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"IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ.
Šīs materiāls ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
Par materiāla saturu atbild biedrība „Latvijas Poļu biedrība POLONEZ”.
92,07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu."
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Ievads

Starp Latviju un Poliju izveidojušies cieši kontakti visās jomās un
līmeņos. Visaktīvākā sadarbība ir aizsardzības, izglītības un kultūras
jomās, kā arī starp pašvaldībām. Sadarbības ietvearos ir iespēja apgūt arī
Polijas NVO darbību pieredzi lēmumu pieņemšanas procesos iesaistot
mērķa grupas organizētajos pasākumos.
Par vienu no sadarbības prioritātēm valstiskā līmenī uzskatāma
tirdznieciski ekonomisko sakaru veicināšana. Latvija ir ieinteresēta
attīstīt sadarbību tālāk un stiprināt kā divpusēji, tā Baltijas jūras reģiona,
Eiropas Savienības un NATO, kā arī starptautisko organizāciju, t.sk.,
ANO ietvaros. Īpaši svarīga sadarbības veicināšana norit starp abu valstu
reģioniem, īpašu uzmanību pievēršot projektiem starp Latgali un divām
Polijas vojevodistēm – Mazpolijas un Varmijas un Mazūrijas.
Galvenās sadarbības sfēras – izglītība, kultūra un sports, poļu
valodas apmācība.
Skatoties no NVO pozīcijas - dalībai starptautiskos pasākumos
mūsdienās nepieciešams iesaistīt ikvienu aktīvu jaunieti, kurš darbojas
sabiedriskās organizācijās - tādējādi iespējams paplašināt to redzesloku,
uzlabot valodu prasmes, apzināt savas intereses – un šīs prasmes noder
turpmāk gan mācībās, gan karjerā. Ja vēlamies būt mūsdienīga,
jauniešiem nepieciešama organizācija, tad mūsu pienākums ir nodrošināt
saviem biedriem pastāvīgu iespēju tikties ar aktīviem cilvēkiem no citām
valstīm, kā arī pašiem apmeklēt starptautiskus seminārus.
Līdzšinējā pieredze ir pierādījusi to, ka tie jaunieši, kuri piedalās
starptautiskos pasākumos, saglabā pastāvīgu interesi par organizāciju,
pēc vidusskolas beigšanas kļūst par brīvprātīgajiem organizācijā. Kā arī

3

tie brīvprātīgie, kuri piedalījušies starptautiskos semināros, ir aktīvāki,
viņiem ir lielāka iniciatīva un apņēmība pašiem organizāciju attīstīt, kā
arī idejas, kā to darīt. Tās ir unikālas un nozīmīgas prasmes, ko iespējams
gūt starptautiska līmeņa semināros, turklāt šīs prasmes papildina
iedvesma, vēlme kaut ko mainīt un attīstīt.
Polijas nevalstiskās organizācijas, gluži tāpat kā NVO Latvijā,
aktīvi iesaistās aktivitātēs kas sniedz iespēju sekot līdzi tiesību aktu
projektu izstrādei un sniegt par tiem atzinumus, uzlabot sabiedrisko
organizāciju informētību par tiesību aktu projektu un politikas plānošanas
dokumentu virzību pašvaldībās, ministrijās un valdībā.
Šis Polijas NVO darbības apkopojums palīdzēs izmantot citu
valstu pieredzi Latvijas poļu NVO kapacitātes stiprināšanai lēmumu
pieņemšanas procesos. Dokuments satur izklāstu par brauciena laikā gūto
pieredzi un turpmākās sadarbības perspektīvām.
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1. Fonda “Polonija” pieredze un iespējama sadarbība.
Fonds “Polonija” dibināts 1989.gadā Karaliskajā pilī Varšavā. Tā
ir neatkarīga nevalstiska organizācija, kas darbojas Polijā un citur
ārvalstīs.
Fondā darbojas vairāki desmiti dažādas poļu kopienas daudzās
pasaules valstīs , un tā galvenie uzdevumi ir stiprināt citu valstu poļu
kopienu saites ar dzimto Poliju, kultivēt nacionālās tradīcijas un poļu
valodu, kā arī padziļināt starptautisko ekonomisko sadarbību.
Dažādās valstīs un kontinentos dzīvo ļoti daudz poļu izcelsmes
iedzīvotāju. Šāda situācija radusies pagājušajā gadsimtā lielās imigrācijas
rezultātā. Tā ir iespēja daudzšķautnainai starptautiskai sadarbībai, kas ir
priekšnoteikums ekonomikas attīstībai 21. gadsimtā. No pieredzes ir
zināms, ka platformas radīšana izveido tiešus kontaktus starp Polijas
sabiedrību un valstīm, kurās dzīvo poļi. Šāda sadarbība katru gadu nes
augļus daudziem ekonomiskiem projektiem.
Pasaules ekonomikas konference. 2013.gadā no 22. līdz
24.jūnijm Varšavā un Plockā jau sešpadsmito reizi notika Pasaules
Ekonomikas konference, kuru organizē Fonds “Polonija” sadarbībā ar
Polijas Ekonomikas un Ārlietu ministrijām.
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Konferences mērķis ir attīstīt starptautisko ekonomisko sadarbību
starp poļu izcelsmes iedzīvotājiem ārvalstīs ar

