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Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny 

jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein 

i Norwegię w ramach Funduszy EOG.



Konsorcjum realizujące Program



Kieruje Sekcją Europy 

Centralnej w Norweskim 

Komitecie Helsińskim, który 

jest punktem kontaktowym 

Funduszu Aktywni 

Obywatele dla organizacji 

z Norwegii oraz z Państw-

Beneficjentów z Europy 

Wschodniej i Środkowej, 

które chcą współpracować 

z podmiotami norweskimi 

w ramach Funduszy EOG 

i Funduszy norweskich.

Csilla Czimbalmos



Norweski Komitet Helsiński



Rola NKH

Punkt kontaktowy koordynujący 
wymianę informacji i promocję 
współpracy dwustronnej między 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego z Norwegii i Państw-
Beneficjentów Funduszy EOG



Społeczeństwo obywatelskie w Norwegii

• 115 000 organizacji 

pozarządowych

• Duży, dynamiczny 

i innowacyjny sektor

• 80 % Norwegów jest 

członkami jednej lub 

większej liczby 

organizacji



Uznanie dla znaczenia społeczeństwa 

obywatelskiego
• Zdolność wpływania na decyzje polityczne

• Ocena i krytyka działań rządzących

• Angażowanie i edukowanie społeczeństwa

• Kształcenie członków, aby rozumieli zasady 
demokracji

• Dostarczanie różnego rodzaju usług

• Reprezentowanie interesów różnych grup 
społecznych



Trendy

• Spadek ogólnej 

liczby lokalnych 

organizacji

• Wzrost liczby 

organizacji o zasięgu 

ogólnokrajowym 



Trendy
• Na poziomie lokalnym: wzrost 

liczby organizacji zaangażowanych 
w działania z obszaru kultury i 
sportu oraz organizowania 
społeczności lokalnych

• Na poziomie krajowym: 
dominacja sprofesjonalizowanych 
stowarzyszeń (biznesowych, 
zrzeszających pracodawców, 
związkowych) i wzrost znaczenia 
organizacji działających w 
obszarach wsparcia społecznego, 
kultury i organizacji czasu 
wolnego



Trendy
Złożone struktury z rosnącym 
znaczeniem organizacji 
parasolowych – bardziej skuteczna 
komunikacja z podmiotami władzy 
publicznej

Nowe sposoby komunikacji z 
wykorzystaniem mediów 
społecznościowych (rosnąca 
konkurencja o uwagę odbiorców)

Członkostwo vs. partycypacja –
potrzeba nowych form rekrutacji i 
komunikacji



Trendy

• Nieznaczny spadek liczby 
członków organizacji 
(ważniejsze od członkostwa 
stają się dostarczane przez 
organizacje usługi dla 
szerokiego grona odbiorców 
i wolontariuszy)

• Wzrost liczby wolontariuszy 
(ponad 148 000 osób rocznie 
w 2016 w porównaniu z 115 
000 w 2009). 



Zaangażowanie w sprawy publiczne 

i oddziaływanie

• Wzrost liczby kontaktów z przedstawicielami instytucji 

decyzyjnych

• Kontakty z parlamentarzystami i ministerstwami

• Szersze spektrum strategii wpływania na procesy decyzyjne

• Lobbing

• Rzecznictwo 

• Kampanie społeczne dot. określonych tematów



Kompetencje i wkład

• Rzecznictwo, podnoszenie świadomości i oddziaływanie na 
społeczeństwo

• Mobilizacja społeczna, wolontariat i partycypacja obywatelska

• Podnoszenie kompetencji w sektorze obywatelskim, 
wzmacnianie stabilności organizacji, sieciowanie 
i transparentność

• Partnerstwa organizacji pozarządowych z podmiotami 
publicznymi i prywatnymi

• Partycypacja w procesach decyzyjnych, w tym kształtowanie 
warunków do uczestnictwa w życiu publicznym



