Planowane rezultaty programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
Cele Programu

Numer

Rezultat 0

Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem

Planowane rezultaty

Wzmocnienie społeczeństwa
obywatelskiego i aktywności
obywatelskiej oraz upodmiotowienie
grup zagrożonych wykluczeniem

Wskaźnik
Liczba osób zaangażowanych w działania organizacji społecznych (w podziale na płeć)
Liczba organizacji społecznych, które otrzymały dotacje (w podziale na miasta
i miejscowości/tereny wiejskie)

Liczba osób zaangażowanych w procesy partycypacyjne lub działania strażnicze
(w podziale na wiek i płeć)
Rezultat 1

Zwiększenie zaangażowania obywateli
i obywatelek w sprawy publiczne
i działania społeczne

Liczba lokalnych polityk lub aktów prawnych, do których zostały zgłoszone uwagi
i rekomendacje
Liczba instytucji publicznych, które włączają obywateli i obywatelki w procesy
podejmowania decyzji

Produkt 1.1

Wsparcie zaangażowania
obywatelskiego i edukacji
obywatelskiej

Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjnych dotyczących aktywności
obywatelskiej (w podziale na wiek)

Liczba podmiotów włączonych w przedsięwzięcia angażujące obywateli
i obywatelki we wspólne działania
Liczba organizacji społecznych angażujących obywateli i obywatelki we wspólne
działania (w tym w działania dotyczące ochrony środowiska)

Liczba przeprowadzonych kampanii społecznych dotyczących aktywności obywatelskiej
(w tym dotyczących zaangażowania obywateli i obywatelek w ochronę środowiska)
Produkt 1.2

Zwiększenie świadomości
obywatelskiej
Liczba osób objętych zasięgiem kampanii społecznych dotyczących aktywności
obywatelskiej (w tym dotyczących zaangażowania obywateli i obywatelek w ochronę
środowiska)
Liczba podmiotów zaangażowanych w procesy partycypacyjne

Produkt 1.3

Zwiększenie udziału obywateli
i obywatelek w zarządzaniu
publicznym

Liczba procesów partycypacyjnych zainicjowanych przez organizacje społeczne
(w tym procesów dotyczących ochrony środowiska)
Liczba inicjatyw rzeczniczych prowadzonych przez organizacje społeczne dotyczących
lokalnych lub krajowych polityki publicznych lub aktów prawnych (w tym inicjatyw
dotyczących ochrony środowiska)
Liczba organizacji społecznych prowadzących działania strażnicze (w tym działania
strażnicze dotyczące ochrony środowiska)

Produkt 1.4

Wzmocnienie kontroli obywatelskiej
nad instytucjami publicznymi

Liczba instytucji publicznych, których pracownicy/pracownice zostali przeszkoleni
z przejrzystości, rozliczalności i standardów otwartego rządzenia

Liczba instytucji, które wprowadziły perspektywę praw człowieka w swoich działaniach
i / lub wewnętrznych przepisach i procedurach
Rezultat 2

Wzrost poparcia dla praw człowieka
i praktyk antydyskryminacyjnych

Liczba osób objętych wsparciem w obszarze praw człowieka (w tym osoby, które
doświadczyły przemocy ze względu na płeć) (w podziale na płeć)
Przyrost odsetka osób w grupie docelowej, które deklarują pozytywny stosunek do
praw człowieka (w podziale na płeć i wiek)

Produkt 2.1

Produkt 2.2

Zapewnienie edukacji na temat praw
człowieka i równego traktowania

Zwiększenie świadomości społecznej
na temat praw człowieka i równego
traktowania

Produkt 2.3

Monitorowanie przestrzegania praw
człowieka i praworządności

Produkt 2.4

Zaangażowanie organizacji
społecznych w działania rzecznicze
służące poprawie polityk i praktyk
dotyczących ochrony praw człowieka
i praworządności

