Projekt „Trailblazers: Local LGBT+ Activists and Allies” jest częścią programu Civic Europe,
inkubatora lokalnie zakorzenionych inicjatyw obywatelskich, organizacji i osób w Europie
Środkowej, Wschodniej i Południowej, realizowany przez MitOst i Sofia Platform,
finansowany przez Stiftung Mercator.

Zasady uczestnictwa w cyklu edukacyjno-rozwojowym (3 konkurs)
Funduszu dla Odmiany:
Aktualizacja: 15-05-2021.

Kogo zapraszamy do programu?
1. Program adresowany jest do osób myślących o działaniu na rzecz osób LGBT+ w lokalnych
społecznościach, a także planujących lub realizujących takie działania.
2. Program przeznaczony jest przede wszystkim dla osób z województw: podkarpackiego, lubelskiego,
świętokrzyskiego i małopolskiego. Zgłoszenia mogą także przesłać osoby z innych województw. Ich
zgłoszenia będą rozpatrywane w przypadku dostępności miejsc w programie po zakwalifikowaniu do
niego osób z wymienionych czterech województw.
3. Do przesyłania zgłoszeń zapraszamy osoby działające indywidualnie lub w ramach organizacji / grup
nieformalnych / kolektywów.
4. Z tej samej organizacji / grupy nieformalnej / kolektywu mogą zgłosić się maksymalnie dwie osoby.
5. 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?
6. Program realizowany jest w ramach projektu Funduszu dla Odmiany „Trailblazers: Local LGBT+
Activists and Allies” finansowanego z programu Civic Europe. Civic Europe to inkubator lokalnie
zakorzenionych inicjatyw obywatelskich, organizacji i osób w Europie Środkowej, Wschodniej
i Południowej, realizowany przez MitOst i Sofia Platform, finansowany przez Stiftung Mercator.
7. Program składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to cykl różnorodnych form edukacyjnych online
(warsztatów, szkoleń, webinarów, spotkań) oraz indywidualny tutoring. Drugim etapem jest realizacja
własnej inicjatywy na rzecz społeczności LGBT+ z wykorzystaniem przyznanego w ramach programu
grantu.
8. Na pierwszy etap składają się następujące wydarzenia on-line (UWAGA! Tytuły mają charakter
roboczy, zaś w nawiasach podane są planowane daty):

