
CELE PROGRAMU

Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej 
oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem

Numer Planowane rezultaty Wskaźnik W podziale 
na (rodzaj 
danych):

Co to znaczy? Źródła 
weryfikacji 
wskaźnika

Typ jednostki, 
którą liczymy

Rezultat 0 Wzmocnienie 
społeczeństwa 
obywatelskiego, 
aktywności 
obywatelskiej oraz 
upodmiotowienie 
grup zagrożonych 
wykluczeniem

Liczba osób 
zaangażowanych 
w działania organizacji 
społecznych w ramach 
Programu

Wiek/płeć/
mniejszość

Jest to wskaźnik obowiązkowy – zakładamy, że wszystkie wspie-
rane przez nas projekty chociaż w minimalnym stopniu przyczy-
nią się do jego realizacji. Uwzględnijcie w nim wszystkie osoby, 
które zostaną przez Was zaangażowane w działania realizowane 
w ramach Waszego projektu – zarówno te, które będą uczestni-
czyć (także jako prowadzący/e) np. w organizowanych przez Was 
szkoleniach, warsztatach, spotkaniach konsultacyjnych, piknikach, 
konferencjach, jak i te, które będą brać udział we wspieranych 
przez Was działaniach wolontariackich czy inicjatywach lokalnych, 
a także te, które podpiszą np. zainicjowaną przez Was petycję lub 
skorzystają z oferowanego w projekcie wsparcia. Nie uwzględniaj-
cie jednak tych osób, które będą wyłącznie odbiorcami prowa-
dzonych przez Was kampanii społecznych, a także osób będących 
stałymi pracownikami/cami Waszej organizacji lub Partnera/ów 
(niezależnie od tego, czy są wynagradzani za swoją pracę w ra-
mach Waszego projektu, czy też nie). Jeśli dana osoba pojawia się 
na kilku listach, liczymy ją tylko jeden raz.

Dokumentacja 
organizatora 
projektu: listy 
obecności, 
podpisy pod 
petycjami

Osoby

Program 
Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny 
Tabela rezultatów (wyjaśnienia do obszarów 1, 2, 3, 4)
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I Obszar wsparcia – Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci)

Numer Planowane rezultaty Wskaźnik
W podziale 
na (rodzaj 
danych):

Co to znaczy?
Źródła 
weryfikacji 
wskaźnika

Typ jednostki, 
którą liczymy

Rezultat 1 Zwiększenie poparcia 
dla ochrony praw 
człowieka

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

Wiek/płeć/
mniejszość

Osoby, które skorzystają z form BEZPOŚREDNIEGO wsparcia, 
takich jak: konsultacje, warsztaty umiejętności, coaching, media-
cje, pomoc prawna, nowe rozwiązania społeczne; tutaj nie chodzi 
o konferencje, szkolenia dla profesjonalistów (ToT), kampanie; Jeśli 
dana osoba skorzystała z różnych typów wsparcia, należy ją liczyć 
tylko raz.

Dokumentacja 
organizatora 
projektu  

Osoby

Liczba krajowych 
i lokalnych polityk 
lub aktów prawnych 
w zakresie praw 
człowieka, na które 
wpłynie projekt lub 
do których zostaną 
zgłoszone uwagi 
i rekomendacje 

n.d. Chodzi o polityki/akty prawne wdrażane przez instytucje sektora 
publicznego, także lokalnie: rozwój istniejących polityk, nowe 
inicjatywy, reformy i zmiany. Wpływ oznacza zarówno bezpośredni 
udział w pracach nad dokumentami, jak udział w konsultacjach 
społecznych, aktywnym promowaniu rozwiązań poprzez lobbing, 
kampanie, działalność rzeczniczą (udział jednej organizacji lub 
koalicji/sieci); instytucje – urzędy, zarówno administracji centralnej 
jak i samorządowej, placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuń-
cze, ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, jednostki 
służb mundurowych, zakłady opieki zdrowotnej itd. Wewnętrzne 
przepisy – regulaminy, wytyczne, procedury, zarządzenia, itd.