tautiešiem dzimtenē.

Konference sniedza dalībniekiem informāciju par pašreizējo un
paredzamo ekonomisko situāciju valstī. Veicināja iespējamo sadarbību
ražošanas jomā, pakalpojumu un preču tirdzniecības jomā. Tajā pašā
laikā tika radīti labvēlīgi apstākļi, lai nodibinātu tiešus kontaktus starp
daudzām dalībnieku grupām: Polijas - Amerikas uzņēmējiem, kā arī starp
uzņēmējiem no visiem kontinentiem, kā arī vietējo valsts un privāto
uzņēmumu pārstāvjiem. Konference spēlē svarīgu lomu poļu tradīciju un
kultlūras popularizēšanā, kā arī veido Polijas valsts tēlu starptautiskajā
arēnā.

Tajā piedalījās aptuveni 300 cilvēki no 31 valsts, tostarp Polijas un
Amerikas uzņēmēji, vietējās kā arī centrālās administrācijas pārstāvji.
Tāpat tajā piedalījās Valsts un privāto uzņēmumu vadītāji, pārstāvji no
ekonomikas sfēras, pašvaldībām, tirdzniecības palātām, finanšu iestādēm,
zinātnes un kultūras nozarēm, diplomātisko misiju pārstāvji, kā arī
pārstāvji no vadošajiem masu medijiem Polijā un citur ārzemēs. Šīs
konferences devīze bija „Partnerība panākumiem”.

6

Šī konference ir vieta, kur veidot dialogu starp uzņēmējiem, kas
ieradušies no dažādām valstīm un kontinentiem. Jau gadu gaitā šajās
tikšanās reizēs izveidojušās personiskas attiecības, kas veicinājušas
biznesa zināšanu apvienošanu Polijas un citu valstu tirgū. Ir radīti
labvēlīgi apstākļi, kas veicina kontaktu veidošanos starp lieliem, vidējiem
un maziem uzņēmumiem. Ir veicināti apstākļi uzņēmējdarbības vides
apvienošanai, dodot iespēju zināšanu un pieredzes apmaiņai.

Šogad konferenci atklāja Goda patrons Polijas Ministru prezidenta
vietnieks un ekonomikas ministrs – Mr. Janusz Piechocinski.
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Viņš uzsvēra ka Polijas sabiedrības un uzņēmēju panākumi liecina
par nepieciešamību turpināt šāda veida integrāciju, kas var sekmēt tiešus
kontaktus starp uzņēmējiem un poļu kopienām dažādās valstīs.
Starptautisks pasākums - Arhīvistu tikšanās. 2013.gada oktobrī
Polonija un Polijas arhīvistu biedrība organizēja citu valstu kolēģu
mācību braucienu uz Poliju. Pasākumā piedalījās dažādu valstu
Nacionālo arhīva struktūrvienību darbinieki, vairāku valsts un privāto
institūciju arhīvu darbinieki, kā arī privātā arhīva darbinieki.
Mācību brauciena mērķis bija savstarpēja pieredzes apmaiņa ar
Polijas kolēģiem, kā arī iepazīšanās ar Polijas arhīvu sistēmu un vairāku
arhīvu darbību.
Brauciena rezultātā arhīvu darbinieki ne tikai iepazinās ar poļu
kolēģu darbu, bet vairākiem no viņiem ir izdevies vienoties ar poļu
uzņēmējiem par turpmāku sadarbību, kas nākotnē, cerams, nesīs augļus
visām pusēm.
Apvienotā

