia relacje 
z realizacji projektów pomocowych oraz krótkie filmy, publikacje prasowe, radiowe i telewizyjne nt. polskich dzia∏aƒ
pomocowych. Zawiera te˝ praktyczne informacje dla organizacji i instytucji zainteresowanych realizacjà programu
wspólnie z MSZ. Serwis jest zaopatrzony w generowany automatycznie biuletyn, który jest rozsy∏any regularnie 
do subskrybentów, z informacjami nt. aktualnych wydarzeƒ, konkursów i innych wartych odnotowania kwestii. Strona
jest dost´pna w j´zyku polskim, angielskim i rosyjskim.

Wystawa fotografii „Polska pomoc w obiektywie”
Udokumentowane fotograficznie przyk∏ady polskich projektów pomocowych mo˝na by∏o oglàdaç na opracowanej
przez MSZ wystawie „Polska pomoc w obiektywie”. Pokazane na niej zdj´cia zosta∏y udost´pnione przez organiza-
cje pozarzàdowe i polskie placówki dyplomatyczne, które uzyska∏y finansowanie z programu polskiej pomocy. 
Od wrzeÊnia do grudnia 2006 r. wystawa goÊci∏a w gmachu Sejmu RP, w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie 
i na stacji metra Âwi´tokrzyska w Warszawie.

8.9. EDUKACJA ROZWOJOWA

Pomoc rozwojowa finansowana ze Êrodków
bud˝etowych stanowi tylko jeden z przejawów wk∏adu
polskiego spo∏eczeƒstwa w mi´dzynarodowà
wspó∏prac´ na rzecz rozwoju. Skuteczna wspó∏praca 
z krajami rozwijajàcymi si´ wymaga nie tylko
sprawnych mechanizmów udzielania pomocy, lecz
tak˝e Êwiadomej i aktywnej postawy obywateli paƒstw
Êwiadczàcych pomoc wobec problemów rozwoju 
na Êwiecie.

Rosnàcà aktywnoÊç na tym polu wykazujà 
polskie organizacje obywatelskie i instytucje
edukacyjne. Starajà si´ one przybli˝yç 
polskiemu spo∏eczeƒstwu wyzwania stojàce 
na drodze rozwoju biedniejszych krajów, 
sytuacj´ miejscowej ludnoÊci oraz powiàzania
pomi´dzy problemami krajów rozwijajàcych
si´ i warunkami ˝ycia oraz perspektywami 
rozwoju spo∏eczeƒstw krajów rozwini´tych.

W ramach edukacji rozwojowej MSZ wspiera
inicjatywy organizacji pozarzàdowych i instytucji
edukacyjnych majàce na celu przybli˝enie
Polakom uwarunkowaƒ wspó∏pracy rozwojowej.

Departament Wspó∏pracy Rozwojowej MSZ
Wystawa „Polska pomoc w obiektywie”

Salezjaƒski Wolontariat Misyjny „M∏odzi Âwiatu”,
Wystawa Milenijne Cele Rozwoju – Czas pomóc innym, 2006 r.

Edukacja rozwojowa, b´dàca integralnà cz´Êcià programu 
polskiej pomocy, ma na celu: podniesienie ÊwiadomoÊci 
i poszerzenie wiedzy polskiego spo∏eczeƒstwa na temat 
problemów rozwoju na Êwiecie; u∏atwienie zrozumienia 
globalnych wspó∏zale˝noÊci pomi´dzy spo∏eczeƒstwami 
krajów rozwini´tych a spo∏eczeƒstwami krajów rozwijajàcych
si´ i przechodzàcych transformacj´ ustrojowà; pobudzenie 
krytycznej refleksji nad odpowiedzialnoÊcià za rozwój 
mi´dzynarodowy oraz osobistego zaanga˝owania 
i Êwiadomego dzia∏ania na rzecz walki z ubóstwem 
na Êwiecie i realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.

W konkursie Edukacja Rozwojowa 2006 dofinansowano 
mi´dzy innymi:

wystaw´ fotograficznà „Âwiat wybiera”, zorganizowanà przez
Wy˝szà Szko∏´ Europejskà im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie,
przedstawiajàcà przebieg wyborów w ró˝nych cz´Êciach Êwiata, 
w tym w najbardziej niespokojnych regionach,

spotkania ze studentami z krajów ba∏kaƒskich w szko∏ach
Nowego Sàcza oraz konkurs wiedzy nt. Ba∏kanów, zorganizowane
przez Stowarzyszenie OÊwiaty, Wychowania i Animacji „SOWA”,

opracowanie i wydanie scenariuszy lekcji dot. edukacji globalnej
(Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej), pracy z dzieçmi
ukraiƒskimi i wietnamskimi w polskiej szkole oraz muzu∏manów 
w Polsce i na Êwiecie (Towarzystwo Demokratyczne Wschód).
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W roku 2006 po raz drugi zorganizowany zosta∏ konkurs grantowy dla organizacji pozarzàdowych na projekty 
edukacyjne skierowane do wybranych grup polskiego spo∏eczeƒstwa. Celem konkursu by∏a popularyzacja wiedzy na
temat problemów rozwoju na Êwiecie i mi´dzynarodowej wspó∏pracy na rzecz rozwoju. Na to zadanie przeznaczono
kwot´ 500 tys. PLN. Procedur´ konkursowà przeprowadzi∏ wy∏oniony przez MSZ w odr´bnym konkursie operator,
którym zosta∏a Fundacja Edukacja dla Demokracji. Dotacje na inicjatywy w dziedzinie edukacji rozwojowej uzyska∏o
30 z 84 nades∏anych wniosków projektowych. Du˝a cz´Êç z nich by∏a skupiona wokó∏ odbywajàcego si´ w listopadzie
Tygodnia Edukacji Globalnej. Pe∏na lista dofinansowanych projektów znajduje si´ w aneksie 2.

Aby zapoznaç polskie spo∏eczeƒstwo z aktualnymi problemami rozwoju mi´dzynarodowego – w szczególnoÊci 
ze skalà, z przejawami, przyczynami i konsekwencjami ubóstwa na Êwiecie – MSZ sfinansowa∏o interaktywnà 
objazdowà wystaw´ o Milenijnych Celach Rozwoju. Dotacj´ na opracowanie i zorganizowanie wystawy – w wysokoÊci
160 tys. PLN – otrzyma∏a organizacja Salezjaƒski Wolontariat Misyjny „M∏odzi Âwiatu”. Wystaw´ mo˝na by∏o 
obejrzeç w listopadzie i grudniu 2006 r. na terenie oÊrodków akademickich w Warszawie (Biblioteka Uniwersytecka
w Warszawie), we Wroc∏awiu (Politechnika Wroc∏awska), w Poznaniu (Uniwersytet Adama Mickiewicza) i Krakowie
(Uniwersytet Jagielloƒski). Sk∏ada∏y si´ na nià zdj´cia i prezentacja multimedialna ukazujàce problemy ubóstwa 
na Êwiecie i aktualny stan realizacji Milenijnych Celów. Wystawa przedstawia∏a tak˝e zobowiàzania i dzia∏ania
spo∏ecznoÊci mi´dzynarodowej majàce na celu wsparcie rozwoju w krajach rozwijajàcych si´ (cel 8). Wydana 
na potrzeby wystawy broszura informacyjna cieszy∏a si´ ogromnym zainteresowaniem odwiedzajàcych. Ponadto, 
w ka˝dym z czterech oÊrodków zorganizowano dla m∏odzie˝y i kadry pedagogicznej debaty i spotkania z osobami
zajmujàcymi si´ zawodowo pomocà rozwojowà.

Z programu polskiej pomocy wsparcie uzyskujà te˝ instytucje edukacyjne dà˝àce do pe∏niejszego wykorzystania 
w swojej ofercie edukacyjnej treÊci i metod odpowiadajàcych wyzwaniom rozwoju mi´dzynarodowego i zmieniajàcej
si´ roli Polski w Êwiecie. Szczególne znaczenie ma wspó∏praca z oÊrodkami akademickimi starajàcymi si´ zwi´kszyç
zainteresowanie kadry naukowej i studentów wspó∏pracà rozwojowà, a tak˝e obecnoÊç tej tematyki w programach
studiów i podejmowanych badaniach. Dofinansowanie na ten cel uzyska∏ Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych
Uniwersytetu Warszawskiego (d. Instytut Krajów Rozwijajàcych si´), który w listopadzie 2006 r. zorganizowa∏
Konferencj´ M∏odych Badaczy pt.: „Wyzwania Mi´dzynarodowej Wspó∏pracy na Rzecz Rozwoju” oraz – przy
wspó∏pracy z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce – przeprowadzi∏ drugà edycj´
konkursu dla studentów na esej nt. pomocy rozwojowej.

Oprócz dofinansowania inicjatyw edukacyjnych, MSZ podj´∏o dzia∏ania zmierzajàce do zwi´kszenia potencja∏u orga-
nizacji pozarzàdowych i instytucji edukacyjnych zainteresowanych zintensyfikowaniem aktywnoÊci w dziedzinie
edukacji rozwojowej. W paêdzierniku 2006 r. w Warszawie grupa przedstawicieli organizacji pozarzàdowych, nauczy-
cieli i nauczycieli akademickich zosta∏a zaproszona przez MSZ na dwudniowe szkolenie poÊwi´cone za∏o˝eniom 
i praktycznym aspektom edukacji rozwojowej w Polsce. Cz´Êç z nich wzi´∏a nast´pnie udzia∏ w wizycie studyjnej 
w irlandzkich oÊrodkach edukacji rozwojowej, która zosta∏a zorganizowana we wspó∏pracy z irlandzkim MSZ.

Departament Wspó∏pracy Rozwojowej MSZ
Wizyta studyjna w irlandzkich oÊrodkach 
edukacji rozwojowej, 2006 r.
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Ukraina

Ukraina rozpocz´∏a proces g∏´bokich reform spo∏eczno-gospo-
darczych. Przemiany w Polsce po 1989 r. pokaza∏y, ˝e transfor-
macja niesie ze sobà szereg wyzwaƒ, dlatego istotne jest podzie-
lenie si´ z Ukrainà doÊwiadczeniami zwiàzanymi z przemianà
ustrojowà oraz procesem dostosowywania prawa, instytucji 
i gospodarki do wymogów europejskich. W 2006 r. dotychcza-
sowa pomoc dla Ukrainy zosta∏a znacznie zwi´kszona, poszerzy∏
si´ równie˝ zakres dzia∏aƒ, obejmujàc m.in.:

pog∏´bienie wspó∏pracy Ukrainy ze strukturami europejskimi
i euroatlantyckimi,

popraw´ efektywnoÊci administracji paƒstwowej,
pomoc w realizacji reform systemowych, ze szczególnym 
uwzgl´dnieniem poprawy warunków gospodarowania w sektorze MÂP,
ograniczenie nadmiernego zu˝ycia energii w gospodarce,
rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

Najwi´cej projektów realizowanych przez organizacje pozarzàdowe dotyczy∏o wsparcia samorzàdów terytorialnych
oraz integracji Ukrainy z Unià Europejskà, a tak˝e rozwoju ukraiƒskich organizacji spo∏eczeƒstwa obywatelskiego.
Dzia∏ania jednostek administracji rzàdowej obj´∏y wszystkie priorytetowe dla Ukrainy obszary wsparcia, w szczegól-
noÊci wzmocnienie instytucji administracji paƒstwowej (zw∏aszcza wymiaru sprawiedliwoÊci, s∏u˝by cywilnej i s∏u˝b
mundurowych).

* Organy administracji rzàdowej zrealizowa∏y 1 projekt na ∏àcznà kwot´ 180 310 PLN, którego odbiorcami by∏y
Rosja, Bia∏oruÊ i Ukraina, oraz 1 projekt na ∏àcznà kwot´ 1 731 300 PLN, którego odbiorcami by∏y Mo∏dowa 
i Ukraina. W ramach Polsko-Kanadyjskiej Wspó∏pracy Rozwojowej organizacje pozarzàdowe zrealizowa∏y 1 projekt,
którego odbiorcami by∏y Ukraina i Gruzja.

Razem w Europie
Europejski Dom Spotkaƒ – Fundacja Nowy Staw
Poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej owocuje wi´kszym wspar-
ciem spo∏eczeƒstwa ukraiƒskiego dla zacieÊniania relacji z Unià.
Wspó∏praca przedstawicieli w∏adz Ukrainy i krajów cz∏onko-
wskich (zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym 
i lokalnym) i kontakty mi´dzyludzkie stanowià kluczowy aspekt
owych relacji. Takie kontakty sà szczególnie wa˝ne dla anima-
torów lokalnych dzia∏aƒ, budujàcych spo∏eczeƒstwo obywatel-
skie. W wyniku projektu „Razem w Europie” utworzono 
i wyposa˝ono trzy nowe Centra Informacji Europejskiej 
w Winnicy, ˚ytomierzu i Nowogradzie Wo∏yƒskim oraz
przeszkolono ich personel. Udzielono wsparcia dla utworzenia
siedemnastu Szkolnych Klubów Europejskich (SKE), które 
nawiàza∏y kontakty z polskimi SKE. Zorganizowano równie˝
Olimpiad´ Europejskà w ˚ytomierzu oraz utworzono portal
internetowy i biuletyn informacyjny, które stanowiç b´dà cenne
êród∏o informacji o UE.

9. Projekty pomocowe

Europejski Dom Spotkaƒ – Fundacja Nowy Staw
Projekt: Wsparcie dla inicjatyw wymiany m∏odzie˝y na Ukrainie,

Ukraina 2006 r.

realizacja projektu

organizacje pozarzàdowe 

organy administracji rzàdowej 

jednostki samorzàdu terytorialnego

polskie placówki zagraniczne

liczba projektów

51*

29*

8

32

kwota dofinansowania ze Êrodków

programu polskiej pomocy

zagranicznej 2006 (w PLN)

7 589 320,34

6 009 390,23

686 997,64

722 876,82

Suma: 15 008 585,03 PLN
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Ukraina na drodze do integracji europejskiej i euroatlantyckiej
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralny OÊrodek Doskonalenia Nauczycieli
Projekt realizowany przez Centralny OÊrodek Doskonalenia Nauczycieli zak∏ada∏ wsparcie spo∏eczeƒstwa Ukrainy 
w procesie integracji z Unià Europejskà i NATO. Zorganizowano szkolenia dla osób odpowiedzialnych za edukacj´
europejskà w szko∏ach i Êrodowisku lokalnym. Ukraiƒskich nauczycieli zapoznano z metodami pracy i materia∏ami
dotyczàcymi integracji europejskiej i euroatlantyckiej, a tak˝e wydano pakiet edukacyjny w j´zyku ukraiƒskim 
pt.: „Ukraina w Europie”. Zainicjowano tym samym budow´ sieci regionalnych liderów edukacji europejskiej 
i euroatlantyckiej w szko∏ach ukraiƒskich.

Ukraina na drodze do Unii Europejskiej 
– warsztaty europejskie
Wy˝sza Szko∏a Administracji Publicznej w Szczecinie
Wy˝sza Szko∏a Administracji Publicznej w Szczecinie wraz
z ukraiƒskim partnerem – Lwowskim Regionalnym
Instytutem Zarzàdzania Paƒstwowego – zorganizowa∏a
warsztaty z wiedzy o Unii Europejskiej dla ponad 40 stu-
dentów ukraiƒskich uczelni. Warsztaty zosta∏y
przeprowadzone przez trenerów oraz grup´ polskich stu-
dentów, którzy wczeÊniej odbyli podobny kurs w kraju. 
20 ukraiƒskich studentów wykazujàcych najwi´kszà 
aktywnoÊç podczas warsztatów wyjecha∏o na dodatkowe
tygodniowe szkolenie do Szczecina.

Zwalczanie zorganizowanej, mi´dzynarodowej przest´pczoÊci narkotykowej
Ministerstwo Spraw Wewn´trznych i Administracji, Komenda G∏ówna Policji
Projekt skierowany by∏ do funkcjonariuszy jednostek antynarkotykowych oraz komórek organizacyjnych milicji
ukraiƒskiej zajmujàcych si´ Êciganiem przest´pczoÊci narkotykowej. Polega∏ on na przeszkoleniu funkcjonariuszy 
w zakresie wykrywania i rozpoznawania substancji i Êrodków odurzajàcych. Realizacja zadania przyczyni∏a si´ 
do udoskonalenia metod i form dzia∏ania milicji ukraiƒskiej w zwalczaniu struktur zorganizowanej przest´pczoÊci
narkotykowej wewnàtrzpaƒstwowej i mi´dzynarodowej, zgodnie ze standardami europejskimi.

Wspó∏praca przygraniczna Stra˝y Granicznej RP i Paƒstwowej S∏u˝by Granicznej Ukrainy
Ministerstwo Spraw Wewn´trznych i Administracji, Nadbu˝aƒski Oddzia∏ Stra˝y Granicznej oraz Bieszczadzki
Oddzia∏ Stra˝y Granicznej
Wspó∏praca w ramach projektu dotyczy∏a dwóch niezwykle istotnych dla Ukrainy oraz Polski dziedzin – przemytu osób
oraz przemytu pojazdów. W trakcie zaj´ç warsztatowych i çwiczeƒ praktycznych pracownicy ukraiƒskiej stra˝y
granicznej zapoznali si´ m.in. z politykà wizowà i post´powaniami administracyjnymi w stosunku do cudzoziemców
na terenie Polski i Unii Europejskiej oraz z nowoczesnymi metodami identyfikacji personalnej osób przekraczajàcych
granic´.

Samorzàd XXI wieku. Wymiana doÊwiadczeƒ pomi´dzy Województwem Lubelskim a Obwodem
Odeskim

DolnoÊlàsko-ukraiƒskie spotkania samorzàdowe
Urzàd Marsza∏kowski Województwa DolnoÊlàskiego
Projekty mia∏y na celu wsparcie samorzàdnoÊci oraz promowanie praktyk dobrego rzàdzenia w instytucjach pub-
licznych. Projekt pt.: „Samorzàd XXI wieku” obejmowa∏ m.in. zorganizowanie seminarium dla 180-osobowej grupy
pracowników administracji rzàdowej i samorzàdowej oraz studentów odeskiego oddzia∏u Akademii Administracji
Publicznej. Podczas seminarium przedstawiono zagadnienia z zakresu reformy samorzàdowej w Polsce, kompetencji
i zasad dzia∏ania samorzàdu w Unii Europejskiej oraz koordynacji programów strukturalnych i zarzàdzania nimi.
Podczas dolnoÊlàsko-ukraiƒskich spotkaƒ samorzàdowych ukraiƒscy samorzàdowcy zapoznali si´ z procesem 

Wy˝sza Szko∏a Administracji Publicznej w Szczecinie
Projekt: Ukraina w drodze do Unii Europejskiej – warsztaty europejskie, Ukraina 2006 r.

Koƒczàca projekt debata.
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dostosowania przedsi´biorstw do dzia∏alnoÊci w warunkach gospodarki wolnorynkowej oraz z systemem dostosowania
produkcji do wymagaƒ i norm Unii Europejskiej. Uczestnicy projektu mieli okazj´ poszerzyç wiedz´ teoretycznà podczas
wizyt studyjnych w gminach i powiatach dolnoÊlàskich.

Nowe wyzwania stojàce przed s∏u˝bami doradztwa rolniczego Ukrainy

Wymiana doÊwiadczeƒ w zakresie doradztwa rolniczego oraz oceny laboratoryjnej produktów
rolnych, bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊciowego i analiz glebowych
Pomorski OÊrodek Doradztwa Rolniczego w Gdaƒsku Oddzia∏ w Starym Polu
Wsparcie w tworzeniu doradczej s∏u˝by rolniczej na Ukrainie jest jednym z najwa˝niejszych elementów polskiej 
aktywnoÊci pomocowej na rzecz tego kraju. Ze wzgl´du 
na podobne uwarunkowania, wymiana doÊwiadczeƒ w tej
dziedzinie stanowi jedno z najistotniejszych pól wspó∏pracy.
Wa˝ne dla ukraiƒskich partnerów jest równie˝ zdobywanie
wiedzy o mo˝liwoÊciach rozwoju rolnictwa i aktywizacji
spo∏ecznoÊci lokalnych na terenach wiejskich.

Pomorski OÊrodek Doradztwa Rolniczego w Gdaƒsku,
Oddzia∏ w Starym Polu, zorganizowa∏ cykl szkoleƒ i spot-
kaƒ z ukraiƒskimi przedstawicielami sektora doradczego,
studentami uczelni rolniczych oraz dziennikarzami zajmu-
jàcymi si´ problematykà rolnictwa. Celem dzia∏aƒ by∏o
podnoszenie wiedzy i kszta∏towanie aktywnych postaw
s∏u˝àcych zrównowa˝onemu rozwojowi rolnictwa i wsi.

Polscy eksperci prowadzàcy w kilkunastu oÊrodkach 
na terenie ca∏ej Ukrainy cykl szkoleƒ w ramach projektu
„Nowe wyzwania…” przebyli ponad 20 000 km.
Odwiedzali i szkolili na miejscu pracowników tworzàcej si´
na Ukrainie s∏u˝by doradztwa rolniczego. Pog∏´biona w ten sposób znajomoÊç potrzeb ukraiƒskiego partnera oraz
systemu ukraiƒskiego doradztwa, a tak˝e liczne bezpoÊrednie kontakty u∏atwià obu stronom wspó∏prac´ 
w przysz∏oÊci.

Zagadnieniom planowania i organizacji doradztwa rolniczego poÊwi´cony by∏ projekt skierowany do trzech miej-
scowoÊci na Krymie oraz zawodowej szko∏y rolniczej. Uczestnicy warsztatów zadawali wiele pytaƒ, w szczególnoÊci
interesowali si´ polskimi doÊwiadczeniami zwiàzanymi z aktywizacjà spo∏ecznà na wsi. Szkolenia porusza∏y tak˝e 
tematyk´ ekologicznej produkcji rolnej.

Wsparcie partnerstwa organizacji spo∏ecznych i administracji Ukrainy w tworzeniu koncepcji
rozwoju turystyki górskiej
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Projekt zak∏ada∏ wsparcie ukraiƒskich organizacji pozarzàdowych w aktywnym rozwijaniu turystyki 
i krajoznawstwa, a tak˝e wsparcie administracji ukraiƒskiej w rozwijaniu turystyki na obszarach górs-
kich. Podczas 7-dniowych warsztatów znakarskich przeszkolono 25 uczestników w zakresie znakowa-
nia szlaków turystycznych. Efektem projektu by∏o równie˝ wytyczenie 250 km szlaków pieszych 
i 100 km szlaków rowerowych w ukraiƒskich regionach Karpat
Wschodnich i Pogórza oraz opracowane i wydane mapy turystycznej
„Gorgany” i przewodnika „Góry Huculszczyzny”.

Pomorski OÊrodek Doradztwa Rolniczego w Gdaƒsku, Oddzia∏ w Starym Polu
Projekt: Nowe wyzwanie stojàce przed s∏u˝bami doradztwa rolniczego Polski 

i Ukrainy – wymiana doÊwiadczeƒ, Ukraina 2006 r.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Wsparcie partnerstwa organizacji spo∏ecznych i administracji Ukrainy 

w tworzeniu koncepcji rozwoju turystyki górskiej,
Ukraina 2006 r.
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Roztocze – Transgraniczny Obszar Rozwoju
Wy˝sza Szko∏a Zarzàdzania i Administracji w ZamoÊciu
Spotkania biznesowe polskich i ukraiƒskich przedsi´biorców oraz
„Transgraniczny poradnik gospodarczy” mia∏y na celu u∏atwienie kontaktów
gospodarczych pomi´dzy przedsi´biorcami z przygranicznych regionów
Ukrainy i Polski. Ukraiƒscy przedsi´biorcy wzi´li udzia∏ w warsztatach nt. przed-
si´biorczoÊci i mo˝liwoÊci wspó∏pracy gospodarczej na pograniczu polsko-
ukraiƒskim, a tak˝e polityki celnej i wizowej UE.

Przejrzysty samorzàd na Ukrainie – edukacja samorzàdów ukraiƒskich z zakresu nowoczes-
nego zarzàdzania administracjà publicznà
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Zarzàdzanie jakoÊcià w administracji jest szczególnie
istotne w krajach przechodzàcych transformacj´. Projekt,
majàcy na celu zwi´kszenie przejrzystoÊci dzia∏ania
ukraiƒskiej administracji publicznej, by∏ oparty na wymia-
nie doÊwiadczeƒ pomi´dzy stronà polskà i ukraiƒskà,
zwiàzanych z systemami nowoczesnego zarzàdzania
administracjà publicznà i demokracjà na szczeblu
lokalnym. Uczestnicy projektu odwiedzili Urzàd Miejski 
w ¸´cznej, który w wyniku programów „Przejrzysta Gmina”
i „Przejrzysta Polska” wdro˝y∏ zasady przejrzystoÊci, braku
tolerancji dla korupcji, partycypacji spo∏ecznej, przewidy-
walnoÊci, fachowoÊci i odpowiedzialnoÊci.

Szkolenie S.E.N.S.E. (ang. Strategic Economic Needs and Security Exercise)
Szkolenie S.E.N.S.E. (ang. Strategic Economic Needs and Security Exercise) zosta∏o zorganizowane przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu
Warszawskiego dla grupy 45 urz´dników Êredniego i wy˝szego szczebla ukraiƒskiej administracji rzàdowej, przed-
stawicieli w∏adzy ustawodawczej, zrzeszeƒ biznesowych i organizacji pozarzàdowych. Siedmiodniowe szkolenie
sk∏ada∏o si´ z zaj´ç seminaryjnych i symulacji komputerowej. Po prelekcjach polskich ekspertów, wprowadzajàcych
do problematyki przemian spo∏eczno-politycznych i gospodarczych, uczestnicy szkolenia çwiczyli umiej´tnoÊci
zarzàdzania procesami transformacji w symulacji komputerowej funkcjonowania hipotetycznego paƒstwa.
Symulacj´, opartà na oprogramowaniu stworzonym przez amerykaƒski Instytut Analiz ObronnoÊci (ang. The Institute
for Defense Analyses), przeprowadzono w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych w Akademii Obrony
Narodowej w Rembertowie. Gra strategiczna pozwoli∏a uczestnikom przyjrzeç si´ zale˝noÊciom pomi´dzy rozwojem
gospodarczym a tworzeniem demokratycznego spo∏eczeƒstwa i poznaç mechanizmy funkcjonowania gospodarki
wolnorynkowej. Umo˝liwi∏a zarazem zdobycie praktycznego doÊwiadczenia w zarzàdzaniu gospodarkà w procesie
transformacji.

Przez jakoÊç do przejrzystoÊci
Fundacja M∏oda Demokracja
Norma ISO 9001 pomaga osiàgnàç najwy˝sze standardy zarzàdzania firmami i instytucjami. Organy samorzàdowe
wykorzystujà t´ norm´ coraz cz´Êciej jako narz´dzie usprawnienia funkcjonowania oraz promocji swojej dzia∏alnoÊci.
Wprowadzenie normy ISO 9001 przyczynia si´ tak˝e do ograniczenia korupcji. Pierwszym samorzàdem terytorialnym
na Ukrainie, który otrzyma∏ certyfikat ISO 9001, by∏ Urzàd Miasta w Berdiaƒsku. Nast´pnie systemy zarzàdzania
jakoÊcià wprowadzono w urz´dach miast ¸ucka i Korostenia. By∏o to mo˝liwe dzi´ki pomocy Fundacji M∏oda
Demokracja wspó∏pracujàcej z Centrum Szkolenia Samorzàdu i Administracji w Lublinie. Projekt obejmowa∏ opra-
cowanie przejrzystych procedur decyzyjnych i przep∏ywu informacji, stworzenie nowej struktury organizacyjnej i opisu
stanowisk, organizacji punktu obs∏ugi mieszkaƒców oraz przyjazne interesantom oznakowanie pomieszczeƒ urz´du
miejskiego. W ¸ucku rozpocz´to tak˝e wdra˝anie elementów elektronicznego obiegu dokumentów.