Formalne 
odpowiedzi, 
potwierdzenie 
wkładu 
w konsultacje, 
nieformalne 
informacje 
zwrotne, 
odpowiedzi na 
ankiety

Polityki/akty 
prawne

Rezultat 1.1 Wzmocnienie 
kompetencji organizacji 
społecznych w zakresie 
ochrony praw człowieka 
oraz umiejętności 
rzeczniczych

Liczba organizacji 
społecznych, 
które w swoich 
wewnętrznych 
przepisach, 
działaniach 
i rzecznictwie 
zaczną uwzględniać 
perspektywę praw 
człowieka

Wieś/
miasteczko/
miasto

Chodzi o organizacje, które w wyniku działań projektowych dopro-
wadzą do zmiany legislacyjnej w swojej dokumentacji wewnętrz-
nej, dotyczącej praw człowieka (misje, statuty, deklaracje); 
Wskaźnik dotyczy zarówno lidera, jak i organizacji partnerskich 
oraz organizacji współpracujących przy realizacji projektu (jeśli 
projekt jest realizowany w partnerstwie).

Dokumentacja 
organizatora 
projektu

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

Rodzaj 
organizacji: 
NGO/instytucja/
grupa 
nieformalna

Wskaźnik dotyczy zarówno lidera, jak i organizacji partnerskich 
oraz organizacji współpracujących przy realizacji projektu (jeśli 
projekt jest realizowany w partnerstwie).
Nie chodzi tylko o Partnerów głównych projektu (umowa partner-
ska), ale także o inne organizacje/instytucje, które uda się pozyskać 
do działania na poziomie lokalnym/regionalnym/ponadregional-
nym; lokalne koalicje, spotkania robocze itp. Podmioty współpra-
cujące – Partnerzy, organizacje społeczne oraz instytucje, które 
zaangażujecie w działania rzecznicze.
Działania rzecznicze – aktywności służące wpływaniu na zmiany 
poprzez wyrażanie interesów poszczególnych grup społecznych. 
Celem działań rzeczniczych mogą być m.in.:
• zmiany regulacji prawnych (wprowadzenie nowych ustaw czy 

przepisów wykonawczych),
• zmiana interpretacji obowiązujących przepisów, egzekwo-

wanie praw (np. osób z grup mniejszościowych), zmiana 
w funkcjonowaniu instytucji publicznych. Metodami działania, 
oprócz prób docierania z propozycjami zmian do decyden-
tów, mogą być np. kampanie społeczne służące budowaniu 
poparcia dla proponowanych zmian, szukanie sojuszników 
i budowanie koalicji na rzecz zmian, uczestnictwo w różnego 
rodzaju ciałach opiniodawczych i doradczych. Jako zaangażo-
wanie w działania rzecznicze traktujemy także uczestnictwo 
w przygotowaniach do ich prowadzenia, np. zbieranie danych, 
które służą argumentowaniu potrzeby zmian, przygotowywa-
nie kształtu propozycji nowych regulacji.

Dokumentacja 
organizatora 
projektu

Organizacje/
instytucje

Rezultat 1.2 Zwiększona świadomość 
potrzeby ochrony praw 
człowieka i równego 
traktowania

Liczba osób, do 
których dotrą 
kampanie społeczne 
dotyczące praw 
człowieka 

Wiek/płeć/
mniejszość

Policzalni odbiorcy kampanii społecznych, np: uczestnicy wydarzeń 
w ramach kampanii; odbiorcy w mediach społecznościowych

Dokumentacja 
organizatora 
projektu

Osoby

Liczba kampanii 
społecznych na temat 
praw człowieka, 
które zostaną 
przeprowadzone 

n.d. Kampanie społeczne na temat praw człowieka – akcje i kampanie 
służące oddziaływaniu na opinię publiczną, mobilizowaniu do 
reagowania na przejawy ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemi-
tyzmu, dyskryminacji i przemocy (w tym szczególnie przemocy 
ze względu na płeć) oraz upowszechnianiu postaw tolerancji 
i szacunku dla innych, a także prowadzenie działań informacyjnych 
służących upowszechnianiu wiedzy o grupach dyskryminowanych 
i przeciwdziałaniu uprzedzeniom wobec nich.