konference

par

starpvalstu

sadarbības

priekšrocībām. 2011.gada 15. - 16. septembrī Katovicē, Polijā
norisinājās

Apvienotā

konference

par

starpvalstu

sadarbības

priekšrocībām. Pirmo reizi 13 starptautiskas programmas, kas pašlaik
darbojas Eiropas teritoriālās sadarbības instrumenta ietvaros, organizēja
apvienoto konferenci, demonstrējot, kā starptautiskā sadarbība palīdz
uzlabot dzīves kvalitāti Eiropas reģionos.
Vides attīstības biedrība pašlaik ir iesaistīta četru starpvalstu
sadarbības projektu īstenošanā - Cleanship, Submariner, Aquafima
Baltijas jūras reģiona programmā un projekts Smartgardens Latvijas
Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Dalība šāda mēroga
konferencē deva iespēju uzklausīt dalībnieku pieredzi starpvalstu
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sadarbībā. Arī VAB bija iespēja dalīties ar iegūto pieredzi dalībā dažādos
projektos. Kārlis Maulics tikās ar vairāku projektu vadošo organizāciju
pārstāvjiem, apsprieda aktuālākos jautājumus sadarbības ietvaros un
nodibināja jaunus kontaktus.
Pasaules grāmatu diena. 2014.gada 1.martā notiks pasākums, kas
veltīts vispasaules Grāmatu dienai. Tā ir lieliska iespeja iepazīstināt
pasauli ar Polijas rakstniekiem, kas tiek publicēti angļu valodā. Polonia
izveidojusi labas attiecības ar Polijas Kultūras institūtu un Londonas
izdevējiem Comma Press un Stork Press.
Starptautiskā sieviešu diena. 2014.gada 8.martā Polonija svinēs
starptautisko sieviešu dienu pieaicinot dažādas starptautiskas poļu
biedrības. Komunistiskajā Polijā tā bija slavena diena ar sarkanu neļķu
pasniegšanu sievietēm. Arī šodien Starptautiskā sieviešu diena ir ne tikai
lieliska iespēja atzīmēt sieviešu sasniegumus, bet arī vairot izpratni par
nevienlīdzību, kas vēl joprojām pastāv mūsdienu pasaulē. Fonds Polonija
plāno uzaicināt iedvesmojošas Polijas slavenības, lai sievietēm būtu
stimuls sasniegt savus sapņus un mērķus.

Perspektīvas pieredzes pārņemšanai un sadarbībai.

Fondam „Polonia” ir liela pieredze ekonomisko procesu izpētē un
analizē, jo fonds ir lielas ikgadējās konferences organizētājs. Biedrībai
POLONEZ kā organizācijai, kas vēlas būt aktīvāka interešu pārstāvēšanā
un politikas veidošanā, ir ļoti interesanta starptautiskās Pasaules
ekonomikas konferences organizācijas pieredze. Nemot vērā faktu, ka
POLONEZ kopā ar „Euro Atlanic Economic Chamber of Trade,
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Commerce & Industry Hansa Teutonica” (HTR) ir Eiro Atlantijas
Institūta filiāles izveides iniciatori, dalība šādos ikgadējos pasākumos ir
vitāli nepieciešama. Pirmkārt, kā konferences dalībnieki, POLONEZ un
HTR pārstāvji var nodrošināt Institūta attīstību ar jaunu kontaktu
iegūšanu un cilvēkresursu piesaistīšanu. Kontaktu datu bāzes veidošanai
ir nepieciešams apmeklēt šāda mēroga pasākumus. Otrkārt, ar fondu
Polonia bija apspriesti konferences organizatoriskie aspekti, proti,
aktivitāšu sagatavošanas kārtība un secība, kontaktu datu bāzes
uzturēšana un to veidošanās kritēriji, konferences norises analīze (expost). Vizītes laikā Latvijas poļu biedrība POLONEZ pastāstīja par
savām aktivitātēm un citu Latvijas poļu NVO pasākumiem. Latvijas
pārstāvji ir aicināti piedalīties fonda „Polonia” rīkotajā konferencē
2014.gadā. Ir izrunātas iespējas rīkot kopīgu projektu, organizējot
mazāka apjoma konferenci Rīgā 2014.gadā. Ir apspriestas šāda projekta
finansējuma iespējas. Ir veikta kopīgas konferences rīkošanas projekta
SVID analīze.
Stiprās puses
 Polijas