Wy˝sza Szko∏a Zarzàdzania i Administracji w ZamoÊciu
Projekt: Roztocze – Transgraniczny Obszar Rozwoju, Ukraina 2006 r.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Regionalny OÊrodek w Lublinie
Projekt: Przejrzysty samorzàd na Ukrainie – edukacja samorzàdów ukraiƒskich 
z zakresu nowoczesnego zarzàdzania administracjà publicznà, Ukraina 2006 r.
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PrzejrzyÊcie, etycznie i skutecznie – rozwój samorzàdu terytorialnego na Ukrainie
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Szkoleniowe w Szczecinie
Korupcja jest powszechnà bolàczkà ˝ycia publicznego na Ukrainie, w tym tak˝e w organach samorzàdu terytorial-
nego. W Polsce od kilku lat prowadzona jest akcja spo∏eczna „Przejrzysta Polska”. W jej ramach wypracowano
skuteczne metody zapobiegania korupcji poprzez wprowadzanie przejrzystych struktur, procedur i obyczajów 
w urz´dach. Projekt Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zak∏ada∏ przekazanie doÊwiadczeƒ z prowadzenia akcji
z partnerami na Ukrainie.

W ramach projektu przeprowadzono wizyty studyjne w Polsce i szkolenia merów miast ukraiƒskich oraz ekspertów,
którzy nast´pnie w 10 urz´dach miejskich przeprowadzili warsztaty na temat wdro˝enia przejrzystych procedur
dzia∏ania. Podczas koƒczàcej projekt konferencji rozpocz´∏a si´ praca nad zainicjowaniem spo∏ecznej akcji „Prozora
Ukrajina” – „Przejrzysta Ukraina”.

Fundusz Ma∏ych Grantów
Projekty dotyczàce kultury
Wspieranie kultury ukraiƒskiej ma istotne znaczenie dla budowy spo∏eczeƒstwa obywatelskiego w tym kraju. SpoÊród
31 projektów na ∏àcznà kwot´ 723 tys. PLN sfinansowanych na Ukrainie z Funduszu Ma∏ych Grantów na szczegól-
nà uwag´ zas∏ugujà projekty z tej dziedziny, m.in. projekt „Geopoetyka zamiast geopolityki”, majàcy na celu stworze-
nie forum dialogu dla pisarzy, poetów i eseistów z Ukrainy i krajów Europy Ârodkowej oraz projekt wspierajàcy
za∏o˝enie Centrum Wizualnego dla Humanistyki na Katolickim Uniwersytecie Ukraiƒskim.

Fundusz Ma∏ych Grantów,
Ambasada RP Kijowie, Ukraina 2006 r.
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Bia∏oruÊ

Wsparcie spo∏eczeƒstwa bia∏oruskiego by∏o jednym z czo∏owych
priorytetów polskiej pomocy zagranicznej w 2006 r. Zaostrzenie
sytuacji wewn´trznej w okresie wyborów prezydenckich w marcu
2006 r. sta∏o si´ katalizatorem polskich dzia∏aƒ zwiàzanych ze
wspieraniem instytucji demokratycznych, w tym demokratycznej
opozycji, z budowà i umacnianiem spo∏eczeƒstwa obywatelskiego
oraz gospodarki wolnorynkowej na Bia∏orusi. S∏u˝y∏y temu
mi´dzy innymi:

rozpowszechnianie obiektywnych informacji na temat 
wspó∏czesnoÊci i historii oraz to˝samoÊci kulturowej 
Bia∏orusi, zw∏aszcza w j´zyku bia∏oruskim;
zapoznawanie przedstawicieli kr´gów intelektualnych, 
politycznych, samorzàdowych i kulturalnych ze standardami europejskimi w zakresie: wspierania instytucji 
demokratycznych i wolnych mediów, poszanowania praw cz∏owieka i praw mniejszoÊci narodowych, solidarnoÊci 
spo∏ecznej, integracji europejskiej i wspó∏pracy euroatlantyckiej, funkcjonowania wolnego rynku;
wspieranie niezale˝nych inicjatyw spo∏ecznych, edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych;
upowszechnianie wiedzy i doÊwiadczeƒ zwiàzanych z rozwojem sektora pozarzàdowego, wspó∏pracà trans-
granicznà, szkolnictwem oraz ma∏à i Êrednià przedsi´biorczoÊcià.

Dofinansowane z programu polskiej pomocy w 2006 r. inicjatywy organizacji pozarzàdowych obejmowa∏y:
rozpowszechnianie niezale˝nej informacji (w tym szkolenie dziennikarzy niezale˝nych mediów), szkolenia grup
zawodowych i spo∏ecznych, przekazywanie polskich doÊwiadczeƒ zwiàzanych z funkcjonowaniem sektora pozarzà-
dowego, wymian´ m∏odzie˝y, wsparcie prasy lokalnej i regionalnej oraz publikacji literatury bia∏oruskiej, rozwój sek-
tora ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw.

Latajàca Szko∏a – pobyt studyjny Bia∏oruskiego Liceum Humanistycznego w Krzy˝owej
Fundacja Krzy˝owa dla Porozumienia Europejskiego
W szkoleniach i warsztatach prowadzonych w Krzy˝owej ko∏o Âwidnicy wzi´∏o udzia∏ oko∏o stu uczniów z prywatnego
Bia∏oruskiego Liceum Humanistycznego w Miƒsku. Liceum, zanim zosta∏o zlikwidowane przez w∏adze, by∏o jedynà
szko∏à, w której uczono wszystkich przedmiotów w j´zyku bia∏oruskim. Obecnie nauczyciele, nie majàc mo˝liwoÊci
korzystania z sal szkolnych, spotykajà si´ z uczniami w mieszkaniach prywatnych. Projekt mia∏ na celu z jednej strony
stworzenie bardzo dobrych warunków do nauki (Êwidnickie licea udost´pni∏y m.in. laboratoria chemiczne, fizyczne 
i biologiczne), z drugiej – wsparcie inicjatywy prowadzenia na Bia∏orusi nowoczesnej szko∏y, promujàcej europejski
model nauczania. Do wspó∏pracy w∏àczono dwie Êwidnickie szko∏y, co dodatkowo uatrakcyjni∏o nauk´, pozwalajàc
uczestnikom na poznanie kultur Polski i Bia∏orusi. Projekt aktywnie anga˝owa∏ bia∏oruskich uczniów i nauczycieli 
we wspó∏prac´ i stanowi∏ istotny wk∏ad we wsparcie dzia∏alnoÊci liceum.

„Belarus-Live”
Centrum Stosunków Mi´dzynarodowych
Wiele stron internetowych tworzonych w j´zyku bia∏oruskim i rosyjskim przekazuje wiadomoÊci z Bia∏orusi, jednak 

* W ramach konkursu dla administracji rzàdowej zrealizowano 1 projekt na ∏àcznà kwot´ 180 310 PLN, którego
odbiorcami by∏y Rosja, Bia∏oruÊ i Ukraina.

realizacja projektu

organizacje pozarzàdowe 

organy administracji rzàdowej 

jednostki samorzàdu terytorialnego

polskie placówki zagraniczne

liczba projektów

34

3*

-

5

kwota dofinansowania ze Êrodków

programu polskiej pomocy

zagranicznej 2006 (w PLN)

8 644 204,13

6 114 303,33

-

74 322,56

Suma: 14 832 830,02 PLN
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z powodu bariery j´zykowej nie docierajà one do Europy Zachodniej, zw∏aszcza do osób, które majà wp∏yw na poli-
tyk´ wobec Bia∏orusi. Projekt „Belarus-Live” stworzy∏ mo˝liwoÊç uzupe∏nienia informacji o wydarzeniach na Bia∏orusi.
Stworzono codzienny serwis informacyjny w siedmiu j´zykach: angielskim, bia∏oruskim, niemieckim, polskim, fran-
cuskim, rosyjskim i ukraiƒskim. Oprócz codziennych wydaƒ wiadomoÊci dost´pnych w portalu internetowym,
redagowano biuletyn „Belarus-Live”, stanowiàcy podsumowanie najwa˝niejszych wydarzeƒ tygodnia. Biuletyn ukazy-
wa∏ si´ w wersji elektronicznej w siedmiu wersjach j´zykowych i by∏ rozsy∏any do zarejestrowanych odbiorców. Wysy∏kà
obj´to 1500 adresów, w tym pos∏ów do Parlamentu Europejskiego, pracowników ministerstw spraw zagranicznych
paƒstw cz∏onkowskich UE oraz zagranicznych dziennikarzy.

Inicjatywa obejmowa∏a równie˝ dzia∏alnoÊç promujàcà m∏odà niezale˝nà kultur´ bia∏oruskà – na stronach „Belarus-
Live” oraz Europejskiego Radia dla Bia∏orusi, a tak˝e Radia Polonia, zosta∏ og∏oszony konkurs na najlepszy bia∏orus-
ki zespó∏ muzyczny. Zwyci´zca nagra∏ w profesjonalnym studio swój pierwszy album muzyczny. Rozstrzygni´cie
konkursu „Zvarotny Adlik 2006” nastàpi∏o 31 grudnia 2006 r.

Rozwój oÊrodków wspierajàcych demokracj´ lokalnà na Bia∏orusi
Fundacja Europejski Instytut na rzecz Demokracji
Projekt mia∏ na celu wsparcie aktywnoÊci obywatelskiej na Bia∏orusi poprzez szkolenie liderów spo∏ecznoÊci ma∏ych
miejscowoÊci oraz u∏atwienie tworzenia Centrów AktywnoÊci Obywatelskiej. Centra pomaga∏y niezale˝nym
kandydatom na radnych wziàç udzia∏ w lokalnych wyborach na Bia∏orusi w styczniu 2007 r. Podczas wizyt studyjnych
i szkoleƒ uczestnicy projektu uczyli si´, jak prowadziç kampanie wyborcze i przygotowaç materia∏y informacyjne
skierowane do ró˝nych grup spo∏ecznych.

Szkolenie dla dziennikarzy niezale˝nej prasy bia∏oruskiej
Fundacja Centrum Prasowe dla krajów Europy Ârodkowo-Wschodniej
Fundacja Centrum Prasowe dla krajów Europy Ârodkowo-Wschodniej, wraz z partnerami: Inicjatywà Wolna Bia∏oruÊ,
Izbà Wydawców Prasy, Szko∏à Nauk Spo∏ecznych i Bia∏oruskim Zrzeszeniem Dziennikarzy, zorganizowa∏a 
w Warszawie szkolenia dla dziennikarzy niezale˝nej bia∏oruskiej prasy lokalnej. 30 zaproszonych do programu osób
pochodzi∏o ze wszystkich regionów Bia∏orusi, co daje nadziej´ na rozwój niezale˝nej prasy tak˝e w regionach, które
dotychczas nie mia∏y dost´pu do alternatywnych wzgl´dem rzàdowych êróde∏ informacji.

Oprócz çwiczeƒ z technik dziennikarskich, program szkoleƒ obejmowa∏ wyk∏ady z socjologii oraz spotkania z promi-
nentnymi dzia∏aczami polskiej prasy podziemnej – opozycjonistami sprzed 1989 r. W sytuacji panujàcej na Bia∏orusi
bardzo wa˝na jest bowiem motywacja do pracy oraz zrozumienie znaczenia roli dziennikarza dla sprawnego
funkcjonowania spo∏eczeƒstwa obywatelskiego. Uczestnicy otrzymali wiele wskazówek praktycznych, a dzi´ki
wyk∏adom i spotkaniom zacz´li postrzegaç dziennikarstwo z innej perspektywy – nie rzemios∏a, ale wa˝nej funkcji
spo∏ecznej, która s∏u˝y demokratyzacji kraju.

Turystyka regionalna – szansa rozwoju lokalnego na Bia∏orusi
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie
AktywnoÊç spo∏ecznà lokalnych liderów ma∏ych miejscowoÊci na Bia∏orusi promowano tak˝e poprzez popularyzacj´
inicjatyw zwiàzanych z rozwojem krajoznawstwa i turystyki. Podczas warsztatów i wizyt studyjnych uczestnicy zapoz-
nali si´ z zasadami i modelami funkcjonowania spo∏eczeƒstwa obywatelskiego w wymiarze lokalnym oraz z zasada-
mi organizacji i promocji turystyki regionalnej. Podczas szkoleƒ wy∏oniono instruktorów, którzy nast´pnie tworzyli 
na Bia∏orusi lokalne zespo∏y zajmujàce si´ rozwojem turystyki regionalnej. Zespo∏y takie powsta∏y w Baranowiczach,
BrzeÊciu, Nowogródku, Postawach, S∏onimiu i Witebsku. Rezultatem ich pracy by∏o przygotowanie prospektów infor-
macyjnych, szlaków turystycznych oraz listy potencjalnych gospodarstw agroturystycznych. Przygotowano i rozdystry-
buowano broszur´ „Krajoznawstwo i edukacja” adresowanà do bia∏oruskich nauczycieli-krajoznawców i organiza-
torów turystyki oraz opracowano internetowà wersj´ przewodnika turystycznego po Bia∏orusi.

Wspieranie rozwoju ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw na Bia∏orusi poprzez popraw´ klimatu
dla przedsi´biorczoÊci oraz wzmacnianie infrastruktury oko∏obiznesowej
CASE – Centrum Analiz Spo∏eczno-Ekonomicznych
Rola ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw jest na Bia∏orusi nadal niedoceniana, a ich dzia∏alnoÊç ograniczona



szeregiem barier. W odpowiedzi na t´ potrzeb´, w projekcie wykorzystano cenne doÊwiadczenie Polski w tej
dziedzinie. WÊród 250 przedsi´biorców przeprowadzono ankiet´ dotyczàcà problemów rozwoju MÂP na Bia∏orusi. Jej
wyniki wraz z publikacjami („Ârodowisko biznesowe MÂP: regulacja i wspó∏praca” oraz „Regulacje i tendencje roz-
woju MÂP na Bia∏orusi”) zosta∏y zaprezentowane w trakcie seminarium dla przedstawicieli organizacji biznesowych,
mediów, a tak˝e Ministerstwa Gospodarki Bia∏orusi.

Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego
Program pomaga bia∏oruskim studentom relegowanym z w∏asnych uczelni ze wzgl´du na zaanga˝owanie w obron´
wartoÊci demokratycznych i zapewnia im mo˝liwoÊç kontynuacji studiów w Polsce. Program zosta∏ utworzony 
w marcu 2006 r. na podstawie „Listu Intencyjnego” podpisanego m.in. przez Kazimierza Marcinkiewicza, Prezesa
Rady Ministrów RP, Aleksandra Milinkiewicza, kandydata na prezydenta w wyborach 2006 i przedstawiciela Bloku
Zjednoczonych Si∏ Demokratycznych na Bia∏orusi, przedstawicieli Konferencji Rektorów Akademickich Szkó∏ Polskich
(KRASP) oraz Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). Programem obj´to blisko 300 relegowanych
studentów, którym, oprócz stypendiów, zapewniono zwolnienie z kosztów za nauk´ oraz miejsca w domach aka-
demickich, kurs przygotowawczy, kursy j´zyka polskiego oraz angielskiego, a tak˝e mo˝liwoÊç udzia∏u w programie
kulturalnym. Przy realizacji programu wspó∏pracujà MSZ i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego, a jego koor-
dynatorem jest Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

S.E.N.S.E. (ang. Strategic Economic Needs and Security Exercise)
Szkolenie S.E.N.S.E. (ang. Strategic Economic Needs and Security Exercise) polega na symulacji komputerowej
funkcjonowania wirtualnego paƒstwa z gospodarkà rynkowà. W przedsi´wzi´ciu, zorganizowanym przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu
Warszawskiego, zarzàdzanie hipotetycznym paƒstwem przeçwiczy∏o 42 przedstawicieli ró˝nych organizacji bia∏orus-
kich (szkolenie tego rodzaju z zasady jest kierowane do urz´dników Êredniego i wy˝szego szczebla administracji rzà-
dowej, w∏adzy ustawodawczej, zrzeszeƒ biznesu i organizacji pozarzàdowych, ale ze wzgl´du na sytuacj´ politycznà
na Bia∏orusi kràg adresatów musia∏ zostaç ograniczony). åwiczenia praktyczne by∏y poprzedzone rozbudowanymi
zaj´ciami seminaryjnymi wprowadzajàcymi do problematyki przemian spo∏eczno-politycznych i gospodarczych,
którymi obj´to ponad 70 osób.

Bia∏oruskie Radio Racja
Dost´p do niezale˝nej informacji o wydarzeniach z kraju i ze Êwiata jest dla bia∏oruskiego spo∏eczeƒstwa niezwykle
istotny. Informacja musi byç rzetelna, wiarygodna oraz przekazywana w j´zyku bia∏oruskim. Rozg∏oÊnia radiowa
Bia∏oruskie Radio Racja nadaje z Polski i Litwy audycje informacyjne w j´zyku bia∏oruskim. Prowadzi tak˝e serwis
internetowy pod adresem www.racyja.com, w którym mo˝na znaleêç aktualne informacje o Bia∏orusi.
Dofinansowano tak˝e realizowany przez Polskie Radio SA projekt „Braslaw”, polegajàcy na nadawaniu na falach
UKF audycji Radia Racja dla odbiorców na Brac∏awszczyênie – jednym z najbardziej wymagajàcych wsparcia
regionów Bia∏orusi. Audycje by∏y emitowane w j´zyku bia∏oruskim z nadajników umieszczonych na terenie ¸otwy.

TV Bia∏oruÊ
Wspierajàc opracowywanà przez Telewizj´ Polskà S.A. inicjatyw´ stworzenia kana∏u telewizyjnego nadajàcego audy-
cje w j´zyku bia∏oruskim, MSZ sfinansowa∏o dwie edycje szkoleƒ dla dziennikarzy bia∏oruskich, którzy podejmà
wspó∏prac´ z TV Bia∏oruÊ. Celem by∏o zapoznanie ze standardami dziennikarstwa telewizyjnego i przekazanie
umiej´tnoÊci produkcji materia∏ów telewizyjnych (np. znajdowania tematów, dokumentacji, filmowania, monta˝u).
MSZ wspó∏finansowa∏o tak˝e organizowany w Bia∏ymstoku koncert „Solidarni z Polakami na Bia∏orusi”, inicjujàcy
powstanie kana∏u TV Bia∏oruÊ.
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Mo∏dowa

Mo∏dowa boryka si´ z trudnà sytuacjà gospodarczà, którà dodatkowo kom-
plikuje nierozwiàzany problem Naddniestrza. W∏adze mo∏dawskie podejmu-
jà reformy strukturalne i instytucjonalne, w których pomocne mo˝e byç
wsparcie mi´dzynarodowe. W 2006 r. Polska wspiera∏a Mo∏dow´ 
w nast´pujàcych dziedzinach:

wzmacnianie struktur administracyjnych na poziomie centralnym 
i lokalnym, w tym dostosowanie prawa i administracji do wymogów 
Unii Europejskiej, zgodnie z „Planem Dzia∏ania UE–Mo∏dowa”;
wspomaganie planowania i zarzàdzania procesami rozwoju gospodarczego;
rozwój obszarów wiejskich;
rozwój ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw;
rozwój sektora prywatnego;
ochrona Êrodowiska naturalnego;
zapewnienie bezpieczeƒstwa energetycznego;
poprawa funkcjonowania wymiaru sprawiedliwoÊci;
wzmocnienie kadr dyplomatycznych.

WÊród inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarzàdowe przewa˝a∏y projekty dotyczàce m.in.: wzmacniania
struktur administracyjnych, zw∏aszcza administracji lokalnej, oraz instytucji spo∏eczeƒstwa obywatelskiego.
Organizacje pozarzàdowe organizowa∏y programy sta˝owe i szkolenia dla przedstawicieli instytucji spo∏eczeƒstwa
obywatelskiego (m.in. z zakresu wolontariatu), wizyty studyjne dla przedstawicieli samorzàdu terytorialnego oraz pro-
gramy wymiany m∏odzie˝y.

W projektach realizowanych przez administracj´ rzàdowà dominowa∏y: wspieranie sektora rolnego celem dos-
tosowania go do wymogów Unii Europejskiej, podnoszenie wiedzy urz´dników paƒstwowych nt. funkcjonowania UE
oraz reforma systemu penitencjarnego (w tym humanizacja odbywania kary pozbawienia wolnoÊci, zgodnie ze stan-
dardami europejskimi).

Pomocna wiedza
Polski Czerwony Krzy˝
Podczas wizyty studyjnej dla wolontariuszy Mo∏dawskiego Czerwonego Krzy˝a w siedzibie Polskiego Czerwonego
Krzy˝a w Warszawie m∏odzi Mo∏dawianie szkolili si´ w zakresie rozwijania umiej´tnoÊci liderskich m∏odzie˝y i metody-
ki nauczania pierwszej pomocy. Mo∏dawski Czerwony Krzy˝ zosta∏ dodatkowo wyposa˝ony w specjalistyczne fantomy
do nauki udzielania pierwszej pomocy.

Wsparcie modelowego partnerstwa na rzecz zrównowa˝onego rozwoju
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieç „Energie Cities”
Rozwój energetyczny i zrównowa˝one wykorzystanie energii sà niezwykle istotne na szczeblu zarówno centralnym, jak
i lokalnym. SzeÊç gmin cz∏onkowskich „Energie Cities” zaprosi∏o grup´ Mo∏dawian, sk∏adajàcà si´ m.in. z wójtów

* W ramach konkursu dla organów administracji rzàdowej zrealizowano 1 projekt na ∏àcznà kwot´ 1 731 300 PLN,
którego odbiorcami by∏y Mo∏dowa i Ukraina.

realizacja projektu

organizacje pozarzàdowe 

organy administracji rzàdowej 

jednostki samorzàdu terytorialnego

polskie placówki zagraniczne

liczba projektów

14

5*

-

-

kwota dofinansowania ze Êrodków

programu polskiej pomocy

zagranicznej 2006 (w PLN)

2 068 411,60

1 112 516,40

-

-

Suma: 3 180 928,00 PLN



gmin, na seminarium i wizyt´ studyjnà, podczas której przedstawiono rozwiàzania i przedsi´wzi´cia, które mogà
znaleêç zastosowanie równie˝ w Mo∏dowie. Grupa zapozna∏a si´ ze sposobami finansowania projektów
zrównowa˝onego rozwoju sektora energetycznego, dzia∏aniami na rzecz ochrony Êrodowiska i ich miejscem w strate-
giach rozwoju gmin.

S.E.N.S.E. (ang. Strategic Economic Needs and Security Exercise)
Szkolenie S.E.N.S.E. (ang. Strategic Economic Needs and Security Exercise) zosta∏o zorganizowane przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu
Warszawskiego dla grupy 42 urz´dników Êredniego i wy˝szego szczebla mo∏dawskiej administracji rzàdowej, przed-
stawicieli w∏adzy ustawodawczej, zrzeszeƒ biznesowych i organizacji pozarzàdowych. W zaj´ciach seminaryjnych
poÊwi´conych zagadnieniom przemian spo∏eczno-politycznych i gospodarczych oraz w grze strategicznej wykorzys-
tujàcej najnowsze technologie informatyczne uczestniczyli m.in. wiceministrowie gospodarki i handlu, finansów oraz
kultury i turystyki. Dzi´ki symulacji komputerowej pokazujàcej mechanizmy funkcjonowania kraju z gospodarkà
rynkowà, uczestnicy szkolenia mieli mo˝liwoÊç doskonalenia umiej´tnoÊci zarzàdzania gospodarkà w procesie
przemian spo∏eczno-gospodarczych.

Rola organizacji pozarzàdowych w tworzeniu polityki paƒstwa
Zwiàzek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Dzia∏ajàca w Republice Mo∏dowy Liga Primarów (wójtów i burmistrzów) pragnie, wzorem Zwiàzku Gmin Wiejskich RP,
aktywnie uczestniczyç w kszta∏towaniu polityki paƒstwa i przepisów dotyczàcych funkcjonowania samorzàdów 
terytorialnych. Zaproszona na wizyt´ studyjnà grupa 23 dzia∏aczy samorzàdowych z Mo∏dowy dowiedzia∏a si´, w jaki
sposób mo˝na wp∏ywaç na przepisy regulujàce funkcjonowanie organów w∏adzy lokalnej. Uczestnicy wizyty odwiedzili
kilka urz´dów gminnych i przyjrzeli si´ temu, jak gminy rozwiàzujà problemy lokalne. Dla mo∏dawskich samorzà-
dowców opracowano i wydano poradnik wywierania wp∏ywu na proces legislacyjny. W wyniku projektu zainicjowany
zosta∏ proces tworzenia w Mo∏dowie instytucji na wzór polskiej Komisji Wspólnej Rzàdu i Samorzàdu Terytorialnego.

Gazeta jako ma∏e przedsi´biorstwo i instytucja rzecznictwa
Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
Gazeta lokalna powinna byç podstawowym instrumentem komunikacji w spo∏ecznoÊci oraz rzecznictwa wobec
w∏adz. Celem projektu by∏o wzmocnienie niezale˝noÊci gazet lokalnych w Mo∏dowie poprzez zwi´kszenie ich stabil-
noÊci finansowej i zdolnoÊci funkcjonowania na rynku. Podczas seminariów 24 osoby z 12 gazet lokalnych,
nale˝àcych do Stowarzyszenia Niezale˝nej Prasy, zapozna∏y si´ z metodami zarzàdzania gazetà, promocji i kolpor-
ta˝u, a tak˝e dyskutowa∏y o spo∏ecznej roli lokalnej gazety. Uczestnicy seminariów przygotowywali projekty planów
rozwoju swoich gazet. Autorzy 10 najciekawszych propozycji odbyli sta˝e w redakcjach i zarzàdach polskich gazet
lokalnych. W konkretyzacji planów rozwoju pomagali im polscy eksperci. Gazety uczestniczàce w tej fazie projektu
otrzyma∏y niezb´dny w pracy redakcyjnej sprz´t komputerowy.
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Afganistan

Potrzeby Afganistanu w zakresie podstawowej infrastruktury fizy-
cznej, koniecznoÊç odbudowy struktur administracji paƒstwowej,
a tak˝e wysoki wskaênik ubóstwa stanowi∏y najistotniejsze
przes∏anki zaanga˝owania Polski w pomoc dla tego kraju w 2006 r.
Do podstawowych dziedzin wsparcia w 2006 r. nale˝a∏y:

odbudowa i rozbudowa instytucji po˝ytku publicznego 
(szpitali, oÊrodków zdrowia, szkó∏),
rozwój produkcji rolnej,
zaopatrzenie ludnoÊci w wod´ pitnà,
rozbudowa kadrowa administracji publicznej, w tym g∏ównie 
wsparcie techniczne reformy s∏u˝by cywilnej.