Dokumentacja 
organziatora 
projektu, audio/
video/materiały 
drukowane jako 
część kampanii 

Działania/
kampanie 
społeczne
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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

wieś/
miasteczko/
miasto 
oraz rodzaj 
organizacji: 
NGO/instytucja/
grupa 
nieformalna

Wskaźnik dotyczy zarówno lidera, jak i organizacji partnerskich (je-
śli projekt jest realizowany w partnerstwie). Działania edukacyjne: 
szkolenia, warsztaty, zajęcia w szkołach, podręczniki, scenariusze 
zajęć itp.

Dokumentacja 
organizatora 
projektu

organizacje/
instytucje

Liczba osób, które 
zostaną przeszkolone 
z tematu 
przeciwdziałania 
dyskryminacji/ 
praw człowieka 
i przypadków ich 
naruszenia

płeć/wiek,  
wieś/
miasteczko/
miasto 
funkcjonariusze 
społeczni/
publiczni

Liczba osób, które wezmą udział w warsztatach antydyskryminacyj-
nych, szkoleniach/wykładach dotyczących praw człowieka, inicjaty-
wach edukacyjnych połączonych z sieciowaniem grup zawodowych 
stykających się w swojej pracy z grupami dyskryminowanymi (np. 
policjantów, sędziów, nauczycieli, lekarzy, pracowników pomocy 
społecznej) itd.

Dokumentacja 
organizatora 
projektu

osoby

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

rodzaj instytucji Wskaźnik dotyczy zarówno lidera, jak i organizacji partnerskich 
oraz organizacji współpracujących przy realizacji projektu (jeśli 
projekt jest realizowany w partnerstwie). Wsparcie to np: pomoc 
prawna, interwencja, schronienie, doradztwo (nie szkolenie, nie 
konferencja).

Dokumentacja 
organizatora 
projektu 

organizacje/
instytucje
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II Obszar wsparcia – Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu

Numer Planowane rezultaty Wskaźnik
W podziale 
na (rodzaj 
danych):

Co to znaczy?
Źródła 
weryfikacji 
wskaźnika

Typ jednostki, 
którą liczymy

Rezultat 2 Wzmocnienie grup 
narażonych na 
wykluczenie

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

Wiek/płeć/
mniejszość/
region

Osoby, które skorzystają z form BEZPOŚREDNIEGO wsparcia, 
takich jak: konsultacje, warsztaty umiejętności, coaching, mediacje, 
pomoc prawna, nowe rozwiązania społeczne;  tutaj nie nie chodzi 
o konferencje, szkolenia dla profesjonalistów (ToT), kampanie. 
Jeśli dana osoba skorzystała z różnych typów wsparcia, należy ją 
liczyć tylko raz.

Dokumentacja 
organizatora 
projektu 

Osoby

Rezultat 2.1 Wsparcie organizacji 
społecznych 
promujących włączanie 
społeczne oraz 
podnoszące świadomość 
społeczną o grupach 
narażonych na 
wykluczenie na poziomie 
regionalnym i lokalnym

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

Wieś/
miasteczko/
miasto

Wskaźnik dotyczy zarówno lidera jak i organizacji partnerskich oraz 
organizacji współpracujących przy realizacji projektu (jeśli projekt 
jest realizowany w partnerstwie).

Dokumentacja 
organizatora 
projektu

Organizacje/
instytucje

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

Wieś/
miasteczko/
miasto/rodzaj 
instytucji

Wskaźnik dotyczy zarówno lidera, jak i organizacji partnerskich 
oraz organizacji/instytucji współpracujących przy realizacji projektu 
(jeśli projekt jest realizowany w partnerstwie).
Nowe/ulepszone rozwiązania: doradztwo, wsparcie systemowe, 
innowacje (nie: konferencje i szkolenia); coś, co działa na co dzień.

Dokumentacja 
organizatora 
projektu

Organizacje/
instytucje
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Liczba partnerstw 
pomiędzy 
organizacjami 
społecznymi 
a instytucjami 
publicznymi/
prywatnymi i/lub 
pracodawcami

Wieś/
miasteczko/
miasto/rodzaj 
organizacji: 
NGO/instytucja/
grupa 
nieformalna

Liczymy nie tylko oficjalne partnerstwa projektowe (umowa part-
nerska), ale także instytucje współpracujące przy realizacji projek-
tu, będące członkami powstających koalicji lokalnych/regionalnych.

