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Konsultacje Programu
Aktywni Obywatele - Fundusz
Regionalny
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji
rozpoczynają konsultacje Programu Aktywni Obywatele – Fundusz
Regionalny.
Zanim przystąpimy do realizacji Programu, chcemy skonsultować naszą
koncepcję i pomysły z wszystkimi, których nasze działania mogą dotyczyć.
W konsultacjach będzie można wziąć udział wypełniając poniższą ankietę
on-line lub/i biorąc udział w regionalnych spotkaniach konsultacyjnych
(informacja i ankieta rekrutacyjna dostępne są na stronie Funduszu
www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl).

Dziękujemy za zainteresowanie konsultacjami programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy.
Kwestionariusz powstał na podstawie Materiału do dyskusji, zamieszczonego na
stronie Funduszu. Zachęcamy do zapoznania się z nim przed przystąpieniem do
wypełnienia ankiety. Konsultacje są anonimowe. Jeżeli chcesz otrzymać
informację zwrotną po konsultacjach, wpisz nazwę organizacji i adres e-mail do
kontaktu.
W zależności od tego w ilu kwestiach chcesz się wypowiedzieć, czas wypełnienia
ankiety może się wahać między 15-25 min.
Po wysłaniu ankiety pokaże się link do niej, który będzie aktywny do dnia
zakończenia konsultacji - 30 stycznia, 2020 r. Dane wprowadzone w ankiecie
można zmienić przed upływem tego terminu korzystając z tego linku. W przypadku
pytań lub wątpliwości dotyczących kwestionariusza, prosimy o kontakt:
aktywniobywatele-regionalny@frdl.org.pl

Uczestnicy konsultacji
https://form.jotform.com/200023977456355
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Typ reprezentowanej przez Ciebie organizacji/instytucji: *
organizacja pozarządowa
administracja centralna
samorząd lokalny lub organizacja zrzeszająca samorządy
grupa nieformalna
instytucja samorządowa
Inne, jakie?

Nazwa organizacji/instytucji którą reprezentujesz:
ngo

E-Mail
ngo@ngo.pl
mail@mail.com

Od ilu lat działa Twoja organizacja/instytucja? *
krócej niż 2 lata
od 2 do 7 lat
ponad 7 lat
trudno powiedzieć
nie dotyczy

Ile osób jest zatrudnionych w Twojej organizacji/instytucji? *
1-3
4-10
11-20
Ponad 20
nie dotyczy

W jakim województwie znajduje się siedziba Twojej organizacji/instytucji? *
mazowieckie

Miejscowość w której znajduje się główna siedziba Twojej
organizacji/instytucji: *
Lodz
Nazwa miejscowości

https://form.jotform.com/200023977456355

2/11

17.01.2020

Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny - Konsultacje

W jakiej dziedzinie działa Twoja organizacja? *
organizacja parasolowa - zrzeszanie wielu organizacji
aktywność obywatelska, partycypacja obywatelska
promocja i ochrona demokracji
promocja wolontariatu
edukacja obywatelska
rozwój społeczności lokalnych
działania strażnicze, monitoring działań i przejrzystości władzy i polityk
publicznych
ochrona środowiska i ekologia
ochrona praw człowieka
równość płci
zapobieganie procederowi handlu ludzi i przeciwdziałanie przemocy domowej
uchodźcy, migranci
mniejszości etniczne i religijne
osoby LGBT+
osoby starsze
osoby z niepełnosprawnościami
osoby w kryzysie bezdomności i skrajnym ubóstwie
pacjenci i osoby chore
osoby zagrożone wykluczeniem
wzmacnianie potencjału innych organizacji społecznych
Inne,jakie?

Obszary wsparcia funduszu
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny wspierać będzie działania
podejmowane przez organizacje społeczne w trzech obszarach. Na temat którego
z nich chcesz wyrazić swoją opinię (można wybrać wszystkie 3):

https://form.jotform.com/200023977456355
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Obszar 1
Prawa człowieka i równe traktowanie

Obszar 2
Sprawiedliwość społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu

Obszar 3
Demokracja lokalna i świadomość obywatelska

Prawa człowieka i równe traktowanie

W ramach tej ścieżki wskazujemy najważniejsze w naszym przekonaniu wyzwania
z nią związane:
negatywny stosunek do grup mniejszościowych; wzrost liczby ataków
(werbalnych i fizycznych) na przedstawicieli mniejszości,
popularyzacja negatywnych stereotypów na temat mniejszości ( w tym
LGBT+ , mniejszości etniczne i inne),
wysoki poziom polaryzacji ideologicznej społeczeństwa (zintensyfikowana
mową nienawiści w mediach i radykalizację niektórych grup),
nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn np. w zakresie ról społecznych,
zawodowych, dostępu do rynku pracy, itd.
niwesytarczająca edukacja antydyskryminacyjna w szkołach,próby
ograniczenia dostępu do szkół dla organizacji zajmujących się edukacją
antydyskryminacyjną,
przemoc domowa przedstawiana w debacie publicznej jako element
"tradycyjnego modelu rodziny",
mała liczba organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka działająca
na poziomie regionalnym i lokalnym,
ograniczone źródła finansowania dla organizacji wspierających ofiary
przemocy domowej oraz przeciwdziałające dyskryminacji i promujące prawa
kobiet.