Budowa kompleksu szkolnego i zbiorników wodnych w Afganistanie (Qaramqul, prowincja
D˝awzd˝an)
Stowarzyszenie Szko∏y dla Pokoju
Budowa kompleksu szkolnego oraz zbiorników wodnych rozpocz´∏a si´ w sierpniu 2006 r. Pomimo wielu obaw
zwiàzanych przede wszystkim z sytuacjà politycznà w Afganistanie i kwestiami bezpieczeƒstwa, projekt zosta∏ 
zrealizowany zgodnie z planem. W nowo powsta∏ych budynkach szko∏y uczyç si´ b´dzie ok. 2 tys. uczniów.
Lokalizacja szko∏y zosta∏a starannie wybrana – w okr´gu Qaramqul poziom analfabetyzmu jest zdecydowanie wy˝szy
ni˝ Êrednia krajowa. Bioràc pod uwag´ fakt, ˝e dotychczas du˝a cz´Êç dziewczàt nie mia∏a mo˝liwoÊci pobierania
nauki (ze wzgl´du na brak oddzielnej szko∏y), szczególnie istotne jest, ˝e wÊród uczniów nowej szko∏y sà tak˝e dziew-
czynki (jest ich oko∏o 500). Integralnym elementem projektu by∏y tak˝e szkolenia z j´zyka angielskiego, dydaktyki
nauczania i obs∏ugi komputera prowadzone przez polskich wolontariuszy.

realizacja projektu

organizacje pozarzàdowe 

organy administracji rzàdowej 

jednostki samorzàdu terytorialnego

polskie placówki zagraniczne

liczba projektów

3

-

-

-

kwota dofinansowania ze Êrodków

programu polskiej pomocy

zagranicznej 2006 (w PLN)

1 611 252,52

-

-

-

Suma: 1 661 252,52 PLN

Oto jak Anna Pietruczuk, przedstawicielka Stowarzyszenia Szko∏y dla Pokoju, opisywa∏a doÊwiadczenia 
zdobyte podczas realizacji projektu:

W trakcie realizacji projektu Stowarzyszenie bardzo blisko wspó∏pracowa∏o z lokalnà spo∏ecznoÊcià. 
Nale˝y pami´taç, ˝e Afgaƒczycy sà bardzo dumnym narodem, o silnym poczuciu przywiàzania do swojej
w∏asnoÊci, w zwiàzku z tym zarówno miejsce realizacji, jak i zakres prac konsultowany by∏ ze starszyznà
wioskowà. Rozpocz´cie budowy szkó∏ Êwi´towano zgodnie z tamtejszymi zwyczajami, zorganizowaniem uczty, 
w której uczestniczyli wszyscy przedstawiciele miejscowej elity.

Ogromnym optymizmem napawa fakt, w jaki sposób m∏odzie˝ afgaƒska traktuje nauk´. Dla afgaƒskich dzieci
nauka nie jest przykrym obowiàzkiem, lecz szansà na lepszà przysz∏oÊç. W trakcie zaj´ç w salach lekcyjnych
panuje absolutna cisza, a dzieci wydajà si´ ch∏onàç wiedz´ przekazywanà przez nauczycieli. Z du˝ym ˝alem
oglàdaliÊmy materia∏y dydaktyczne, które w wi´kszoÊci przypadków ograniczajà si´ do mocno podniszczonego,
kilkudziesi´ciostronicowego zeszytu, który s∏u˝y równoczeÊnie do wszystkich przedmiotów. Uczniowie z dumà
pokazali nam swoje zeszyty, w których zauwa˝yliÊmy teksty zapisane w j´zykach afgaƒskich, 
dzia∏ania matematyczne i… pi´kne ryby.



Odbudowa i rozwój bloku operacyjnego w Mazar-e Sharif
Polska Misja Medyczna
Szpital Balkh Provincial jest jedynym oÊrodkiem zdrowia w pó∏nocnym Afganistanie, w regionie zamieszkanym przez
blisko 900 tys. osób. Szpital zosta∏ wyposa˝ony w sprz´t medyczny (m.in. uniwersalny stó∏ operacyjny, instrumenta-
rium do laparoskopii oraz aparat USG), który pozwoli na zwi´kszenie liczby zabiegów chirurgicznych i specjalisty-
cznych operacji. Ponadto Szpital Zakonu Bonifratrów Êw. Jana Granego i Szpital Uniwersytecki w Krakowie zorgani-
zowa∏y w Polsce dwutygodniowe szkolenie dla pi´ciu lekarzy afgaƒskich z zakresu chirurgii ogólnej i laparoskopowej
oraz zarzàdzania szpitalem. Podczas szkolenia lekarze doskonalili tak˝e umiej´tnoÊci obs∏ugi przekazanego sprz´tu
medycznego.

U∏atwienie dost´pu do wody pitnej dla mieszkaƒców prowincji Kapisa w Afganistanie
Polska Akcja Humanitarna
Jedynym êród∏em czystej wody pitnej w g´sto zaludnionej (ok. 200 osób/km2) prowincji Kapisa sà studnie g∏´binowe.
Jednak poziom wody gruntowej waha si´ od 45 do 140 metrów pod powierzchnià ziemi. Dodatkowà trudnoÊcià sà
warstwy geologiczne le˝àce nad poziomem wodonoÊnym. W celu poprawy warunków sanitarnych mieszkaƒców
prowincji wybudowano osiem studni, dwa zbiorniki wodne i system dystrybucji wody oraz przeprowadzono szkolenia
z zakresu higieny. Studnie zaopatrujà w wod´ m.in. akademik Uniwersytetu Albiruni, szko∏y dla ch∏opców w Meer
Masjidi i w Mullah Khalil.
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Autonomia Palestyƒska

Sytuacja mieszkaƒców Autonomii Palestyƒskiej w 2006 r. by∏a niezwykle trudna.
Wsparcie z programu polskiej pomocy obejmowa∏o najpilniejsze potrzeby, koncen-
trujàc si´ na zapewnieniu wody pitnej, zw∏aszcza dla Strefy Gazy, oraz 
na poprawie warunków edukacji.
Projekty realizowane na rzecz Autonomii Palestyƒskiej przez organizacje pozarzà-
dowe mia∏y na celu przede wszystkim popraw´ infrastruktury wodno-sanitarnej.

Polepszenie zaopatrzenia w wod´ palestyƒskich szkó∏ w Dystrykcie Betlejem
Polska Akcja Humanitarna
G∏ównym problemem szkó∏ w Dystrykcie Betlejem jest deficyt wody pitnej oraz brak odpowiedniego systemu iryga-
cyjnego terenów zielonych. Ogrody przyszkolne sà dla szkó∏ palestyƒskich niezwykle wa˝ne – dajà mo˝liwoÊç uczenia
si´ oraz sp´dzania wolnego czasu w przyjaznym uczniom, zielonym otoczeniu. Dzi´ki wybudowaniu zbiorników wod-
nych z oczyszczalniami w trzech szko∏ach, za∏o˝eniu trzech ogrodów i przeprowadzeniu warsztatów nt. Êrodowiska
m∏odzi Palestyƒczycy w wioskach Beit Sahuor, Al Ubeidyah i Nahaleen uczà si´ w lepszych warunkach i bardziej
Êwiadomie korzystajà z dost´pnych zasobów.

realizacja projektu

organizacje pozarzàdowe 

organy administracji rzàdowej 

jednostki samorzàdu terytorialnego

polskie placówki zagraniczne

liczba projektów

3

-

-

2

kwota dofinansowania ze Êrodków

programu polskiej pomocy

zagranicznej 2006 (w PLN)

870 602,45

-

-

553 518,13

Suma: 1 424 120,58 PLN

Polska Akcja Humanitarna
Projekt: Polepszenie zaopatrzenia w wod´ palestyƒskich szkó∏ 

w Dystrykcie Betlejem, Autonomia Palestyƒska 2006 r.
Konstrukcja zbiornika na wod´ deszczowà w szkole 

w Al Ubeidyah nieopodal Betlejem.



Rozbudowa sieci wodociàgowej w mieÊcie Idhna, Gubernatorstwo Hebron
Polska Akcja Humanitarna
Miasto Idhna w po∏udniowej cz´Êci Zachodniego Brzegu Jordanu – miejsce realizacji projektu – cierpi z powodu
cz´stych i regularnych niedoborów wody. Dzi´ki rozbudowie sieci wodociàgowej dostarczono wod´ do g´sto zalud-
nionych cz´Êci miasta. Projekt przyczyni∏ si´ równie˝ do uÊwiadomienia mieszkaƒcom koniecznoÊci efektywnego
gospodarowania wodà. Dla spo∏ecznoÊci lokalnej zorganizowano 5-godzinne szkolenia dotyczàce zaopatrzenia 
w wod´, instalacji, konserwacji i renowacji sieci wodociàgowych, minimalizacji zu˝ycia wody oraz zapobiegania
marnotrawstwu wynikajàcemu z niew∏aÊciwej konserwacji sieci wodociàgowych. Uczestnicy szkoleƒ, wÊród których
znaleêli si´ przedstawiciele w∏adz lokalnych odpowiedzialnych za gospodark´ wodnà oraz mieszkaƒcy – u˝ytkownicy
wodociàgów, utworzyli Grupy U˝ytkowników Wody odpowiedzialne za dalsze przekazywanie zdobytej wiedzy 
i umiej´tnoÊci, a tak˝e za bie˝àcà konserwacj´ instalacji wodnych.

Nowe Twarze Dramy – przekazywanie nieformalnych programów edukacji m∏odzie˝y
palestyƒskiej
Stowarzyszenie Teatralno-Edukacyjne „Wybrze˝ak”
W ciàgu miesi´cznego pobytu w Polsce nauczyciele ze szkó∏ w Strefie Gazy zapoznali si´ z podstawowymi technika-
mi wykorzystania dramy jako narz´dzia rozwiàzywania konfliktów w szkole. Warsztaty teatralne dotyczy∏y g∏ównie
przemocy i sposobów przeciwdzia∏ania temu zjawisku.
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Stowarzyszenie Teatralno-Edukacyjne „Wybrze˝ak”
Projekt: Nowe Twarze Dramy – przekazywanie nieformalnych programów,
Autonomia Palestyƒska 2006 r. 
Palestyƒscy edukatorzy uczà si´ technik koncentracji.
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Angola

Angola charakteryzuje si´ wysokim wskaênikiem ubóstwa.
Sytuacj´ pogarsza dodatkowo z∏y stan zdrowia ludnoÊci 
i zagro˝enie epidemiami. Polska pomoc dla Angoli w 2006 r. kon-
centrowa∏a si´ na wspó∏pracy w dziedzinie opieki zdrowotnej, 
a tak˝e wsparciu badaƒ geologicznych i rozwoju górnictwa.

Wsparcie rozwoju s∏u˝by geologicznej Angoli
Polski Instytut Geologiczny, Ministerstwo Ârodowiska
Projekt stanowi∏ kontynuacj´ dzia∏aƒ zainicjowanych w 2005 r. W 2006 r. eksperci Polskiego Instytutu Geologicznego
przeprowadzili dalsze szkolenie pracowników Angolskiego Instytutu Geologicznego na temat zastosowania
nowoczesnych metod prowadzenia badaƒ geologicznych. Realizacja projektu sprawi∏a, ˝e pracownicy s∏u˝by geo-
logicznej Angoli podnieÊli swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu nowoczesnych technologii i narz´dzi pracy oraz
efektywnej gospodarki surowcami mineralnymi.

Renowacja Regionalnego Centrum Rehabilitacyjnego w Luenie
Polska Misja Medyczna
Angola zmaga si´ ze skutkami trwajàcych kilka dekad wojen. Oko∏o 90 tysi´cy Angolczyków jest niepe∏nosprawnych
fizycznie z powodu urazów odniesionych w trakcie dzia∏aƒ wojennych. Jednym z priorytetów spo∏ecznych jest reha-
bilitacja osób niepe∏nosprawnych, g∏ównie po amputacji koƒczyn w wyniku wybuchu min.

Regionalne Centrum Rehabilitacyjne w Luenie zosta∏o stworzone przez Amerykaƒskà Fundacj´ Wietnamskich
Weteranów (VVAF) w 1997 r. i obs∏uguje region wschodniej Angoli zamieszka∏y przez milion osób. Od kilku lat
odpowiedzialnoÊç za funkcjonowanie Centrum jest stopniowo przekazywana w∏adzom angolskim. Po doinwestowa-
niu i remoncie oÊrodek powinien dzia∏aç jako samodzielna instytucja. Polska Misja Medyczna, we wspó∏pracy z VVAF,
przeprowadzi∏a renowacj´ infrastruktury medycznej Centrum – rozbudowano zak∏ad fizjoterapii, wyremontowano
dach, dostarczono nowy sprz´t dla pracowni ortopedycznej oraz dla zak∏adu fizjoterapii.

Centrum Zdrowia im. Êw. ¸ukasza w Kifangondo
Centrum Animacji Misyjnej Ksi´˝y Werbistów
Centrum Zdrowia Êw. ¸ukasza jest wspierane ze Êrodków polskiej pomocy
zagranicznej od 2004 r., g∏ównie poprzez granty dla Centrum Animacji Misyjnej
Ksi´˝y Werbistów. Centrum jest sukcesywnie rozbudowywane oraz wyposa˝ane 
w specjalistyczny sprz´t i leki do walki m.in. z gruêlicà oraz HIV/AIDS. Zakupiono
tak˝e nowy sprz´t RTG oraz rozbudowano pawilon dla chorych na AIDS 
i gruêlic´.

realizacja projektu

organizacje pozarzàdowe 

organy administracji rzàdowej 

jednostki samorzàdu terytorialnego

polskie placówki zagraniczne

liczba projektów

2

1

-

3

kwota dofinansowania ze Êrodków

programu polskiej pomocy

zagranicznej 2006 (w PLN)

500 000,00

301 663,00

-

604 987,50

Suma: 1 406 650,50 PLN

Centrum Animacji Misyjnej Ksi´˝y Werbistów 
Centrum Zdrowia im. Êw. ¸ukasza w Kifangondo,

Angola 2006 r.
Zakup karetki.
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Irak

Do priorytetów polskiej pomocy dla Iraku w 2006 r. nale˝a∏y:
poprawa dost´pu do wody pitnej, wsparcie odbudowy struktur
paƒstwowych oraz pomoc w przeprowadzaniu reform rynkowych.

Rozwój infrastruktury wodnej – budowa stacji uzdatniania wody w prowincji Babil
Polska Akcja Humanitarna
Jednym z najpowa˝niejszych problemów, 
z jakim borykajà si´ mieszkaƒcy wioski Shomaly
w prowincji Babil, jest ograniczony dost´p 
do wody oraz choroby przenoszone za poÊred-
nictwem zanieczyszczonej wody. O miejscu
realizacji projektu zadecydowa∏ Departament
Wody prowincji Babil. W rejonie Shomaly nie
by∏o ˝adnej stacji uzdatniania wody – miesz-
kaƒcy wioski korzystali z zanieczyszczonej,
niebezpiecznej dla zdrowia wody p∏ynàcej 
w kana∏ach. Nowa stacja zapewnia sta∏y dost´p do wody pitnej dla pi´ciu tysi´cy
mieszkaƒców regionu.

Fundusz Ma∏ych Grantów
Realizowany przy wsparciu polskiej ambasady w Bagdadzie projekt polega∏ 
na rozbudowie siedziby Paƒstwowej Rady Staro˝ytnoÊcii Dziedzictwa Iraku 
w Ad-Diwaniji. Siedzib´ Rady powi´kszono o pomieszczenia wyk∏adowe 
i biurowe.

realizacja projektu

organizacje pozarzàdowe 

organy administracji rzàdowej 

jednostki samorzàdu terytorialnego

polskie placówki zagraniczne

liczba projektów

1

-

-

1

kwota dofinansowania ze Êrodków

programu polskiej pomocy

zagranicznej 2006 (w PLN)

1 143 307,00

-

-

188 399,31

Suma: 1 331 706,31 PLN

Polska Akcja Humanitarna
Projekt: Rozwój infrastruktury wodnej 
– budowa stacji uzdatniania wody 
w prowincji Babil, Irak 2006 r.
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Gruzja

Gruzja jest zainteresowana integracjà z Unià Europejskà i struk-
turami NATO. W 2006 r. polska wspó∏praca z Gruzjà obejmowa∏a
m.in. wspieranie instytucji spo∏eczeƒstwa obywatelskiego,
pog∏´bianie integracji euroatlantyckiej, popraw´ funkcjonowania
administracji centralnej i lokalnej, pomoc technicznà przy
reformie systemu penitencjarnego, a tak˝e rolnictwo i ochron´
Êrodowiska.

Projekty organów administracji rzàdowej polega∏y na dzieleniu si´
wiedzà i doÊwiadczeniami z zakresu m.in.: wspó∏pracy wojskowej
w ramach NATO (projekt Ministerstwa Obrony Narodowej),
ochrony granic przez profesjonalne s∏u˝by policyjne (projekt Sta˝y
Granicznej), systemu penitencjarnego (projekt Centralnego Zarzàdu S∏u˝by Wi´ziennej).

*W ramach Polsko-Kanadyjskiej Wspó∏pracy Rozwojowej organizacje pozarzàdowe zrealizowa∏y 1 projekt, którego
odbiorcami by∏y Ukraina i Gruzja.

Agroturystyka u Kistów w Pankisi
Fundacja Edukacji Mi´dzykulturowej
Rozwój turystyki stanowi szans´ dla szybszego rozwoju gospodarczego Gruzji. Pankisi, region w pó∏nocno-wschodniej
Gruzji, ze wzgl´du na trudnà sytuacj´ gospodarczà i skomplikowane uwarunkowania etniczne, wymaga szczegól-
nego wsparcia. Dla przedstawicieli Kistów (grupy etnicznej zamieszkujàcej Wàwóz Pankisi) zainteresowanych
rozpocz´ciem dzia∏alnoÊci agroturystycznej przeprowadzono w Polsce cykl wyk∏adów i warsztatów nt. prowadzenia
gospodarstw agroturystycznych oraz budowy, zasad funkcjonowania i zarzàdzania organizacjà pozarzàdowà, a tak˝e
pozyskiwania funduszy. Uczestnikom szkolenia starano si´ uÊwiadomiç znaczenie dziedzictwa kulturowego i walorów
naturalnych Pankisi.

Lepiej poinformowani mieszkaƒcy – lepsza relacja
w∏adz ze spo∏ecznoÊcià lokalnà
Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorzàdu
Podczas wizyty studyjnej w Polsce dziesi´ciu przedstawicieli
organizacji pozarzàdowych i w∏adz samorzàdowych miasta
Khashuri zapozna∏o si´ z pracà polskich samorzàdów
lokalnych, które wdro˝y∏y zasady przejrzystoÊci i efektywnej
wspó∏pracy z mieszkaƒcami. W czasie wizyty zosta∏y wypraco-
wane za∏o˝enia sprawnego systemu komunikacji w∏adz
Khashuri z mieszkaƒcami, w tym: strony internetowej, biura
obs∏ugi interesantów, kart us∏ug, stanowiska z bezp∏atnym
dost´pem do Internetu. W dalszym etapie partnerzy konsul-
towali i monitorowali wdra˝anie wypracowanych rozwiàzaƒ.

realizacja projektu

organizacje pozarzàdowe 

organy administracji rzàdowej 

jednostki samorzàdu terytorialnego

polskie placówki zagraniczne

liczba projektów

9*

4

-

1

kwota dofinansowania ze Êrodków

programu polskiej pomocy

zagranicznej 2006 (w PLN)

814 465,40

104 806,00

-

92 497,94

Suma: 1 011 769,34 PLN

Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorzàdu
Projekt: Lepiej poinformowani mieszkaƒcy – lepsza relacja w∏adz 

ze spo∏ecznoÊcià lokalnà, Gruzja 2006 r.



Kurs Zarzàdzania Strategicznego Miastami
Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin
Poprawa jakoÊci zarzàdzania jest niezb´dna dla
sprawnego funkcjonowania administracji w Gruzji.
Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin zorgani-
zowa∏o dla 40 przedstawicieli gruziƒskich samorzàdów
Kurs Zarzàdzania Strategicznego Miastami. Na semi-
narium w Tbilisi zapoznali si´ oni z metodologià planowa-
nia i zarzàdzania strategicznego, popartà praktycznymi
przyk∏adami z zakresu planowania gospodarczego, oceny
sytuacji spo∏eczno-ekonomicznej, zarzàdzania finansami,
kontraktowania us∏ug komunalnych, wspierania rozwoju
lokalnej przedsi´biorczoÊci, przyciàgania inwestycji, rozbu-
dowy bazy turystycznej oraz wykorzystania nowoczesnych
technologii teleinformatycznych. Wizyta studyjna w Polsce,
po∏àczona z pracà warsztatowà, umo˝liwi∏a uczestnikom
przyjrzenie si´ zastosowaniu instrumentarium zarzàdzania
strategicznego wykorzystywanego w polskich miastach
(Borne Sulimowo, Bydgoszcz, Poznaƒ, Solec Kujawski). 
W koƒcowej cz´Êci projektu opracowano pakiet szkoleniowy oraz zorganizowano warsztaty dla trenerów 
– absolwentów kursu, aby mogli przekazaç zdobytà wiedz´ i doÊwiadczenia samorzàdowcom w Gruzji.

Fundusz Ma∏ych Grantów
Rozwój mediów w Gruzji jest niezwykle wa˝ny ze wzgl´du na koniecznoÊç budowy i wzmacniania spo∏eczeƒstwa oby-
watelskiego oraz wspierania niezale˝nych êróde∏ informacji. Projekt „Radio GIPA”, realizowany dzi´ki Funduszowi
Ma∏ych Grantów, pozwoli∏ na uruchomienie w Gruziƒskim Instytucie Spraw Publicznych stacji radiowej z mo˝liwoÊcià
nadawania serwisów informacyjnych i programów na ˝ywo. W radiu znaleêli zatrudnienie absolwenci Kaukaskiej
Szko∏y Dziennikarstwa i Zarzàdzania Mediami. Radio pe∏ni równie˝ funkcj´ laboratorium praktyk dla m∏odych
gruziƒskich dziennikarzy i studentów dziennikarstwa. Projekt umo˝liwi∏ stworzenie niezale˝nego êród∏a informacji
oraz platformy otwartego dialogu spo∏ecznego, przyczyni∏ si´ tak˝e do rozwoju rzetelnego i obiektywnego dzien-
nikarstwa na Kaukazie Po∏udniowym.
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Zakaria Darchiashvili, gubernator Rejonu Kvemo
Khartli, na zakoƒczenie projektu powiedzia∏:

Upadek tradycyjnych przemys∏ów, zmiany struktury
rynku pracy, nowe technologie i globalna
konkurencja wymuszajà zmian´ polityki rozwoju
miast niezale˝nie od tego, czy le˝à one w Europie
Wschodniej, czy Zachodniej. To, co najbardziej 
nas zaskoczy∏o w Polsce, to nie rozwój Poznania 
i Bydgoszczy, ale osiàgni´cia ma∏ych, zdawa∏oby si´
marginalizowanych, miast. Przyk∏ady Solca
Kujawskiego i Bornego Sulinowa, które znalaz∏y
swoje nisze i wspaniale je wykorzystujà, dajà
nadziej´ wielu gruziƒskim miastom na pójÊcie
podobnà drogà. Po wizycie w Polsce chcemy te˝
nawiàzaç kontakty pomi´dzy mniejszymi 
oÊrodkami w obu krajach.
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Federacja Rosyjska

Polska przywiàzuje du˝à wag´ do inicjatyw przyczyniajàcych si´ do umacniania demokracji i wspierania instytucji
spo∏eczeƒstwa obywatelskiego, co stanowi gwarancj´ stabilnoÊci, bezpieczeƒstwa i rozwoju paƒstw w globalnym
Êwiecie. W∏àczyliÊmy si´ w dzia∏ania s∏u˝àce realizacji ww. celów na terenie Federacji Rosyjskiej, we wspó∏pracy z part-
nerami rosyjskimi.

Projekty organizacji pozarzàdowych w 2006 r. skupia∏y si´ przede wszystkim na szkoleniu lokalnych liderów i wzmac-
nianiu potencja∏u rosyjskich organizacji obywatelskich. Wspó∏praca obejmowa∏a tak˝e szkolenia dla nauczycieli aka-
demickich i studentów oraz integracj´ m∏odzie˝y. Organizowano równie˝ seminaria i konferencje nt. reformy admi-
nistracji publicznej i samorzàdu terytorialnego.

*W ramach konkursu dla administracji rzàdowej zrealizowano 1 projekt na ∏àcznà kwot´ 180 310 PLN, którego
odbiorcami by∏y Rosja, Bia∏oruÊ i Ukraina.

Integracja m∏odzie˝owych organizacji pozarzàdowych w po∏udniowych regionach Federacji
Rosyjskiej
Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
Dla m∏odych dzia∏aczy organizacji pozarzàdowych i grup nieformalnych zorganizowano seminaria nt. funkcjonowa-
nia sektora organizacji pozarzàdowych. Mówiono m.in. o planowaniu dzia∏alnoÊci i rozwoju organizacji, przy-
wództwie, pracy w zespole i komunikacji. Cz´Êç seminariów prowadzona by∏a przez wyk∏adowców i trenerów 
z Ukrainy i Rosji. Uczestnicy szkoleƒ mieli mo˝liwoÊç nawiàzania kontaktów z reprezentantami innych organizacji oraz
z partnerami z Polski.

Seminarium pt.: „Reformy administracji publicznej i samorzàdu terytorialnego w Polsce”
Collegium Civitas
W seminarium wzi´li udzia∏ m∏odzi deputowani do rad szczebla regionalnego i lokalnego Federacji Rosyjskiej, a tak˝e
rosyjscy dzia∏acze organizacji pozarzàdowych oraz dziennikarze zajmujàcy si´ problematykà administracji publicznej
i samorzàdu terytorialnego. Podczas debat, dyskusji i okràg∏ych sto∏ów omawiano doÊwiadczenia zwiàzane z trans-
formacjà systemowà w Polsce i w Rosji, reformà administracji publicznej oraz samorzàdu terytorialnego.

Wymiana doÊwiadczeƒ i szkolenie nauczycieli akademickich i studentów Wydzia∏u Ekologii
Czeczeƒskiego Paƒstwowego Uniwersytetu w Groznym poprzez wspólnà ewaluacj´ projektów
wodnych PAH w Czeczenii
Polska Akcja Humanitarna
Projekt polega∏ na wymianie akademickiej pomi´dzy pracownikami Czeczeƒskiego Paƒstwowego Uniwersytetu 
w Groznym oraz Instytutu Naftowego a pracownikami Szko∏y G∏ównej Gospodarstwa Wiejskiego i Politechniki
Warszawskiej. Czeczeƒscy partnerzy zapoznali si´ z nowoczesnymi sposobami prowadzenia zaj´ç z m∏odzie˝à, meto-
dami pozyskiwania Êrodków na popraw´ dzia∏alnoÊci uczelni, a tak˝e mo˝liwoÊciami wspó∏pracy z sektorami gospo-
darczymi (przemys∏, rolnictwo, leÊnictwo).

realizacja projektu

organizacje pozarzàdowe 

organy administracji rzàdowej 

jednostki samorzàdu terytorialnego

polskie placówki zagraniczne

liczba projektów

10

1*

-

-

kwota dofinansowania ze Êrodków

programu polskiej pomocy

zagranicznej 2006 (w PLN)

2 007 014,00

60 103,33

-

-

Suma: 2 067 117,33 PLN
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Ba∏kany Zachodnie

Polska pomoc dla krajów ba∏kaƒskich koncentrowa∏a si´ na wspieraniu procesu transformacji ustrojowej, popu-
laryzacji idei integracji europejskiej, a tak˝e na planowaniu procesów rozwoju gospodarczego oraz rozwoju
samorzàdnoÊci terytorialnej i na zarzàdzaniu tymi procesami.

Organizacje pozarzàdowe stara∏y si´ przekazaç polskie doÊwiadczenia transformacji i integracji europejskiej z zakre-
su polityki regionalnej, samorzàdnoÊci i ekologii oraz partnerstwa z w∏adzami centralnymi i samorzàdowymi.
Wspierano równie˝ ekonomicznà aktywizacj´ kobiet.