Dokumentacja 
organizatora 
projektu/
umowy/
porozumienia 
o współpracy

Partnerstwa

Liczba inicjatyw 
międzypokoleniowych 
zainicjowanych lub 
wspartych w ramach 
Programu

Młodzież/
dorośli/starsi

Chodzi tu szczególnie o działania, w których uczestniczy zarówno 
młodzież, jak i osoby starsze.

Dokumentacja 
organizatora 
projektu

Działania/
inicjatywy

Liczba osób z grup 
mniejszościowych 
oraz osób narażonych 
na wykluczenie 
społeczne, które 
wezmą udział 
w działaniach 
(w tym zaangażują się 
w samorzecznictwo 
lub w rzecznictwo na 
rzecz interesów swojej 
grupy) 

Płeć, wiek, 
grupa 
zagrożona 
wykluczeniem

Liczymy uczestników działań, pochodzących tylko z grup narażo-
nych na wykluczenie (w odróżnieniu od głównego wskaźnika przy 
rezultacie 2).
Działania rzecznicze – aktywności służące wpływaniu na zmiany 
poprzez wyrażanie interesów poszczególnych grup społecznych. 
Celem działań rzeczniczych mogą być m.in.:
• zmiany regulacji prawnych (wprowadzenie nowych ustaw czy 

przepisów wykonawczych),
• zmiana interpretacji obowiązujących przepisów, egzekwo-

wanie praw (np. osób z grup narażonych na wykluczenie), 
zmiana w funkcjonowaniu instytucji publicznych. Metodami 
działania – oprócz prób docierania z propozycjami zmian do 
decydentów – mogą być np. kampanie społeczne służące 
budowaniu poparcia dla proponowanych zmian, szukanie 
sojuszników i budowanie koalicji na rzecz zmian, uczestnictwo 
w różnego rodzaju ciałach opiniodawczych i doradczych.

Jako zaangażowanie w działania rzecznicze traktujemy także 
uczestnictwo w przygotowaniach do ich prowadzenia, np. zbiera-
nie danych, które służą argumentowaniu potrzeby zmian, przygo-
towywanie kształtu propozycji nowych regulacji.

Dokumentacja 
organizatora 
projektu

Osoby
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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

wieś/
miasteczko/
miasto

Wskaźnik dotyczy zarówno lidera, jak i organizacji partnerskich 
oraz organizacji współpracujących przy realizacji projektu (jeśli 
projekt jest realizowany w partnerstwie). Chodzi o procesy/polity-
ki/dokumenty dotyczące grup narażonych na wykluczenie.

Dokumentacja 
organizatora 
projektu

organizacje/
instytucje

Liczba nowych metod 
i rozwiązań, które 
zostaną opracowane 
w ramach Programu

wieś/
miasteczko/
miasto

Metoda – sposób postępowania, prowadzący do osiągnięcia 
określonego celu, składający się z określonych i powtarzalnych 
etapów. Mogą to być zarówno metody uznane na gruncie nauk 
społecznych, jak i metody eksperymentalne, testowane w ramach 
projektu.

Dokumentacja 
organizatora 
projektu

metody/
rozwiązania
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III Obszar wsparcia – Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane 
z ochroną środowiska)

Numer Planowane rezultaty Wskaźnik
W podziale 
na (rodzaj 
danych):

Co to znaczy?
Źródła 
weryfikacji 
wskaźnika

Typ jednostki, 
którą liczymy

Rezultat 3 Wzmocnienie kultury 
demokratycznej 
i zaangażowania 
obywatelskiego

Liczba wszystkich 
osób, które 
skorzystają z nowych 
lub ulepszonych 
w ramach projektu 
form wsparcia 
(zaangażowanych 
w działalność 
organizacji 
społecznych) 

Płeć/wiek/
województwo

Osoby, które skorzystają z form BEZPOŚREDNIEGO wsparcia, 
takich jak: konsultacje, warsztaty umiejętności, coaching, mediacje, 
pomoc prawna, nowe rozwiązania społeczne;  tutaj nie nie chodzi 
o konferencje, szkolenia dla profesjonalistów (ToT), kampanie. 
Jeśli dana osoba skorzystała z różnych typów wsparcia, należy ją 
liczyć tylko raz.