partnera

„Polonia”

liela

starptautisko

Vājās puses
fonda
pieredze

konferenču

rezonanse

kopienas

iekšā

poļu
Eiropas

 Kontaktu paplašināšana poļu
kopienas

iekšā

Eiropas

mērogā;
 POLONEZ

starptautiska

mēroga pasākumu rīkošanā;
finansu

mērogā;
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cilvēkresursu

trūkums biedrības iekšā liela
mēroga
organizēšanai.

darbības

kapacitāte

pasākuma norisei ieplānotajā
 Profesionālo

mērogā;

POLONEZ

pieredze
 Zema

organizēšanā;
 Plaša

 Nepietiekama

konferenču

paplašināšana;
 POLONEZ

kapacitātes

stiprināšana

starptautiska

mēroga pasākumu rīkošanā;
 POLONEZ

pozicionēšana

starptautiskajā vidē;
 Materiāltehniskā
nodrošinājuma
pasākuma

esamība

administratīvai

nodrošināšanai.
Iespējas

Draudi

 Iespēja iesaistīt vēstniecību
konferences

norisē

pasākuma

finansējums
organizēšanai

atbilstošā līmenī;

(atklāšanā);
 Iespēja iesaistīt poļu kopienai
piederošus

uzņēmējus

konferences norisē;

privātiem

ziedotājiem-

poļu kopienas biedriem;

partneriem

neprofesionālā

 Nepietiekama

sabiedrības

informēšana un pasākumu
atspoguļošana mēdijos;

 Iespēja nākotnē paplašināt
ģeogrāfisko

pasākuma

 Sadarbība ar potenciālajiem

līmenī;

 Iespēja piesaistīt finansējumu
no

 Nepietiekams

 Vāja komunikācija ar Polijas
partneri

un,

kā

sekas,

pārklājumu aiz kaimiņvalstu

nepietiekama aktivitāte un

un ES robežām;

iesaiste no ārvalstu poļu

 Iespēja

plaši

izmantot

kopienu organizācijām;

Internet un sociālus tīklus

 Nepietiekamā administratīvo

pasākuma pozicionēšanai un

uzdevumu izpildes kvalitāte

atpazīšanas uzlabošanai.

no visām iesaistītām pusēm.

11

2. Fonda “Dziedzstwo nasze” pieredze un iespējama
sadarbība.
Fonds “Dziedzstwo nasze” izveidots 2004.gadā. Tās galvenā
mītne atrodas Polijā, Wegorzevo pilsētā. Fonds aktīvi sadarbojas ar
pašvaldībām, lai palielinātu organizācijas kapacitāti. Pateicoties fonda
aktīvai darbībai, veiksmīgi attīstās atsevišķu Polijas pašvaldību un
Latvijas, konkrēti Rēzeknes pilsētas, savstarpējā sadarbība. Organizācijas
dibinātāji ir aktīvu cilvēku grupa, kuriem ir daudzu gadu darba pieredze
sociālajā

darbā,

organizējot

kultūras

pasākumus,

pasākumus

makroekonomikas jomā gan reģionālā, gan starptautiskā mērogā.
Organizācijas kultūrizglītība vērsta uz mācīšanos un konsolidāciju
vietējās identitātes un kultūras mantojuma aizsardzībai.
Organizācijas “Dziedzstwo nasze” darbības joma ir ļoti plaša.
Svarīgākās no tās darbības jomām ir pētniecības programmas, zinātnes
attīstības, kultūras, mākslas, vēstures, kultūras mantojuma un vides
aizsardzības,

