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Civic Europe Capacity Building Program in Poland
Program Civic Europe to inkubator lokalnie zakorzenionych inicjatyw obywatelskich,
organizacji i osób w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej, realizowany przez
MitOst i Sofia Platform Foundation, finansowany przez Stiftung Mercator.
Ośrodek Wpierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku jest Lokalnym Partnerem Programu,
pełniącym rolę Operatora na terenie województwa podlaskiego.
Program wspiera zdolności i potencjał lokalnie zakorzenionych organizacji i osób aktywnych w
dziedzinie edukacji obywatelskiej i zaangażowania obywatelskiego. Pomaga im w ugruntowaniu
pozycji aktorów w ich społecznościach, zapewniając przestrzeń do nauki oraz finansowanie
projektów. Realizowany jest w Bułgarii, na Węgrzech, w Rumunii i w Polsce (przez OWOP).
Celem nadrzędnym Programu Civic Europe jest:

poszerzanie wiedzy obywatelskiej, umiejętności i kompetencji osób, zespołów i organizacji w
celu osiągnięcia zmian w ich społecznościach
wspieranie ich w samodzielnym dokonywaniu zmian.
Więcej informacji na temat Programu Civic Europe: https://civic-europe.eu/.
Program Civic Europe w województwie podlaskim jest adresowany do organizacji
pozarządowych i grup nieformalnych, które prowadzą działania w min. jednym z następujących
obszarów:

na rzecz grup dyskryminowanych np. mniejszości, w tym etnicznych, narodowych,
seksualnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób z niepełnosprawnościami,
ochrona praw człowieka, w tym praw kobiet,
prawa i wolności obywatelskich,
ochrona praw zwierząt,
ochrona środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym,
kultura niezależna,
wspieranie sektora obywatelskiego.
Programem zostanie objętych 6 organizacji/ grup nieformalnych. Każda z nich otrzyma
następujące wsparcie:

roczne wsparcie mentorów, towarzyszących im w rozwoju i zmianie;
udział w wydarzeniach edukacyjnych oraz rozwojowych (4 trzydniowe spotkania, planowane
na styczeń, marzec, kwiecień i czerwiec 2021 roku);
grant na realizację inicjatywy skierowanej do społeczności lokalnych w wysokości do 4 416,67
euro.
REKRUTACJA do Programu trwa od 24 listopada do 13 grudnia (do godziny 23:59). Wnioski
składane są poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego i przesłanie jego skanu pocztą
elektroniczną na adres civic.europe@owop.org.pl. Wszelkie informacje dotyczące Programu oraz
rekrutacji znajdują się w regulaminie i wzorze umowy.
Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową przed wypełnianiem formularza
rekrutacyjnego.
Zapraszamy na spotkanie informacyjne (on-line) w dniu 3 grudnia 2020 o godzinie 14:00.
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Szczegóły na facebook'u ⇒
https://www.facebook.com/events/116211113548984/

Prezentacja ze spotkania informacyjnego do
pobrania ⇒⇒ [TUTAJ]
Poniżej, do pobrania również plik z odpowiedziami na pytania zadane
podczas spotkania informacyjnego
Kontakt w sprawie Programu:
Karolina Poczykowska – ekspertka ds. Programu
Katarzyna Potoniec – koordynatorka projektu
e-mail: civic.europe@owop.org.pl.
Rekrutacja zakończona, lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału w Programie Civic
Europe, do pobrania poniżej ⇒

Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Regulamin rekrutacji i udziału
Umowa - wzór
Ramowy harmonogram realizacji
Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Wzór wniosku na realizację inicjatywy lokalnej
Wzór sprawozdania z realizacji inicjatywy lokalnej
Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego
Lista ZAKWALIFIKOWANYCH do programu Civic Europe
Lista NIEZAKWALIFIKOWANYCH do programu Civic Europe
Status realizacji projektu: Projekt realizowany
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