a. Kickoff zoom - spotkanie startowe (27-05-2021)
b. Podstawowe pojęcia dotyczące osób LGBT+ (01-06-2021)
c. Budowanie / organizowanie społeczności (12/13-06-2021)
d. LGBT-fobia i dobre sojusznictwo (16-06-2021)
e. Prewencja wypalenia aktywistycznego i wspólnotowa troska (26-06-2021)
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f. Jak zrobić zmianę w swojej społeczności (16/17-07-2021)
g. Jak zorganizować bezpiecznie spotkanie o tematyce LGBT+ (lipiec 2021)
h. Rzecznictwo w lokalnych społecznościach (11-08-2021)
i. Jak się komunikować, by zdobywać sojuszników i sojuszniczki (20/21-08-2021)
j. Wspólna rozmowa o pomysłach na działania (04-09-2021)
9. Wskazane terminy mogą ulec zmianie, w szczególności ze względu na losowe sytuacje osób
prowadzących. W takim wypadku wspólnie poszukamy nowego terminu najbardziej optymalnego dla
osób uczestniczących.
10. Wydarzenia edukacyjne będą zróżnicowane pod względem czasu ich trwania. Jedne będą
kilkugodzinnymi jednorazowymi spotkaniami, inne, dłuższe, mogą być podzielone na kilka części.
Maksymalny czas spotkania organizowanego w dzień roboczy nie przekroczy 3 godzin, a w dzień
wolny - 4 godzin, łącznie z przerwami.
11. W ramach programu każda osoba (lub grupa / organizacja / kolektyw - w przypadku zgłoszenia
2 osób) otrzyma również możliwość skorzystania z 16 godzin indywidualnego tutoringu, w ramach
którego będzie można np. dopracować pomysł na swoje działanie i jego realizację, zdobyć wiedzę lub
rozwinąć jakąś przydatną umiejętność. Tutor / tutorka może również uczestniczyć w wydarzeniu
zorganizowanym w ramach własnego działania osób uczestniczących w roli wspierającej.
12. Przyjęcie do programu oznacza również przyznanie grantu w maksymalnej wysokości do 4 900,00 zł,
na własne działanie realizowane po cyklu edukacyjno-rozwojowym.
13. Przyjęcie do programu oznacza gwarancję otrzymania grantu, jednak w sytuacji dużej liczby
nieobecności na wydarzeniach edukacyjnych, która w opinii zespołu funduszu będzie stanowiła
przeszkodę w odpowiedniej realizacji własnej inicjatywy, Zarząd Funduszu zastrzega sobie
możliwość odmówienia przekazania grantu.
14. Przystąpienie do programu oznacza deklarację udziału w wydarzeniach edukacyjnych, przyjęcia
grantu oraz zorganizowania własnego działania.
Jakie własne działania można realizować w ramach programu?
15. 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+.
16. Za działania na rzecz osób LGBT+ nie uznajemy jakiejkolwiek formy działań mających na celu
zmianę orientacji seksualnej lub kwestionowanie takich pojęć jak orientacja seksualna
(psychoseksualna), tożsamość płciowa, transpłciowość, niebinarność, itp.
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Jak się zgłosić do programu?
17. Formularz zgłoszeniowy składasz online poprzez stronę https://dlaodmiany.org.pl/mam-pomysl/
w terminie od 29 kwietnia do 15 maja 2021 r. (do godz. 23.59).
18. Twoje zgłoszenie będzie oceniane przez osoby wchodzące w skład zespołu Funduszu dla Odmiany
i Grupy Doradczej. Osoby oceniające wspólnie, w oparciu o priorytety i wartości Funduszu, podejmą
decyzję, kogo zaprosić do udziału w programie.
19. Jeśli zgłaszasz się do programu wspólnie z inną osobą z Twojej grupy / organizacji możecie wspólnie
przygotować odpowiedzi na pytania dotyczące Waszej społeczności i wkleić te same odpowiedzi do
Waszych formularzy.
Jakie są warunki udziału w programie?
20. Ze względu na sytuację pandemii, podstawową formą udziału w wydarzeniach edukacyjnych jest
forma zdalna (online).
21. Cykl wydarzeń edukacyjnych planujemy zorganizować w okresie od maja do sierpnia / września 2021.
22. Czas realizacji własnych działań z wykorzystaniem grantu planujemy na wrzesień i październik 2021.
23. Podstawową formą przekazania grantu będzie umowa darowizny z poleceniem dla osoby
indywidualnej. W przypadku osób należących do organizacji pozarządowej możliwe będzie również
podpisanie umowy grantowej przez osoby upoważnione do reprezentowania waszej organizacji
zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym lub inną właściwą ewidencją.
24. Maksymalna wysokość grantu to 4 900,00 złotych. Możecie sfinansować wszystkie wydatki dotyczące
realizacji waszego działania, które zostaną poniesione w trakcie jego realizacji, zgodnie
z obowiązującym prawem.
25. Nie oczekujemy od was żadnych dokumentów finansowych ani szczegółowego rozliczenia.
26. Poprosimy was o przedstawienie prostego zestawienia wydatków wraz z kwotami.
27. Dokumentujcie także swoje działania (materiały fotograficzne, video), żeby można było zobaczyć
waszą drogę do Odmiany.
28. Na poziomie umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu z wami, chcemy zagwarantować sobie
możliwość sfilmowania lub sfotografowania waszych działań. Jeżeli jednak będzie to zagrażać
waszemu bezpieczeństwu, odstąpimy od tego.
29. Po zakończeniu realizacji waszego projektu, zespół Funduszu poprosi was o krótkie podsumowanie
waszych działań.
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Jak reagować w trudnych sytuacjach?
30. Jeżeli Wasz pomysł się zmieni lub będzie niemożliwy do realizacji, prosimy was o kontakt.
31. W przypadku zaniechania działań koniecznie będzie zwrócenie grantu.
32. 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.
***
33. 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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