starptautiskās

sadarbības

un

informācijas

apmaiņu

programmas, kā arī stipendiju programmas un publikācijas.
Fonds “Dziedzstwo nasze’’ tiecas strādāt ar tiem cilvēkiem,
iestādēm un organizācijām, kuriem ir gandrīz vienādi vai līdzīgi mērķi.
Šogad fonds īstenoja projektus, kas veicināja poļu tautas kultūras
attīstību poļu kopienās kaimiņvalstīs, dokumentēja vēsturi.
Fonds sadarbojas ar poļu kopienām kaimiņvalstīs un ir atvērti
jaunām idejām un ierosinājumiem.
Starptautiskais stāstnieku festivāls. 2013.gadā no 24. līdz
28.jūlijam Rumānijas pilsētā Curtea de Arges norisinājās starptautiskais
stāstnieku festivāls „Reiz sen senos laikos”. Tā laikā Rumānijas partneri
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Arges klostera parkā stāstīja pieredzes un vēsturiskos stāstus, iesaistīja
vietējos iedzīvotājus stāstniecības aktivitātēs, kā arī prezentēja jauniešu stāstnieku sagatavotu stāstu par klosteri. Šī bija projekta partneru trešā
tikšanās reize, kuras laikā norisinājās arī citas aktivitātes, piemēram, daļa
no projekta partneriem prezentēja savus „mājas darbus” – sagatavotus
pieredzes, radošos un tradicionālos stāstus. Projektā iesaistītas biedrības
no Polijas, Čehijas, Rumānijas, Itālijas un Portugāles.
Plānots, ka nākamā projekta tikšanās un stāstniecības festivāls
notiks septembrī Portugālē.
Polija (Čenstohova) - Latvijas (Rēzekne) sadarbības pieredze.

Sadarbība starp abām pilsētām uzsākta 1994.gadā. Galvenās
sadarbības sfēras – izglītība, kultūra un sports, poļu valodas apmācība.
Tāpat kā cilvēks nevar attīstīties vienatnē, tāpat arī katrai pilsētai ir
nepieciešama draugu un kolēģu pieredze. Starptautiskai sadarbībai ir
nozīmīga loma gan valstu, gan pašvaldību, gan cilvēku dzīvē, jo tikai
gūstot jaunas atziņas, pieredzi un zināšanas sabiedrība var doties uz
priekšu un kļūt konkurētspējīgi.
Sadarbības ietvaros regulāri tiek organizētas Rēzeknes Poļu
vidusskolas audzēkņu stažēšanās Čenstohovā ar mērķi labāk un efektīvāk
apgūt poļu valodu un iepazīt šīs tautas kultūru.
Ar Čenstohovas pašvaldības gādību Rēzeknes Poļu vidusskola
saņēmusi vērtīgu literatūru par Polijas vēsturi un kultūru. Ik gadu starp
Čenstohovas un Rēzeknes sporta komandām notiek sacensības.
Čenstohova ir ievērojama ar to, ka pāvests Jānis Pāvels II kļuva
par tās Goda pilsoni, un tā bija pirmā Polijas pilsēta, kuras Goda pilsoņa
nosaukumu viņš pieņēma. Čenstohova Centrālajā un Austrumeiropā bija
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pirmā pilsēta, kurai Eiropas Padome piešķīra Eiropas krogu, Atzinības
rakstu un Eiropas Balvu, - tā par to teicis pāvests Jānis Pavils II.

