Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny - tabela rezultatów
Cele Programu

Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup
zagrożonych wykluczeniem.

Numer

Planowane rezultaty

Wskaźnik

Rezultat 0

Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego,
aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie
grup zagrożonych wykluczeniem.

Liczba osób zaangażowanych w działania organizacji społecznych w
ramach Programu
Liczba organizacji społecznych, które otrzymały dofinansowanie

I Obszar wsparcia - Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci)
Numer

Planowane rezultaty

Wskaźnik

Rezultat 1

Zwiększenie poparcia dla ochrony praw
człowieka

Liczba wszystkich osób, które skorzystają z nowych lub ulepszonych
w ramach projektu form wsparcia
Liczba krajowych i lokalnych polityk lub aktów prawnych w zakresie
praw człowieka, na które wpłynie Wasz projekt lub do których zostaną
zgłoszone uwagi i rekomendacje

Rezultat 1.1

Wzmocnienie kompetencji organizacji
Liczba organizacji społecznych, które w swoich wewnętrznych
społecznych w zakresie ochrony praw człowieka przepisach, działaniach i rzecznictwie zaczną uwzględniać
oraz umiejętności rzeczniczych
perspektywę praw człowieka

2

Liczba podmiotów, które będą współpracowały z Waszą organizacją
w ramach działań rzeczniczych dotyczących praw człowieka
Rezultat 1.2

Zwiększona świadomość potrzeby ochrony praw Liczba osób, do których dotrą kampanie społeczne dotyczące praw
człowieka i równego traktowania
człowieka
Liczba kampanii społecznych na temat praw człowieka, które zostaną
przeprowadzone

Rezultat 1.3

Zapewnienie dostępu do edukacji o prawach
człowieka i równym traktowaniu

Liczba podmiotów, które zrealizują działania edukacyjne dotyczące
praw człowieka i równego traktowania
Liczba osób, które zostaną przeszkolone z tematu przeciwdziałania
dyskryminacji/ praw człowieka i przypadków ich naruszenia

Rezultat 1.4

Zapewnienie dostępu do usług dla osób
doświadczających dyskryminacji i łamania praw
człowieka

Liczba instytucji, które udzielą wsparcia osobom doświadczającym
dyskryminacji i łamania praw człowieka

II Obszar wsparcia - Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu
Numer

Planowane rezultaty

Wskaźnik

Rezultat 2

Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie

Liczba wszystkich osób, które skorzystają z nowych lub ulepszonych
w ramach projektu form wsparcia

Rezultat 2.1

Wsparcie organizacji społecznych promujących
włączanie społeczne oraz podnoszące
świadomość społeczną o grupach narażonych
na wykluczenie na poziomie regionalnym i

Liczba organizacji społecznych, które prowadzą działania na rzecz
włączenia społecznego i podniesienia świadomości społeczeństwa na
temat osób z grup mniejszościowych oraz osób narażonych na
wykluczenie społeczne

3

lokalnym.
Rezultat 2.2

Zapewnienie wsparcia grupom narażonym na
wykluczenie

Liczba instytucji, które dzięki projektom zapewnią nowe lub ulepszone
rozwiązania pozwalające lepiej odpowiedzieć na potrzeby osób z grup
mniejszościowych oraz osób narażonych na wykluczenie społeczne
Liczba partnerstw pomiędzy organizacjami społecznymi a instytucjami
publicznymi/prywatnymi i/lub pracodawcami
Liczba inicjatyw międzypokoleniowych zainicjowanych lub wspartych
w ramach Programu
Liczba osób z grup mniejszościowych oraz osób narażonych na
wykluczenie społeczne, które wezmą udział działaniach (w tym
zaangażują się w samorzecznictwo lub w rzecznictwo na rzecz
interesów swojej grupy)

Rezultat 2.3

Wypracowanie nowych rozwiązań i usług w
ramach współpracy międzysektorowej

Liczba organizacji społecznych zaangażowanych w rozwój procesów
partycypacyjnych, polityk publicznych i/lub dokumentów
strategicznych
Liczba nowych metod i rozwiązań, które zostaną opracowane w
ramach Programu

III Obszar wsparcia - Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym
(w tym kwestie związane z ochroną środowiska)
Numer

Planowane rezultaty

Wskaźnik

4

Rezultat 3

Wzmocnienie kultury demokratycznej i
zaangażowania obywatelskiego

Liczba krajowych i lokalnych polityk lub aktów prawnych, na które
wpłynie Program lub do których zostaną zgłoszone uwagi i
rekomendacje
Wzrost poczucia sprawczości w badanych grupach

Rezultat 3.1

Promocja zaangażowania społecznego i
podniesienie świadomości społecznej.

Liczba przeprowadzonych kampanii społecznych
Liczba organizacji społecznych, które dzięki udziale w Programie
zaangażują obywateli we wspólne działania (w tym działania na rzecz
ich społeczności lokalnych lub na rzecz ochrony środowiska
naturalnego)
Liczba wolontariuszek i wolontariuszy, którzy będą zaangażowani w
prowadzonych projektach

Rezultat 3.2

Promocja i wdrożenie/ edukacji obywatelskiej i
medialnej

Liczba organizacji społecznych, które w ramach prowadzonych
projektów będą edukować obywateli w zakresie podejmowania
działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i swoich społeczności
oraz edukacji medialnej
Liczba instytucji/organizacji edukacyjnych oraz jednostek administracji
publicznej, które zostaną partnerami w projektach w obszarze
edukacji obywatelskiej
Liczba osób, które wezmą udział w działaniach edukacyjnych w
obszarze praw obywatelskich, aktywności obywatelskiej i umiejętności
świadomego korzystania z mediów
Liczba inicjatyw mających na celu rozwój edukacji obywatelskiej i
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medialnej
Rezultat 3.3