Wspó∏praca pomi´dzy jednostkami administracji rzàdowej (Urzàd Komitetu Integracji Europejskiej) dotyczy∏a wspar-
cia procesów integracji europejskiej w krajach ba∏kaƒskich, w tym zastosowania polskich doÊwiadczeƒ wykorzysty-
wania Êrodków pomocowych z bud˝etu UE.

Akademia m∏odych liderów przedsi´biorczoÊci spo∏ecznej – Serbia, Kosowo, Czarnogóra
Ma∏opolskie Towarzystwo OÊwiatowe
Ka˝da zmiana spo∏eczna wymaga liderów potrafiàcych inspirowaç spo∏ecznoÊci do podejmowania nowych wyzwaƒ.
„Akademia m∏odych liderów przedsi´biorczoÊci spo∏ecznej” mia∏a przygotowaç m∏odych liderów do mobilizowania
wspó∏obywateli do aktywnego i twórczego rozwiàzywania lokalnych problemów spo∏ecznych i tym samym przyczy-
niaç si´ do budowy spo∏eczeƒstwa obywatelskiego. M∏odzi mieszkaƒcy Ba∏kanów uczestniczyli w warsztatach oraz
odbyli sta˝e w wybranych organizacjach spo∏ecznych w Polsce. Ka˝dy z nich przygotowa∏ koncepcj´ projektu, który
mia∏ po powrocie do swego kraju wdro˝yç samodzielnie lub wspólnie z innymi studentami Akademii. Projekty doty-
czy∏y rozwiàzywania problemów korupcji, dyskryminacji mniejszoÊci etnicznych, osób niepe∏nosprawnych lub kobiet 
i dzieci (a w Kosowie – wdów i sierot). M∏odzi liderzy byli nast´pnie wspierani przez Ma∏opolskie Towarzystwo OÊwia-
towe w pracy nad wcieleniem w ˝ycie zaplanowanych dzia∏aƒ.

Osobny komponent projektu stanowi∏o szkolenie trenerów w Kosowie i Serbii. 30 osób zosta∏o przygotowanych 
do roli animatora dzia∏aƒ obywatelskich i trenera cz∏onków organizacji pozarzàdowych. Ka˝dy zespó∏ trenerski 
otrzyma∏ komplet materia∏ów w j´zyku ojczystym.

realizacja projektu

organizacje pozarzàdowe 

organy administracji rzàdowej 

jednostki samorzàdu terytorialnego

polskie placówki zagraniczne

liczba projektów

7

1

-

-

kwota dofinansowania ze Êrodków

programu polskiej pomocy

zagranicznej 2006 (w PLN)

1 048 437,02

386 535,00

-

-

Suma: 1 434 972,02  PLN

Ma∏opolskie Towarzystwo OÊwiatowe
Projekt: Akademia m∏odych liderów przedsi´biorczoÊci 

spo∏ecznej w Serbii, Kosowie i Czarnogórze, Ba∏kany 2006 r.
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Rozwój ekonomicznej aktywnoÊci kobiet regionu Dukagjini – Serbia, Kosowo
Fundacja „Partners” Polska
Integracja spo∏eczna i zawodowa kobiet jest warunkiem koniecznym dla stabilnej transformacji Kosowa. Jedynie 6%
kosowskich firm prowadzonych jest przez kobiety (w Polsce 34%). Przedsi´biorczoÊç i aktywnoÊç gospodarcza kobiet
spotyka si´ z du˝ym oporem ze strony spo∏eczeƒstwa. Dodatkowà barierà jest brak doÊwiadczenia. Cykl szkoleƒ,
sk∏adajàcy si´ z kursów negocjacji, prezentacji i ksi´gowoÊci, ukoƒczy∏o 46 kobiet, które zwi´kszy∏y tym samym swoje
kwalifikacje zawodowe. Kobiety zyska∏y te˝ mo˝liwoÊç zaprezentowania w∏asnych osiàgni´ç i promocji przedsi´wzi´ç
podczas targów „Wyprodukowane w Kosowie” i gali podsumowujàcej konkurs Najlepsza Businesswoman Roku 2006.
W targach i gali wzi´∏o udzia∏ niemal dwa tysiàce osób.

Integracja – europejski kierunek rozwoju Czarnogóry
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Ma∏opolski Instytut Samorzàdu Terytorialnego i Administracji
Przekazanie polskich doÊwiadczeƒ z procesu integracji stanowi∏o temat przewodni projektu, w którym uczestniczyli
przedstawiciele kadry kierowniczej czarnogórskich jednostek samorzàdu terytorialnego. Czarnogóra jest m∏odym
paƒstwem, aspirujàcym do cz∏onkostwa Unii Europejskiej. Tematyka korzyÊci p∏ynàcych z cz∏onkostwa w UE, w tym
wykorzystywania przez samorzàdy Êrodków unijnych, cieszy si´ szczególnym zainteresowaniem Czarnogórców. 
W ramach sesji szkoleniowych i wizyt studyjnych w polskich jednostkach samorzàdu terytorialnego zapoznano si´ 
z m.in. z zasadami korzystania polskich samorzàdów z funduszy unijnych oraz problemami zwiàzanymi z pozyski-
waniem i rozliczaniem Êrodków europejskich. Odbyto tak˝e wizytacje inwestycji samorzàdowych wspó∏finansowanych
ze Êrodków unijnych.

Wspomaganie rozwoju badawczego i instytucjonalnego ekonomicznych organizacji pozarzà-
dowych w Czarnogórze
CASE – Centrum Analiz Spo∏eczno-Ekonomicznych
Projekt mia∏ na celu wzmocnienie potencja∏u opiniotwórczego czarnogórskich organizacji pozarzàdowych zajmujà-
cych si´ badaniami ekonomicznymi, przede wszystkim Instytutu Studiów Strategicznych i Prognoz (ISSP) z Podgoricy.
Przedstawiciele czarnogórskich organizacji pozarzàdowych zostali przeszkoleni w opisie, interpretacji i modelowaniu
procesów gospodarczych. Szkolenia odwo∏ywa∏y si´ do problemów, na jakie napotykajà w swojej codziennej pracy
m∏odzi ekonomiÊci czarnogórscy.

Fundacja „Partners” Polska
Projekt: Rozwój ekonomicznej aktywnoÊci kobiet 

w regionie Duikagijni, Kosowo 2006 r.
Jedna z laureatek konkursu Najlepsza

Businesswoman Regionu Dukagjini 2006.
Przedstawicielki kobiecej spó∏dzielni przetwórstwa

warzywnego z Krushy prezentujà wyroby na 
targach „Wyprodukowane w Kosowie” w Peji.
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Bliski Wschód

Liban

Zdrowy impuls – pomoc dla klinik lokalnych w po∏udniowym Libanie (Mohafaza Sud i Nabatiye)
oraz szpitali w Tebnine i Zahle
Polska Misja Medyczna
Wed∏ug danych libaƒskiego Ministerstwa Zdrowia Publicznego w konflikcie Izraela z si∏ami Hezbollahu w po∏owie
2006 r. ponad 50 oÊrodków podstawowej opieki medycznej zosta∏o ca∏kowicie zniszczonych. Projekt Polskiej Misji
Medycznej objà∏ trzy regiony administracyjne, które najbardziej ucierpia∏y w trakcie konfliktu. Najwi´ksza cz´Êç
pomocy udzielonej w ramach projektu zosta∏a skierowana do szpitala paƒstwowego w Tebnine s∏u˝àcego uchodê-
com za schronienie w czasie dzia∏aƒ zbrojnych. Szpital otrzyma∏ wyposa˝enie do laboratorium oraz defibrylator.
Mniejsze wsparcie otrzyma∏o ponad dziesi´ç oÊrodków podstawowej opieki medycznej w regionie. Wszystkim oÊrod-
kom zdrowia przekazano leki (zakupione w Libanie u lokalnych dostawców) wed∏ug list sporzàdzonych przez pra-
cowników oÊrodków.

Poprawa zaopatrzenia w wod´ miejscowoÊci Tiri i Rmaich
Polska Akcja Humanitarna
W trakcie niedawnego konfliktu zosta∏a zniszczona znaczna cz´Êç infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej po∏udniowego Libanu. Zrealizowany w porozumieniu z Zarzàdem Wody
po∏udniowego Libanu projekt obejmowa∏ zakup i dostarczenie rur wodociàgowych,
zaworów i cz´Êci do naprawy sieci wodociàgów w miastach Rmaich i Tiri. Zainstalowanie
przez Zarzàd Wody zakupionych cz´Êci pozwoli∏o na napraw´ i uruchomienie
wodociàgów, które zapewniajà sta∏e dostawy wody pitnej dla ponad trzech tysi´cy miesz-
kaƒców Rmaich i Tiri.

Wyjazd grupy m∏odzie˝y libaƒskiej do Polski
W 2006 r. MSZ wspó∏finansowa∏o te˝ wypoczynek m∏odzie˝y libaƒskiej w Polsce. Jednà z wizyt zorganizowa∏ w sierp-
niu 2006 r. Urzàd Miasta ¸odzi z inicjatywy Prezydenta Miasta ¸odzi. Druga wizyta finansowana z Funduszu Ma∏ych
Grantów zosta∏a zorganizowana w tym samym czasie przez Salezjaƒski OÊrodek Misyjny w Warszawie, który zaprosi∏
grup´ uzdolnionych muzycznie dzieci b´dàcych pod opiekà polskich salezjanów, prowadzàcych w Libanie 
m.in. szko∏´ technicznà Don Bosco Technique Fidar. M∏odzie˝ sp´dzi∏a kilka dni w Salezjaƒskim OÊrodku Misyjnym 
w Warszawie, a nast´pnie uda∏a si´ do Cz´stochowy, Krakowa i Zakopanego.

Syria

Warsztaty psychologiczne dla dzieci z Libanu (Fundusz Ma∏ych Grantów)
Dla libaƒskich dzieci dotkni´tych traumà wojennà przeprowadzono zaj´cia, które mia∏y im pomóc w ˝yciu na emi-
gracji po przetrwaniu konfliktu zbrojnego. Dla syryjskich pracowników biura Wysokiego Komisarza Organizacji
Narodów Zjednoczonych ds. Uchodêców (UNHCR) zorganizowano szkolenie z zakresu pomocy psychologicznej.
Opublikowano tak˝e podr´cznik pomocy psychologicznej.

realizacja projektu

organizacje pozarzàdowe 

organy administracji rzàdowej 

jednostki samorzàdu terytorialnego

polskie placówki zagraniczne

liczba projektów

2

-

-

3

kwota dofinansowania ze Êrodków

programu polskiej pomocy

zagranicznej 2006 (w PLN)

463 610,00

-

-

66 331,94

Suma: 529 941,94 PLN

Polska Akcja Humanitarna
Projekt: Poprawa zaopatrzenia w wod´ miejscowoÊci Tiri i Rmaich,

Liban 2006 r.
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Kaukaz Po∏udniowy i Azja Ârodkowa

W ramach programu polskiej pomocy rozwojowej w 2006 r. MSZ przekaza∏o Êrodki na pomoc tak˝e dla innych 
ni˝ Bia∏oruÊ, Ukraina, Gruzja i Mo∏dowa paƒstw by∏ego ZSRR. Dzia∏ania prowadzone we wspó∏pracy z Armenià,
Azerbejd˝anem oraz paƒstwami Azji Ârodkowej obejmowa∏y takie sfery ˝ycia publicznego jak edukacja, samorzàd-
noÊç i spo∏eczeƒstwo obywatelskie.

Projekty realizowane przez organizacje pozarzàdowe zak∏ada∏y wsparcie instytucjonalne dla lokalnych organizacji
obywatelskich i prasy lokalnej. Organizowano tak˝e szkolenia dla dziennikarzy, wizyty studyjne i warsztaty dla ró˝nych
grup zawodowych i m∏odzie˝owych.

Wspó∏praca pomi´dzy jednostkami administracji rzàdowej dotyczy∏a pomocy w restrukturyzacji rolnictwa
(Kazachstan), wdro˝enia programu zalesieƒ (Kirgistan), a tak˝e rozwoju lotnictwa cywilnego (Kazachstan).

Armenia

Zastosowanie polskich doÊwiadczeƒ w szkoleniu dziennikarzy dla potrzeb Armenii 
– „Niezale˝ne media”
Fundacja SolidarnoÊci Polsko-Czesko-S∏owackiej
Projekt mia∏ na celu wsparcie rozwoju niezale˝nych mediów w Armenii poprzez wzmocnienie ich niezale˝noÊci i pro-
fesjonalizmu, podnoszenie kwalifikacji zawodowych dziennikarzy oraz rozwój wspó∏pracy pomi´dzy mediami w Polsce
i Armenii. Grupa przedstawicieli armeƒskich oÊrodków kszta∏cenia dziennikarzy odwiedzi∏a g∏ówne redakcje prasy,
radia i telewizji oraz wydzia∏y dziennikarstwa wybranych szkó∏ wy˝szych w Polsce.

Azerbejd˝an

Umacnianie struktur terenowych Azerbejd˝aƒskiego Stowarzyszenia
Czerwonego Pó∏ksi´˝yca poprzez podejÊcie uczestniczàce w rozwoju
wspólnot lokalnych
Polski Czerwony Krzy˝
W celu wzmocnienia struktur terenowych Azerbejd˝aƒskiego Stowarzyszenia
Czerwonego Pó∏ksi´˝yca Polski Czerwony Krzy˝ przeszkoli∏ jego wolontariuszy i pra-
cowników oraz cz∏onków spo∏ecznoÊci lokalnych. Zakupi∏ tak˝e materia∏y do rozwoju
niewielkich projektów dzia∏alnoÊci gospodarczej. Ponadto zosta∏y opracowane 
i wydane materia∏y informacyjne z zakresu promocji zdrowia.

realizacja projektu

organizacje pozarzàdowe 

organy administracji rzàdowej 

jednostki samorzàdu terytorialnego

polskie placówki zagraniczne

liczba projektów

6

3

1

4

kwota dofinansowania ze Êrodków

programu polskiej pomocy

zagranicznej 2006 (w PLN)

831 416,00

743 431,00

195 361,04

74 081,50

Suma: 1 844 289,54 PLN

Polski Czerwony Krzy˝
Projekt: Umacnianie struktur terenowych

Azerbejd˝aƒskiego Stowarzyszenia
Czerwonego Pó∏ksi´˝yca poprzez podejÊcie

uczestniczàce w rozwoju wspólnot lokalnych, 
Azerbejd˝an 2006 r.



Kirgistan

Przygotowanie Paƒstwowej S∏u˝by LeÊnej Republiki Kirgizji do wdro˝enia programu zalesieƒ 
– przekazanie polskich doÊwiadczeƒ
Ministerstwo Ârodowiska, Dyrekcja Generalna Lasów Paƒstwowych
Kirgistan jest krajem zdecydowanie górzystym – jedna trzecia powierzchni paƒstwa le˝y powy˝ej 3 tys. m n.p.m., 
a jedynie 4,5% powierzchni pokryte jest lasami. Kirgistan boryka si´ z problemami wylesienia, degradacji gleb oraz
pustynnienia. W szkoleniach nt. wdro˝enia programu zalesieƒ oraz implementacji Konwencji Ochrony Klimatu, zor-
ganizowanych przy wspó∏pracy Dyrekcji Generalnej Lasów
Paƒstwowych i Paƒstwowej S∏u˝by LeÊnej Republiki Kirgizji,
wzi´li udzia∏ szefowie kirgiskich dyrekcji regionalnych,
nadleÊnictw oraz parków narodowych. Eksperci zapoznali
si´ m.in. z kierunkami badaƒ prowadzonych przez polskich
leÊników, zasadami przenoszenia nasion i sadzonek na 
nizinach i w górach oraz z wymaganiami i metodykà oceny
nasion. Cz´Êç praktyczna szkolenia odby∏a si´ w terenie 
– w jej wyniku za∏o˝ono szkó∏k´ leÊnà w Kirgistanie.
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Ministerstwo Ârodowiska,
Dyrekcja Generalna Lasów Paƒstwowych

Projekt: Przygotowanie Paƒstwowej S∏u˝by LeÊnej 
Republiki Kirgizji do wdro˝enia programu 

zalesieƒ – przekazanie polskich doÊwiadczeƒ.

Wojciech Fonder, naczelnik Wydzia∏u Gospodarki
LeÊnej DGLP, tak opisa∏ realizacj´ projektu:

Mam nadziej´, ˝e efekty tego szkolenia b´dà
owocowa∏y w przysz∏oÊci zwi´kszeniem lesistoÊci
Kirgistanie. Nasza pomoc dla leÊnictwa tego kraju
przebiega trzema torami. Szkolenie w Polsce 
– to jedno. RównoczeÊnie przygotowujemy dla
s∏u˝by leÊnej tego kraju publikacj´ o nasiennictwie 
i przechowalnictwie, t∏umaczonà na j´zyk rosyjski. 
A w tej chwili w Kirgistanie sà nasi trzej pracownicy
Lasów Paƒstwowych, którzy radzà miejscowym
leÊnikom, jak budowaç szkó∏ki leÊne.
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Kenia

Szko∏a podstawowa w Kogere
Fundacja Simba Friends
Dobre wykszta∏cenie jest szansà na popraw´ jakoÊci ˝ycia nie tylko m∏odzie˝y, lecz tak˝e wszystkich mieszkaƒców
regionu Sega. LudnoÊç utrzymuje si´ z rolnictwa, ale gospodarstwa sà ma∏e i wielu rolników nie mo˝e zapewniç
odpowiedniego wy˝ywienia swoim rodzinom ani nauki swoim dzieciom. Stworzenie dobrych warunków do nauki
wymaga cz´sto nak∏adów przekraczajàcych mo˝liwoÊci miejscowych rodziców. Szko∏a w Kogere w rejonie Sega 
na zachodzie Kenii zosta∏a zbudowana wysi∏kiem miejscowej spo∏ecznoÊci w latach siedemdziesiàtych. Jeszcze latem
2006 r. siedmioizbowy budynek nie mia∏ okien, drzwi, posadzki, nie by∏ wewnàtrz otynkowany, a dach z blachy falis-
tej przecieka∏. Brakowa∏o najprostszych mebli, nawet ∏awek. Nie wystarcza∏o pomieszczeƒ dla ponad 400 uczniów,
cz´Êç dzieci uczy∏a si´ na zewnàtrz, a w porze deszczowej przerywa∏a nauk´. Dzi´ki wspó∏pracy polskiej Fundacji
Simba Friends i miejscowej spo∏ecznoÊci wyremontowano i wyposa˝ono siedmioklasowy budynek szkolny, wybu-
dowano cztery dodatkowe sale lekcyjne oraz sanitariat, uruchomiono pomp´ i zainstalowano zbiornik na wod´ oraz
wyposa˝ono pracowni´ naukowà i pokój nauczycielski.

Fundusz Ma∏ych Grantów
Ze Êrodków Funduszu Ma∏ych Grantów sfinansowano 16 projektów, g∏ównie z dziedziny edukacji i ochrony zdrowia.
Zakupiono m.in. 48 wózków inwalidzkich, które umo˝liwià niepe∏nosprawnym podj´cie pracy zarobkowej, wsparto
hospicjum dla osób b´dàcych w terminalnym stadium AIDS oraz wybudowano oddzia∏ po∏o˝niczy przy przychodni
lekarskiej.

Ghana

Spo∏eczna i ekonomiczna aktywizacja kobiet i m∏odzie˝y regionu Volta w Ghanie
Polska Zielona Sieç
Ghana jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijajàcych si´ krajów Afryki Subsaharyjskiej, nie jest jednak wolna
od powa˝nych problemów, przede wszystkim natury socjalnej i zwiàzanych z HIV/AIDS. Aby wzmocniç spo∏ecznà 
i ekonomicznà sytuacj´ kobiet i m∏odzie˝y oraz zapobiec rozprzestrzenianiu si´ wirusa HIV, zbudowano i wyposa˝ono
szko∏´ podstawowà w Tafie Mador, w której uczy si´ 180 dzieci. Dla kobiet i m∏odzie˝y zorganizowano warsztaty 
z techniki batiku, który jest dodatkowym êród∏em utrzymania, czerpiàcym z miejscowej tradycji. Uczestnicy warsztatów
otrzymali narz´dzia i materia∏y potrzebne do rozpocz´cia dzia∏alnoÊci zarobkowej. Ponad 40 liderów m∏odzie˝owych
zosta∏o przeszkolonych w zakresie zapobiegania HIV/AIDS oraz przekazywania wiedzy lokalnej spo∏ecznoÊci.
Przeprowadzono te˝ kampani´ informacyjnà o metodach zapobiegania i wykrywania HIV/AIDS.

Afryka

realizacja projektu

organizacje pozarzàdowe 

organy administracji rzàdowej 

jednostki samorzàdu terytorialnego

polskie placówki zagraniczne

liczba projektów

4

-

-

76

kwota dofinansowania ze Êrodków

programu polskiej pomocy

zagranicznej 2006 (w PLN)

724 125,00

-

-

2 428 086,72

Suma: 3 152 211,72 PLN
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Malawi

Centrum Edukacyjne w Nkhotakota w Malawi
Salezjaƒski Wolontariat Misyjny „M∏odzi Âwiatu”
Malawi, b´dàce jednym z najbiedniejszych regionów Êwiata,
boryka si´ z wieloma problemami, które sà cz´sto powiàzane 
z niskim poziomem wykszta∏cenia mieszkaƒców. W Malawi
brakuje dobrze wykwalifikowanych nauczycieli, niezb´dnej infra-
struktury oraz materia∏ów edukacyjnych. W utworzenie wzor-
cowego centrum edukacyjnego w regionie Nkhotakota by∏o
zaanga˝owanych wiele Êrodowisk: lokalna spo∏ecznoÊç (liderzy 
i wolontariusze, dzieci i m∏odzie˝, rodzice i nauczyciele), a tak˝e
instytucje publiczne i organizacje pozarzàdowe. Powstanie tego
centrum stanowi∏o dla kadry nauczycielskiej i rodziców 
z Nkhotakota motywacj´ do wspó∏pracy na rzecz poprawy
warunków edukacji.

Sierra Leone

Omar Moukhtar Islamic Mission School (Fundusz Ma∏ych
Grantów)
Omar Moukhtar Islamic Mission School zosta∏a powi´kszona o nowe sale lek-
cyjne dla misji, budynek sanitarny i studni´. Wyposa˝ono tak˝e obiekty szko∏y.
Przy du˝ym zaanga˝owaniu spo∏ecznoÊci lokalnej powsta∏a szko∏a dla ponad
180 dzieci.

Etiopia

Rozbudowa szko∏y w Tullo (Fundusz Ma∏ych Grantów)
Parafia rzymskokatolicka w Tullo
Parafia rzymskokatolicka w Tullo, prowadzàca dzia∏alnoÊç w Etiopii od 1966 r., przygotowa∏a i przeprowadzi∏a pro-
jekt rozbudowy oÊmioklasowej szko∏y podstawowej. Dzi´ki rozbudowie oraz wyposa˝eniu szko∏a mo˝e przyjàç wi´cej
uczniów.

Szkolenia, przeprowadzone przez
malawijskich i polskich trenerów.

Salezjaƒski Wolontariat Misyjny „M∏odzi Âwiatu”
Projekt: Centrum edukacyjne w Nkhotakota,

Malawi 2006 r.
Malawijscy pracownicy i wolontariusze przygotowujà

t∏uczeƒ pod wylewk´ w bloku szkolnym B.

Fundusz Ma∏ych Grantów,
Ambasada RP w Dakarze,

Senegal 2006 r.



Demokratyczna Republika Konga

W Demokratycznej Republice Konga zrealizowano 9 niewielkich projektów aktywizujàcych zawodowo spo∏ecznoÊç
lokalnà, m.in. wyposa˝ono pracowni´ komputerowà i pracowni´ poligrafii, rozbudowano infrastruktur´ zdrowotnà,
zakupiono generatory pràdu i lekarstwa dla szpitala St. Jean Baptiste.

Senegal

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
(Fundusz Ma∏ych Grantów)
Dzia∏ajàce w Thiaroye na przedmieÊciach Dakaru siostry
zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
wybudowa∏y blok sanitarno-gospodarczy, toalety i magazyn dla
oÊrodka po∏o˝onego w dzielnicy n´dzy. Wybudowa∏y tak˝e dom
pomocy dla chorych na AIDS, w tym sale do konsultacji, sale do
opieki dziennej, pomieszczenia gospodarcze oraz sal´ do spot-
kaƒ. Inicjatywa przyczyni∏a si´ równie˝ do podniesienia Êwiado-
moÊci na temat profilaktyki HIV/AIDS.

Rwanda

Popularyzacja wychowania muzycznego w Rwandzie
Muzykoterapia urazu psychicznego po ludobójstwie w Rwandzie (Fundusz Ma∏ych Grantów)
Wychowanie muzyczne i muzykoterapia mogà znaczàco wzbogaciç ofert´ dydaktycznà i terapeutycznà instytucji
edukacyjnych. Dzi´ki uzupe∏nieniu zbiorów literatury muzycznej, przygotowaniu kszta∏cenia muzycznego 
dla planowanego Departamentu Sztuki na Uniwersytecie Narodowym Rwandy oraz adaptacji muzyki rwandyjskiej 
na gitar´ klasycznà ten aspekt kszta∏cenia dzieci i m∏odzie˝y mo˝e zostaç rozpowszechniony. Dla dzieci i m∏odzie˝y
dotkni´tych traumà ludobójstwa z lat 90. XX w. zorganizowano zaj´cia muzykoterapii urazu psychicznego.
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Fundusz Ma∏ych Grantów,
Ambasada RP w Dakarze,

Senegal 2006 r.
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Korea Pó∏nocna

Szko∏a Przyjaêni Polsko-Koreaƒskiej, Phenian, Korea
Pó∏nocna (Fundusz Ma∏ych Grantów)
Szko∏a Przyjaêni Polsko-Koreaƒskiej w Phenianie zyska∏a sprz´t
komputerowy, dzi´ki czemu uczniowie majà mo˝liwoÊç
kszta∏cenia si´ w dziedzinie informatyki.

Kambod˝a

Szko∏a w Chey Mungkul (Fundusz Ma∏ych Grantów)
W Chey Mungkul wybudowano 3-klasowy budynek szkolny, sanitariaty i ogrodzenie, zainstalowano równie˝ agregat
pràdotwórczy i zbiornik paliwa. W szkole uczyç si´ b´dzie, w klasach czterdziestoosobowych, ponad 150 dzieci. Dzi´ki
agregatowi pràdotwórczemu zaj´cia mogà odbywaç si´ tak˝e po zmroku.

Laos

Budowa szko∏y w okr´gu Vilabouly (Fundusz Ma∏ych
Grantów)
Wybudowana szko∏a ma szans´ staç si´ regionalnym centrum
szkoleƒ technicznych. Dzia∏ania projektu odpowiada∏y prioryte-
tom okreÊlonym przez rzàd Laosu w Narodowej Strategii Rozwoju
i Redukcji Ubóstwa.

Azja

realizacja projektu

organizacje pozarzàdowe 

organy administracji rzàdowej 

jednostki samorzàdu terytorialnego

polskie placówki zagraniczne

liczba projektów

-

-

-

3

kwota dofinansowania ze Êrodków

programu polskiej pomocy

zagranicznej 2006 (w PLN)

-

-

-

544 125,75

Suma: 544 125,75 PLN

Fundusz Ma∏ych Grantów,
Ambasada RP w Phenianie, Korea Pó∏nocna 2006 r.