Polijas (Suvalki) - Latvijas (Rēzekne) sadarbības pieredze.
2005.gada janvārī tika noslēgta Vienošanās starp Rēzeknes Domi
un Suvalku (Suwalki) pilsētu.
Vienošanās paredz attīstīt savstarpēji izdevīgas un lietderīgas
attiecības

un

veicināt

draudzīgu

saišu

stiprināšanu,

apzinoties

nepieciešamību daudz efektīvāk izmantot ekonomiskās, finansiālās,
īpašuma, intelektuālās un kultūras iespējas uz brīvprātības un savstarpēja
izdevīguma principiem.
Lai nodrošinātu sadarbības plānu īstenošanu un izmantotu ES
pieredzi, Rēzeknes Dome un Suvalku pašvaldība apņemas piedalīties ES
projektos, tajā skaitā pārrobežu sadarbības projektos INTERREG.
Sadarbība notiek administratīvās kapacitātes paaugstināšanas,
plānota sadarbība sporta, kultūras un veselības aizsardzības jomās.
2013.gada decembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas Portretu zālē
notiks starptautiskā konference „Poļu, ukraiņu un latviešu diasporas
kopienu sadarbība pagātnē un šodien“ (Cooperation between the Polish,
Ukrainian and Latvian diaspora communities in the past and nowadays).
Konferenci organizē Polijas Republikas vēstniecība. Tās galvenais
mērķis ir izvērtēt poļu, ukraiņu un latviešu diasporas kopienu
ieguldījumu

valstu

neatkarības

nostiprināšanā.
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atjaunošanā

un

demokrātijas

Perspektīvas pieredzes pārņemšanai un sadarbībai.

Latvijas Poļu biedrības POLONEZ tikšanās ar organizāciju
„Dziedzictwo nasze" notika 24.augustā. Organizācijas “Dziedzstwo
nasze” darbības joma ietver pētniecības programmas, kā arī kultūras,
mākslas, vēstures un kultūras mantojuma aktivitātes. POLONEZ
izmantos “Dziedzstwo nasze” pieredzi pētniecības programmu un sociālo
projektu realizācijā. „Dziedzictwo nasze" īstenoja projektus, kas
veicināja poļu tautas kultūras attīstību poļu kopienās kaimiņvalstīs,
dokumentējot vēsturi. Poļu biedrības Latvijā var piedalīties šāda veida
aktivitātēs, lai Latvijas poļu vēsture arī tiek atspoguļota kopējā Eiropas
poļu kontekstā.
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3. „Grupa Zagranica” pieredze un iespējama sadarbība.
Grupa

apvieno

Zagranica

dažādas

organizācijas, kas iesaistītas starptautiskajos
projektos, kuri veicina

Polijas

nevalstiskās

attīstības

sadarbības

demokrātiju, humāno palīdzību un globālo

izglītību pasaulē. Grupā Zagranica pašlaik ir 61 organizācija.
Grupa Zagranica galvenais mērķis ir izveidot efektīvu un
kompetentu Polijas nevalstisko sektoru, kas veicina nabadzīgāko valstu
attīstību . Tā ir institucionāli, un finansiāli stabila, atzīta un uzskatāma
par svarīgu elementu ārpolitikā.
Grupa Zagranica mērķi:


atbalstīt Polijas nevalstiskās organizācijas, kuras iesaistītas sadarbības
attīstības projektos, lai veicinātu demokrātijas, humānās palīdzības
attīstību, tostarp Polijas un Eiropas valsts pārvaldē, un globālās
izglītības attīstību projektus ārējiem partneriem;



nodrošināt informācijas apmaiņu, palielināt pieredzi un veicināt
sadarbību starp Grupas Zagranica locekļiem;



veicināt sadarbību starp Polijas nevalstiskajām organizācijām un to
potenciālajiem partneriem ārvalstīs;



sadarboties ar Polijas nevalstiskām organizācijām, atbalstīt to
biedru

apmācību

un

nodrošināt

nepieciešamo

informāciju

dalīborganizācijām to kapacitātes stiprināšanai.

Grupa Zagranica pilda savu misiju:


uzlabo profesionālās prasmes organizācijas darbībā;



ir radījusi informatīvo telpu pieredzes apmaiņai un sadarbībai šajā

sektorā;


noteikti augsti darba standarti;
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apkopota, sistematizēta specializēta informācija un izveidots

modelis jaunu sadarbības attiecību nodrošināšanai;


izstrādāti vietējā līmeņa un starptautiski sadarbības projekti;



izstrādāta

komunikācijas

programma

un

darbu

plāns

ar

organizācijas sasniedzamajiem rezultatīvajiem rādītājiem un rezultātiem;
izplatīta