Jakie inne wyzwania w ramach ścieżki "Prawa człowieka i równe traktowanie"
uważasz za istotne na poziomie regionalnym i lokalnym?

https://form.jotform.com/200023977456355
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0/500

Jakiego rodzaju działania, w odpowiedzi na wyżej wymienione wyzwania
chciałaby/mogłaby realizować Twoja organizacja ?

0/500

Sprawiedliwość społeczna i przeciwdziałanie
wykluczeniu

W ramach tej ścieżki wskazujemy najważniejsze w naszym przekonaniu wyzwania
z nią związane:
nietrwałe polityki publiczne wspierające grupy zagrożone wykluczeniem,
deficyt strategicznych polityk publicznych zapobiegających i
przeciwdziałających wykluczeniu społeczenemu,
niedocenienie międzypokoleniowego charakteru wykluczenia społecznego,
brak systematycznej badań problemów społecznych w środowisku
lokalnym,
deficyt skutecznych partnerstw pomiędzy administracją lokalną a
organizacjami pozarządowymi, zawieranych w celu zapobiegania i
zwalczania wykluczenia społecznego,
niewystarczająca liczba publicznych programów wspierających kształcenie
przez całe życie osób dorosłych z grup zagrożonych wykluczeniem.

Jakie inne wyzwania w ramach ścieżki "Sprawiedliwość społeczna i
przeciwdziałanie wykluczeniu" uważasz za istotne na poziomie regionalnym i
lokalnym?

https://form.jotform.com/200023977456355
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0/500

Jakiego rodzaju działania, w odpowiedzi na wyżej wymienione wyzwania
chciałaby/mogłaby realizować Twoja organizacja ?

0/500

Demokracja lokalna i aktywność obywatelska

W ramach tej ścieżki wskazujemy najważniejsze w naszym przekonaniu wyzwania
z nią związane:
rosnące tendencje centralizacyjne (przejmowanie kompetencji należących
do samorządu przez instytucje rządowe),
głębokie podziały w społeczeństwie utrudniające dialog i chęć do szukania
kompromisu, a tym samym ograniczające potencjał rozwojowy społeczności
lokalnych,
niski poziom zaangażowania obywatelskiego mieszkańców, niski poziom
zainteresowania sprawami publicznymi, niski poziom zaangażowania w
konsultacje publiczne, niski poziom zaangażowania w wolontariat,
brak strategicznej współpracy pomiędzy organizacjami społecznymi a
władzami samorządowymi, organizacje społeczeństwa obywatelskiego
nadal nie są postrzegane jako partner w procesie budowania i wdrażania
regionalnych i lokalnych polityk oraz strategii,
niskie umiejętności kadr w organizacjach w zakresie prowadzenia działań
informacyjnych i rzeczniczych na poziomie krajowym, regionalnym i
lokalnym,
nieefektywna współpraca pomiędzy sektorem pozarządowym, administracją
publiczną i biznesem w zakresie przygotowywania i wdrażania wspólnych
projektów mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych,
deficyt w zakresie nowoczesnych metod w edukacji obywatelskiej w
szkołach ograniczonych do teorii zamiast praktyki,
ograniczone możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych przez
organizacje strażnicze, umożliwiających im uniezależnienie się od środków
publicznych.

Jakie inne wyzwania w ramach ścieżki "Demokracja lokalna i aktywność
obywatelska" uważasz za istotne na poziomie regionalnym i lokalnym?
https://form.jotform.com/200023977456355
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0/500

Jakiego rodzaju działania, w odpowiedzi na wyżej wymienione wyzwania
chciałaby/mogłaby realizować Twoja organizacja ?