Fundusz Ma∏ych Grantów,
Ambasada RP w Vientiane, Laos 2006 r.
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10. Statystyki polskiej pomocy 2006

Rodzaj pomocy / region Êwiata

ODA

DWUSTRONNA, w tym:

Europa

Afryka, w tym:

Afryka Pó∏nocna

Afryka Subsaharyjska

Ameryka, w tym:

Ameryka Pó∏nocna i Ârodkowa

Ameryka Po∏udniowa

Azja, w tym:

Bliski Wschód

Azja Po∏udniowa i Ârodkowa

Daleki Wschód

Promocja i edukacja rozwojowa

WIELOSTRONNA, w tym:

System Narodów Zjednoczonych

Unia Europejska

Grupa Banku Âwiatowego

Fundusze specjalne i inne agencje

w mln PLN

922,16

370,50

46,90

290,80

0,21

290,26

0,45

0,05

0,40

29,86

4,40

25,62

3,96

1,14

551,66

23,80

503,26

20,70

3,90

w mln USD

297,23

119,42

15,12

93,73

0,07

93,56

0,15

0,02

0,13

9,62

1,42

8,26

1,28

0,37

177,81

7,67

162,21

6,67

1,26

èród∏o: Opracowanie w∏asne MSZ

Oficjalna Pomoc Rozwojowa Polski w 2006 r.

Alokacja polskiej Oficjalnej Pomocy Rozwojowej w uj´ciu regionalnym w 2006 r.

èród∏o: Opracowanie w∏asne MSZ
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Udzia∏ wp∏at krajów cz∏onkowskich UE w unijnym bud˝ecie pomocowym

èród∏o: Dane Komisji Europejskiej

Przeznaczenie Êrodków pomocowych

Strategia przedakcesyjna Turcji

Strategia przedakcesyjna Chorwacji

Pomoc ˝ywnoÊciowa

Pomoc humanitarna

Azja

Ameryka ¸aciƒska

Kraje AKP

Afryka na pó∏noc od Sahary

Bliski Wschód

Europa Wschodnia/Azja Ârodkowa

Zachodnie Ba∏kany

Inne formy wspó∏pracy

Demokracja i prawa cz∏owieka

Zewn´trzne aspekty niektórych polityk WE

Koszty administracyjne

Suma

WielkoÊç pomocy w mln USD

8,98

0,53

10,09

17,34

22

10,24

3,85

19,26

17,63

7,23

17,09

9,71

3,19

4,35

10,7

162,19

WielkoÊç pomocy w PLN

27,86

1,64

31,3

53,8

68,26

31,77

11,94

59,75

54,7

22,43

53,02

30,13

9,9

13,5

33,2

503,26

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

èród∏o: Dane Komisji Europejskiej; podzia∏ wg klasyfikacji stosowanej przez Komisj´ Europejskà

Alokacja Êrodków przekazanych przez Polsk´ do bud˝etu pomocowego UE w 2006 r.
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Alokacja Êrodków rezerwy celowej bud˝etu paƒstwa „Wsparcie mi´dzynarodowej wspó∏pracy 
na rzecz demokracji i spo∏eczeƒstwa obywatelskiego, w tym na dofinansowanie Specjalistycznych 

Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, oraz implementacja
polskiego programu wspó∏pracy na rzecz rozwoju”

èród∏o: Opracowanie w∏asne MSZ

Alokacja Êrodków na konkursy dla organizacji pozarzàdowych w ramach rezerwy celowej

èród∏o: Opracowanie w∏asne MSZ
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WielkoÊç dotacji udzielonych na projekty organizacji pozarzàdowych w 2006 r.

èród∏o: Opracowanie w∏asne MSZ
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Alokacja Êrodków polskich w ramach Polsko-Kanadyjskiej Wspó∏pracy Rozwojowej

èród∏o: Opracowanie w∏asne MSZ
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èród∏o: Opracowanie w∏asne MSZ

WielkoÊç dotacji udzielonych na projekty jednostek samorzàdu terytorialnego 
w 2006 r. (tys. PLN)
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WielkoÊç dotacji udzielonych na projekty administracji rzàdowej w 2006 r.

èród∏o: Opracowanie w∏asne MSZ
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èród∏o: Opracowanie w∏asne MSZ

Pomoc przekazana za poÊrednictwem polskich placówek zagranicznych
w ramach Funduszu Ma∏ych Grantów w 2006 r.

Dotacje na projekty w ramach Funduszu Ma∏ych Grantów w Europie Wschodniej w 2006 r.
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ACP – Africa, Caribbean and Pacific – Azja, Karaiby i Pacyfik (grupa krajów-biorców pomocy UE)

ALA – Asia and Latin America – Komitet Komisji Europejskiej ds. zarzàdzania finansowym i technicznym 

wsparciem oraz wspó∏pracà ekonomicznà z paƒstwami rozwijajàcymi si´ Azji i Ameryki ¸aciƒskiej

BWI – Bretton Woods Institution (World Bank and IMF) – Instytucje z Bretton Woods (Bank Âwiatowy, 

Mi´dzynarodowy Fundusz Walutowy)

CARDS – Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation (EC programme for Albania, 

Bosnia & Herzegovina, Croatia, Yugoslavia and Macedonia) – Komitet Komisji Europejskiej 

ds. Wspólnotowego Wsparcia na rzecz Paƒstw Ba∏kaƒskich

CERF – Central Emergency Response Fund – Centralny Fundusz ds. Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych

CFSP – Common Foreign and Security Policy – Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeƒstwa

CIDA – Canadian International Development Agency – Kanadyjska Agencja Rozwoju Mi´dzynarodowego

DAC – Development Assistance Committee OECD – Komitet Pomocy Rozwojowej OECD

DDA – Doha Development Agenda – Agenda Rozwojowa z Doha

DG – Directorate General – Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej

DPS – Development Policy Statement – Deklaracja w sprawie polityki rozwojowej

EBA – »Everything But Arms« initiative – inicjatywa „Wszystko poza bronià”

EBRD – European Bank for Reconstruction and Development – Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

EC – European Community – Wspólnota Europejska

ECHO – European Community Humanitarian Aid Office – Dyrekcja Generalna ds. Pomocy Humanitarnej

EDF – European Development Fund – Europejski Fundusz Rozwoju

EIB – European Investment Bank – Europejski Bank Inwestycyjny

EM – Electronic Mail – poczta elektroniczna

EPA – Economic Partnership Agreement – Porozumienie o partnerstwie gospodarczym

EU – European Union – Unia Europejska

GATS – General Agreement on Trade in Services – Ogólny Uk∏ad o Handlu Us∏ugami

GNI – Gross National Income – dochód narodowy brutto

GSP – Generalised System of Preferences – Ogólny System Preferencji

HIPC – Heavily Indebted Poor Countries – Inicjatywa na rzecz zmniejszenia zad∏u˝enia krajów najbiedniejszych 

i najbardziej zad∏u˝onych

IBRD – International Bank for Reconstruction and Development – Mi´dzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju

ICRC – International Committee of the Red Cross – Mi´dzynarodowy Komitet Czerwonego Krzy˝a

IDA – International Development Association – Mi´dzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju

IMF – International Monetary Fund – Mi´dzynarodowy Fundusz Walutowy

IOM – International Migration Organisation – Mi´dzynarodowa Organizacja ds. Migracji

LDC – Least Developed Countries – kraje najs∏abiej rozwini´te

LIC – Low Income Country – kraje o niskich dochodach

MD – Millennium Declaration – Deklaracja Milenijna ONZ

MDG – Millennium Development Goals – Milenijne Cele Rozwoju

MEDA – Financial and technical measures to accompany the reform of economic and social structures in the 

framework of the Euro-Mediterranean partnership (countries of Middle East and North Africa) – Unijny 

program wsparcia finansowego i technicznego reform struktur ekonomicznych i spo∏ecznych w ramach 

Partnerstwa Europejsko-Âródziemnomorskiego

MIC – Middle Income Country – kraje o Êrednich dochodach

11. Lista skrótów



MS – Member States – kraje cz∏onkowskie

NGO – Non-Governmental Organisation – organizacja pozarzàdowa

NGDO – Non-Governmental Organisation working on Development – organizacja pozarzàdowa dzia∏ajàca na 

na rzecz rozwoju

NSA – Non-state Actors – aktorzy niepaƒstwowi

OCHA – United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – Biuro Narodów Zjednoczonych 

ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej

ODA – Official Development Assistance – Oficjalna Pomoc Rozwojowa

OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development – Organizacja Wspó∏pracy Gospodarczej 

i Rozwoju

OHCHR – Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights – Biuro Wysokiego Komisarza 

ds. Praw Cz∏owieka

PRSP – Poverty Reduction Strategy Paper – Strategia Zmniejszenia Ubóstwa

TA – Technical Assistance – pomoc techniczna

TACIS – Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States – Pomoc Techniczna dla Wspólnoty 

Niepodleg∏ych Paƒstw

TRA – Trade-related Assistance – pomoc poprzez handel

UN – United Nations – Organizacja Narodów Zjednoczonych

UNAIDS – Joint United Nations Programme on HIV/AIDS – Wspólny Program Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS

UNCTAD– UN Conference on Trade and Development – Konferencja NZ ds. Handlu i Rozwoju

UNDP – United Nations Development Programme – Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju

UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees – Wysoki Komisarz NZ ds. Uchodêców

WB – World Bank – Bank Âwiatowy
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Agenda Rozwojowa z Doha – program wielostronnych negocjacji handlowych w ramach Rundy Rozwojowej Âwia-
towej Organizacji Handlu (WTO), zainicjowany podczas Konferencji Ministerialnej WTO w Doha w 2001 r. OkreÊla
kalendarz dalszej liberalizacji handlu Êwiatowego, majàcej na celu przede wszystkim przyspieszenie rozwoju krajów
rozwijajàcych si´.

Aid for Trade – mechanizm wspó∏pracy rozwojowej, którego celem jest wspieranie krajów rozwijajàcych si´ w tworze-
niu w∏asnego potencja∏u handlowego, aby mog∏y one odnosiç korzyÊci z wdra˝ania Porozumieƒ WTO. W∏àcza takie
inicjatywy jak pomoc w budowaniu zdolnoÊci negocjacji w handlu, w rozwoju infrastruktury i marketingu, 
a tak˝e w osiàgni´ciu standardów sanitarnych i fitosanitarnych. Deklaracja Ministerialna WTO z Hongkongu 
z 18 grudnia 2005 r. przewiduje wzmocnienie dzia∏aƒ w ramach Aid for Trade jako uzupe∏nienie Agendy Rozwojowej 
z Doha, poprzez utworzenie w strukturach WTO specjalnej grupy zadaniowej ds. Aid for Trade. Donatorami 
inicjatywy sà: Japonia, USA, UE oraz Bank Âwiatowy, Mi´dzynarodowy Fundusz Walutowy, regionalne banki rozwoju
oraz inne organizacje mi´dzynarodowe, których zadaniem jest wspieranie rozwoju.

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (ang. United Nations Office for 
the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA) – instytucja koordynujàca w ramach Systemu Narodów
Zjednoczonych dzia∏ania zwiàzane z pomocà humanitarnà. Ma siedziby w Nowym Jorku oraz Genewie. OCHA pe∏ni
swojà funkcj´ koordynacyjnà przede wszystkim za poÊrednictwem Sta∏ego Komitetu, któremu przewodniczy koordy-
nator pomocy w sytuacjach kryzysowych (ang. Emergency Relief Coordinator).

Biuro Pomocy Humanitarnej Wspólnoty Europejskiej (ang. European Community Humanitarian Office, ECHO)
– instytucja powo∏ana w 1992 r. i funkcjonujàca na prawach dyrekcji generalnej Komisji Europejskiej, której
zadaniem jest przekazywanie pomocy humanitarnej ofiarom kataklizmów oraz konfliktów zbrojnych wyst´pujàcych
poza Unià Europejskà.

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Cz∏owieka (ang. Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights, OHCHR) – powo∏ane w 1993 r. biuro ONZ z siedzibà w Genewie, którego
zadaniem jest ochrona i promocja praw cz∏owieka.

Biuro Wspó∏pracy EuropeAid – (ang. EuropeAid Co-operation Office) – instytucja utworzona w styczniu 2001 r.,
której zadaniem jest zarzàdzanie pomocà zewn´trznà Wspólnoty Europejskiej, finansowanà z bud˝etu Unii
Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju (EDF).

Centrum Pó∏noc-Po∏udnie Rady Europy – Europejskie Centrum Wspó∏zale˝noÊci Globalnych i SolidarnoÊci 
– za∏o˝one w 1989 r. przez Rad´ Europy, aby propagowaç wspó∏prac´ i solidarnoÊç Pó∏nocy i Po∏udnia oraz by
poprawiç edukacj´ i informacj´ na temat wspó∏zale˝noÊci ludnoÊci Êwiata. Od momentu powstania wspiera
zrównowa˝one procesy globalizacji oparte na promocji pokoju, demokracji pluralistycznej, poszanowaniu praw
cz∏owieka i spójnoÊci spo∏eczeƒstwa. Geograficznymi priorytetami dzia∏alnoÊci Centrum sà Afryka oraz region
Êródziemnomorski. Obecnie Centrum Pó∏noc-Po∏udnie skupia 19 paƒstw cz∏onkowskich, a jego siedziba znajduje si´
w Lizbonie.

Dekada Edukacji dla Zrównowa˝onego Rozwoju (ang. Education for Sustainable Development) – og∏oszona 
w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z grudnia 2002 r., rozpocz´∏a si´ w 2005 r. i potrwa do 2014 r. Jej reali-
zatorem jest UNESCO. Pod has∏em Dekady podejmowane sà inicjatywy majàce na celu zwi´kszenie dost´pu 
do edukacji na poziomie podstawowym, reorientacj´ obecnych programów nauczania, rozwój ÊwiadomoÊci
spo∏ecznej oraz zapewnienie treningu w dziedzinie zrównowa˝onego rozwoju. Inicjatywy te majà prowadziç do pod-
niesienia poziomu nauczania o zrównowa˝onym rozwoju oraz przybli˝enia krajów rozwijajàcych si´ do osiàgni´cia
Milenijnych Celów Rozwoju.

Deklaracja Paryska nt. EfektywnoÊci Pomocy – deklaracja przyj´ta przez biorców i dawców pomocy (w tym Polsk´)
2 marca 2005 r. Uj´te w niej zosta∏y najwa˝niejsze zasady efektywnej pomocy rozwojowej, w tym w∏asnoÊç koncepcji
rozwojowych (ang. ownership), dostosowanie pomocy do strategii rozwojowych biorców (ang. alignment), harmo-
nizacja procedur regulujàcych przekazywanie wsparcia oraz nacisk na rezultaty dzia∏aƒ pomocowych.

Donator – kraj lub organizacja (mi´dzy- lub pozarzàdowa) Êwiadczàca pomoc rozwojowà na rzecz krajów rozwijajà-
cych si´ lub krajów w okresie transformacji.
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Europejska Konfederacja Organizacji Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej, CONCORD – platforma organizacji
pozarzàdowych z krajów nale˝àcych do Unii Europejskiej oraz mi´dzynarodowych sieci organizacji pozarzàdowych.
G∏ównym celem CONCORD jest koordynowanie politycznych dzia∏aƒ organizacji pozarzàdowych, prowadzonych 
na poziomie europejskim.

Europejski Fundusz Rozwoju (ang. European Development Fund, EDF) – utworzony w 1957 r. mechanizm finan-
sowy przekazywania pomocy rozwojowej krajom Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP). Obecnie fundusz jest finansowany
z dobrowolnych wp∏at krajów cz∏onkowskich na podstawie podpisywanych co 5 lat protoko∏ów finansowych 
do Uk∏adu z Kotonu.

Europejski Konsensus ws. Rozwoju (ang. The European Consensus on Development) – dokument przyj´ty przez UE
w 2005 r., okreÊlajàcy, po raz pierwszy, wspólne cele, zasady i wartoÊci przyÊwiecajàce przekazywaniu pomocy roz-
wojowej przez Uni´ Europejskà (paƒstwa cz∏onkowskie i Wspólnot´ Europejskà), a tak˝e podstawowe zasady
przekazywania pomocy rozwojowej kana∏em wspólnotowym.

Europejski Projekt Wymiany w dziedzinie Edukacji dla Rozwoju (ang. Development Education Exchange in Europe
Project, DEEEP) – trzyletni projekt prowadzony przez konsorcjum czterech organizacji pozarzàdowych z UE, tj.: bel-
gijskiej ITECO, brytyjskiej DEA, w∏oskiej UCODEP oraz fiƒskiej TAKSVARKKI, majàcy na celu zwi´kszenie zdolnoÊci
organizacji pozarzàdowych do popularyzacji edukacji rozwojowej poprzez wymian´ metodologii, szkolenia oraz
wspólne projekty. DEEEP ma wzmocniç istniejàcà sieç praktyków edukacji rozwojowej i polepszyç mo˝liwoÊci komu-
nikacji mi´dzy organizacjami zajmujàcymi si´ tà dziedzinà.

Europejskie Forum Wspó∏pracy Mi´dzynarodowej (ang. Europe’s Forum on International Cooperation, EUFORIC)
– niezale˝na platforma internetowa non-profit zajmujàca si´ wspó∏pracà rozwojowà oraz zwiàzanymi z nià zagad-
nieniami. Cz∏onkami EUFORIC sà organizacje naukowe, pozarzàdowe, grupy doradcze i agencje rzàdowe.

Global Education Network Europe (GENE) – europejska sieç przedstawicieli ministerstw i narodowych agencji
odpowiedzialnych za kszta∏towanie polityki w zakresie edukacji globalnej oraz wspieranie, koordynacj´ i finansowanie
dzia∏aƒ w tej dziedzinie. GENE dzia∏a od roku 2001 i skupia 16 paƒstw. Do poczàtku roku 2006 funkcj´ Sekretariatu
pe∏ni∏o Centrum Pó∏noc-Po∏udnie Rady Europy. Polska zosta∏a zaproszona do GENE w roku 2004, wraz z pozosta∏ymi
krajami Grupy Wyszehradzkiej, w ramach programu V4 wspieranego przez MSZ Królestwa Niderlandów. Celem
GENE jest podnoszenie poziomu edukacji globalnej w Europie oraz wspieranie istniejàcych i powstajàcych struktur
narodowych odpowiedzialnych za edukacj´ globalnà.

Grupa AKP (Afryki, Karaibów i Pacyfiku) – grupa 78 krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku zwiàzanych z Unià
Europejskà na mocy sukcesywnie podpisywanych Konwencji z Lomé, a obecnie Uk∏adu o Partnerstwie z Kotonu.

Grupa Banku Âwiatowego – grupa instytucji mi´dzynarodowych obejmujàca: Mi´dzynarodowy Bank Odbudowy 
i Rozwoju (MBOR), Mi´dzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA), Wielostronnà Agencj´ Gwarancji Inwestycji
(MIGA), Mi´dzynarodowà Grup´ Finansowà (IFC) oraz Mi´dzynarodowe Centrum Rozwiàzywania Sporów
Inwestycyjnych (ICSID), których zasadniczym zadaniem jest wspieranie rozwoju gospodarczego, zwalczanie ubóstwa
i poprawa standardów ˝ycia mieszkaƒców krajów rozwijajàcych si´, przede wszystkim poprzez udzielanie po˝yczek,
przekazywanie pomocy technicznej oraz stymulowanie rozwoju handlu i inwestycji.

Inicjatywa na rzecz zmniejszenia zad∏u˝enia krajów najbiedniejszych i najbardziej zad∏u˝onych (ang. Heavily
Indebted Poor Countries, HIPC) – jedna z najwa˝niejszych inicjatyw Mi´dzynarodowego Funduszu Walutowego 
i Grupy Banku Âwiatowego, zapoczàtkowana w 1996 r., przewidujàca redukcj´ zad∏u˝enia krajów najbardziej
zad∏u˝onych, po∏àczonà z programami redukcji ubóstwa oraz innymi programami pomocowymi

Kanadyjska Agencja Rozwoju Mi´dzynarodowego (ang. Canadian International Development Agency, CIDA)
– kanadyjska agencja rzàdowa utworzona w 1968 r., zajmujàca si´ przekazywaniem pomocy rozwojowej Kanady. 
Od poczàtku lat 90. CIDA jest tak˝e obecna w regionie Europy Ârodkowo-Wschodniej (w tym w Polsce), pomagajàc
krajom w okresie transformacji w przejÊciu do demokracji i gospodarki rynkowej oraz (w ramach programu ODACE)
w rozbudowie systemów udzielania pomocy rozwojowej.
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Komitet Pomocy Rozwojowej OECD (ang. OECD Development Assistance Committee, DAC) – organ OECD 
koordynujàcy pomoc udzielanà przez najbardziej rozwini´te paƒstwa cz∏onkowskie Organizacji krajom rozwijajàcym
si´ i ustalajàcy zasady przekazywania tej pomocy. Aktualnie cz∏onkami DAC sà 22 paƒstwa cz∏onkowskie OECD oraz
Komisja Europejska.

Lista biorców pomocy rozwojowej DAC – modyfikowana okresowo lista krajów, które, zgodnie z klasyfikacjà
Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD, uprawnione sà do otrzymywania Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA).

Mi´dzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (ang. International Development Association, IDA) – nale˝àca do Grupy
Banku Âwiatowego wyspecjalizowana instytucja finansowa udzielajàca d∏ugoterminowych nieoprocentowanych
po˝yczek najbiedniejszym krajom rozwijajàcym si´. IDA wspiera programy, których celem jest redukcja ubóstwa 
i poprawa jakoÊci ˝ycia w krajach najmniej rozwini´tych.

Mi´dzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (ang. International Bank for Reconstruction and Development, IBRD)
– nale˝àca do Grupy Banku Âwiatowego instytucja finansowa z siedzibà w Waszyngtonie, powsta∏a w 1945 r. 
na mocy umów z Bretton Woods, oferujàca wszechstronnà pomoc rozwojowà krajom rozwijajàcym si´, przede 
wszystkim w postaci kredytów o charakterze preferencyjnym.

Mikrokredyty – kredyty przeznaczone dla klientów o niskich dochodach, zwiàzane z udzielaniem po˝yczki 
na niewielkà kwot´ pieni´˝nà przez banki i inne instytucje. Z regu∏y oferowane sà bez dodatkowych zabezpieczeƒ.
Badania wskazujà, ˝e mikrokredyty i inne formy mikrofinansów przybli˝ajà korzystajàce z nich ubogie spo∏ecznoÊci
do osiàgni´cia Milenijnych Celów Rozwoju. Rok 2005 zosta∏ og∏oszony przez ONZ Mi´dzynarodowym Rokiem
Mikrokredytu.

Milenijne Cele Rozwoju (ang. Millennium Development Goals, MDGs) – cele przyj´te przez przywódców 
189 paƒstw na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2000 r., obejmujàce: redukcj´ ubóstwa i g∏odu,
zapewnienie równego statusu kobiet i m´˝czyzn, popraw´ stanu zdrowia, popraw´ stanu edukacji, walk´ z AIDS,
ochron´ Êrodowiska naturalnego, a tak˝e zbudowanie globalnego partnerstwa mi´dzy narodami na rzecz rozwoju.

ODACE (ang. Official Development Assistance in Central Europe) – program finansowany przez rzàd Kanady 
zainaugurowany w listopadzie 2001 r., którego celem jest wsparcie krajów Europy Ârodkowej w ustanowieniu i rozwi-
janiu ich w∏asnych systemów pomocowych oraz w wype∏nianiu zobowiàzaƒ do wspó∏pracy na rzecz rozwoju, wynika-
jàcych z cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.

Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ang. Official Development Assistance, ODA) – darowizny i po˝yczki, przekazane 
krajom rozwijajàcym si´ przez oficjalne instytucje rzàdowe paƒstw-dawców lub organizacje mi´dzynarodowe, majàce
na celu wsparcie rozwoju gospodarczego i dobrobytu w tych krajach. Po˝yczki sà traktowane jako Oficjalna Pomoc
Rozwojowa tylko wtedy, gdy zawierajà element darowizny o wartoÊci przynajmniej 25% wartoÊci pomocy.

Organizacja pozarzàdowa (ang. Non-Governmental Organisation, NGO) – organizacja obywatelska (za∏o˝ona
przez obywateli lub ich organizacje) i dzia∏ajàca z inicjatywy w∏asnej na rzecz wybranego przez siebie wycinka intere-
su publicznego. Niektóre organizacje pozarzàdowe to organizacje przynoszàce zysk, jednak wi´kszoÊç to organiza-
cje niedochodowe. Ich dzia∏alnoÊç mo˝e byç prowadzona na szczeblu lokalnym, narodowym lub mi´dzynarodowym.

Organizacja pozarzàdowa dzia∏ajàca na rzecz rozwoju mi´dzynarodowego (ang. Non-Governmental
Development Organisation, NGDO) – nie przynoszàca dochodów organizacja pozarzàdowa aktywna w ramach
mi´dzynarodowej wspó∏pracy rozwojowej, której dzia∏ania skupiajà si´ na redukcji ubóstwa, na sprawiedliwoÊci
spo∏ecznej, prawach cz∏owieka oraz problemach marginalizacji, szczególnie kobiet. W wielu krajach europejskich
organizacje te utworzy∏y platformy porozumienia, których celem jest wzmac-nianie wspó∏pracy mi´dzy
zaanga˝owanymi podmiotami, jak równie˝ reprezentowanie ich wobec rzàdu danego paƒstwa oraz wobec instytucji
Unii Europejskiej.

Organizacja Wspó∏pracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and
Development, OECD) – mi´dzyrzàdowa organizacja gospodarcza powsta∏a w 1961 r., skupiajàca 30 najbardziej
rozwini´tych gospodarczo paƒstwa Êwiata. Podstawowym zadaniem OECD jest koordynacja polityki spo∏eczno-eko-
nomicznej krajów cz∏onkowskich, majàca na celu stymulowanie wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, rozwoju
spo∏ecznego oraz mi´dzynarodowego handlu i przep∏ywów kapita∏owych.
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PodejÊcie sektorowe (ang. Sector Wide Approach, SWA) – strategia koncentrowania przez dawc´ udzielanej pomo-
cy na jednym bàdê kilku sektorach, zgodnie ze zg∏oszonymi przez paƒstwo-biorc´ potrzebami okreÊlonymi w strate-
gii rozwoju tego sektora.

Pomoc dwustronna (ang. bilateral aid/assistance) – pomoc rozwojowa udzielana przez paƒstwa-dawców bezpoÊred-
nio paƒstwom-biorcom. Pomoc ta jest przeznaczana np. na dwustronne programy i projekty, stypendia, pomoc
humanitarnà, pomoc uchodêcom, odd∏u˝enie, itp.

Pomoc humanitarna (ang. humanitarian aid/assistance) – pomoc doraêna, zaspokajajàca najbardziej podstawowe
potrzeby zachowania ˝ycia i godnoÊci ofiar sytuacji nadzwyczajnych, takich jak kataklizmy, katastrofy, konflikty 
zbrojne.

Pomoc techniczna (ang. technical assistance) – pomoc majàca na celu rozwój zasobów ludzkich, podniesienie 
kwalifikacji oraz mo˝liwoÊci technicznych i produkcyjnych krajów rozwijajàcych si´. Polega m.in. na przekazywaniu
wiedzy (lub w szerszym sensie know-how) i doÊwiadczeƒ w postaci szkoleƒ, delegowania ekspertów, inicjowania
badaƒ i/lub pokrywania wynikajàcych z tego kosztów.

Pomoc wiàzana (ang. tied aid) – pomoc, w ramach której paƒstwo otrzymujàce wsparcie jest zobligowane 
do wydawania Êrodków pomocowych na zakup dóbr lub us∏ug w kraju, z którego otrzyma∏o pomoc.

Pomoc nie-wiàzana (ang. untied aid) – przeciwieƒstwo pomocy wiàzanej. Rodzaj pomocy, w ramach której paƒstwo
otrzymujàce wsparcie nie jest zobligowane do wydawania Êrodków pomocowych na zakup dóbr lub us∏ug w kraju, 
z którego otrzyma∏o pomoc.