informācija sabiedrībā par Polijas nevalstisko organizāciju

savstarpējo sadarbību.
Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, Grupa Zagranica veikusi sekojošas
darbības:
1. notikušas regulāras tikšanās un informācijas apmaiņa starp Polijas
nevalstiskajām organizācijām, likumdevējiem

un izpildvaras

pārstāvjiem par Polijas un ES attīstības politiku;
2. izstrādāta kopēja nostāja dalībai sabiedriskās apspriešanās, par
aktualitātēm cilvēktiesību aizsardzības un attīstības politikas jomā;
3. apkopota informācija sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai;
4. regulāri veikta neatkarīga uzraudzība un analīze Polijas nevalstisko
organizāciju un Eiropas valstu sadarbības projektos;
5. izstrādāts ziņojums un sagatavots ekspertu atzinums par Polijas un
Eiropas attīstības politiku, kā arī izdota publikācija "ADA –
Atsauksmes. Diskusijas. Analīze.", kas veltīta aktuālākajiem
attīstības sadarbības jautājumiem;
6. veikta Polijas nevalstisko organizāciju biedru un darbinieku
apmācība, lai stiprinātu to kapacitāti - uzlabotu zināšanas un
organizatoriskās spējas, lai nodrošinātu turpmāku sadarbību starp
NVO.
Grupa
organizācijām,

Zagranica
kas

ir

iesaistītas

platforma

Polijas

starptautiskos
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nevalstiskajām

sadarbības

attīstības

projektos, demokrātijas atbalstam, humānās palīdzības sniegšanai un
globālās izglītības nodrošināšanai.
Grupa Zagranica ir biedrs CONCORD - Eiropas NVO
konfederācijai palīdzības un attīstības veicināšanai, kuru pārstāv vairāk
nekā 1800 organizācijas visā Eiropā. Tā rezultātā tiek veidots
pilsoniskais dialogs ar Eiropas iestādēm.
Pamatprincipi un finansējums.
Grupa

Zagranica

sastāv

no

neatkarīgām

nevalstiskām

organizācijām, kas vēlas sadarboties, lai sasniegtu kopīgus mērķus,
vienlaicīgi veicot katra savu darbību. Tāpēc, Grupa Zagranica darbojas
tajās jomās, kurās ir nepieciešama savstarpēju organizāciju sadarbība, vai
kopējas nostājas izstrāde, kas veicinātu būtiskas sistēmiskas izmaiņas. Tā
vēlas sasniegt ievērojamus rezultātus, kā arī īstenot savus un
dalīborganizāciju izvirzītos mērķus.
Grupas valde ir izpildinstitūcija Grupa Zagranica. Tai ir neatkarīgi
uzdevumi - izstrādāt gada darba plānu un budžeta projektu, sagatavot
finanšu pārskatus. Grupa Zagranica rīko kopīgus pasākumus pasaulē, lai
nodrošinātu informācijas apmaiņu starp Polijas kompetento NVO sektoru
un poļu kopienām dažādās pasaules valstīs, ar mērķi apkopot to pieredzi
un zināšanas, lai apzinātu mazattīstīto valstu vajadzības un problēmas, un
formulētu kopēju nostāju šajā jomā. Grupa darbojas galvenokārt
izmantojot adresātu sarakstu. Tikšanas notiek dažādos laika intervālos,
visbiežāk reizi divos mēnešos – interaktīvajā vidē.
2012.gadā Grupa Zagranica izstrādāja kopīgus kodeksa principus
darbībai Dienvidu valstīs. Tas bija nepieciešams vienam no galvenajiem
mērķiem Grupa Zagranica, lai veicinātu ētikas normu ievērošanu un
profesionālo attīstību citās valstīs.
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Kodekss

tika izstrādāts

sadarbojoties

starp

nevalstiskajām

organizācijām, kas nodarbojas ar globālo izglītību, projektiem attīstības
jomā un humanitāro palīdzību. Katra pasaules organizācija, kas īsteno
starptautiskus

pasākumus

var

pievienoties

Grupa

Zagranica

dalīborganizacijām nosūtot deklarāciju birojā.
Poļu misionāri brīvprātīgi devušies uz nabadzīgākajiem rajoniem
Āfrikā - Zambiju un Mansiju. Tur ir uzbūvēti un atvērti bērnu dārzi,
palīdzēts ganiešiem Volta reģionā, ananāsu plantācijās. Beduīnu ciematā
atjaunotas PAH ūdens tvertnes.

