
Visit our www.polskapomoc.gov.pl 
website to find details about the projects 

featured on the exhibition and information 
about other Polish Aid activities.

Polska Pomoc

The exhibition features pictures 
of projects carried out under 
Polish Aid, a development 
cooperation programme 
funded by the Ministry of 
Foreign Affairs. They were 
taken by both professional 
photographers and amateurs.

 
The Ministry of Foreign Affairs supports eco-
nomic and social development of many coun-
tries. One of the major partners are NGOs.

Multiannual Development Cooperation Pro-
gramme for 2016–2020, which sets out main 
directions and regions for Polish development 
cooperation, addresses Poland’s support to 10 
priority countries: Belarus, Georgia, Moldova, 
Ukraine, Ethiopia, Kenya, Senegal, Tanzania, 
Myanmar and Palestine. In the earlier program-
ming period 2012–2015, the priority countries 
were all Eastern Partnership members (Arme-
nia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and 
Ukraine), as well as East African (Burundi, Ethi-
opia, Kenya, Rwanda, Somalia, South Sudan, 
Tanzania and Uganda), North African (Libya 
and Tunisia), Asian (Afghanistan, Kirgizstan 
and Tajikistan), and Middle East countries 
(Palestine).

Polish Aid comes in different forms. The Pro-
gramme helps to build public buildings, such as 
schools and hospitals, and buy food for people 
affected by natural disasters. Aid measures also 
include sharing knowledge and the broadly de-
fined know-how, among others at vocational 
training sessions and conferences. Local com-
munities are often supported on the initiative 
of Polish embassies under the so-called Small 
Grants System.

Polish Aid aims at boosting the sustainable 
development of countries that benefit from 
the Programme, specifically by promoting the 
principles of democratic states, such as re-
spect for human rights. The Programme also 
supports the creation of modern and robust 
state institutions in developing countries. It 
focuses on activities that reduce poverty, 
improve people’s health and raise education 
standards and professional qualifications. 

Polish Aid also offers humanitarian relief that 
benefits people affected by armed conflicts or 
natural disasters.
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Polish Aid



Zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu 

internetowego www.polskapomoc.gov.pl, na 

którym znajdą Państwo szczegółowe informa-

cje na przedstawionych na wystawie projektów 

oraz innych działań Polskiej Pomocy.

Wystawa prezentuje zdjęcia 
wykonane podczas realizacji 
projektów Polskiej Pomocy, 
programu współpracy 
rozwojowej finansowanego 
przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych. Autorami 
fotografii są profesjonalni 
fotograficy i amatorzy. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspiera 

rozwój gospodarczy i społeczny wielu krajów. 

Głównym partnerem MSZ w działaniach rozwo-

jowych są organizacje pozarządowe. 

W ramach Wieloletniego programu współpracy 

rozwojowej na lata 2016–2020, określające-

go m.in. kierunki i regiony polskiej współpracy 

rozwojowej, głównymi odbiorcami polskiego 

wsparcia jest 10 krajów priorytetowych: Bia-

łoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina, Etiopia, Kenia, 

Senegal, Tanzania, Mjanma oraz Palestyna.

 

W poprzednim okresie programowania 2012–

2015 krajami priorytetowymi były wszystkie 

państwa Partnerstwa Wschodniego (Armenia, 

Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukra-

ina), a także państwa Afryki Wschodniej (Burun-

di, Etiopia, Kenia, Rwanda, Somalia, Sudan Po-

łudniowy, Tanzania i Uganda), Afryki Północnej 

(Libia i Tunezja), Azji (Afganistan, Kirgistan i Ta-

dżykistan) oraz Bliskiego Wschodu (Palestyna).

Polska Pomoc jest świadczona w różnych for-

mach. Dzięki programowi budowane i wyposa-

żane są obiekty użyteczności publicznej, takie 

jak szkoły, szpitale, przychodnie zdrowia. Innym 

przykładem jest zakup żywności dla osób do-

tkniętych skutkami klęsk żywiołowych. Ważnym 

elementem działań pomocowych jest dzielenie 

się wiedzą i doświadczeniem, poprzez szkolenia 

zawodowe, warsztaty i konferencje. Działania na 

rzecz lokalnych społeczności często podejmo-

wane są z inicjatywy polskich ambasad w ra-

mach tzw. systemu małych grantów.

Celem Polskiej Pomocy jest wzmacnianie zrów-

noważonego rozwoju krajów objętych progra-

mem, zwłaszcza poprzez promocję zasad funk-

cjonowania państw demokratycznych, w tym 

przestrzegania praw człowieka. Program wspiera 

także budowę nowoczesnych i sprawnych insty-

tucji państwowych w krajach rozwijających się. 

Jego równie istotnym elementem są działania 

mające na celu redukcję ubóstwa, poprawę sta-

nu zdrowia ludności oraz podniesienie poziomu 

wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Polska 

Pomoc obejmuje także działania humanitarne 

skierowane do ludności poszkodowanej w wy-

niku konfliktów zbrojnych lub klęsk żywiołowych.
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