Pomoc wielostronna (ang. multilateral aid/assistance) – pomoc rozwojowa udzielana przez paƒstwa-dawców 
krajom rozwijajàcym si´ za poÊrednictwem mi´dzynarodowych organizacji i wielostronnych porozumieƒ lub funduszy
globalnych.

Porozumienie o Partnerstwie Ekonomicznym (ang. Economic Partnership Agrement, EPA) – porozumienia zawie-
rane na podstawie Uk∏adu o Partnerstwie z Kotonu podpisanego 23. 06. 2000 r., majàce na celu utworzenie strefy
wolnego handlu mi´dzy krajami AKP a Unià Europejskà. EPAs majà si´ bezpoÊrednio przyczyniç do rozwoju krajów
AKP poprzez poszerzanie ich rynków zbytu, popraw´ przewidywalnoÊci obrotu dóbr i us∏ug oraz przejrzystoÊci ich ram
prawnych. Ma to zapewniç odpowiednie warunki do wzrostu inwestycji i mobilizacji sektora prywatnego. EPAs sà 
w fazie negocjacji od wrzeÊnia 2002 r., majà wejÊç w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (ang. United Nations Development Programme, UNDP)
– globalna sieç na rzecz rozwoju w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, umo˝liwiajàca krajom wymian´
doÊwiadczeƒ, wiedzy i zasobów w celu tworzenia korzystnych lokalnych warunków dla rozwoju cz∏owieka. UNDP jest
obecny w 166 krajach, wspó∏pracuje z ich rzàdami nad rozwiàzaniem problemów rozwojowych, na poziomie zarówno
paƒstwowym, jak i globalnym.

SpójnoÊç polityki na rzecz rozwoju (ang. Policy Coherence for Development, PCD) – cel i polityka horyzontalna,
której istotà jest dà˝enie do tego, aby polityki pozapomocowe co najmniej nie os∏abia∏y efektów pomocy rozwojowej,
a w miar´ mo˝noÊci przyczynia∏y si´ do zwi´kszenia ca∏oÊciowego pozytywnego wp∏ywu na kraje rozwijajàce si´; PCD
zak∏ada m.in. wyst´powanie pozytywnej synergii pomi´dzy poszczególnymi politykami Unii Europejskiej, u∏atwiajàcej
realizacj´ celów rozwojowych.

Strategia UE dla Afryki – dokument przyj´ty przez Komisj´ Europejskà po konsultacjach z Unià Afrykaƒskà 
w paêdzierniku 2005 r. Wyznacza on paƒstwom cz∏onkowskim Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej ramy insty-
tucjonalne dzia∏aƒ (podejmowanych do 2015 r.) na rzecz wsparcia Afryki w jej dà˝eniach do osiàgni´cia Milenijnych
Celów Rozwoju.

Âwiatowa Organizacja Handlu (ang. World Trade Organisation, WTO) – organizacja mi´dzyrzàdowa powsta∏a 
w 1995 r., na bazie Uk∏adu Ogólnego w sprawie Ce∏ i Handlu (GATT), której podstawowym celem jest liberalizacja
handlu mi´dzynarodowego, rozstrzyganie mi´dzynarodowych sporów handlowych oraz udzielanie pomocy tech-
nicznej w zakresie handlu.
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Âwiatowy Program ˚ywnoÊciowy (ang. World Food Programme, WFP) – powo∏ana w 1963 r. najwi´ksza agenda
mi´dzynarodowa zajmujàca si´ udzielaniem pomocy ˝ywnoÊciowej krajom i regionom dotkni´tym kryzysem huma-
nitarnym i kl´skami g∏odu.

TRIALOG (ang. development NGOs in the enlarged EU) – projekt majàcy na celu popularyzacj´ wiedzy 
o wspó∏pracy, wzmocnieniu dialogu i partnerstwa w poszerzonej Unii Europejskiej pomi´dzy organizacjami pozarzà-
dowymi dzia∏ajàcymi w krajach nowo przyj´tych do UE, w starych paƒstwach cz∏onkowskich UE, a tak˝e w paƒstwach
rozwijajàcych si´.

Uk∏ad o Partnerstwie z Kotonu – kompleksowe porozumienie zawarte w stolicy Beninu – Kotonu w 2000 r. pomi´dzy
Unià Europejskà a krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku, przewidujàce m.in. pomoc rozwojowà, wspó∏prac´ gospo-
darczà (w tym zawarcie tzw. umów o partnerstwie gospodarczym – EPAs) oraz dialog i wspó∏prac´ politycznà.

Wielostronna inicjatywa redukcji zad∏u˝enia (ang. The Multilateral Debt Relief Initiative, MDRI) – inicjatywa zapro-
ponowana w czerwcu 2005 r. przez G-8 na rzecz stuprocentowej redukcji d∏ugów zaciàgni´tych w Mi´dzynarodowym
Funduszu Walutowym, Stowarzyszeniu Rozwoju Mi´dzynarodowego (IDA) z Grupy Banku Âwiatowego oraz 
w Funduszu Rozwoju Afryki (AfDF) przez paƒstwa kwalifikowane do inicjatywy HIPC (Heavily Indebted Poor
Countries) spe∏niajàce odpowiednie warunki (MDRI I) oraz inne silnie zad∏u˝one w MFW paƒstwa o dochodzie 
narodowym per capita poni˝ej 380 USD (MDRI II). Do koƒca marca 2007 r. poddano ca∏kowitej redukcji d∏ugi 
24 paƒstw (g∏ównie afrykaƒskich) zaciàgni´te w trzech wy˝ej wymienionych organizacjach mi´dzynarodowych.

Wskaênik Rozwoju Spo∏ecznego (ang. Human Development Index, HDI) – wskaênik spo∏eczno-ekonomicznego 
rozwoju danego kraju. Regularnie obliczany przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), pozwala
rzàdom monitorowaç nast´pujàce z biegiem czasu zmiany w poziomie rozwoju. HDI sk∏ada si´ z nast´pujàcych
komponentów: oczekiwanej d∏ugoÊci ˝ycia, poziomu edukacji (mierzonego poziomem analfabetyzmu wÊród
doros∏ych), wskaênika skolaryzacji oraz PKB na g∏ow´ mieszkaƒca (skorygowanego o lokalne koszty ˝ycia).

Wspólny Program Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (ang. The Joint United Nations Programme on
HIV/AIDS, UNAIDS) – wspólny program ustanowiony w 1996 r. przez: UNICEF, UNDP, UNFPA, UNESCO, WHO,
UNDCP i Bank Âwiatowy w celu wspólnej, skuteczniejszej walki z AIDS. 

Wspólny rozwój (ang. co-development) – koncepcja polegajàca na uwzgl´dnianiu migrantów jako czynnika rozwo-
ju, zarówno w krajach zamieszkania, jak i pochodzenia. Zgodnie z tà koncepcjà migracje mogà przyczyniç si´ do
wzrostu wzajemnego zrozumienia, wzbogacenia kultur i rozwoju kapita∏u ludzkiego zarówno w paƒstwie emigra-
cyjnym, jak i imigracyjnym. Tematyka wspólnego rozwoju by∏a poruszana m.in. na Szczycie UE w Tampere 
w paêdzierniku 1999 r.

Wysoki Komisarz NZ ds. Uchodêców (ang. United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR) – biuro NZ
powsta∏e w 1951 r., zajmujàce si´ udzielaniem pomocy i wsparcia uchodêcom na ca∏ym Êwiecie. UNHCR chroni dziÊ
22,3 miliona osób w ponad 120 krajach.

Zapomniane kryzysy – wydarzenia, które nie cieszà si´ du˝ym zainteresowaniem opinii publicznej ze wzgl´du m.in.
na swój przewlek∏y charakter. Zapomniane kryzysy obejmujà m.in. Sahar´ Zachodnià, Demokratycznà Republik´
Konga, Myanmar (Birm´), Burundi, Pó∏nocnà Kore´, Filipiny, Pó∏nocny Kaukaz (Czeczeni´), Tajlandi´, Ugand´ 
i Jemen.

Zrównowa˝ony rozwój (ang. sustainable development) – koncepcja, zgodnie z którà rozwój integruje trzy jednakowo
wa˝ne i wzajemnie ze sobà powiàzane elementy: wzrost gospodarczy, rozwój spo∏eczny i poszanowanie Êrodowiska
naturalnego. Ponadto istota zrównowa˝onego rozwoju tkwi w tym, ˝e nie ogranicza on mo˝liwoÊci rozwojowych
przysz∏ych pokoleƒ.
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13. Aneksy

Aneks 1: Zestawienie projektów zrealizowanych przez organizacje pozarzàdowe, organy 
administracji rzàdowej, jednostki samorzàdu terytorialnego oraz polskie 
placówki zagraniczne w 2006 r.

Ukraina

Projekty zrealizowane przez organizacje pozarzàdowe w 2006 r.

Nazwa organizacji

Wy˝sza Szko∏a Finansów i Administracji 
w Gdaƒsku WSFiA

Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

Stowarzyszenie Organizatorów OÊrodków 
Innowacji i Przedsi´biorczoÊci w Polsce

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum
Demokratyczne

Fundacja Wspó∏pracy Polsko-Ukraiƒskiej PAUCI

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Centralny OÊrodek Turystyki Górskiej PTTK (COTG

PTTK) w Krakowie

Fundacja im. Stefana Batorego

Polsko-Japoƒska Wy˝sza Szko∏a Technik
Komputerowych

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny
OÊrodek w Lublinie

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Wy˝sza Szko∏a Zarzàdzania i Administracji

Stowarzyszenie Szko∏a Liderów

Fundacja Cracovitalia

Wy˝sza Szko∏a Administracji Publicznej w Szczecinie

Fundacja Szcz´Êliwe Dzieciƒstwo

CASE – Centrum Analiz Spo∏eczno-Ekonomicznych 

Stowarzyszenie „Towarzystwo Amicus"

Polski Klub Ekologiczny Ko∏o Miejskie w Gliwicach

Polski Klub Ekologiczny – Zarzàd G∏ówny

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej reprezen-
towana przez Êwi´tokrzyskie Centrum Fundacji

Rozwoju Demokracji Lokalnej

Kaszubski Uniwersytet Ludowy

Che∏mskie Stowarzyszenie na rzecz Integracji Osób
Niepe∏nosprawnych ze Êrodowiskiem O GODNE

˚YCIE

Tytu∏ projektu 

Budowa systemu bezpieczeƒstwa i ochrony depozytów 
w ukraiƒskich spó∏dzielczych kasach

Przygotowanie administracji lokalnej oraz Agencji Rozwoju Regionalnego do debaty 
nt. reformy administracji terytorialnej i decentralizacji paƒstwa na Ukrainie

Podniesienie zdolnoÊci administracji regionalnej na Ukrainie 
w zakresie strategicznego zarzàdzania regionem

Wsparcie prywatnych regionalnych gazet informacyjnych 
we wschodniej Ukrainie

RAZEM – wymiana m∏odzie˝y – szkolni partnerzy

Wsparcie partnerstwa organizacji spo∏ecznych i administracji Ukrainy 
w tworzeniu koncepcji rozwoju turystyki górskiej

Ukraina w drodze do Unii Europejskiej

Wsparcie transformacji gospodarczej Ukrainy poprzez rozwój nauczania 
technologii teleinformatycznych – e-gospodarka

Wspó∏praca, obywatel, rozwój – doÊwiadczenie polskiego samorzàdu terytorialnego 
i organizacji pozarzàdowych jako czynnik stymulujàcy rozwój spo∏eczeƒstwa 

obywatelskiego na Ukrainie

„Przejrzysty samorzàd na Ukrainie – edukacja samorzàdów ukraiƒskich 
z zakresu nowoczesnego zarzàdzania administracjà publicznà”

Razem do Europy – wymiany szkolne pomi´dzy Polskà i Ukrainà

Roztocze – Transgraniczny Obszar Rozwoju

Ukraiƒska Szko∏a Liderów Organizacji Pozarzàdowych

Ukraina ma g∏os!

Ukraina w drodze do Unii Europejskiej

Kurs Przedsi´biorczoÊci Spo∏ecznej dla m∏odzie˝y wchodzàcej na rynek pracy

Przezwyci´˝anie pozataryfowych ograniczeƒ w rozwoju
ukraiƒskiego eksportu do UE

Budowa spo∏ecznoÊci obywatelskiej regionów Po∏udniowo-Wschodniej Ukrainy 
w sferze integracji europejskiej i euroatlantyckiej, na przyk∏adzie dzia∏aƒ 

Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej

Rolnictwo ekologiczne jako wsparcie zrównowa˝onego rozwoju

Profesjonalizacja ekologicznych organizacji pozarzàdowych na terenie Zachodniej Ukrainy

Z Ukrainy do zjednoczonej Europy – podnoszenie jakoÊci pracy szko∏y

Partnerstwo spo∏eczne w planowaniu i zarzàdzaniu Êrodowiskiem 
na poziomie lokalnym. Program szkoleniowy

„¸àczy nas niepe∏nosprawnoÊç” – program wsparcia organizacji 
ukraiƒskich dzia∏ajàcych w obszarze niepe∏nosprawnoÊci



85

www.polskapomoc.gov.pl

Europejski Dom Spotkaƒ – Fundacja Nowy Staw

Stowarzyszenie „Klub Otrycki”

Kolegium Europy Wschodniej

Stowarzyszenie na rzecz InnowacyjnoÊci i Transferu
Technologii „HORYZONTY”

Ma∏opolskie Forum Europejskie

Stowarzyszenie „Tratwa"

Fundacja Inicjatyw Mi´dzynarodowych 
i Obywatelskich „Centrum Europy"

Centrum Kszta∏cenia i Dialogu „Theotokos”

Zwiàzek Harcerstwa Polskiego

Centrum Wspó∏pracy M∏odzie˝y

Gdaƒska Fundacja OÊwiatowa

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich
OPUS

Ma∏opolskie Towarzystwo OÊwiatowe

Instytut Integracji Europejskiej – Instytut KoÊciuszki

Stowarzyszenie BORIS

Instytut Integracji Europejskiej – Instytut KoÊciuszki

Fundacja Krzy˝owa dla Porozumienia Europejskiego

Fundacja Kultury ChrzeÊcijaƒskiej ZNAK

Europejski Dom Spotkaƒ – Fundacja Nowy Staw

Fundacja M∏oda Demokracja

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum
Szkoleniowe w Szczecinie

Fundacja Szcz´Êliwe Dzieciƒstwo

Instytut Niemiec i Europy Pó∏nocnej

Katolickie Centrum Edukacji M∏odzie˝y KANA

Spo∏eczno-OÊwiatowe Stowarzyszenie Pomocy
Pokrzywdzonym i Niepe∏nosprawnym 

„Edukato” w ¸om˝y

Stowarzyszenie Szko∏a Liderów

Stowarzyszenie Wspierania Dzia∏alnoÊci Szko∏y
Podstawowej w Laƒcuchowie

Towarzystwo Demokratyczne Wschód

PKWR*

PKWR

PKWR

PKWR

PKWR

PKWR

PKWR

PKWR

PKWR

PKWR

Wsparcie dla inicjatyw wymiany m∏odzie˝y na Ukrainie

Nasze Bieszczady – wsparcie procesu instytucjonalnej i spo∏ecznej ochrony 
oraz promocji terenów górskich Bieszczadów ukraiƒskich jako gór interesujàcych 

turystycznie, przyrodniczo, kulturowo

Polskie doÊwiadczenia samorzàdów lokalnych seminarium i sta∏e 
dla pracowników ukraiƒskiego samorzàdu terytorialnego

EKO-BUDOWNICTWO – energooszcz´dne i ekologiczne budownictwo 
w transformacji gospodarczej

Europa w szkole

Polsko-ukraiƒska akademia stowarzyszeƒ m∏odzie˝owych „Nowe jutro”

Wizyta studyjna po∏àczona z elementami szkolenia dla przedstawicieli 
ukraiƒskich organizacji pozarzàdowych i samorzàdów studenckich

Budujemy spo∏eczeƒstwo obywatelskie w∏asnymi r´kami

P∏ast – rozwój w oparciu o polskie doÊwiadczenia

Rola samorzàdu lokalnego i organizacji pozarzàdowych w budowaniu 
spo∏eczeƒstwa obywatelskiego – wizyty studyjne z Ukrainy

Rola oÊwiaty niepublicznej w spo∏eczeƒstwie obywatelskim. Konferencja z udzia∏em 
polskich i ukraiƒskich parlamentarzystów, przedstawicieli samorzàdów lokalnych, 

w∏adz oÊwiatowych oraz szkó∏ rejonu odeskiego (publicznych i niepublicznych)

Europejska Szko∏a Poradników Pozarzàdowych

Dura Lex, Sed Lex

Co oznacza cz∏onkostwo w NATO? Polskie doÊwiadczenia w procesie 
integracji euroatlantyckiej

Tworzenie CSS na Ukrainie

Bli˝sza Europa – warsztaty polsko-ukraiƒskie

Profesjonalna administracja i efektywny urzàd – wizytówk´ miasta. Seminaria 
i wizyty studyjne dla przedstawicieli ukraiƒskiej administracji we Wroc∏awiu

Ukraina powinna byç przejrzysta – szko∏a jesienna dla liderów spo∏ecznoÊci 
lokalnych i dziennikarzy mediów lokalnych ze wschodniej Ukrainy

Razem w Europie

Przez JakoÊç do PrzejrzystoÊci

PrzejrzyÊcie, etycznie i skutecznie – rozwój samorzàdu terytorialnego na Ukrainie

Wspó∏praca partnerów lokalnych w budowaniu Centrum Kszta∏cenia 
Obywatelskiego M∏odzie˝y

Partnerstwo lokalne dla rozwoju lokalnego rynku pracy

Budowa spo∏eczeƒstwa opartego na wiedzy na Ukrainie

Szko∏a – centrum spo∏ecznoÊci lokalnej, Gruzja, Ukraina, Polska*

V Ukraiƒska Szko∏a Samorzàdowa

Ciekawsza Nauka – ¸atwiejszy Start

Polsko-ukraiƒska wspó∏praca m∏odziey na rzecz rozwoju spo∏ecznoÊci lokalnej

* Projekty zrealizowane w ramach Polsko-Kanadyjskiej Wspó∏pracy Rozwojowej.
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Nazwa instytucji

Pomorski OÊrodek Doradztwa Rolniczego w Gdaƒsku 
Oddzia∏ w Starym Polu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Departament Polityki
Bezpieczeƒstwa

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

G∏ówny Inspektorat Weterynarii 

Urzàd S∏u˝by Cywilnej

Pomorski OÊrodek Doradztwa Rolniczego w Gdaƒsku 
Oddzia∏ w Starym Polu

Sàd Okr´gowy w Tarnobrzegu

Komenda G∏ówna Policji

Stra˝ Graniczna

Polska Agencja Rozwoju Przedsi´biorczoÊci

Komenda G∏ówna Policji

Agencja Rynku Rolnego 

Regionalny Zarzàd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy G∏ównej Policji

Centralny OÊrodek Doskonalenia Nauczycieli

Ministerstwo SprawiedliwoÊci

Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego

Urzàd Komunikacji Elektronicznej 

Ministerstwo Obrony Narodowej 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Departament Unii Europejskiej

Sàd Okr´gowy w Cz´stochowie

Urzàd S∏u˝by Cywilnej

Ministerstwo Skarbu Paƒstwa

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Sàd Apelacyjny w Rzeszowie

Tytu∏ projektu

Nowe wyzwanie stojàce przed s∏u˝bami doradztwa rolniczego Polski i Ukrainy 
– wymiana doÊwiadczeƒ

Budowa i uruchomienie pilota˝owej instalacji do utylizacji utleniacza do paliwa rakietowego

Wsparcie administracji publicznej na Ukrainie w dziedzinie zarzàdzania 
i rozwoju terytorialnego

Wsparcie dzia∏aƒ Ministerstwa Rolnictwa Ukrainy w zakresie budowy instytucji 
i systemu prawnego jako czynników warunkujàcych rozwój rolnictwa ekologicznego 

przy wykorzystaniu doÊwiadczeƒ polskiego doradztwa rolniczego

Zapoznanie ukraiƒskiej administracji weterynaryjnej z przepisami 
weterynaryjnymi Unii Europejskiej

Zarzàdzanie strategiczne – program szkoleniowy dla ukraiƒskich urz´dników 
z „Policy Excellence Group”

Wymiana doÊwiadczeƒ w zakresie doradztwa rolniczego oraz oceny laboratoryjnej 
produktów rolnych, bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊciowego i analiz glebowych

Stosowanie prawa mi´dzynarodowego w zakresie ochrony praw cz∏owieka w wewn´trznych
systemach prawnych Polski i Ukrainy – rzeczywistoÊç i perspektywy

Przeciwdzia∏anie zagro˝eniom terrorystycznym oraz atakom terroru 
z u˝yciem materia∏ów wybuchowych

Wspó∏praca przygraniczna Stra˝y Granicznej RP i Paƒstwowej S∏u˝by Granicznej Ukrainy

Wspomaganie przez PARP rozwoju ukraiƒskiego sektora wspierania ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw jako czynnika kszta∏towania spo∏eczeƒstwa obywatelskiego na Ukrainie

Zwalczanie zorganizowanej, mi´dzynarodowej przest´pczoÊci narkotykowej

Wsparcie Ministerstwa Polityki Rolnej Ukrainy w zakresie budowy instytucji realizujàcej
zadania interwencyjne na wybranych rynkach rolnych

Wdra˝anie wybranych elementów planowania gospodarki wodnej wed∏ug Ramowej
Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE na bazie doÊwiadczeƒ ze zlewni Górnej Wis∏y

Badania Êrodków odurzajàcych i substancji psychotropowych

Ukraina na drodze do integracji europejskiej i euroatlantyckiej

Wsparcie Ministerstwa SprawiedliwoÊci Ukrainy w procesie integracji 
ze Wspólnotami Europejskimi – druga edycja

DoÊwiadczenia Polski w zakresie ograniczania energoch∏onnoÊci gospodarki i poprawy
bezpieczeƒstwa energetycznego – wnioski dla Ukrainy, perspektywy wspó∏pracy

Wykorzystanie doÊwiadczeƒ Urz´du Komunikacji Elektronicznej w zakresie regulacji rynku
telekomunikacyjnego zgodnie z wymogami dyrektyw UE jako forma dalszego wsparcia 

dla regulatora rynku telekomunikacyjnego oraz urz´du antymonopolowego Ukrainy

Sta˝e urz´dników i oficerów Ministerstwa Obrony, Sztabu Generalnego i Si∏ Zbrojnych
Ukrainy w Ministerstwie Obrony Narodowej i Dowództwie Wojsk Làdowych

Sta˝ dla pracowników ukraiƒskiej administracji rzàdowej ze szczególnym uwzgl´dnieniem
MSZ pt.: Droga do Unii Europejskiej – polskie doÊwiadczenia

Polsko-ukraiƒska konferencja s´dziów „Funkcjonowanie systemu sàdownictwa w Polsce”

Sta˝e ukraiƒskich urz´dników w urz´dach polskiej administracji rzàdowej

Zorganizowanie 5-dniowej wizyty studyjnej w Ministerstwie Skarbu Paƒstwa
Rzeczypospolitej Polskiej dla 7 urz´dników z Funduszu Majàtku Paƒstwowego Ukrainy

Wspólna granica – wspólne bezpieczeƒstwo

Standardy post´powaƒ gospodarczych w Krajach Wspólnoty Europejskiej, 
mi´dzynarodowa konferencja s´dziów gospodarczych Polska-Ukraina

Projekty zrealizowane przez organy administracji rzàdowej w 2006 r.
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Nazwa instytucji

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie

Miasto Sto∏eczne Warszawa

Urzàd Marsza∏kowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Urzàd Marsza∏kowski Województwa Ma∏opolskiego, Departament
Ârodowiska i Rozwoju Wsi

Starostwo Powiatowe w S∏upcy

Urzàd Marsza∏kowski Województwa Ma∏opolskiego

Urzàd Marsza∏kowski Województwa DolnoÊlàskiego, 
Wydzia∏ Wspó∏pracy z Zagranicà i Regionami Europejskimi

Urzàd Marsza∏kowski Województwa Pomorskiego

Tytu∏ projektu

Wspó∏praca transgraniczna w zakresie profilaktyki wad postawy 
u dzieci w rejonie jaworowskim

Wspó∏praca samorzàdów katalizatorem rozwoju demokracji lokalnej i budowy 
spo∏eczeƒstwa obywatelskiego w miastach partnerskich Europy Wschodniej

Samorzàd XXI wieku. Wymiana doÊwiadczeƒ pomi´dzy Województwem 
Lubelskim a Obwodem Odeskim

Wsparcie sektora rolnego przez rozwój infrastruktury obszarów wiejskich

„Polska-Ukraina. Wspólna Przesz∏oÊç – Wspólna Przysz∏oÊç”

Rozwój potencja∏u inwestycyjnego Obwodu Lwowskiego – wizyta studyjna oraz 
wydanie prezentacji multimedialnej „Lwowska Oferta Inwestycyjna”

DolnoÊlàsko-ukraiƒskie spotkania samorzàdowe

Wsparcie zdolnoÊci instytucjonalnych pracowników Administracji Regionu Odeskiego 
w zakresie przygotowania i realizowania projektów transgranicznych poprzez uczestnictwo

w szkoleniu on-the-job w Urz´dzie Marsza∏kowskim Województwa Pomorskiego

Projekty zrealizowane przez jednostki samorzàdu terytorialnego w 2006 r.

* Projekt realizowany na Bia∏orusi, w Federacji Rosyjskiej i na Ukrainie.
** Projekt realizowany w Mo∏dowie i na Ukrainie.

