Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego w dniu 3 grudnia

1. Czy młode organizacje mają mniejsze szanse na udział w programie Civic
Europe?
W Programie mogą uczestniczyć wyłącznie organizacje i grupy, które działają od co najmniej
12 miesięcy. Jeśli jest to młodsza organizacja lub grupa, to jej udział w Programie nie będzie
kwalifikowalny. Jeśli jest to młoda organizacja lub grupa, ale działa dłużej niż 12 miesięcy, to
może aplikować do Programu i jej szanse są takie same jak organizacji działających dłużej.
Wynika to z tego, że na etapie rekrutacji nie jest oceniane doświadczenie organizacji, tylko jej
potencjał, świadomość wyzwań i motywacja do rozwoju. Stąd też każda organizacja i grupa
ma takie same szanse, bez względu na to jak długo działają.
2. Jednym z obszarów, w ramach którego organizacja może prowadzić działania są
działania na rzecz grup dyskryminowanych np. mniejszości, w tym etnicznych,
narodowych, seksualnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób z
niepełnosprawnościami, czy jest to katalog otwarty?
Tak, jest to katalog otwarty, wnioskodawca wskazuje grupę dyskryminowaną, na rzecz której
prowadzi działania.
3. Czy w ramach Programu Civic Europe planowane są szkolenia zdalne czy
stacjonarne?
Forma szkoleń jest uzależniona od sytuacji epidemiologicznej i będzie dostosowana do
aktualnych obostrzeń. Pierwsze szkolenie w styczniu będzie w formie zdalnej. Później, gdy
tylko sytuacja na to pozwoli, będą realizowane w formie stacjonarnej. Uczestnikom wtedy
zostaną zapewnione noclegi, wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu.
4. Jeśli aplikuje do Programu organizacja z Białegostoku, ale realizuje swoje
działania wyłącznie poza Białymstokiem, to czy w ocenie strategicznej będzie
rozpatrywana jako organizacja z Białegostoku, czy spoza?
Organizacja taka będzie traktowana jako organizacja z Białegostoku – pod uwagę bierzemy
miejsce, w którym jest ona zarejestrowana.
5. Czy już na etapie składania formularza rekrutacyjnego organizacja ma
zadeklarować jakie działania będziemy podejmować w ramach inicjatywy
lokalnej?
Nie – na etapie rekrutacji nie ma takiej potrzeby. Pomysł na inicjatywę będzie opracowany w
trakcie trwania Programu, przy wsparciu mentora.
6. Czy warsztaty realizowane w ramach Programu będą tylko w dni robacze czy w
weekendy?
Czas realizacji warsztatów będzie dostosowany do możliwości uczestników – potrzeby w tym
zakresie zostaną określone po zakończonej rekrutacji.