Dokumentacja 
organizatora 
projektu

Osoby

Liczba krajowych 
i lokalnych polityk 
lub aktów prawnych, 
na które wpłynie 
Program lub do 
których zostaną 
zgłoszone uwagi 
i rekomendacje 

n.d. Chodzi o polityki/akty prawne wdrażane przez instytucje sektora 
publicznego, także lokalnie: rozwój istniejących polityk, nowe 
inicjatywy, reformy i zmiany. Wpływ oznacza zarówno bezpośredni 
udział w pracach nad dokumentami, jak udział w konsultacjach 
społecznych, aktywnym promowaniu rozwiązań poprzez lobbing, 
kampanie, działalność rzeczniczą (udział jednej organizacji lub 
koalicji/sieci); instytucje – urzędy, zarówno administracji centralnej 
jak i samorządowej, placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuń-
cze, ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, jednostki 
służb mundurowych, zakłady opieki zdrowotnej itd. Wewnętrzne 
przepisy – regulaminy, wytyczne, procedury, zarządzenia, itd.

Formalne 
odpowiedzi, 
potwierdzenie 
wkładu 
w konsultacje, 
nieformalne 
informacje 
zwrotne, 
odpowiedzi na 
ankiety

Działanie/
polityki/akty 
prawne

Wzrost poczucia 
sprawczości 
w badanych grupach

n.d. Jest to wskaźnik badawczy wykazywany w % (do 10%); badania, 
na okreslonej próbie, przeprowadzi Operator; wskaźnik aktualny 
także dla tych projektów, które zakładają komponent badawczy 
w tym zakresie;

Wyniki ankiet
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Rezultat 3.1 Promocja 
zaangażowania 
społecznego 
i podniesienie 
świadomości społecznej

Liczba 
przeprowadzonych 
kampanii społecznych 

n.d. Poprzez kampanie społeczne dotyczące aktywności obywatelskiej 
rozumiemy różne szeroko prowadzone akcje i kampanie, służące 
oddziaływaniu na opinię publiczną, podnoszące świadomość i mo-
bilizujące do działania (aktywności obywatelskiej), np. angażowania 
się jako wolontariusze/ki, brania udziału w wyborach, konsul-
tacjach społecznych, pomocy sąsiedzkiej, podnoszenia jakości 
debaty publicznej itd., a także włączania się w działania na rzecz 
ochrony środowiska (np. ochrony klimatu, przyrody, powietrza, 
gatunków, gleb).
Jako jedną kampanię społeczną rozumiemy połączoną ze sobą 
sekwencję działań – o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym lub lo-
kalnym, określonych w czasie i mających wspólny cel. Prosimy nie 
uwzględniać w tym wskaźniku kampanii, które będą miały za cel 
wyłącznie promowanie projektu – np. zachęcanie do udziału w nim 
(czyli takich, które służą wyłącznie rekrutacji).

Dokumentacja 
organizatora 
projektu, 
materiały 
audio/wideo/
drukowane 
wyprodukowane 
w ramach 
kampanii

Działania/
kampanie 
społeczne

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)

Wieś/
miasteczko/
miasto

W tym wskaźniku powinny być uwzględnione wszystkie organizacje 
społeczne (np. stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia zwykłe, 
fundacje, spółdzielnie socjalne, spółki non–profit, koła gospodyń 
wiejskich, kościelne osoby prawne), które w ramach Waszego 
projektu będą angażować obywateli/ki we wspólne działania, czyli 
różne aktywności służące lepszej integracji społeczności, wzmoc-
nieniu aktywności mieszkańców, wspólne działania na rzecz ochro-
ny środowiska itd. Jak rozumieć w tym przypadku pojęcie „zaan-
gażować”? Chodzi nam o sytuacje, w których te organizacje będą 
pracować z wolontariuszami/kami, organizować różnego rodzaju 
wydarzenia i inicjatywy wspólnie z obywatelami/kami i z myślą 
o nich. Pamiętajcie, prosimy, by w tym wskaźniku uwzględnić także 
Waszą organizację i ewentualnie Partnera/Partnerów projektu – 
o ile są organizacjami społecznymi i także będą angażować obywa-
teli/ki w takie działania. Prosimy nie uwzględniać w tym wskaźniku 
organizacji społecznych zaangażowanych w procesy partycypacyj-
ne (konsultacje społeczne, budżety obywatelskie itd.).