Komenda G∏ówna Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej

OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà Antycznà w Polsce i Europie 
Ârodkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Ministerstwo Obrony Narodowej i Studium Europy Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego

Szkolenie ratowników z Ukrainy

Autonomia akademicka, spo∏eczeƒstwo obywatelskie, misja nauczycielska*

Kszta∏cenie kadr i specjalistów mo∏dawskich i ukraiƒskich po∏àczone z udzia∏em w symu-
lacji  S.E.N.S.E. **
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Nazwa wspó∏wykonawcy

Centrum Studiów Europejskich i Transatlantyckich

Strukturalna Jednostka Niemiecko-Polsko-Ukraiƒskiego
Stowarzyszenia na Ukrainie

„Polityka i Czas” – magazyn Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Ukrainy

Ukraiƒski Uniwersytet Katolicki

Europejski Instytut na rzecz Demokracji

Europejski Instytut na rzecz Demokracji

Europejski Instytut na rzecz Demokracji

Europejski Instytut na rzecz Demokracji

Europejski Instytut na rzecz Demokracji

M∏odzie˝owe Centrum Pomocy Humanitarnej

Europejska Grupa Strategiczna

Europejski Poglàd

Ogólnoukraiƒska polityczno-informacyjna gazeta codzienna
„Ukraina Mo∏oda”

Rada Atlantycka Ukrainy 
(The Atlantic Council of Ukraine)

Fundacja Wspó∏pracy Polsko-Ukraiƒskiej PAUCI

Centrum Badaƒ Spo∏eczno-Ekonomicznych 
Diamatik

Ukraiƒskie Centrum Integracji Mi´dzynarodowej 
– Mi´dzynarodowa Organizacja Spo∏eczna

Ukraiƒskie Centrum Integracji Mi´dzynarodowej 
– Mi´dzynarodowa Organizacja Spo∏eczna

Stowarzyszenie Dyrektorów Szkó∏ Kijowa

Podolskie Centrum Praw Cz∏owieka

Centrum na rzecz Reform Ukraiƒskich 
(Centre for Ukrainian Reform)

Fundacja Wspólpracy Polsko-Ukraiƒskiej PAUCI

Ukraiƒskie Centrum Integracji Mi´dzynarodowej 
– Mi´dzynarodowa Organizacja Spo∏eczna

Fundacja ˚ytomierskie miejskie zrzeszenie m∏odzie˝y 
„XXI Platforma”

Instytut Transformacji Spo∏ecznych

Ukraiƒskie Centrum Integracji Mi´dzynarodowej 
– Mi´dzynarodowa Organizacja Spo∏eczna

Centrum na rzecz Pokoju, Transformacji i Polityki 
Mi´dzynarodowej Ukrainy

Komitet Wyborców Ukraiƒskich, Regionalny Oddzia∏ w Odessie

Tytu∏ projektu

Mi´dzynarodowa Konferencja „NATO po Rydze”: wyzwania i szanse

Wymiana systemu ogrzewania i instalacji wody ciep∏ej w Centrum Schronienia 
Dzieci Ulicy w Kijowie „Nasze Dzieci”

Przygotowanie komiksu dla dzieci, dotyczàcego NATO

Stworzenie Centrum Zasobów Wizualnych (multimedialnych) 
na Wydziale Nauk Humanistycznych

Standardy funkcjonowania placówek Stra˝y Granicznej w Unii Europejskiej 
– doÊwiadczenie polskie

DoÊwiadczenia transformacji Stra˝y Granicznej RP a koncepcja rozwoju 
Paƒstwowej S∏u˝by Granicznej Ukrainy

Wymiana DoÊwiadczeƒ w zakresie walki z korupcjà na granicy Polski i Ukrainy

Sta˝e na wewn´trznej i zewn´trznej granicy UE – punkty konsultacyjne

Wymiana doÊwiadczeƒ w zakresie przeciwdzia∏ania nielegalnej migracji

Demokracja bez granic: geopoetyka zamiast geopolityki

Zmiana polityki na linii Ukraina–Bia∏oruÊ

Informacyjno-analityczny projekt dla ukraiƒskich mediów dla promowania 
integracji europejskiej: www.proeuropa.info

„Polonia” – dodatek do gazety „Ukraina Mo∏oda”

Spo∏eczna ocena Planu Dzia∏ania 
na rzecz Cz∏onkostwa Ukrainy w NATO

Szkolenie zawodowe pracowników sektora rzàdowego na szczeblu narodowym 
i regionalnym na Ukrainie

Kampania internetowa na temat NATO 

Wspó∏praca w∏adzy, biznesu, projektów spo∏eczeƒstwa na drodze do WTO

Wstàpienie Ukrainy do WTO – perspektywy i wyzwania dla ma∏ego 
i Êredniego biznesu

Kluby Europejskie na Ukrainie – plany i rezultaty

Rozwój samorzàdów lokalnych przez partnerstwo jednostek terytorialnych

Projekt Radiowy: Jerzy Giedroyc i ustanowienie demokracji 
w Centralnej i Wschodniej Europie

Kreowanie zdolnoÊci ukraiƒskich organizacji pozarzàdowych do wspó∏pracy 
z nowymi cz∏onkami UE

Wspó∏praca w∏adzy, biznesu, projektów spo∏eczeƒstwa na drodze do WTO

Rozwój ukraiƒsko-polskiej wspó∏pracy m∏odzie˝owej w kontekÊcie integracji europejskiej

Wzmacnianie systemu w∏adzy lokalnej w kontekÊcie przeprowadzania reformy 
administracyjno-terytorialnej na Ukrainie

Wstàpienie Ukrainy do WTO – perspektywy i wyzwania dla ma∏ego i Êredniego biznesu

Prze∏amywanie stereotypów i poprawa jakoÊci przekazywanych 
przez ukraiƒskie media informacji dotyczàcych problemów migracyjnych

Profesjonalni deputowani w rzàdach lokalnych

Projekty zrealizowane przez polskie placówki zagraniczne w 2006 r.
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Nazwa organizacji

Be∏chatowskie Stowarzyszenie Samorzadowe PLUS w Be∏chatowie

Bia∏oruskie Stowarzyszenie im. Roberta Schumana

Bia∏oruskie Zrzeszenie Studentów

CASE – Centrum Analiz Spo∏eczno-Ekonomicznych

Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Bia∏oruÊ

Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Bia∏oruÊ

Europejski Dom Spotkaƒ – Fundacja Nowy Staw

Fundacja Centrum Prasowe dla Europy Ârodkowo-Wschodniej

Fundacja Centrum Stosunków Mi´dzynarodowych

Fundacja Centrum Stosunków Mi´dzynarodowych 

Fundacja Centrum TwórczoÊci Narodowej

Fundacja Europejski Instytut na rzecz Demokracji

Fundacja Instytut Studiów Strategicznych

Fundacja Krzy˝owa dla Porozumienia Europejskiego

Fundacja Laboratorium Reporta˝u

Fundacja Partnerstwo dla Ârodowiska

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum 
Szkoleniowe w Szczecinie

Fundacja WolnoÊç i Demokracja

Fundacja WolnoÊç i Demokracja

Klub Inteligencji Katolickiej

Klub Inteligencji Katolickiej

Kolegium Europy Wschodniej

Stowarzyszenie Homo Faber

Stowarzyszenie Pomaraƒczowa Alternatywa

Stowarzyszenie Promocji Studenckiej

Stowarzyszenie Szko∏a Liderów

Stowarzyszenie Towarzystwo Amicus

Tytu∏ projektu

Szko∏a animatorów spo∏ecznych dla Bia∏orusi

Wsparcie niezale˝nego ruchu wydawniczego w Bia∏orusi

Bia∏oruski Underground – Muzyczne Forum Niezale˝nej Bia∏orusi

Wspieranie rozwoju ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw na Bia∏orusi poprzez popraw´ 
klimatu dla przedsi´biorczoÊci oraz wzmacnianie infrastruktury oko∏obiznesowej

Klub Dziennikarzy Polska-Bia∏oruÊ

Wspieranie niezale˝nej informacji na terenie Republiki Bia∏oruÊ, 
ze szczególnym uwzgl´dnieniem audycji radiowych

„Wsparcie dzia∏alnoÊci sektora obywatelskiego na Bia∏orusi”

Szkolenia dla dziennikarzy niezale˝nej bia∏oruskiej prasy lokalnej

„Belarus-Live”. Projekt informacyjno-kulturalny skierowany na przybli˝anie 
tematyki bia∏oruskiej na Êwiecie 

Bia∏oruska Szko∏a Dziennikarstwa 2006. Projekt po∏àczony ze specjalistycznym 
szkoleniem kandydatów na rzeczników prasowych

EUROPEINFORM

„Rozwój oÊrodków wspierajàcych demokracj´ lokalnà na Bia∏orusi"

Razem ∏atwiej – program sta˝owy dla m∏odych bia∏oruskich demokratów

„Latajàca Szko∏a” – pobyt studyjny Bia∏oruskiego Liceum Humanistycznego w Krzy˝owej

"M∏oda Bia∏oruÊ - jej miejsce w przestrzeni europejskiej mi´dzy Wschodem a Zachodem

Strona internetowa: Greenways dla Bia∏orusi www.greenways.by

Turystyka regionalna – szansa rozwoju lokalnego na Bia∏orusi. Szkolenia 
dla dzia∏aczy lokalnych

Bie∏kaNews – wolnoÊç s∏owa w Internecie

Centrum Informacyjne „Infobel@rus"

Europejski portal informacyjny www.4Belarus.eu

„Weekend w Polsce" – weekendowe wizyty studyjne m∏odzie˝y bia∏oruskiej w Polsce

Bia∏oruski Program Wydawniczy (BPW)

Mur – internetowa akcja na rzecz wolnoÊci na Bia∏orusi

Warsztaty dla m∏odzie˝y z Bia∏orusi pt.: „Rola sztuki ulicznej w budowaniu demokracji∏

Przysz∏oÊç m∏odzie˝y w ich r´kach

„Bàdê aktywny!” – Bia∏oruska Szko∏a Liderów Lokalnych

DoÊwiadczenia lokalnych organizacji pozarzàdowych w Polsce na przyk∏adzie dzia∏aƒ 
Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej – perspektywa dla Bia∏orusi

¸àczna kwota dotacji: 15 008 585,04 PLN

Bia∏oruÊ

Projekty zrealizowane przez organizacje pozarzàdowe w 2006 r. 

Instytut Polityki Strategicznej

Centrum Studiów nad Problemami Spo∏ecznymi

Spó∏ka Sprzyjania Rozwojowi Wiejskiej Zielonej Turystyki w Ukrainie

Pismo „Krytyka”

Bezpieczeƒstwo poprzez demokracj´: Ukraina–Rosja–Polska

Partnerstwo obywatelskie bezpiecznej Europy mo˝liwoÊcià rozwiàzania 
konfliktu w Naddniestrzu

Wsparcie dla przeobra˝eƒ ukraiƒskiej wsi i tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju 
agroturystyki poprzez szkolenie kadr dla gospodarstw agroturystycznych

Przygotowanie i wydanie 11-go numeru pisma „Ukraina Moderna”
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Nazwa organizacji

Klasztor Ojców Franciszkanów

Parafia Âwi´tej Trójcy G∏´bokie, Bia∏oruÊ 

Ambasada RP w Miƒsku

Stowarzyszenie Dziennikarzy Bia∏oruskich

Tygodnik analityczny „Bia∏orusini i Rynek”

Tytu∏ projektu

„Wzorcowy sad”

Do˝ywianie dzieci i osób biednych w G∏´bokim i okolicach 

Rozwój i utrzymanie strony internetowej: „Szersza Europa”

Rozwój i wsparcie techniczne niezale˝nej prasy regionalnej

Zakup i modernizacja sprz´tu komputerowego dla redakcji 
tygodnika analitycznego „Bia∏orusini i Rynek”

* Projekt realizowany na Bia∏orusi, w Federacji Rosyjskiej i na Ukrainie.

Projekty zrealizowane przez polskie placówki zagraniczne w 2006 r.

¸àczna kwota dotacji: 14 832 830,02 PLN

Mo∏dowa

Projekty zrealizowane przez organizacje pozarzàdowe w 2006 r.
Nazwa organizacji

Wy˝sza Szko∏a Finansów i Administracji

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Ma∏opolski
Instytut Samorzàdu Terytorialnego i Administracji

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

CASE – Centrum Analiz Spo∏eczno-Ekonomicznych 

Terra Humana

Fundacja Instytut Studiów Strategicznych

Fundacja AktywnoÊci Obywatelskiej

Tytu∏ projektu

Wsparcie potencjalu ludzkiego i technicznego unii kredytowych w Mo∏dawii poprzez 
rozwój systemu edukacji finansowej na rzecz  budowania gospodarki rynkowej

Akademia Samorzàdowa nad brzegami Dniestru

Polska pomoc dla reformowania sektora wsi i rolnictwa Mo∏dowy poprzez wspieranie 
rozwoju mo∏dawskich instytucji doradztwa rolniczego

Projekcja przysz∏ych stosunków ekonomicznych 
mi´dzy Mo∏dowà a Unià Europejskà

Razem dla rozwoju. Wzmocnienie instytucji spo∏eczeƒstwa obywatelskiego w Mo∏dowie 
na podstawie polskiego doÊwiadczenia wspó∏pracy samorzàdu terytorialnego 

i organizacji pozarzàdowych

Trzeci sektor jako fundament budowy spo∏eczeƒstwa obywatelskiego – program sta˝owy 
dla m∏odych pracowników organizacji pozarzàdowych z Mo∏dowy

Wolontariat ponad granicami. Wsparcie organizacji pozarzàdowych 
w Mo∏dowie poprzez rozwój wolontariatu

Stowarzyszenie Towarzystwo Amicus

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

Towarzystwo Edukacyjne  „Wiedza Powszechna”

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna"

Wy˝sza Szko∏a Finansów i Administracji

Wy˝sza Szko∏a Handlu i Prawa im. Ryszarda ¸azarskiego

Dziennikarstwo internetowe szansà Bia∏orusi na niezale˝nà informacj´

Wsparcie niezale˝nej prasy regionalnej w Bia∏orusi

Obywatelska Bia∏oruÊ – aktywnoÊç lokalna drogà wzmocnienia 
spo∏eczeƒstwa obywatelskiego

Sprawdzone radio – alternatywne kana∏y – wi´cej odbiorców

Otwarty Projekt OÊwiatowy „EuroUniver" (Wszechnica Europejska w Witebsku. Rok 2006)

Tworzenie systemu edukacji ekonomicznej i unii kredytowych dla wsparcia 
rozwoju ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw

Geopolityczne miejsce Bia∏orusi w Europie i Êwiecie

Nazwa instytucji

OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà Antycznà w Polsce i Europie Ârod-
kowo-Wschodniej Uniwersytety Warszawskiego

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Tytu∏ projektu

Autonomia akademicka, spo∏eczeƒstwo obywatelskie, misja nauczycielska*

Kszta∏cenie kadr specjalistów bia∏oruskich po∏àczone z udzia∏em w symulacji S.E.N.S.E.

Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego

Projekty zrealizowane przez organy administracji rzàdowej w 2006 r.
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Nazwa organizacji

Stowarzyszenie Szko∏y dla Pokoju

Fundacja Polska Akcja Humanitarna

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

Tytu∏ projektu

Budowa kompleksu szkolnego i zbiorników wodnych w Afganistanie 
(Qaramqul, prowincja D˝awzd˝an)

U∏atwienie dost´pu do wody pitnej dla mieszkaƒców prowincji Kapisa w Afganistanie

Odbudowa i rozwój bloku operacyjnego w Mazar-e Sharif

* Projekt realizowany w Mo∏dowie i na Ukrainie.

¸àczna kwota dotacji: 3 180 928,00 PLN

Afganistan

Projekty zrealizowane przez organizacje pozarzàdowe w 2006 r.

¸àczna kwota dotacji: 1 661 252.52 PLN

Nazwa organizacji

Centralny Zarzàd S∏u˝by Wi´ziennej

Agencja Rynku Rolnego 

Ministerstwo Skarbu Paƒstwa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Departament Unii Europejskiej

Ministerstwo Obrony Narodowej i Studium Europy Wschodniej UW

Tytu∏ projektu

Wsparcie systemu wi´ziennictwa Republiki Mo∏dawii przez polskà S∏u˝b´ Wi´ziennà 
realizowane przez Centralny Zarzàd S∏u˝by Wi´ziennej

Wsparcie Ministerstwa Rolnictwa i Przemys∏u Spo˝ywczego Republiki Mo∏dowy 
w zakresie funkcjonowania mechanizmów interwencyjnych na rynkach rolnych 

oraz dostosowania do prawa UE

Zorganizowanie 5-dniowej wizyty studyjnej w Ministerstwie Skarbu Paƒstwa
Rzeczypospolitej Polskiej dla 7 urz´dników z Ministerstwa Gospodarki i Handlu 

oraz Agencji Prywatyzacji Republiki Mo∏dowy

Sta˝ dla pracowników mo∏dawskiej administracji rzàdowej ze szczególnym uwzgl´dnieniem
MSZ, pt.: „Droga do Unii Europejskiej – polskie doÊwiadczenia”

Kszta∏cenie kadr i specjalistów mo∏dawskich i ukraiƒskich po∏àczone z udzia∏em 
w symulacji S.E.N.S.E.

Projekty zrealizowane przez organy administracji rzàdowej w 2006 r.

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieç „Energie Cites”

Fundacja Instytut Spraw Publicznych

Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej

Polski Czerwony Krzy˝

Centrum Wspó∏pracy M∏odzie˝y

Zwiàzek Gmin Wiejskich RP

Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

PKWR

PKWR

Wsparcie modelowego partnerstwa na rzecz zrównowa˝onego rozwoju

Program studyjny dla mo∏dawskich analityków polityki publicznej

Polskie doÊwiadczenia kar alternatywnych

Pomocna wiedza

Rola samorzàdu lokalnego i organizacji pozarzàdowych w budowaniu 
spo∏eczeƒstwa obywatelskiego – wizyty studyjne z Mo∏dowy

Rola organizacji samorzàdowych w tworzeniu polityki Paƒstwa, Mo∏dowa

Gazeta jako ma∏e przedsi´biorstwo i instytucja rzecznictwa, Mo∏dowa
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Nazwa wspó∏wykonawcy

Zgromadzenie Ksi´˝y Werbistów

Zgromadzenie Ksi´˝y Werbistów

Zgromadzenie Ksi´˝y Werbistów

Tytu∏ projektu

Zakup nowego sprz´tu RTG dla Centrum Zdrowia im. Âwi´tego ¸ukasza w Kifangondo

Rozbudowa Centrum Zdrowia Âwi´tego ¸ukasza w Kifangondo 
– nowy pawilon dla chorych na AIDS i/lub gruêlic´

Zakup nowej karetki dla Centrum Zdrowia im. Âwi´tego ¸ukasza w Kifangondo

¸àczna kwota dotacji: 1 406 650,50 PLN

Irak

Projekty zrealizowane przez organizacje pozarzàdowe w 2006 r.

¸àczna kwota dotacji: 1 331 706,31 PLN

Nazwa organizacji

Polska Akcja Humanitarna

Tytu∏ projektu

Rozwój infrastruktury wodnej – Budowa Stacji Uzdatniania Wody w prowincji Babil

Nazwa wspó∏wykonawcy

Ambasada RP w Bagdadzie

Tytu∏ projektu

Rozbudowa siedziby Paƒstwowej Rady Staro˝ytnoÊci w Ad Diwaniyah

Projekty zrealizowane przez polskie placówki zagraniczne w 2006 r.

Projekty zrealizowane przez polskie placówki zagraniczne w 2006 r.

Nazwa instytucji

Paƒstwowy Instytut Geologiczny 

Tytu∏ projektu

Wsparcie rozwoju s∏u˝by geologicznej Angoli przez Paƒstwowy Instytut Geologiczny

Nazwa wspó∏wykonawcy

Organizacja na rzecz Pomocy Strefie Gazy

Organizacja na rzecz Pomocy Strefie Gazy

Tytu∏ projektu

Zakup wyprawek szkolnych dla dzieci ze szkó∏ w Strefie Gazy 

Dostarczenie najbardziej potrzebujàcym dzieciom swetrów

¸àczna kwota dotacji: 1 424 120,58 PLN

Angola

Projekty zrealizowane przez organizacje pozarzàdowe w 2006 r.

Projekty zrealizowane przez polskie placówki zagraniczne w 2006 r.

Nazwa organizacji

Centrum Animacji Misyjnej Ksi´˝y Werbistów

Polska Misja Medyczna

PKWR

PKWR

Tytu∏ projektu

Edukacja, profilaktyka, diagnostyka i opieka nad chorymi z HIV/AIDS/gruêlicà 
wÊród ludnoÊci angolaƒskiej w miejscowoÊci Kifangondo

Renowacja infrastruktury technicznej Regionalnego Centrum Rehabilitacyjnego 
w Luenie, Angola

Projekty zrealizowane przez organy administracji rzàdowej w 2006 r.

Nazwa organizacji

Fundacja Polska Akcja Humanitarna

Fundacja Polska Akcja Humanitarna

Stowarzyszenie Teatralno-Edukacyjne „Wybrze˝ak”

Tytu∏ projektu

Rozbudowa sieci wodociàgowej w mieÊcie Idhna, Gubernatorstwo Hebron

Polepszenie zaopatrzenia w wod´ palestyƒskich szkó∏ w Dystrykcie Betlejem

Nowe Twarze Dramy – przekazywanie nieformalnych programów 
edukacji m∏odzie˝y palestyƒskiej

Autonomia Palestyƒska

Projekty zrealizowane przez organizacje pozarzàdowe w 2006 r.
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Projekty zrealizowane przez polskie placówki zagraniczne w 2006 r.

Nazwa wspó∏wykonawcy

Gruziƒski Instytut Spraw Publicznych

Tytu∏ projektu

Radio GIPA – stworzenie stacji radiowej

¸àczna kwota dotacji: 1 011 769,34 PLN

Wnioskodawca

Stra˝ Graniczna

Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Bud˝etowy

Centralny Zarzàd S∏u˝by Wi´ziennej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Departament Unii Europejskiej

Tytu∏ projektu

Szkolenia wspomagajàce modernizacj´ Policji Granicznej Gruzji

Szkolenie praktyczne oficerów finansowych Ministerstwa Obrony Gruzji 
w Ministerstwie Obrony Narodowej RP

Wsparcie systemu wi´ziennictwa Gruzji przez polskà S∏u˝b´ Wi´ziennà 
realizowane przez Centralny Zarzàd S∏u˝by Wi´ziennej

Sta˝ dla pracowników gruziƒskiej administracji rzàdowej ze szczególnym uwzgl´dnieniem
MSZ, w celu wsparcia zdolnoÊci administracji rzàdowej Gruzji do rozwoju wspó∏pracy z UE

Gruzja

Projekty zrealizowane przez organizacje pozarzàdowe w 2006 r.

* Projekt realizowany w Gruzji i na Ukrainie.

Projekty zrealizowane przez organy administracji rzàdowej w 2006 r.

Nazwa organizacji

CASE – Centrum Analiz Spo∏eczno-Ekonomicznych

Fundacja AktywnoÊci Obywatelskiej

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorzàdu

Towarzystwo Demokratyczne Wschód

Wy˝sza Szko∏a Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Fundacja Edukacji Mi´dzykulturowej

Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin

Spo∏eczno-OÊwiatowe Stowarzyszenie Pomocy
Pokrzywdzonym i Niepe∏nosprawnym 

„Edukator” w ¸om˝y

PKWR

PKWR

Tytu∏ projektu

Wsparcie lokalnych grup obywatelskich w Gruzji poprzez szkolenie 
lokalnych w∏adz samorzàdowych

Toczàcy si´ kamieƒ nie obrasta mchem... Wsparcie instytucji spo∏eczeƒstwa 
obywatelskiego w Gruzji

Posprzàtajmy Gruzj´ – ochrona Ârodowiska w du˝ym mieÊcie

Lepiej poinformowani mieszkaƒcy – lepsza relacja w∏adz ze spo∏ecznoÊcià lokalnà

Osetia-Gruzja-Polska. Dobre praktyki w pracy z mniejszoÊciami i w rozwiàzywaniu 
konfliktów spo∏ecznych – przyk∏ad Polski

Obywatelski Kaukaz

Agroturystyka u Kistów w Pankisi

AIA – Kurs Zarzàdzania Strategicznego Miastami. Gruzja

Szko∏a – centrum spo∏ecznoÊci lokalnej, Gruzja, Ukraina, Polska*
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Federacja Rosyjska

Projekty zrealizowane przez organizacje pozarzàdowe w 2006 r.

Nazwa organizacji

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

Spo∏eczno-OÊwiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym 
i Niepe∏nosprawnym „Edukator”

Terra Humana

Elblàskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarzàdowych

Collegium Civitas

Wy˝sza Szko∏a Finansów i Administracji w Gdaƒsku 

Fundacja Polska Akcja Humanitarna

Toruƒska Szko∏a Wy˝sza

Tytu∏ projektu

Wspieranie lokalnych organizacji pozarzàdowych w dzia∏aniach na rzecz rozwoju wspólnot
mieszkaniowych i ruchu praw lokatorskich w Rosji – na podstawie polskich doÊwiadczeƒ

Spo∏eczeƒstwo obywatelskie i inicjatywy lokalne w praktyce. DoÊwiadczenia polskie

Integracja m∏odzie˝owych organizacji pozarzàdowych w po∏udniowych 
obwodach Federacji Rosyjskiej

Szko∏a oÊrodkiem aktywnoÊci obywatelskiej

Edukacja drogà do demokracji. Wsparcie liderów organizacji pozarzàdowych jako czynnik
stymulujàcy rozwój spo∏eczeƒstwa obywatelskiego Federacji Rosyjskiej

Budowa potencja∏u instytucjonalnego organizacji pozarzàdowych obwodu 
kaliningradzkiego do uczestnictwa w polsko-rosyjskiej wspó∏pracy transgranicznej

Seminarium pt.: „Reformy administracji publicznej i samorzàdu terytorialnego 
w Polsce" dla s∏uchaczy Moskiewskiej Szko∏y Studiów Politycznych

Konferencja pt.: „Konsumenckie spó∏dzielnie kredytowe osób fizycznych i ich rola 
w rozwiàzywaniu spo∏eczno-ekonomicznych problemów regionu oraz w zwalczaniu 

ubóstwa. Wspó∏czesne doÊwiadczenia Polski i Rosji”

Wymiana doÊwiadczeƒ i szkolenie nauczycieli akademickich i studentów Wydzia∏u Ekologii
Czeczeƒskiego Paƒstwowego Uniwersytetu w Groznym poprzez wspólnà ewaluacj´ projek-

tów wodnych PAH w Czeczenii

Polsko-Rosyjska Szko∏a Dziennikarstwa Mi´dzynarodowego

Projekty zrealizowane przez organy administracji rzàdowej w 2006 r.

Nazwa instytucji

OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà Antycznà w Polsce i Europie 
Ârodkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Tytu∏ projektu

Autonomia akademicka, spo∏eczeƒstwo obywatelskie, misja nauczycielska*

*Projekt realizowany na Bia∏orusi, Ukrainie i w Federacji Rosyjskiej.

¸àczna kwota dotacji: 2 067 117,33 PLN

Ba∏kany Zachodnie

Projekty zrealizowane przez organizacje pozarzàdowe w 2006 r.

Nazwa organizacji

Wy˝sza Szko∏a Europejska im. ks. Józefa
Tischnera

Fundacja „Instytut na rzecz Ekorozwoju” 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 
– Ma∏opolski Instytut Samorzàdu 

Terytorialnego i Administracji

Fundacja „Partners” Polska

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej reprezen-
towana przez Âwi´tokrzyskie Centrum Fundacji

Rozwoju Demokracji Lokalnej

CASE – Centrum Analiz Spo∏eczno-
Ekonomicznych 

Ma∏opolskie Towarzystwo OÊwiatowe

Kraj

BoÊnia 
i Hercegowina

Czarnogóra

Czarnogóra

Kosowo

Serbia

Serbia,
Czarnogóra

Serbia, Kosowo,
Czarnogóra

PKWR

PKWR

Tytu∏ projektu

Wspólny G∏os

Wam tak˝e mo˝e byç trudno – uczyƒmy ten proces ∏atwiejszym, czyli wizyta 
studialna przedstawicieli administracji i pozarzàdowych organizacji ekologicznych 

z Czarnogóry w polskich instytucjach wspierajàcych integracj´ europejskà

Integracja – europejski kierunek rozwoju Czarnogóry

Rozwój ekonomicznej aktywnoÊci kobiet w regionie Duikagjini

Âwi´tokrzyskie dla Serbii – najlepsze praktyki samorzàdowe

Wspomaganie rozwoju badawczego i instytucjonalnego ekonomicznych 
organizacji pozarzàdowych w Czarnogórze

Akademia m∏odych liderów przedsi´biorczoÊci spo∏ecznej
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Projekty zrealizowane przez jednostki samorzàdu terytorialnego w 2006 r.

Nazwa instytucji

Gmina Raciechowice

Kraj

Kazachstan

Tytu∏ projektu

Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównowa˝onego rozwoju energetycznego

¸àczna kwota dotacji: 1 434 972,02 PLN

Bliski Wschód

Projekty zrealizowane przez organizacje pozarzàdowe w 2006 r.

¸àczna kwota dotacji: 529 941,45 PLN

Kaukaz Po∏udniowy i Azja Ârodkowa 

Projekty zrealizowane przez organizacje pozarzàdowe w 2006 r.

Projekty zrealizowane przez polskie placówki zagraniczne w 2006 r.