Liczba osób przeszkolonych w obszarze praw człowieka (w podziale na wiek)
Liczba organizacji prowadzących szkolenia na temat praw człowieka
Liczba przeprowadzonych kampanii społecznych na temat praw człowieka (w tym
dotyczących przemocy ze względu na płeć)
Liczba osób, do których dotarły kampanie społeczne na temat praw człowieka
(w tym kampanie dotyczące przemocy ze względu na płeć)
Liczba organizacji dokumentujących i zgłaszających przypadki łamania praw człowieka
i praworządności
Liczba inicjatyw monitorujących przestrzeganie praw człowieka i praworządności
prowadzonych przez organizacje
Liczba organizacji społecznych zaangażowanych w działania rzecznicze dotyczące
ochrony praw człowieka i praworządności
Liczba podmiotów współpracujących z organizacjami prowadzącymi działania
rzecznicze na rzecz praw człowieka

Produkt 2.5

Udostępnienie pomocy prawnej
i doradztwa dla osób
doświadczających dyskryminacji
i naruszeń swoich praw

Liczba organizacji społecznych udzielających wsparcia osobom doświadczającym
dyskryminacji i naruszeń swoich praw (w tym przemocy ze względu na płeć)

Liczba instytucji, które poprawiły lub wprowadziły nowe metody lub rodzaje usług
w odpowiedzi na potrzeby grup narażonych na wykluczenie
Rezultat 3

Wzmocnienie grup narażonych na
wykluczenie

Liczba osób z grup narażonych na wykluczenie objętych działaniami mającymi na celu
ich wzmocnienie i upodmiotowienie
Liczba osób, które skorzystały usług

Produkt 3.1

Produkt 3.2

Produkt 3.3

Upowszechnienie nowych lub
ulepszonych metod/podejścia
dotyczących włączania grup
narażonych na wykluczenie do
społeczności

Przeszkolenie i/lub zaangażowanie w
samorzecznictwo osób z grup
narażonych na wykluczenie

Edukacja i wsparcie grup narażonych
na wykluczenie

Liczba nowych lub ulepszonych metod opracowanych w odpowiedzi na potrzeby grup
narażonych na wykluczenie

Liczba społeczności, które wprowadziły nowe podejście lub metody włączania osób
z grup narażonych na wykluczenie

Liczba instytucji, które we współpracy z organizacjami społecznymi angażowały
w samorzecznictwo osoby z grup narażonych na wykluczenie

Liczba osób z grup narażonych na wykluczenie i ich opiekunów przeszkolonych
i / lub zaangażowanych w samorzecznictwo (w podziale na płeć)
Liczba osób z grup narażonych na wykluczenie uczestniczących w działaniach
edukacyjnych

Liczba organizacji społecznych prowadzących działania edukacyjne i udzielających
wsparcia dla osób z grup narażonych wykluczenie

Produkt 3.4

Rezultat 4

Wprowadzenie nowych lub
ulepszonych metod/usług
w odpowiedzi na potrzeby grup
narażonych na wykluczenie

Zwiększenie potencjału i stabilności
społeczeństwa obywatelskiego
(organizacji społecznych i całego
sektora)

Liczba osób pracujących z grupami narażonymi na wykluczenie przygotowanych do
stosowania nowych / ulepszonych metod wsparcia odpowiadających potrzebom
odbiorców (w podziale na płeć)

Liczba organizacji społecznych, które zwiększyły swój potencjał organizacyjny w co
najmniej jednym z następujących obszarów: standardy i procedury zarządzania,
komunikacja, pozyskiwanie funduszy, przejrzystość i rozliczalność, monitoring
i ewaluacja
Liczba wspólnych inicjatyw prowadzonych przez organizacje społeczne we współpracy
z innymi organizacjami społecznymi
Liczba krajowych i lokalnych polityk oraz regulacji prawnych dotyczących organizacji
społecznych, na których zmianę wpływano

Produkt 4.1

Budowanie potencjału organizacji
społecznych

Produkt 4.2

Wspieranie potencjału i stabilności
rozwoju organizacji społecznych.