0/500

Projekty o znaczeniu specjalnym

W ramach 3 ścieżek tematycznych chcemy zwrócić szczególną uwagę na projekty
dotyczące: migrantów i uchodźców, osób LGBT+, zagadnień związanych z
antydyskryminacją, przeciwdziałaniu przemocy domowej, wsparciu organizacji
strażniczych i udziału obywateli w kształtowaniu polityk publicznych.
Na skali 1-5, oceń ważność udzielenia szczególnego wsparcia każdemu z
obszarów:

Migranci i uchodźcy
1

2

3

4

5

Mało ważny

Nadzwyczaj ważny

Osoby LGBT+
1
Mało ważny

2

3

4

5
Nadzwyczaj ważny

Antydyskryminacja

https://form.jotform.com/200023977456355
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1

2

3

4

5

Mało ważny

Nadzwyczaj ważny

Przemoc domowa
1

2

3

4

5

Mało ważny

Nadzwyczaj ważny

Organizacje strażnicze
1

2

3

4

5

Mało ważny

Nadzwyczaj ważny

Udział obywateli w kształtowaniu polityk publicznych
1

2

Mało ważny

3

4

5
Nadzwyczaj ważny

Jeśli uważasz, że wszystkie obszary są nadzwyczaj ważne (na skali przy
każdym z obszarów zaznaczyłeś/aś 5) wytypuj jeden, który jest priorytetem w
Twoim regionie?
Migranci i uchodźcy
Osoby LGBT+
Antydyskryminacja
Przemoc domowa
Organizacje strażnicze
Udział obywateli w kształtowaniu polityk publicznych

Jakie inne zagadnienia o znaczeniu specjalnym powinny być według Ciebie
wsparte w ramach programu?

0/500

https://form.jotform.com/200023977456355
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Wsparcie organizacyjne w ramach konkursu
grantowego (nabór wniosków, realizacja projektów)
Przewidujemy różne formy wsparcia organizacyjnego w ramach programu
m.in.: regionalne spotkania informacyjne, doradztwo na etapie pisania
wniosków, infolinia, szkolenia i webinaria, doradztwo na etapie realizacji
projektów (opiekunowie projektów w regionach). Jakie inne formy wsparcia
byłyby Twoim zdaniem przydatne dla organizacji aplikujących do programu?

0/500

Rozwój instytucjonalny organizacji obywatelskich

W ramach wspierania rozwoju instytucjonalnego organizacji obywatelskich,
przewidujemy różne formy wsparcia i szkoleń (warsztaty, spotkania
tematyczne, staże, wizyty studyjne). Jakich obszarów powinno dotyczyć to
wsparcie?
zarządzanie strategiczne
zarządzanie finansami
rozwój i zarządzanie zasobami ludzkimi
fundraising
dostarczanie usług i ich promocja
PR i komunikacja
znajomość przepisów i standardów działania organizacji społecznych
umiejętności dotyczące działań rzeczniczych
umiejętności dotyczące wykorzystania nowych technologii działania organizacji
społecznych
zagadnienia merytoryczne związane ze ścieżkami wsparcia konkursu
Inne, jakie?

Pozostałe komentarze i zgody
https://form.jotform.com/200023977456355
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Czy masz inne komentarze/uwagi, które powinny zostać uwzględnione w
opracowaniu ostatecznego kształtu funduszu?

0/500

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w
spotkaniu dot Konsultacji Społecznych w ramach Programu Aktywni
Obywatele – Fundusz Regionalny, przez Administratora - Fundację Rozwoju
Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, z siedzibą w Warszawie, ul.
Żurawia 43, 00-680 Warszawa *
Tak

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku z konsultacjami społecznymi
Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej:
RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680
Warszawa, kontakt mailowy pod adresem: aktywniobywatele-regionalny@frdl.org.pl .
2. Pana/Pani dane osobowe (organizacja, adres mailowy) będą przetwarzane zgodnie
z RODO w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art 6 ust 1 lit a)
RODO oraz w oparciu o art.6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania obowiązków
prawnych ciążących na Administratorze, w celu przeprowadzenia badania opinii online w związku z realizacją Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
finansowanego z Funduszu EOG, w szczególności do potwierdzenia kwalifikowalności
wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań
informacyjnych o Programie.
3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez
administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora.
tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych
osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom którym powierzymy
przetwarzanie danych osobowych tj. dostawcom usług IT tj. SUPremis, CRM Komplus.
Pani/Pana dane mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom
realizującym na zlecenie administratora ewaluacje, kontrole i audyt Programu.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego –USA tj.
dostawcom usług IT (Google). Dane będą należycie chronione w oparciu o certyfikat
privacy shield stosowany przez odbiorców danych.
https://form.jotform.com/200023977456355
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Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
Programu Aktywni Obywatele, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania
danych wynikającego z przepisów prawa.
Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz przenoszenia danych.
Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do
realizacji celu, niepodanie danych uniemożliwi udział w Programie Aktywni Obywatele.
W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Prześlij
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