Dienvidsudānā palīdzēts sievietēm dārzeņu audzēšanā, lai tās
nodrošinātu savas ģimenes ar pārtiku un gūtu ienākumus no pārpalikušo
kultūraugu pārdošanas.
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2006.gadā Polijas misija devās uz Bahai Čadu lai palīdzētu
nometnēs bēgļiem no Dafūras.

Grupa Zagranica aizstāv Polijas nevalstisko organizāciju intereses,
balstoties uz regulāru tikšanos un informācijas apmaiņu ar pārstāvjiem no
izpildvaras un likumdevējiem par Polijas un ES valstu attīstību. Piedalās
sabiedriskās apspriešanās un izstrādā kopēju nostāju atbildot uz
aktualitātēm politikas jomā un cilvēku tiesību aizsardzībai. Regulāri veic
neatkarīgu darbu uzraudzību un analīzi. Darba grupās tiek iekļauti
eksperti no biedru organizācijām.
2012.gada 1.janvārī stājās spēkā Attīstības sadarbības akts. Tas
paredz, ka partneru sadarbība ir balstīta uz daudzgadīgu attīstības
sadarbības programmu, kas sastādīta vismaz četrus gadus uz priekšu.
Dokumentā ir izklāstīti atbalsta mērķi, un to ģeogrāfiskās un tematiskās
prioritātes. Tajā iekļauti nabadzības samazināšanas un ilgtspējīgas
attīstības projekti nabadzīgajās valstīs. Polija sevi pozicionē, kā atbildīgu
partneri starptautiskajā arēnā.
Polijas valsts palīdz divos veidos, no vienas puses tā sadarbojas ar
pasaules dienvidu valstīm sniedzot tiešu vai divpusēju palīdzību, no otras
puses tā pieder pie starptautiskām organizācijām, kas īsteno daudzpusējās
atbalsta iemaksas starptautiskajās organizācijās, kas veido 79% no

20

Polijas budžeta ko tērē oficiālai starptautiskai palīdzībai attīstības
projektiem.
Poļu

misijas

palīdzības

īstenošanai

iesaistījušās

vairākas

ministrijas - Ārlietu, Finanšu, Zinātnes un Iekšlietu ministrijas.

Perspektīvas pieredzes pārņemšanai un sadarbībai.

Grupa Zagranica ir NVO jumta organizācija, kas atbalsta Polijas NVO,
kas ir iesaistītas attīstības sadarbības procesos un demokrātijas
veicināšanā. POLONEZ pārstāvji iepazinās ar šīs organizācijas darbību
un sniedza ieskatu par Latvijas poļu organizāciju aktivitātēm. Tikšanās
laikā bija secināts, ka Grupas jumta organizācijas struktūra ir līdzīga
citam šāda veida organizācijām. No administrēšanas viedokļa šāda
pieredze ir jāpārņem Latvijas poļu savienībai. Grupa Zagranica rīko
kopīgus pasākumus pasaulē, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu starp
Polijas kompetento NVO sektoru un poļu kopienām dažādās pasaules
valstīs, ar mērķi apkopot to pieredzi un zināšanas, lai apzinātu
mazattīstīto valstu vajadzības un problēmas, un formulētu kopēju nostāju
šajā jomā. Grupa darbojas galvenokārt izmantojot adresātu sarakstu.
Latvijas pārstāvji sniedza savus datus iekļaušanai Grupas kontaktu
sarakstā. Pieredzes pārņemšanai tiks izmantots fakts, ka Grupai ir
izstrādāta

kopēja

nostāja

dalībai

sabiedriskās

apspriešanās

par

aktualitātēm cilvēktiesību aizsardzības un attīstības politikas jomā. Šāda
rīcība dod iespēju ātri reaģēt uz jaunām politikas iniciatīvām, normatīvo
aktu izmaiņām un laicīgi sniegt savu viedokli.
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