Liczba organizacji społecznych uczestniczących w inicjatywach edukacyjnych
finansowanych w ramach Programu (w podziale na typy inicjatyw edukacyjnych)
Liczba organizacji społecznych, które przeprowadziły ocenę wybranych obszarów
potencjału organizacyjnego i standardów zarządzania
Liczba organizacji społecznych i grup nieformalnych korzystających z usług
wspierających rozwój instytucjonalny oraz innych form wsparcia oferowanych
w ramach projektów sektorowych

Liczba organizacji społecznych (Grantobiorców w obszarach wsparcia odpowiadających
Rezultatom 1, 2, 3 i 4), które wdrożyły plany rozwoju instytucjonalnego finansowane
z Programu
Liczba wspartych partnerstw między różnymi organizacjami społecznymi

Produkt 4.3

Wspieranie partnerstw i współpracy
między organizacjami społecznymi
i innymi podmiotami

Liczba wspartych partnerstw między organizacjami społecznymi a podmiotami
prywatnymi
Liczba wspartych partnerstw między organizacjami społecznymi a podmiotami
publicznymi
Liczba wspartych koalicji, sieci i platform organizacji społecznych

Produkt 4.4

Prowadzenie monitoringu i kampanii
rzeczniczych mających na celu
zapobieganie pogorszeniu się prawa
i polityk wpływających na
funkcjonowanie organizacji
społecznych

Produkt 4.5

Zwiększenie świadomości obywateli
na temat roli organizacji społecznych
i potrzeby ich wspierania

Rezultat współpracy
dwustronnej

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

Liczba inicjatyw monitoringu prawa i polityki prowadzonych na poziomie krajowym,
lokalnym i branżowym
Liczba kampanii rzeczniczych i innych inicjatyw prowadzonych na poziomie krajowym,
lokalnym i branżowym
Liczba kampanii podnoszących świadomość społeczną oraz innych działań
prowadzonych na poziomie krajowym i lokalnym
Liczba odbiorców działań promocyjnych i podnoszących świadomość społeczną
Wzrost poziomu zaufania między współpracującymi podmiotami w PaństwachBeneficjentach i Państwach-Darczyńcach (w podziale na Państwo-Beneficjenta
i Państwa-Darczyńców)
Poziom zadowolenia z partnerstwa (w podziale na Państwo-Beneficjenta
i Państwa-Darczyńców)

Odsetek współpracujących organizacji, które wykorzystują wiedzę uzyskaną
w ramach partnerstwa dwustronnego (w podziale na Państwo-Beneficjenta i PaństwaDarczyńców)
Odsetek uczestników inicjatyw dwustronnych finansowanych z funduszu dwustronnego
programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy zgłaszających poprawę stanu wiedzy/
metod/podejścia (w podziale na Państwo-Beneficjenta i Państwa-Darczyńców)
Produkt 1 współpracy
dwustronnej

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

Produkt 2 współpracy
dwustronnej

Ułatwienie współpracy między
podmiotami z Państw-Beneficjentów
i Państw-Darczyńców

Rezultat regionalnych
inicjatyw społeczeństwa
obywatelskiego

Wzmocnienia współpracy regionalnej
(ponad granicami) w sektorze
społeczeństwa obywatelskiego

Produkt 1 regionalnych
inicjatyw społeczeństwa
obywatelskiego

Wzmocnienie współpracy regionalnej
(ponad granicami) w sektorze
społeczeństwa obywatelskiego

Liczba projektów obejmujących współpracę z partnerem z Państw-Darczyńców
(w podziale na Państwa-Darczyńców)
Liczba inicjatyw współpracy dwustronnej finansowanych z funduszu dwustronnego
programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (w podziale według PaństwDarczyńców)
Liczba osób uczestniczących w działaniach dwustronnych finansowanych
z funduszu dwustronnego programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (w podziale
według Państw-Darczyńców)
Odsetek organizacji społecznych, które poszerzyły swoją wiedzę dzięki współpracy
regionalnej
Liczba inicjatyw zrealizowanych wspólnie przez podmioty w ramach współpracy
regionalnej (ponad granicami)
Liczba organizacji społecznych uczestniczących we współpracy regionalnej
Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach finansowanych z regionalnego funduszu
inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego (w podziale na płeć)

