
ODMIENIANIE KROK PO KROKU (2022)
Zasady zgłoszeń i uczestnictwa

Aktualizacja: 10 listopada 2022.

Kogo zapraszamy do programu?
1. Program adresowany jest do osób indywidualnych myślących o działaniu na

rzecz osób LGBT+ w lokalnych społecznościach, a także planujących lub
realizujących takie działania.

2. Do naszego programu mogą zgłaszać się osoby niepełnoletnie, za zgodą
rodzica / prawnego opiekuna. Takiej zgody będziemy potrzebować na
piśmie, po zakwalifikowaniu do programu.

Na czym polega nasz program edukacyjno-rozwojowy?
3. Program składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to cykl różnorodnych

form edukacyjnych (warsztatów, szkoleń, webinarów, spotkań)
pogrupowanych w 5 zjazdów. Pierwszy i ostatni zjazd odbędą się w formie
osobistego spotkania, pozostałe zjazdy zorganizujemy online. Elementem
pierwszego etapu jest także indywidualny tutoring. Drugim etapem jest
realizacja własnej inicjatywy na rzecz społeczności LGBT+, które sfinansuje
Fundusz dla Odmiany.

4. Na pierwszy etap składają się następujące wydarzenia on-line (UWAGA!
Tytuły mają charakter roboczy, podajemy też planowane daty):

27-29.01.2023 Zjazd 1 -
OSOBISTY

TEMATY ZJAZDU 1:
Budowanie grupy, 4h
Mapowanie społeczności, analiza potrzeb, outreach, 8h
Narracje publiczne dla zmiany cz. 1, 4h

17-19.02.2023 Zjazd 2 - online TEMATY ZJAZDU 2:
Podstawowe pojęcia o LGBT+, 3h
Narracje publiczne dla zmiany cz. 2, 4h
LGBT-fobia i dobre sojusznictwo, 3h

10-12.03.2023 Zjazd 3 - online TEMATY ZJAZDU 3:
Rzecznictwo lokalne, 2h
Jak zrobić zmianę w społeczności + dopracowywanie
pomysłów na własne działania, 6h
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21-23.04.2023 Zjazd 4 -
online

TEMATY ZJAZDU 4:
Spotkanie z Odmieniaczami z poprzednich edycji, 2h
Bezpieczne organizowanie wydarzeń, 3h
Feedback nt. planowanych działań, 4h

15-17.09.2023 Zjazd 5
OSOBISTY

TEMATY ZJAZDU 5:
Liderowanie i praca z grupą, 4h
Prewencja wypalenia aktywistycznego, 4h
Podsumowanie działań i świętowanie, 8h

5. Obecność na wszystkich wydarzeniach edukacyjnych jest obowiązkowa.
6. W przypadku dwóch zjazdów osobistych Fundusz dla Odmiany pokrywa

koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania. Jeżeli niemożliwe będzie
założenie przez Ciebie własnych pieniędzy na dojazd, wypłacimy Ci zaliczkę.

7. Wskazane terminy mogą ulec zmianie, w szczególności dotyczy to
terminów zjazdów online. W takim wypadku wspólnie poszukamy nowego
terminu najbardziej optymalnego dla osób uczestniczących.

8. W ramach programu każda osoba otrzyma również możliwość skorzystania
z 7 godzin konsultacji, w ramach których będzie można np. dopracować
pomysł na swoje działanie i jego realizację, pogłębić wiedzę z warsztatów
lub rozwinąć jakąś przydatną umiejętność.

9. Przyjęcie do programu oznacza gwarancję sfinansowania własnego
działania osoby uczestniczącej na rzecz osób LGBT+, jednak w sytuacji dużej
liczby nieobecności na wydarzeniach edukacyjnych, która w opinii zespołu
funduszu będzie stanowiła przeszkodę w odpowiedniej realizacji własnej
inicjatywy, zastrzegamy sobie możliwość odmówienia sfinansowania
działania.

10. Przystąpienie do programu oznacza deklarację udziału w wydarzeniach
edukacyjnych oraz zorganizowania własnego działania.

Jakie własne działania można realizować w ramach programu?
11. Działania mogą być realizowane na terenie Polski, z wyjątkiem Warszawy.
12. Nie mamy jednoznacznych wytycznych w zakresie formy działań, ich

zasięgu czy liczby osób uczestniczących, najważniejsze by odpowiadały na
potrzeby, które pomożemy Wam zdiagnozować w Waszych
społecznościach i były działaniami na rzecz osób LGBT+.

13. Za inicjatywy na rzecz osób LGBT+ nie uznajemy jakiejkolwiek formy działań
mających na celu zmianę orientacji seksualnej lub kwestionowanie takich
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pojęć jak orientacja seksualna (psychoseksualna), tożsamość płciowa,
transpłciowość, niebinarność, itp.

Jak się zgłosić do programu?
14. Swoje zgłoszenie przesyłasz przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy,

który znajdziesz pod tym linkiem: https://forms.gle/bd5kxyxmLqrxbb258 w
terminie od 10 listopada do 4 grudnia 2022 r. (do godz. 23.59).

15. Twoje zgłoszenie będzie oceniane przez osoby wchodzące w skład panelu
społecznościowego. Panele społecznościowe powołujemy na potrzeby
konkretnych konkursów. W ich skład wchodzą osoby reprezentujące
społeczność osób LGBT+, które wcześniej realizowały swoje działania ze
wsparciem Funduszu dla Odmiany (Odmieniaczy i Odmieniaczek), osoby
posiadające przekrojową i ekspercką wiedzę na temat sytuacji i potrzeb
osób LGBT+ i działań społecznościowych, darczyńcy i darczynie Funduszu.
Dbamy też o to, aby osoby tworzące panel społecznościowy reprezentowały
różnorodne tożsamości spektrum osób LGBT+ oraz sojuszników i
sojuszniczek. Skład panelu społecznościowego podajemy do publicznej
wiadomości. Na podstawie ich ocen podejmiemy decyzję o tym, kto
zakwalifikuje się do udziału w programie “Odmienianie krok po kroku”
(2022).

16. Jeżeli liczba przesłanych zgłoszeń przekroczy 60, wtedy zespół Funduszu
może wybrać do oceny panelu społecznościowego 60 zgłoszeń, które w
największym stopniu odpowiadają wartościom Funduszu i priorytetom
konkursu.

17. Wartości Funduszu dla Odmiany to: Zaufanie i Bliskość, Różnorodność,
Wspólnoty, Wsparcie i Refleksyjność.

18. W przypadku dużej liczby zgłoszeń o zakwalifikowaniu do udziału w kursie
“Odmienianie krok po kroku” mogą decydować priorytety konkursu, które w
takiej sytuacji przyznają pierwszeństwo:

a. osobom działającym lub myślącym o działaniu na wsi i w małych
miastach, a jeżeli w dużych miastach, to na poziomie osiedla lub
dzielnicy,

b. osobom działającym lub myślącym o działaniu w miejscowościach,
gdzie do tej pory nie było żadnych działań skierowanych do osób
LGBT+,

c. osobom działającym lub myślącym o działaniu na rzecz osób:
niebinarnych, transpłciowych, interpłciowych, queerowych, lub innej
grupy wewnątrz społeczności osób LGBT+ wymagającej
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szczególnego wsparcia, pomocy lub ochrony, np. młodych osób
LGBT+, osób LGBT+ w kryzysie zdrowia psychicznego, itd.,

d. osobom działającym lub myślącym o działaniu na rzecz tej części
społeczności osób nieheteronormatywnych, które doświadczają
dyskryminacji krzyżowej, np. osoby LGBT+ z niepełnosprawnościami,
nieheternormatywne kobiety mieszkające na wsi i w małych
miejscowościach, osoby LGBT+ z doświadczeniem migracji, itd.,

e. osobom działającym lub myślącym o działaniu na terenach, na
których doświadczają niechęci, wykluczania, braku wsparcia i
współpracy z inicjatywami na rzecz osób LGBT+.

Jakie są warunki udziału w programie?
19. Cykl wydarzeń edukacyjnych planujemy zorganizować w okresie od stycznia

do maja 2023.
20. Czas realizacji własnych działań sfinansowanych przez Fundusz dla

Odmiany planujemy na okres od maja do sierpnia 2023.
21. Podstawową formą sfinansowania własnego działania osób uczestniczących

będzie bezpośrednie ponoszenie całości ich kosztów przez Fundusz dla
Odmiany.

22. Przed realizacją własnego działania poprosimy o przedstawienie opisu
planowanego działania wraz z jego planowanym kosztorysem. Tego opisu
nie trzeba przygotowywać na etapie zgłoszeń do udziału w kursie. Pomysł
na działanie możecie stworzyć lub dopracować w trakcie udziału w kursie.

23. Maksymalna wysokość kosztów własnego działania osoby uczestniczącej w
kursie sfinansowanych przez FDO to 4 900,00 złotych. Możemy sfinansować
wszystkie uzgodnione wcześniej wydatki dotyczące realizacji waszego
działania, które zostaną poniesione w trakcie jego realizacji, zgodnie z
obowiązującym prawem.

24. Po zrealizowaniu Waszego działania poprosimy was o przedstawienie
prostego podsumowania.

25. Dokumentujcie swoje działania (materiały fotograficzne, wideo), żeby
można było zobaczyć waszą drogę do Odmiany.

26. Wymogi komunikacyjne dot. realizowania działań finansowanych przez
Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich
w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny będziemy
ustalać z każdą z grup osobno, patrząc na charakter działania i dbając o
bezpieczeństwo osób uczestniczących. Prosimy Was o udostępnienie
informacji o przyznaniu grantu na waszych profilach w mediach
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społecznościowych. Po wcześniejszym uzgodnieniu z wami, chcemy
zagwarantować sobie możliwość sfilmowania lub sfotografowania waszych
działań. Jeżeli jednak będzie to zagrażać waszemu bezpieczeństwu,
odstąpimy od tego.

Jak reagować w trudnych sytuacjach?
27. Jeżeli Wasz pomysł się zmieni lub będzie niemożliwy do realizacji, prosimy

was o informację o tym możliwie jak najszybciej.
28. Jeżeli realizacja pomysłu będzie wiązała się z jakąkolwiek trudnością lub

zagrożeniem dla was, dajcie nam znać. Zrobimy wszystko co w naszej mocy,
żeby was wesprzeć.

***
29. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w tym Regulaminie,

szczególnie w sytuacjach, gdy w trakcie konkursu pojawią się kwestie
wymagające doprecyzowania.
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