Najwa˝niejsze za∏o˝enia merytoryczne programu polskiej
pomocy na 2008 rok
• ÊciÊlejsze powiàzanie planowanych dzia∏aƒ z celami polskiej
pomocy zagranicznej
• uwzgl´dnienie zarówno dzia∏aƒ przyczyniajàcych si´ do rozwoju
gospodarczego i spo∏ecznego paƒstw biorców, jak i inicjatyw
majàcych na celu promocj´ demokracji, rozwój spo∏eczeƒstwa
obywatelskiego, wolnych mediów oraz praw cz∏owieka
• skierowanie 80% Êrodków finansowych przeznaczonych na pomoc
zagranicznà do zdefiniowanych priorytetowych sektorów wsparcia
• szersze w∏àczenie si´ w dzia∏ania w Afryce z wykorzystaniem
Êrodowisk misyjnych
• powiàzanie bilateralnych dzia∏aƒ pomocowych z dzia∏aniami
realizowanymi poprzez instrumenty wielostronne, w szczególnoÊci UE
• potrzeba realizacji i wspierania ukierunkowanych dzia∏aƒ majàcych
na celu promowanie polskiej pomocy w spo∏eczeƒstwie polskim
i wÊród jej beneficjentów, a tak˝e przedsi´wzi´ç przybli˝ajàcych
szerszy kontekst wspó∏pracy rozwojowej i procesów demokratyzacji

Fundacja Polska Akcja Humanitarna
PROJEKT: Polepszenie zaopatrzenia w wod´ dwóch szko∏ i sierociƒa
w Dystrykcie Betlejem, Autonomia Palestyƒska 2007

Program wolontariat polska pomoc
W 2008 r. MSZ uruchomi∏ Program wolontariat polska pomoc, którego
celem jest wsparcie bezpoÊredniego zaanga˝owania polskich obywateli
w pomoc mieszkaƒcom paƒstw rozwijajàcych si´ oraz upowszechnienie
w polskim spo∏eczeƒstwie wiedzy na temat problemów, z jakimi te
paƒstwa si´ zmagajà. Jest to nowy i wa˝ny element programu polskiej
pomocy zagranicznej, w ramach którego Polska wspiera inicjatywy na
rzecz krajów ubo˝szych.
Wysy∏ani przez MSZ wolontariusze pracujà w dziedzinach kluczowych
dla poprawy warunków ˝ycia najubo˝szej ludnoÊci w krajach Europy
Wschodniej, Afryki, Azji i Ameryki ¸aciƒskiej. Praca wolontariuszy trwa
minimum 3 miesiàce i polega m.in. na prowadzeniu zaj´ç edukacyjnych
dla dzieci i m∏odzie˝y lub szkoleƒ dla pracowników s∏u˝by medycznej
w oÊrodkach zdrowia.
Fundacja Kultury Duchowej Pograniczna
PROJEKT: EUROPEJSKI MOST – Transgraniczne Dni Dobrosàsiedztwa, Ukraina 2007
Zdj´cie na ok∏adce:
Ambasada RP w New Delhi
PROJEKT: Utrzymanie szko∏y dla dzieci z rodzin osób tr´dowatych
oraz szpitala Centrum Tr´dowatych w Puri, Indie 2007

Departament Wspó∏pracy Rozwojowej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
tel.: (0-22) 523 80 73
faks: (0-22) 523 80 74
Salezjaƒski OÊrodek Misyjny w Warszawie,
PROJEKT: Wolontariat w oratorium Don Bosco w charakterze animatora dzieci´cego
w Hwange, Zimbabwe 2008

polskapomoc@msz.gov.pl
www.polskapomoc.gov.pl
www.polishaid.gov.pl
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Pomoc wielostronna (ang. multilateral aid/assistance) – pomoc rozwojowa
udzielana przez paƒstwa dawców krajom rozwijajàcym si´ za poÊrednictwem
mi´dzynarodowych instytucji, organizacji i wielostronnych porozumieƒ lub funduszy
globalnych.

Polska pomoc zagraniczna to pomoc rozwojowa, w tym pomoc w formie
projektów na rzecz krajów rozwijajàcych si´ i przechodzàcych transformacj´, a tak˝e pomoc humanitarna, ˝ywnoÊciowa, stypendialna i finansowa.

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

Sposoby udzielania
polskiej pomocy zagranicznej

Oficjalna pomoc rozwojowa Polski w latach 2005, 2006 i 2007 (mln PLN)

pomoc stypendialna

pomoc techniczna
pomoc humanitarna
pomoc ˝ywnoÊciowa

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 na poziomie minimum 25% wartoÊci pomocy.