Projekty zrealizowane przez organy administracji rzàdowej w 2006 r.

Projekty zrealizowane przez organy administracji rzàdowej w 2006 r.

Nazwa organizacji

Fundacja AktywnoÊci Obywatelskiej

Fundacja SolidarnoÊci Polsko-Czesko-S∏owackiej

Fundacja Inicjatyw Mi´dzynarodowych i Obywatelskich
„Centrum Europy”

Polski Czerwony Krzy˝

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie 
Centrum Demokratyczne 

Fundacja im. Stefana Batorego

Kraj

Armenia

Armenia

Armenia

Azerbejd˝an

Kirgistan,
Tad˝ykistan

Tad˝ykistan

Tytu∏ projektu

Spo∏eczeƒstwo obywatelskie – szansa i wyzwanie. Wsparcie instytucjonalne 
organizacji pozarzàdowych w Armenii

Zastosowanie polskich doÊwiadczeƒ w szkoleniu dziennikarzy dla potrzeb Armenii
– „Niezale˝ne media”

Wizyta studyjna w Polsce przedstawicieli klubów m∏odzie˝owych z Armenii

Umacnianie struktur terenowych Azerbejd˝aƒskiego Stowarzyszenia Czerwonego
Pó∏ksi´˝yca poprzez podejÊcie uczestniczàce w rozwoju wspólnot lokalnych

„Wsparcie niezale˝nej prasy lokalnej w Dolinie Fergaƒskiej i Obwodzie Talaskim”

Monitoring wyborów prezydenckich w Tad˝ykistanie

Nazwa instytucji

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Urzàd Lotnictwa Cywilnego

Ministerstwo Ârodowiska

Kraj

Kazachstan

Kazachstan

Kirgistan

Tytu∏ projektu

Wykorzystanie doÊwiadczeƒ polskich s∏u˝b doradztwa rolniczego dla wspierania
restrukturyzacji rolnictwa Republiki Kazachstanu

Wizyta robocza nadzoru lotniczego Kazachstanu w Polsce

Przygotowanie Paƒstwowej S∏u˝by LeÊnej Republiki Kirgistanu do wdro˝enia 
programu zalesieƒ – przekazanie polskich doÊwiadczeƒ

Nazwa instytucji

Urzàd Komitetu Integracji Europejskiej – Departament
Obs∏ugi Narodowego Koordynatora Pomocy

Kraj

Ba∏kany

Tytu∏ projektu

Przekazywanie doÊwiadczeƒ paƒstw Partnerstwa Regionalnego w wykorzystywaniu
Êrodków pomocowych z bud˝etu UE dla paƒstw Ba∏kanów Zachodnich

Nazwa organizacji

Polska Akcja Humanitarna

Polska Misja Medyczna

Kraj

Liban

Liban

Tytu∏ projektu

Poprawa zaopatrzenia w wod´ miejscowoÊci Tiri i Rmaich

Zdrowy impuls – pomoc dla klinik lokalnych w po∏udniowym Libanie 
(Mohafaza Sud i Nabatiye) oraz szpitali w Tebnine i Zahle

Nazwa wspó∏wykonawcy

Ambasada RP w Ammanie

OÊrodek Ksi´˝y Salezjanów

Ambasada RP w Damaszku

Kraj

Jordania

Liban

Syria

Tytu∏ projektu

Profilaktyka dentystyczna wÊród dzieci z obozów palestyƒskich Al Husjan, 
Baqaa i Schneller w Jordani

Wyjazd grupy m∏odzie˝y libaƒskiej do Polski na okres 2 tygodni

Pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci dotkni´tych traumà wojennà 
– szkolenie i warsztaty
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Projekty zrealizowane przez polskie placówki zagraniczne w 2006 r.

Nazwa wspó∏wykonawcy

Publiczny Zwiàzek Szkolenia i Rozwoju M∏odych Liderów

Zgromadzenie Sióstr Pasterek od OpatrznoÊci Bo˝ej

Zgromadzenie Ksi´˝y Marianów

Ambasada w A∏maty

Kraj

Azerbejd˝an

Kazachstan

Kazachstan

Kirgistan

Tytu∏ projektu

Szko∏a aktywna na rzecz spo∏eczeƒstwa 

Wyposa˝enie Domu Samotnej Matki w Kustanoju

Za∏o˝enie i wyposa˝enie Biblioteki w Karagandzie

Remont i wyposa˝enie m∏odzie˝owego Centrum Edukacyjnego 
w Stancja Iwanowka

¸àczna kwota dotacji: 1 844 289,54 PLN

Afryka

Projekty zrealizowane przez organizacje pozarzàdowe w 2006 r.

Nazwa organizacji

Polska Zielona Sieç

Fundacja Simba Friends

Salezjaƒski Wolontariat Misyjny „M∏odzi Âwiatu”

Fundacja na rzecz Demokracji 
i Rozwoju w Sudanie

Kraj

Ghana

Kenia

Malawi

Sudan

PKWR

PKWR

PKWR

PKWR

Tytu∏ projektu

Spo∏eczna i ekonomiczna aktywizacja kobiet i m∏odzie˝y w ramach
zrównowa˝onego rozwoju regionu Volta w Ghanie

Szko∏a Podstawowa w Kogere

Centrum Edukacyjne w Nkhotakota

Budowa 5 szkó∏ podstawowych w Prowincji Wschodniej Równikowej

Projekty zrealizowane przez polskie placówki zagraniczne w 2006 r.

Nazwa wspó∏wykonawcy

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Âwi´tego

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Swi´tego

Siostry Karmelitanki Dzieciàtka Jezus

Karmelici Bosi

Parafia Âw. Franciszka Ksawerego

Parafia Âw. Klemensa

Zgromadzenie Ksi´˝y Sercanów w Kinszasie

Lokalna organizacja pozarzàdowa 
ONG LAKISA MOSALA

Dom GoÊcinny Zgromadzenia S∏owa Bo˝ego

Dom GoÊcinny Zgromadzenia S∏owa Bo˝ego

Parafia Âw. Klemensa

Lokalna organizacja pozarzàdowa 
ONG LAKISA MOSALA

Kraj

Burundi

Burundi

Burundi

Burundi

Demokratyczna
Republika

Konga

Demokratyczna
Republika

Konga

Demokratyczna
Republika

Konga

Demokratyczna
Republika

Konga

Demokratyczna
Republika

Konga

Demokratyczna
Republika

Konga

Demokratyczna
Republika

Konga

Demokratyczna
Republika

Konga

Tytu∏ projektu

Zakup materia∏ów na budow´ Êwietlicy dla dzieci i m∏odzie˝y 
nieobj´tej obowiàzkiem szkolnym

Rozbudowa Szpitala w Buraniro

Wyposa˝enie oddzia∏u medycyny wewn´trznej, po∏o˝niczego oraz nowo powsta∏ego
oddzia∏u pediatrii w Centrum Zdrowia w Musongati

Pomoc dzieciom z ubogich rodzin w nauce szkolnej

Zakup generatora pràdu 12 kva dla centrum kszta∏cenia 
zawodowego dziewczàt

Wyposa˝enie pracowni komputerowej Centrum Edukacyjno-Informatycznego

Bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊciowe: rozbudowa fermy kurzej

Wyposa˝enie pracowni ma∏ej poligrafii

Zakup 2 generatorów pràdu dla szpitala ST. Jean Baptiste/Kansele w Mbuji-Mayi

Zakup lekarstw dla szpitala St. Jean Babtiste/Kansele w Mbuji-Mayi

Usprawnienie dostaw energii elektrycznej 
do Centrum Edukacyjnego

Wyposa˝enie studia muzycznego
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organizacja pozarzàdowa Action Mains Tendures

Parafia rzymskokatolicka w Tullo

Parafia rzymskokatolicka w Tullo

Fundacja Kobiety dla Kobiet

Zgromadzenie Sióstr S∏u˝ebniczek Ducha Âwi´tego

Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame

Zgromadzenie Sióstr Pasjonatek

Komisja Post´pu Parafii NajÊwi´tszego 
Serca Jezusowego w Bafoussam

Zgromadzenie Sióstr NajÊwi´tszej Duszy Chrystusa

Zgromadzenie Sióstr NajÊwi´tszej Duszy Chrystusa

Szko∏a zawodowa Gimomoi 

Zjednoczenie na rzecz Praw Osób Niepe∏nosprawnych 
w Kenii

Centrum Zdrowia im. Jana Paw∏a II

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepe∏nosprawnych 
w Kenii

Ambasada RP w Nairobi

Grupa Langas ds. HIV/AIDS

Grupa Kobiet Nyambomo

Zgromadzenie Sióstr Felicjanek

Zgromadzenie Sióstr Felicjanek

Zgromadzenie Sióstr Âwi´tego Feliksa z Kantalicjo Trzeciego
Zakonu Regularnego Âwi´tego Franciszka Serafickiego

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Âwi´tej Rodziny

Zgromadzenie Sióstr Âwi´tego Feliksa z Kantalicjo Trzeciego
Zakonu Regularnego Âwi´tego Franciszka Serafickiego

Zgromadzenie Sióstr Felicjanek

Szko∏a zawodowa Don Bosco

Lokalna grupa samopomocy

Siostry Misjonarki Âwi´tej Rodziny

Parafia Chrystusa Zmartwychwsta∏ego w Loulombo

Organizacja pozarzàdowa Azafady

Zgromadzenie Sióstr S∏u˝ebniczek NajÊwi´tszej Maryi Panny
Niepokalanie Pocz´tej

S∏u˝ebniczki Ducha Âwi´tego

Zgromadzenie Ksi´˝y Marianów

Siostry Salezjanki Don Bosco

Ambasada RP w Nairobi

Demokratyczna
Republika

Konga

Etiopia

Etiopia

Etiopia

Etiopia

Gambia

Kamerun

Kamerun

Kamerun

Kamerun

Kenia

Kenia

Kenia

Kenia

Kenia

Kenia

Kenia

Kenia

Kenia

Kenia

Kenia

Kenia

Kenia

Kenia

Kenia

Kenia

Kongo
Brazaville

Madagaskar

RPA

RPA

Rwanda

Rwanda

Rwanda

Wsparcie cyklu edukacji – przedszkole, szko∏a podstawowa oraz szkolenia
zawodowe dla ubogiej m∏odzie˝y i kursy alfabetyzacji

Wodociàg dla szko∏y w Maqgassa Qorke

Rozbudowa szkoly w Tullo

Zakup ∏ó˝ek dla kobiet cierpiàcych na przetoki

Pomoc w kszta∏ceniu piel´gniarskim

Szkoleniowe Centrum Zawodowe Notre Dame 

Pomoc dziewcz´tom w edukacji; organizacja punktu szycia 
dla dziewczàt i kobiet

Formacja m∏odzie˝y w dziedzinie ma∏ych hodowli i upraw, 

Wyposa˝enie sali dla dzieci

Zakup wyposa˝enia medycznego dla oÊrodka zdrowia

Rozbudowa i wyposa˝enie warsztatu mechanicznego w szkole zawodowej Gimomoi 

Pomoc w wyposa˝eniu pracowni komputerowej i zakupie specjalistycznych 
materia∏ów biurowych 

Rozbudowa oÊrodka zdrowia Huruma 

Pomoc w zakupie i dystrybucja pojazdów trójko∏owych dla niepe∏nosprawnych,
specjalnie przygotowanych do prowadzenia handlu obwoênego w pó∏nocno-

wschodnich regionach Kenii 

Budowa oÊrodka zdrowia

Pomoc w wyposa˝eniu szko∏y fryzjerstwa dla dziewczàt i kobiet, 
wÊród nich sierot i zara˝onych wirusem HIV

Opieka i wsparcie dla osób ˝yjàcych z AIDS oraz sierot

Pomoc finansowa w prowadzeniu hospicjum dla pacjentów 
w ostatnim stadium AIDS

Do˝ywienie opuszczonych dzieci w slumsach

Zakup sterylizatora i innego wyposa˝enia dla OÊrodka Zdrowia

Rozbudowa i wyposa˝enie miejscowej przychodni

Do˝ywianie dziewczàt w szkole zawodowej

Pomoc w rozwini´ciu dzia∏alnoÊci OÊrodka Zdrowia

Zakup urzàdzenia do szkolnego warsztatu tokarskiego

Zakup wyposa˝enia do nowo za∏o˝onej spo∏ecznej szkó∏ki leÊnej

Zakup zestawu do poradni opieki nad matkà i dzieckiem

Pomoc w organizacji grup m∏odzie˝y

Rozwój Centrum Lanirano 

Odbudowa dachu przedszkola zniszczonego po po˝arze

Pomoc finansowa dla szpitala

Zakup generatora

Instalacja systemu baterii s∏onecznych w centrum 
kszta∏cenia dla dziewczàt i ch∏opców

Popularyzacja wychowania muzycznego w Rwandzie
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Ambasada RP w Nairobi

Organizacja na rzecz Promocji Rolnictwa
w Rwandzie

Zgromadzenie Sióstr S∏u˝ek Maryi Panny Niepokalanej

Ambasada RP w Nairobi

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej

Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek

Misja katolicka w Kedougou

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi

Zgromadzenie Sióstr Filles Saint Coeur de Marie

Wspólnota Braci Âwi´tego Gabriela

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej

Misja katolicka w Kedougou

Omar Mokhtar Islamic Mission

Parafia Rzymskokatolicka Mikocheni

Archidiecezja Krakowska w Tanzanii, Diecezja Musoma

Stowarzyszenie Misji Afrykaƒskich

Stowarzyszenie Misji Afrykaƒskich

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

AISEC Tanzania

Fundacja Rozwoju Shuku

Centrum Zdrowia Kojja

Zgromadzenie Sióstr Salezjanek

Siostry Misjonarki Âwi´tej Rodziny

Ambasada RP w Harare

Siostry Misjonarki Âwi´tej Rodziny

Zgromadzenie Sióstr Salezjanek

Zgromadzenie Sióstr S∏u˝ebniczek NajÊwi´tszej Maryi Panny
Niepokalanie Pocz´tej

Zgromadzenie Sióstr S∏u˝ebniczek NajÊwi´tszej Maryi Panny
Niepokalanie Pocz´tej

Zgromadzenie Salezjanów z Don Bosco

Rwanda

Rwanda

Rwanda

Rwanda

Senegal

Senegal

Senegal

Senegal

Senegal

Senegal

Senegal

Senegal

Sierra Leone

Tanzania

Tanzania

Tanzania

Tanzania

Tanzania

Tanzania

Tanzania

Tanzania

Uganda

Uganda

Zambia

Zambia

Zambia

Zambia

Zambia

Zambia

Zambia

Zimbabwe

Muzykoterapia urazu psychicznego po ludobójstwie w Rwandzie

Zakup uli, wyposa˝enia pszczelarskiego oraz sprz´tu komputerowego

Dofinansowanie oÊrodka zdrowia, w tym zakup leków 
i instalacja dwóch cystern na wod´

Budowa zbiornika na wod´ dla szko∏y podstawowej w Kayenzi

Projekt Nadzieja – zagospodarowanie terenu parafialnego 
do celów wychowawczo-socjalnych

Warsztat ciesielsko-stolarski dla wi´êniów

Kino szkolne jako Êrodek edukacji i rozwoju dla dzieci i m∏odzie˝y 
z misji katolickiej w Kedougou

Projekt do˝ywiania dzieci w Salemata

Zakup wyposa˝enia do sali konferencyjnej

Zakup ∏awek szkolnych dla szko∏y podstawowej w Malika

Budowa Domu Pomocy dla chorych na AIDS

Ârodek transportu dla Misji katolickiej w Kedougou

Przebudowa i remont szkó∏ w Sierra Leone

Projekt studni g∏´binowej

Poprawa mobilnoÊci misjonarzy

Budowa zbiornika wodnego

Poprawa mobilnoÊci misjonarzy

Dofinansowanie Centrum M∏odzie˝y

Zakup pompy solarowej do studni

Do˝ywianie dzieci przedszkolnych

Poprawa wiedzy o HIV/AIDS

Projekt nawadniania pól

Polepszenie us∏ug medycznych

Szko∏a zawodowa Mazarello

Budowa szko∏y podstawowej

Doprowadzenie wody do kliniki i domu parafialnego

Budowa klasy

Pomoc ubogim dzieciom w nauce

Zakup leków, Êrodków dezynfekcyjnych, opatrunkowych i mleka w proszku

Pomoc finansowa dla szpitala

Kambuzuma – szkolenia komputerowe dla ubogiej m∏odzie˝y

¸àczna kwota dotacji: 3 152 211,72 PLN

Azja

Projekty zrealizowane przez polskie placówki zagraniczne w 2006 r.
Nazwa wspó∏wykonawcy

Biskupstwo Katolickie w Palangka Raya

Ambasada RP w Phnom Penh

Kraj

Indonezja

Kambod˝a

Tytu∏ projektu

Budowa Szpitala Katolickiego Palangka Raya

Budowa oraz wyposa˝enie szko∏y
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¸àczna kwota dotacji: 544 125,75 PLN

Placówka RP w Phenianie

Placówka RP w Vientiane

Korea 
Pó∏nocna

Laos

Zakup sprz´tu komputerowego dla Szko∏y Przyjaêni Polsko-Koreaƒskiej

Projekt budowy szko∏y w Angkham

Aneks 2: Zestawienie projektów edukacji rozwojowej

Nazwa organizacji

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Wojnowie

Fundacja „Centrum Edukacji Obywatelskiej”

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiàcych na Padaczk´ – Oddzia∏ ∏ódzki

Fundacja Bea Pro Publico Bono

Fundacja Spo∏eczno-Kulturalna „Remedium"

Fundacja Spo∏eczny Instytut Filmowy

Katolickie Stowarzyszenie M∏odzie˝y A.L

Stowarzyszenie JESTEM

Stowarzyszenie OÊwiaty, Wychowania i Animacji „SOWA”

Stowarzyszenie Przyjació∏ Zespo∏u Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych nr 11

Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA

Stowarzyszenie Vox Humana

Wy˝sza Szko∏a Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Salezjaƒski Wolontariat Misyjny M∏odzi Âwiatu

„Menuet G – dur” Stowarzyszenie Przyjació∏ OSM I 
st. im. I.J. Paderewskiego w Krakowie

Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni

Stowarzyszenie Ekologiczne „Dla Ziemi”

Fundacja „Instytut Tertio Millennio”

Towarzystwo Demokratyczne Wschód

Towarzystwo dla Natury i Cz∏owieka

Fundacja Edukacji Mi´dzykulturowej

Fundacja Inna Przestrzeƒ

Dom Spotkaƒ im. Angelusa Silesiusa

Forum Kenijsko-Polskie

Stowarzyszenie Tutaj Teraz

Stowarzyszenie „Czajnia”

Stowarzyszenie Mierz Wysoko

Stowarzyszenie „LEPSZY ÂWIAT”

Fundacja Sztuki Wspó∏czesnej ART TRANSPARENT

Stowarzyszenie Vox Humana

Nazwa projektu

Kolory Czarnego Làdu

Festiwal Edukacji Globalnej

Poznajemy Êwiat

Afryka Subsaharyjska bli˝ej nas

Wielka nadzieja Afryki

Filmy o krajach Po∏udnia na 6. Mi´dzynarodowym Festiwalu Filmowym 
WATCH DOCS. Prawa Cz∏owieka w Filmie

Afro-Kubaƒski Rozwój

Ma∏y Afrykanin

Sàdecki miesiàc edukacji globalnej

Rozwój od Kuchni

Materia∏y audiowizualne, publikacje i spotkania w edukacji rozwojowej

Edukacja mi´dzykulturowa: islam – trudne tematy

Wybory na Êwiecie

Edukacja globalna – Êwiat w powi´kszeniu

Pomoc dla Êwiata

Europa dla Afryki

Wokó∏ Dachu Âwiata – kultura i prawa cz∏owieka

SolidarnoÊç i rozwój

Wspó∏udzia∏ w organizowaniu Festiwalu Edukacji Globalnej w Warszawie

Sprawiedliwy handel – gra fair

Edukacja mi´dzykulturowa – strona internetowa dla nauczycieli

Edukacja rozwojowa na rzecz Tybetu

Problemy globalne wspó∏czesnego Êwiata

Bli˝ej Kenii

Wspólnym g∏osem

M∏odzi Ambasadorowie

MyÊl globalnie dzia∏aj lokalnie!

Warsztaty

Jeden Êwiat – czas na edukacj´ rozwojowà

Edukacja mi´dzykulturowa – podstawy islamu

¸àczna kwota dotacji: 460 418 PLN
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Aneks 3: Zestawienie konkursów dla organizacji pozarzàdowych og∏oszonych przez 
Ministra Spraw Zagranicznych w 2006 r.

Konkurs dla organizacji pozarzàdowych na zadania z zakresu polskiej pomocy zagranicznej i mi´dzynarodowej 
wspó∏pracy rozwojowej:

Nades∏ano 213 wniosków projektowych na ∏àcznà kwot´ dotacji 44 826 063,07 PLN.
Przyznano dotacje 113 projektom na ∏àcznà kwot´ 21 099 999,88 PLN mln PLN.

Konkurs regrantingowy na operatora programu Polsko-Kanadyjskiej Wspó∏pracy Rozwojowej:
Zwyci´zca konkursu regrantingowego – Fundacja Edukacja dla Demokracji – og∏osi∏ konkurs na projekty 
pomocy rozwojowej:

Nades∏ano 74 wnioski projektowe na ∏àcznà kwot´ dotacji PLN.
Przyznano dotacje 20 projektom na ∏àcznà kwot´ 5 393 947 PLN (kwota obejmuje dotacj´ strony polskiej 
oraz kanadyjskiej, dotacja strony polskiej wynios∏a 2 700 000 PLN).

Konkurs na realizacj´ zadania „Pomoc humanitarna dla ludnoÊci w Libanie”:
Nades∏ano dwa wnioski projektowe na ∏àcznà kwot´ dotacji 463 610 PLN.
Przyznano dotacje dwóm projektom na ∏àcznà kwot´ 463 610 PLN.

Konkurs na realizacj´ zadania „Inicjatywy medialne i internetowe Bia∏oruÊ”:
Nades∏ano 16 wniosków projektowych na ∏àcznà kwot´ dotacji 2 155 687,51 PLN.
Przyznano dotacje 9 projektom na ∏àcznà kwot´ 880 961,58 PLN.

Konkurs na realizacj´ zadania „Wspieranie niezale˝nej informacji na terenie Republiki Bia∏oruÊ ze szczególnym 
uwzgl´dnieniem audycji radiowych”:

Nades∏ano cztery wnioski projektowe na ∏àcznà kwot´ dotacji 6 980 865,68 PLN..
Przyznano dotacj´ jednemu projektowi na kwot´ 3 271 594 PLN.

Konkurs regrantingowy na operatora zadania „EDUKACJA ROZWOJOWA”:
Zwyci´zca konkursu regrantingowego – Fundacja Edukacja dla Demokracji – og∏osi∏ konkurs na projekty 
dotyczàce edukacji rozwojowej:

Nades∏ano 84 wnioski projektowe na ∏àcznà kwot´ dotacji ponad 1 439 000 PLN.
Przyznano dotacje 30 projektom na ∏àcznà kwot´ 460 418 PLN.

Konkurs na realizacj´ zadania „Wystawa – Milenijne Cele Rozwoju”:
Nades∏ano cztery wnioski projektowe na ∏àcznà kwot´ dotacji 534 120 PLN.
Przyznano dotacj´ jednemu projektowi na kwot´ 160 000 PLN.
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Aneks 4: Lista krajów-biorców Oficjalnej Pomocy Rozwojowej 

Afganistan
Albania
Algieria
Angola
Anguilla
Antigua i Barbuda
Arabia Saudyjska
Argentyna
Armenia
Autonomia Palestyƒska
Azerbejd˝an
Bangladesz
Barbados
Belize
Benin
Bhutan
Bia∏oruÊ
Boliwia
BoÊnia i Hercegowina
Botswana
Brazylia
Burkina Faso
Burundi
Chile
Chiny
Chorwacja
Czad
Czarnogóra
Demokratyczna Republika Konga
Dominika
Dominikana
D˝ibuti
Egipt
Ekwador
Erytrea
Etiopia
Federacja Rosyjska
Fid˝i
Filipiny
Gabon
Gambia
Ghana
Grenada
Gruzja
Gujana
Gwatemala
Gwinea Równikowa
Gwinea-Bissau
Haiti
Honduras
Indie

Indonezja
Irak
Iran
Jamajka
Jordania
Kambod˝a
Kamerun
Kazachstan
Kenia
Kirgistan
Kiribati
Kolumbia
Komory
Korea Pó∏nocna
Kostaryka
Kuba
Laos
Lesotho
Liban
Liberia
Libia
Macedonia
Madagaskar
Majotta
Malawi
Malediwy
Malezja
Mali
Maroko
Mauretania
Mauritius
Meksyk
Mikronezja
Mo∏dowa
Mongolia
Montserrat
Mozambik
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Nikaragua
Niger
Nigeria
Niue
Oman
Pakistan
Palau
Panama
Papua Nowa Gwinea
Paragwaj

Peru
Republika Konga
Republika Po∏udniowej Afryki
Republika Ârodkowoafrykaƒska
Republika Zielonego Przylàdka
Ruanda
Saint Kitts i Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent i Grenadyny
Salwador
Samoa
Senegal
Serbia
Seszele
Sierra Leone
Somalia
Sri Lanka
Suazi
Sudan
Surinam
Syria
Âwi´ta Helena
Tad˝ykistan
Tajlandia
Tanzania
Timor Wschodni
Togo
Tokelau
Tonga
Trynidad i Tobago
Tunezja
Turcja
Turkmenistan
Tuvalu
Uganda
Ukraina
Urugwaj
Uzbekistan
Vanuatu
Wallis i Futuna
Wenezuela
Wietnam
Wybrze˝e KoÊci S∏oniowej
Wyspy Cooka
Wyspy Marshalla
Wyspy Salomona
Wyspy Âwi´tego Tomasza i Ksià˝´ca
Wyspy Turks i Caicos
Zambia
Zimbabwe



Zdj´cia na ok∏adce:

1. Salezjaƒski Wolontariat Misyjny „M∏odzi Âwiatu”
Projekt: Centrum edukacyjne w Nakhotakota,
Malawi 2006 r.

2. Fundusz Ma∏ych Grantów,
Ambasada RP w Kijowie, Ukraina 2006 r.

3. Fundusz Ma∏ych Grantów,
Ambasada RP w Harare, Tanzania 2006 r.

4. Europejski Dom Spotkaƒ – Fundacja Nowy Staw
Projekt: Razem w Europie,
Ukraina 2006 r.

5. Ma∏opolskie Towarzystwo OÊwiatowe
Projekt: Akademia m∏odych liderów przedsi´biorczoÊci spo∏ecznej w Serbii, Kosowie i Czarnogórze,
Ba∏kany 2006 r.

6. Fundusz Ma∏ych Grantów,
Ambasada RP w Harare, Tanzania 2006 r.

7. Centrum Animacji Misyjnej Ksi´˝y Werbistów
Projekt: Centrum Zdrowia im. Âw. ¸ukasza w Kifangondo,
Angola 2006 r.

8. Salezjaƒski wolontariat misyjny „M∏odzi Âwiatu”
Projekt: Centrum edukacyjne w Nakhotakota, Malawi 2006 r.

9. Polska Akcja Humanitarna
Projekt: Rozwój Infrastruktury wodnej – budowa stacji uzdatniania wody w prowincji Babil,
Irak 2006 r.

Zdj´ce na str. 13:
1. Salezjaƒski Wolontariat Misyjny „M∏odzi Âwiatu”,

Wystawa Milenijne Cele Rozwoju – Czas pomóc innym, 2006 r.
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