Dokumentacja 
organizatora 
projektu

Organizacje

Liczba wolontariuszek 
i wolontariuszy, którzy 
będą zaangażowani 
w prowadzonych 
projektach

Płeć/wiek/
województwo

Należy uwzględnić wszystkie osoby pracujące i angażujące się 
w działania w ramach Waszych projektów na zasadzie wolontaria-
tu.

Dokumentacja 
organziatora 
projektu, 
np. umowy na 
wykonanie prac 
wolontariackich

Osoby
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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 

Wieś/
miasteczko/
miasto

Liczymy wszystkie organizacje (liderów i Partnerów), które prowa-
dzą działania edukacyjne w tym zakresie.

Dokumentacja 
organizatora 
projektu

Organizacje

Liczba instytucji/
organizacji 
edukacyjnych 
oraz jednostek 
administracji 
publicznej, które 
zostaną Partnerami 
w projektach 
w obszarze edukacji 
obywatelskiej

n.d. Chodzi o instytucje publiczne i niepubliczne, które są partnerami 
w tym obszarze, na zasadzie umowy partnerskiej ale też mniej 
oficjalnie, np. patronaty (szkoły, wydziały edukacji, biblioteki, orga-
nizacje o profilu edukacyjnym).

Dokumentacja 
organizatora 
projektu; 
umowy 
partneskie

Organizacje/
instytucje

Liczba osób, które 
wezmą udział 
w działaniach 
edukacyjnych 
w obszarze praw 
obywatelskich, 
aktywności 
obywatelskiej 
i umiejętności 
świadomego 
korzystania z mediów

Płeć/wiek/
województwo/
grupa narażona 
na wykluczenie

Uczestnicy szkoleń, warsztatów i innych form edukacyjnych. Dokumentacja 
organizatora 
projektu, listy 
uczestników

Osoby

Liczba inicjatyw 
mających na celu 
rozwój edukacji 
obywatelskiej 
i medialnej

Wieś/
miasteczko/
miasto

Inicjatywa: działanie oddolne, innowacyjne, mające na celu prze-
prowadzenie zmiany; może mieć charakter lokalny, regionalny, 
ponadregionalny.

Dokumentacja 
organizatora 
projektu

Inicjatywy/
działania
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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

n.d. Liczymy zarówno liderów, jak i Partnerów (oficjalnych i nieoficjal-
nych), którzy angażują uczestników w procesy partycypacyjne.  
Poprzez proces partycypacyjny rozumiemy działania mające na 
celu włączenie obywateli/ek w procesy podejmowania decyzji, 
np. konsultacje społeczne, budżety obywatelskie, szkolne budżety 
partycypacyjne, inicjatywy uchwało– i ustawodawcze.
Jak rozumieć w tym przypadku pojęcie „zaangażować”? Chodzi 
nam o aktywne włączenie obywateli/ek w te procesy, polegające 
na przedstawieniu przez nich swojej opinii, zgłoszeniu wniosku, 
wzięciu udziału w głosowaniu, spotkaniu konsultacyjnym lub pod-
pisaniu inicjatywy.

Dokumentacja 
organizatora 
projektu

Organizacje/
instytucje

Liczba przestrzeni 
(rzeczywistych lub 
wirtualnych) służących 
społeczeństwu 
obywatelskiemu, 
które zostaną 
utworzone lub 
ulepszone w ramach 
prowadzonych 
projektów

n.d. Liczymy konkretne miejsca: sale, świetlice, pracownie kompu-
terowe oraz dedykowane miejsca w sieci np. blogi, fora, strony 
internetowe.