Zwiększenie udziału obywateli w podejmowaniu
decyzji dotyczących polityki publicznej

Liczba organizacji społecznych, które dzięki prowadzonym projektom
zaangażują obywateli w podejmowanie decyzji w zakresie polityki
publicznej
Liczba przestrzeni (rzeczywistych lub wirtualnych) służących
społeczeństwu obywatelskiemu, które zostaną utworzone lub
ulepszone w ramach prowadzonych projektów
Liczba badań na temat kapitału społecznego na poziomie lokalnym,
które zostaną przeprowadzone na poziomie lokalnym w ramach
prowadzonych projektów
Liczba osób, które dzięki w ramach prowadzonych projektów wezmą
udział w konsultacjach z udziałem władz i publicznych ośrodków
decyzyjnych

Rezultat 3.4

Wzmocnienie roli organizacji strażniczych

Liczba organizacji społecznych, które w ramach prowadzonych
projektów będą monitorować decyzje podejmowane przez podmioty
publiczne i niepubliczne
Liczba instytucji publicznych, które i zostaną przeszkolone z
przejrzystości, odpowiedzialności i zasad dobrego rządzenia
Liczba inicjatyw podjętych przez organizacje społeczne na rzecz
promocji prawa dostępu do informacji publicznej

IV Obszar wsparcia - Wsparcie rozwoju sektora społecznego
Numer

Planowane rezultaty

Wskaźnik
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Rezultat 4

Wsparcie rozwoju sektora społecznego

Liczba inicjatyw, które zostaną podjęte w partnerstwie z innymi
organizacjami społecznymi
Liczba działań informacyjnych, podejmowanych przez organizacje
społeczne, regularnie informujących społeczeństwo o swojej
aktywności i rezultatach prac

Liczba działań, dzięki którym zostaną wypracowane lub
wzmocnione skuteczne procedury zarządcze w organizacjach
społecznych
Rezultat 4.1

Wsparcie partnerstw organizacji społecznych

Liczba platform i sieci organizacji społecznych, które uzyskają
wsparcie w ramach realizowanych projektów

Rezultat 4.2

Rozwój instytucjonalny organizacji społecznych

Liczba przeszkolonych pracowników, pracowniczek, wolontariuszy i
wolontariuszek organizacji społecznych
Liczba organizacji, które wezmą udział w działaniach związanych z
rozwojem instytucjonalnym (partnerzy, inne organizacje
uczestniczące w projektach)

Współpraca dwustronna
Numer

Planowane rezultaty

Wskaźnik

Rezultat współpracy
dwustronnej

Wzmocnienie współpracy między podmiotami z
Państw-Beneficjentów i Państw-Darczyńców
zaangażowanych w Program

Wzrost poziomu zaufania między współpracującymi podmiotami z
Państw-Beneficjentów i Państw-Darczyńców (w podziale na PaństwoBeneficjenta i Państwa-Darczyńców)
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Poziom zadowolenia z partnerstwa (w podziale na PaństwoBeneficjenta
i Państwa-Darczyńców)
Odsetek współpracujących organizacji, które wykorzystują wiedzę
uzyskaną
w ramach partnerstwa dwustronnego (w podziale na PaństwoBeneficjenta i Państwa-Darczyńców)
Odsetek uczestników inicjatyw dwustronnych finansowanych z
funduszu dwustronnego programu Aktywni Obywatele – Fundusz
Regionalny zgłaszających poprawę stanu wiedzy/metod/podejścia (w
podziale na Państwo-Beneficjenta i Państwa-Darczyńców)
Rezultat 1 współpracy
dwustronnej

Wspieranie partnerstw pomiędzy
podmiotami z Państw-Beneficjentów
i Państw-Darczyńców

Liczba projektów obejmujących współpracę z partnerem z PaństwDarczyńców
(w podziale na Państwa-Darczyńców)

Rezultat 2 współpracy
dwustronnej

Ułatwienie współpracy między
podmiotami z Państw-Beneficjentów
i Państw-Darczyńców dzięki funduszowi
dwustronnemu programu Aktywni Obywatele –
Fundusz Regionalny

Liczba inicjatyw współpracy dwustronnej finansowanych z funduszu
dwustronnego
programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny (w podziale
według Państw Darczyńców)
Liczba osób uczestniczących w działaniach dwustronnych
finansowanych
z funduszu dwustronnego programu Aktywni Obywatele – Fundusz
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Regionalny (w podziale według Państw-Darczyńców)
Regionalne inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego
Numer

Planowane rezultaty

Wskaźnik

Rezultat regionalnych
inicjatyw społeczeństwa
obywatelskiego

Wzmocnienie współpracy regionalnej
(ponad granicami) w sektorze
społeczeństwa obywatelskiego

Liczba nowych lub rozwiniętych inicjatyw zrealizowanych wspólnie
przez podmioty w ramach współpracy regionalnej (ponad granicami)

Rezultat 1 regionalnych
inicjatyw społeczeństwa
obywatelskiego

Ułatwienie współpracy regionalnej organizacji
społecznych (ponad granicami)

Liczba organizacji społecznych uczestniczących we współpracy
regionalnej

Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach finansowanych z
regionalnego funduszu inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego

