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Regulamin udziału w Akademii Dialogu,  

realizowanej w ramach projektu Zmiana Klimatu 

 

§ 1. 

Organizator 

1. Akademia Dialogu organizowana jest przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych  

w  Białymstoku (zwany dalej OWOP), w ramach projektu „Zmiana Klimatu”  finansowanego przez 

Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu 

Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.  

2. Akademia Dialogu jest realizowana we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Podlaskiego i Spółdzielnią Socjalną Active Go. 

§ 2. 

Cele i zasady Akademii Dialogu  

1. Celem Akademii Dialogu  jest pogłębienie kompetencji w obszarze organizacji i realizacji konsultacji 

społecznych, umiejętności komunikowania się z mieszkańcami i angażowania ich potencjału dla 

realizacji zadań własnych samorządu, budowania klimatu otwartości i tolerancji, zwiększenia 

dostępności i wpływu mieszkańców na zarządzanie gminą.  

2. Akademia Dialogu będzie realizowana w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmie sześć 

jednodniowych sesji edukacyjnych, drugi etap – opracowanie, przy wsparciu mentorki OWOP, 

scenariuszy konsultacji i przeprowadzenie ich do końca 2023r.  

3. Sesje odbędą się stacjonarnie w Białymstoku oraz w formule online, w okresie marzec- lipiec 2023r. 

Obejmą następujące zagadnienia: podstawy prawne konsultacji, projektowanie procesu konsultacji, 

narzędzia i formy, w tym konsultacje online, facylitacja spotkań i trudne sytuacje, rola organizacji 

społecznych, angażowanie społeczności, ewaluacja konsultacji.  

4. W ramach praktyki zrealizowane zostaną konsultacje w różnych formach, np. spacerów 

badawczych, kawiarenek obywatelskich, debat, sądu obywatelskiego, czy warsztatów 

przyszłościowych. Tematyką konsultacji będą m.in.: dokumenty strategiczne z uwzględnieniem kwestii 

środowiska, ochrona środowiska, w tym zadrzewień, decyzje dot. wycinek lasu, budowy drogi, itp. W 

szczególnych sytuacjach będą uwzględniane inne, kluczowe w danym momencie potrzeby środowisk, 

zgłoszone w trakcie planowania procesów konsultacyjnych. 

6. OWOP zapewni wsparcie mentorki dla realizacji konsultacji, w tym: identyfikacja Partnerów 

Społecznych do współpracy, wybór metody i formy, przeprowadzenie konsultacji z zaangażowaniem 

mieszkańców. W każdym przypadku w proces konsultacji zostanie włączona młodzież  

(ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli Młodzieżowej Rady, o ile w środowisku funkcjonuje). 

§ 3. 

Zgłoszenie uczestnictwa 

1. Nabór uczestników/uczestniczek Akademii Dialogu prowadzony jest przez OWOP poprzez 

ogłoszenie na stronie internetowej www.owop.org.pl wraz ze wzorem formularza zgłoszeniowego i 

regulaminem.  
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2. Nabór jest otwarty dla wszystkich przedstawicieli/przedstawicielek organizacji społecznych i 

samorządów lokalnych z województwa podlaskiego. 

3. Uczestnikiem/uczestniczką może być osoba delegowana przez organizację pozarządową i / lub 

samorząd lokalny z województwa podlaskiego. 

4. Warunkiem udziału jest wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: 

agnieszka.optapowicz@owop.org.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2023r. 

5. OWOP zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu naboru lub uruchomienia rekrutacji 

uzupełniającej.  

6. Decyzję o zakwalifikowaniu do Akademii Dialogu podejmie komisja złożona z reprezentacji zarządu 

OWOP, podmiotów wspierających realizację projektu i koordynatorki. Decydować będzie: kolejność 

zgłoszeń, uzasadnienie potrzeby udziału w Akademii, wskazanie obszaru planowanego do objęcia 

konsultacjami. Dodatkowe punkty uzyskają podmioty, które już na etapie rekrutacji wskażą partnera 

(organizację pozarządową w przypadku zgłoszenia przez samorząd; samorząd w przypadku 

zgłoszenia przez organizację pozarządową) do wspólnego udziału w Akademii Dialogu. 

8. Do Akademii zakwalifikowanych zostanie min. 20 osób z 10 gmin (10 przedstawicieli/ 

przedstawicielek organizacji pozarządowych i 10 przedstawicieli/przedstawicielek samorządów 

lokalnych).  

§ 4. 

Warunki uczestnictwa  

1. Do obowiązków uczestnika/uczestniczki Akademii Dialogu należy w szczególności:  

a. obecność na wszystkich sesjach,  

b. aktywny udział w sesjach, 

c. udział w badaniu ewaluacyjnym,   

d. opracowanie przy wsparciu mentorki scenariusza konsultacji,  

e. realizacja konsultacji w swoim środowisku. 

 

§ 5. 

Pozostałe informacje  

1. Koszty wydarzeń Akademii Dialogu pokrywa OWOP (trenerzy, materiały, wyżywienie) w ramach 

realizacji projektu.  

2. Koszty dojazdu uczestnika/uczestniczki Akademii pokrywa podmiot delegujący. 

3. Uczestnictwo w Akademii Dialogu zostanie udokumentowane certyfikatem dla uczestnika/ 

uczestniczki oraz podmiotu uczestniczącego w Akademii Dialogu.  

4. Szczegółowe informacje o Projekcie „Zmiana Klimatu” znajdują się na stronie: www.owop.org.pl 

mailto:agnieszka.optapowicz@owop.org.pl