Dokumentacja 
organizatora 
projektu

Działania/
miejsca 
istniejące 
fizycznie bądź 
w Internecie

Liczba badań na temat 
kapitału społecznego 
na poziomie lokalnym, 
które zostaną 
przeprowadzone 
na poziomie 
lokalnym w ramach 
prowadzonych 
projektów

n.d. Liczymy raporty z badań (zakładamy, że to rzadki wskaźnik). Dokumentacja 
organizatora 
projektu, 
raporty z ankiet

Raporty 
z badań

Liczba osób, które 
dzięki w ramach 
prowadzonych 
projektów wezmą 
udział w konsultacjach 
z udziałem władz 
i publicznych 
ośrodków decyzyjnych 

Płeć/wiek/
województwo

Liczymy uczestników działań konsultacyjnych z udziałem władz 
(UWAGA: nie wszystkie procesy, które Wnioskodawcy nazywają 
konsultacjami/działaniami partycypacyjnymi spełniają ten waru-
nek, np. czasem prowadzone są wyłącznie przez organizację poza-
rządową, bez zaangażowania władz, jako konsultacje "oddolne").

Formalne 
odpowiedzi, 
potwierdzenie 
wkładu 
w konsultacje, 
nieformalne 
informacje 
zwrotne, 
odpowiedzi na 
ankiety

osoby
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Rezultat 3.4 Wzmocnienie roli 
organizacji strażniczych

Liczba organizacji 
społecznych, 
które w ramach 
prowadzonych 
projektów będą 
monitorować decyzje 
podejmowane przez 
podmioty publiczne 
i niepubliczne

Wieś/
miasteczko/
miasto

W tym wskaźniku należy uwzględnić organizacje społeczne (np. 
stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia zwykłe, fundacje, 
spółdzielnie socjalne, spółki non–profit, koła gospodyń wiejskich, 
kościelne osoby prawne), które w ramach projektu będą prowadzić 
działania strażnicze. Co należy rozumieć przez działania strażnicze? 
Są to zaplanowane, prowadzone według przyjętych zasad działania 
służące sprawdzaniu, jak funkcjonują np. różnego rodzaju władze, 
administracja, instytucje publiczne. Działania sprawdzające mogą 
dotyczyć zarówno prawa, jak i praktyki jego stosowania.  
W przypadku tego obszaru wsparcia działania te mogą dotyczyć: 
• monitorowania działań i decyzji instytucji mających wpływ na 

środowisko,
• monitorowania działań i decyzji instytucji dotyczących aktyw-

ności obywatelskiej,
• monitorowania działań osób pełniących funkcje publiczne lub 

ubiegających się o nie. 
W tym wskaźniku należy uwzględnić lidera i ewentualnego Partne-
ra/Partnerów projektu – o ile są organizacjami społecznymi i także 
będą prowadzić takie działania.

Dokumentacja 
organizatora 
projektu

Organizacje

Liczba instytucji 
publicznych, 
które i zostaną 
przeszkolone 
z przejrzystości, 
odpowiedzialności 
i zasad dobrego 
rządzenia

Województwo W tym wskaźniku należy uwzględnić liczbę instytucji publicznych 
(np. urzędów gmin, urzędów marszałkowskich, ministerstw, szkół, 
domów kultury), których pracownicy/e w wyniku prowadzonych 
przez Was w projekcie działań zostaną przeszkoleni na temat 
przejrzystości, rozliczalności lub standardów dotyczących otwarte-
go rządzenia. Czym są standardy dobrego rządzenia? Standardy te 
dotyczą partycypacji obywatelskiej, praworządności, nastawienia 
na konsensus, równości i włączenia społecznego, efektywności, 
rozliczalności, przejrzystości i odpowiedzialności. Prosimy uwzględ-
nić te instytucje, których pracownicy/e zostaną przeszkoleni z cho-
ciaż jednego z tych tematów.