Przykłady współpracy

Poprawa jakości usług 
dla dzieci z grup 
zagrożonych

• Fundacja im. Jana 
Komeńskiego

• Uniwersytet 
Północny



Przykłady współpracy

Od wizyty studyjnej do 

współpracy w obszarze 

odpowiedzialności 

społecznej biznesu

• CentrumCSR.PL

• Changemaker



Przykłady

Akademia Praw Człowieka (Human Rights 

Academy): 

http://www.menneskerettighetsakademiet.no/

Działa na rzecz ochrony praw człowieka poprzez 

działania edukacyjne w Norwegii i poza jej 

granicami, ze szczególnym uwzględnieniem 

kwestii równości płci.

http://www.menneskerettighetsakademiet.no/


Przykłady

Informatorium nt. Zdrowia i Praw Człowieka 
(Health and Human Rights Info) https://www.hhri.org/

• HHRI jest bazą danych dostarczającą bezpłatnie informacji 
nt. konsekwencji naruszeń praw człowieka dla zdrowia 
psychicznego w kontekście katastrof, działań wojennych i 
konfliktów.

• Jej celem jest zwiększanie dostępności zasobów nt. 
zdrowia psychicznego dla osób pracujących z osób 
narażonymi na naruszenie praw człowieka w ww. 
kontekstach.

https://www.hhri.org/


Przykłady

KUN Centrum na rzecz równości i różnorodności
https://www.kun.no/

• KUN działa na rzecz promocji równości i walki z dyskryminacją ze 
względu na wiek, płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, 
pochodzenie etniczne i niepełnosprawność.

• KUN ma bogate doświadczenie w pracy w projektowej, prowadzeniu 
ewaluacji i programów edukacyjnych, w obszarach dot. dzieci i 
młodzieży, równego traktowania w miejscu pracy, zdrowia i 
niepełnosprawności, integracji migrantów, równości płci, 
przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu, demokracji lokalnej i 
polityk publicznych.

https://www.kun.no/


Przykłady

Królewskie Norweskie Towarzystwo na rzecz Rozwoju (The 
Royal Norwegian Society for Development) -
https://norgesvel.com/home/

• Celem organizacji jest zmniejszenie ubóstwa na świecie poprzez 
wsparcie lokalnych gospodarek w obszarze rozwoju 
przedsiębiorczości.

• Norges Vel wspiera lokalne społeczności w podnoszeniu dochodów i 
zwiększaniu liczby miejsc pracy poprzez zrównoważone 
wykorzystanie dostępnych im zasobów. Prowadzi kursy, seminaria, 
doradztwo i pomaga swoim klientom m.in. Poprzez wsparcie w 
rozwijaniu pomysłów na biznes, tworzeniu biznesplanów, wejściu na 
rynek itd.

https://norgesvel.com/home/


Czynniki sukcesu

• Wspólne rozumienie istotnych wartości

• Wspólne rozumienie istoty i strategii działań

• Współpraca przy tworzeniu projektu

• Dobre planowanie działań

• Budowanie dobrych i trwałych relacji

• Długofalowa perspektywa

• Uzgodnienie zasad współpracy finansowej



Dobre rady

• Bądź przygotowany – dowiedz się jak 

najwięcej o Programie i zasadach 

konkursu

• Poświęć czas, by poznać partnera, 

zanim podpiszecie umowę o współpracy

• Odwiedź organizację w jej kraju

• Upewnij się, że projekt ma zapewnione 

finansowanie

• Zagwarantuj sobie odpowiednią ilość 

czasu i zasobów na administrowanie 

projektem



Narzędzia wspierające partnerstwa

https://activecitizensfund.no



Baza danych o NGO



Więcej informacji

NGOPartnershipPortal

https://activecitizensfund.no

www.eeagrants.org

acf@nhc.no

http://www.eeagrants.org/
http://www.eeagrants.org/
mailto:csilla@nhc.no