Trzy g∏ówne instytucje rzàdowe zaanga˝owane w udzielanie pomocy
zagranicznej:
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O dofinansowanie z MSZ mogà ubiegaç si´ organizacje pozarzàdowe,
szko∏y wy˝sze, organy administracji rzàdowej i jednostki samorzàdu
terytorialnego oraz jednostki im podleg∏e.
Pracownicy Departamentu Wspó∏pracy Rozwojowej MSZ we wspó∏pracy
z zewn´trznymi ekspertami oceniajà z∏o˝one wnioski i wybierajà najlepsze
projekty, które otrzymujà dofinansowanie.
Za monitoring projektów i analiz´ sprawozdaƒ z ich przebiegu
odpowiada Departament Wspó∏pracy Rozwojowej.

MSZ og∏asza
konkurs
na realizacj´
okreÊlonego zadania

Wnioski
z propozycjami
projektów wp∏ywajà
do MSZ
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Og∏oszenie listy
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èród∏o: opracowania w∏asne MSZ

Kraje priorytetowe polskiej pomocy zagranicznej w roku 2008:
Bia∏oruÊ, Ukraina, Mo∏dowa, Gruzja, Afganistan, Angola, Autonomia
Palestyƒska i Tanzania.
W ramach programu polskiej pomocy MSZ wspó∏pracuje m.in. z:

• Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
• Ministerstwo Finansów,
• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego.

• polskimi organizacjami pozarzàdowymi i uczelniami
• administracjà rzàdowà i samorzàdowà
• polskimi placówkami zagranicznymi (Fundusz Ma∏ych Grantów)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Finansów
• udziela pomocy finansowej (redukcja zad∏u˝enia, udzielanie
preferencyjnych kredytów)
• przekazuje wp∏aty do mi´dzynarodowych instytucji finansowych,
których Polska jest cz∏onkiem
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego
(Biuro UznawalnoÊci Wykszta∏cenia i Wymiany Mi´dzynarodowej)
• udziela pomocy w formie stypendiów i sta˝y
W mniejszym zakresie zaanga˝owane w udzielanie pomocy
zagranicznej sà:
•
•
•
•
•
•
•

Narodowy Bank Polski
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Spraw Wewn´trznych i Administracji
Ministerstwo Ârodowiska
Ministerstwo Zdrowia

WielkoÊç dotacji przyznanych przez MSZ na pomoc projektowà w 2008 r.

w mln PLN

• ustala priorytety i koordynuje polityk´ w zakresie pomocy
zagranicznej
• udziela pomocy w formie projektów
• przekazuje dobrowolne wp∏aty wielostronne
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projekty organizacji pozarzàdowych
projekty administracji rzàdowej
projekty samorzàdu terytorialnego
Fundusz Ma∏ych Grantów

Wywiad udzielony przez Ministra Rados∏awa Sikorskiego na stoisku MSZ
podczas II Forum Polskiej Wspó∏pracy Rozwojowej, Warszawa 2008
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Minister Spraw Zagranicznych og∏asza kilka razy w roku konkursy na realizacj´ projektów z zakresu dzia∏aƒ pomocowych oraz edukacji rozwojowej.

Edukacja rozwojowa (ang. Global education) – wyjaÊnia z czego wynikajà i na
czym polegajà problemy wspó∏czesnego Êwiata. Pomaga zrozumieç jakie czynniki
kszta∏tujà mi´dzynarodowy rozwój, przybli˝a polskiemu spo∏eczeƒstwu zagadnienia
dotyczàce sytuacji ubo˝szych krajów, pokazuje wzajemne zale˝noÊci mi´dzy
Polakami a mieszkaƒcami krajów rozwijajàcych si´.

Fundusz Ma∏ych Grantów
W odpowiedzi na zapotrzebowanie miejscowych organizacji z inicjatywami pomocowymi wyst´pujà tak˝e polskie ambasady (Fundusz
Ma∏ych Grantów). Dzi´ki temu polska pomoc dociera do wielu odleg∏ych
krajów, g∏ównie z Afryki i Azji. Projekty finansowane z Funduszu Ma∏ych
Grantów sà zazwyczaj niewielkiej skali, ale majà du˝e znaczenie dla
lokalnych spo∏ecznoÊci (remont lub budowa obiektu u˝ytecznoÊci
publicznej, zakup komputerów dla oÊrodka kultury czy zakup sprz´tu
medycznego dla szpitali).
W roku 2008 w ramach Funduszu Ma∏ych Grantów polskie placówki
otrzyma∏y pomoc pieni´˝nà w wysokoÊci ponad 10,7 mln PLN na
realizacj´ 147 projektów pomocowych. Najwi´kszà liczb´ projektów
zrealizowano w krajach Afryki i Bliskiego Wschodu, ∏àcznie 42 projekty
pomocowe.