Dokumentacja 
organizator 
projektu, listy 
uczestników

Instytucje

Liczba inicjatyw 
podjętych przez 
organizacje społeczne 
na rzecz promocji 
prawa dostępu do 
informacji publicznej

Województwo Chodzi tu o różne inne formy działań, które mają promować wie-
dzę o prawie dostępu do infomacji publicznej i edukować w zakre-
sie jego stosowania (np. poprawnego składania wniosków w trybie 
dostepu do infomacji publicznej i odpowiadania na nie, ale też 
przysługujących w tym zakresie obywatelom i obywatelkom praw).
W tym wskaźniku należy też uwzględnić liczbę inicjatyw strażni-
czych dotyczących lokalnych lub krajowych polityk publicznych 
lub aktów prawnych, które zostaną przeprowadzone w ramach 
projektu przez Wnioskodawcę, jak i ewentualnego Partnera/Part-
nerów, jak również przez reprezentantów organizacji będących 
uczestnikami projektów.

Dokumentacja 
organizatora 
projektu

Inicjatywy/
działania
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IV Obszar wsparcia – Wsparcie rozwoju sektora społecznego

Numer Planowane rezultaty Wskaźnik
W podziale 
na (rodzaj 
danych):

Co to znaczy?
Źródła 
weryfikacji 
wskaźnika

Typ jednostki, 
którą liczymy

Rezultat 4 Wsparcie rozwoju 
sektora społecznego

Liczba inicjatyw, które 
zostaną podjęte 
w partnerstwie 
z innymi 
organizacjami 
społecznymi

Województwo Inicjatywy w ramach partnerstw projektowych (umowy partner-
skie); inicjatywy bez umów partnerskich, które są udokumento-
wane; różne inicjatywy, które realizatorzy projektów podejmują 
w partnerstwie lokalnym, nie musi być to partnerstwo formalne, 
które jest zawiązane na potrzeby realizacji projektu.

Dokumentacja 
organizatora 
projektu; 
umowy 
partnerskie

Inicjatywy/
działania

Liczba działań 
informacyjnych, 
podejmowanych 
przez organizacje 
społeczne, regularnie 
informujących 
społeczeństwo 
o swojej aktywności 
i rezultatach prac

Lokalne/
regionalne

Liczymy działania informacyjne dotyczące realizacji planu roz-
woju instytucjonalnego, w przypadku Lidera i Partnerów. Chodzi 
o działania prowadzące do tego, żeby organizacje społeczne i ich 
działalność stały się widoczne dla ich potencjalnych odbiorców 
i społeczności lokalnej. 

Dokumentacja 
organizatora 
projektu

Działania 
informacyjne

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

n.d. Liczymy działania zawarte w planie rozwoju instytucjonalnego, 
które usprawniają i wzmacniają zarządzanie organizacjami 
np. przygotowanie strategii fundraisingowych i marketingowych, 
przygotowanie procedur zarządczych itp.

Dokumentacja 
organizatora 
projektu

Działania

Rezultat 4.1 Wsparcie partnerstw 
organizacji społecznych

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

Wieś/
miasteczko/
miasto

Liczymy sieci i platformy współpracy organizacji pozarządowych, 
krajowe i zagraniczne, które uzyskały wsparcie dzięki Programowi 
(m.in. poprzez członkostwo organizacji, stworzenie nowych sieci 
i platform współpracy itp.)

Dokumentacja 
organizatora 
projektu

Platformy 
i sieci 
współpracy
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Rezultat 4.2 Rozwój instytucjonalny 
organizacji społecznych

Liczba przeszkolonych 
pracowników, 
pracowniczek, 
wolontariuszy 
i wolontariuszek 
organizacji 
społecznych 

Płeć/wiek Liczymy osoby/pracowników/wolontariuszy przeszkolonych w ra-
mach planu rozwoju instytucjonalnego.

Dokumentacja 
organizatora 
projektu, listy 
obecności

Osoby

Liczba organizacji, 
które wezmą udział 
w działaniach 
związanych 
z rozwojem 
instytucjonalnym 
(Partnerzy, inne 
organizacje 
uczestniczące 
w projektach)

Rodzaj 
organizacji

Liczymy  organizacje i instytucje, z których pracownicy/wolontariu-
sze biora udział w działaniach.

Dokumentacja 
organizatora 
projektu, listy 
obecności/
organizacje

Organizacje/
instytucje
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