
Działania na rzecz Polonii 
i Polaków za granicą

Toruo, 18 września 2014 roku
Łukasz Kaczorek 





Instrumenty finansowe wspierające współpracę 
z Polonią i Polakami za granicą

Możliwośd I: Konkurs MSZ: Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w ….roku.
Kilkanaście obszarów tematycznych: wsparcie szkół nauczających języka polskiego, w języku
polskimi i o Polsce; media polonijne; infrastruktura polonijna-wsparcie mediów polonijnych.
Obszar tematyczny najbardziej innowacyjny i jednocześnie naj bardziej wymagający to: Więzy
i kontakty z Polską.
Dofinansowanie w tym obszarze mogą uzyskad projekty: prowadzą do długofalowej
współpracy naukowej, gospodarczej, międzyregionalnej, środowisk naukowych, instytucji
edukacyjnych, młodzieży.

Z kim ? Cały świat

Wartośd min. 
projektu

min. 100 tys. zł

Partnerstwo Są realizowane w partnerstwie z polskimi i/lub polonijnymi organizacjami 
mającymi doświadczenie w merytorycznym obszarze projektu

Projektodawcy NGO, JST, szkoły wyższe (publiczne/niepubliczne), izby gospodarcze 
(warunek: nie działają dla zysku)

Wkład własny 5 % (finansowy/niefinansowy) całkowitej wartości projektu
10 % koszty administracyjne

Czas realizacji 
projektu

1 rok (styczeo-grudzieo)



Instrumenty finansowe wspierające współpracę z Polonią 
i Polakami za granicą

Przykładowe słowa klucze:

warsztaty, szkolenia, konferencje, wizyty studyjne, publikacje, platformy
internetowe, konsultacje, misje gospodarcze, innowacyjnośd,
przedsiębiorczośd, zasoby ludzkie, konkurs, internetowe bazy ofert, giełdy
kooperacyjne, wyławianie talentów, e-learning, zatrudnienie, kooperacja,
reemigracja, dobre praktyki, webinaria, staże, wirtualna biblioteka wiedzy,
blogi.



Instrumenty finansowe wspierające współpracę 
z Polonią i Polakami za granicą

Możliwośd II Fundacja Edukacja dla demokracji: Konkurs MSZ: Współpraca z Polonią i
Polakami za granicą w ….roku.
1. Obszar tematyczny IV: Pozycja środowisk polskich w krajach zamieszkania-
podobszar tematyczny: wzmacnianie i aktywizacja środowisk polskich w krajach
zamieszkania.
Dotyczy paostw: UE, Szwajcaria, Norwegia, Islandia.

2. Obszar tematyczny V: Więzi i kontakty z Polską-podobszar tematyczny:
wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską.
Dotyczy paostw: Białoruś, Ukraina, Litwa, Łotwa, Rosja, Kazachstan, Uzbekistan.

Wartośd projektu do 50 tys. zł

Wkład własny 10 % wartości projektu (finansowy/niefinansowy)

Koszty 
administracyjne

10 % wartości dotacji

Projektodawcy NGO, spółdzielnia socjalna, organizacja utworzona na 
podstawie umowy paostwo-kościół.



Instrumenty finansowe wspierające współpracę z Polonią 
i Polakami za granicą

Przykładowe słowa klucze:

1a. Wspieranie modernizacji oraz skuteczności działania organizacji, promocja
polskiej kultury, pielęgnowanie dziedzictwa polskiego, upowszechnianie wśród
mniejszości polskiej oraz innych grup polskich wiedzy w zakresie przysługujących im
praw oraz pomocy w ich egzekwowaniu.

2a. Podtrzymywanie i rozwijanie zainteresowania Polską poprzez poszerzenie
dostępu do nowoczesnej, rzetelnej i ciekawej informacji o Polsce,
w szczególności dotyczącej aktualnych warunków życia, pracy i nauki.



Opinie nt. Polaków za granicą



Pewnym stereotypem jest myślenie o Polonii i Polakach za 
granicą w kategoriach osób wyłącznie potrzebujących pomocy.

Polonia i Polacy za granicą mogą byd wartościowym partnerem 
we współpracy, chodby dlatego, że posiadają:
• pieniądze,
• doświadczenie życia i pracy w innych paostwach,
• kontakty: towarzyskie, biznesowe, polityczne,
• specyficzne potrzeby.

Charakter Polonii



Stopieo zorganizowania Polaków za granicą jest bardzo zróżnicowany.

Ugruntowane organizacje polonijne działają tam, gdzie od lat jest wielu 
Polaków: w USA, Niemczech, w Argentynie i Brazylii, na Litwie, Białorusi i 
Ukrainie. 
• Kongres Polonii Amerykaoskiej
• Konwent Organizacji Polskich w Niemczech (nieformalna federacja)
• Polaki.org (niezależny blog Polaków na Białorusi)

Sprawnych organizacji skupiających Polaków przybywa w paostwach nowej 
fali emigracji zarobkowej, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Irlandii.
• Forum Polonia w Dublinie
• Polish City Club

Organizacje polonijne



Polonia i Polacy  
za granicą – organizacje pozarządowe

Paostwo Nazwa Organizacji Obszar działania Dane kontaktowe

Belgia Fundacja "Children of Europe"

poradnictwo prawne, 

obywatelskie, pomoc 

psychologiczna, doradztwo 

zawodowe. 

http://www.centrumpomocypra

wnej.be/

Francja Kongres Polonii Francuskiej

pomoc w organizacji wymian 

młodzieży francuskiej,

i polskiej, Ułatwianie kontaktów 

między miastami francuskimi a 

polskimi pragnącymi stworzyd 

współpracę partnerską.

http://www.maisondelapolonia.c

om

Irlandia Centrum Together-Razem

poradnictwo prawne, 

prowadzenie terapii uzależnień, 

interwencja kryzysowa, 

prowadzenie klubów seniora.

http://www.together-razem.org/

Litwa

Fundacji Dobroczynności i 

Pomocy "Dom Kultury Polskiej w 

Wilnie"

edukacja kulturalna http://www.polskidom.lt

Włochy
Stowarzyszenie "Polska 

Ludoteka Rodzinna"

edukacja, w tym prowadzenie 

punktów przedszkolnych oraz 

szkoły podstawowej dla polskich 

dzieci we Włoszech

http://www.polskaludoteka.it



Obszary współpracy z Polonią i Polakami za 
granicą

Paostwo Obszar współpracy

Białoruś, Ukraina, Litwa edukacja dzieci młodzieży, 
wymiana młodzieży w ramach 

współpracy szkół, drużyn 
harcerskich, kół zainteresowao, 

klubów sportowych.

Norwegia, Szwecja, Finlandia poradnictwo prawne 
(ubezpieczeniowe, prawo pracy, 
odszkodowania powypadkowe, 

prawo rodzinne), tworzenie 
lokalnych ngo, nauka języka 

polskiego, tworzenie przedszkoli.



Obszary współpracy z Polonią i Polakami 
za granicą

Paostwo Obszar współpracy

Niemcy, Irlandia, Wielka 
Brytania, Hiszpania

pomoc osobom bezdomnym 
Polakom, nauczanie języka 

polskiego, działania 
partycypacyjne wobec 

instytucji samorządowych,
kultura i tradycja, pomoc 

psychologiczna 
i wychowawcza.

Republika Czeska, Austria, 
Włochy

wymiana młodzieży,
poradnictwo prawne, walka 
z wykluczeniem społecznym.



• wymierna forma troski o „naszych” za granicą

• szansa na odkrycie i wykorzystanie zaniedbanego potencjału  Polaków

• zwiększenie zasięgu działao organizacji w obszarach jej działania

• wpływ na obraz Polski i Polaków

• można liczyd na pośrednictwo Polonii w nawiązywaniu kontaktów, 

• odnawialne źródła finansowania działao dla Polonii i Polaków za granicą

• „nowe media” jako podstawowa forma kontaktu i komunikacji

Dlaczego warto



• rozpoznanie rzeczywistych problemów i dobór narzędzi ich rozwiązania

• biernośd grupy docelowej

• kłótliwośd w łonie organizacji polonijnych

• forma działalności partnera: albo skostniałe, albo nieformalne; 

• niewielka wciąż liczba nowoczesnych, sprawnych i  profesjonalnych 
organizacji skupiających Polaków

• koszty np. podróży

• uwikłanie polityczne partnera

• kontakt z administracją innego kraju

Na co należy uważad



Konkurs MSZ: przykładowe projekty

Piastun - fundacja na rzecz dzieci i młodzieży
• "Śladami zapomnianej historii" - warsztaty połączone z odkrywaniem polskiego dziedzictwa kulturowego przez 

młodzież o pochodzeniu polskim zamieszkałą w obwodzie Iwano-Frankiwska (Stanisławowa) na Ukrainie

Stowarzyszenie Szkoła Liderów
• Jesteś u siebie, zagłosuj! (Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Węgry, Belgia, Holandia, Francja, Hiszpania)

La Strada- Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu
• Np. Holandia (Polska, Holandia)

Terra Humana
• Aktywne polskie wspólnoty - wsparcie młodych liderów polskich środowisk w Mołdawii

Stowarzyszenie Centrum Pomocy Psychologicznej Pierwszy Krok
• Pierwsze Kroki - Moje prawa (Niemcy, Norwegia)

Stowarzyszenie APERTO
• Świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Londynie

Fundacja Sempre a Frente
• Wsparcie dla pozarządowych organizacji polonijnych w obwodzie żytomierskim na Ukrainie

Fundacja Wsparcie
• Związki zawodowe wsparciem dla Polaków za granicą (Szwajcaria, Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania)

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
• Polskie Dni Nauki. UKW dla Polaków mieszkających na Ukrainie 

Fundacja Inteligentny Start
• Inteligentny Start. Program wsparcia Polonii - polskich studentów i absolwentów zagranicznych uczelni w 

powiązaniu z ekspansją zagraniczną polskich przedsiębiorstw (cały świat)




