Regulamin udziału w inicjatywie „Dobre sąsiedztwo-dobro wspólne”
w ramach Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”

I. Założenia i cel Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”
1. Program „Lokalne Partnerstwa PAFW” (dalej: Program) jest przedsięwzięciem Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności (dalej: PAFW) realizowanym przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce (dalej ARFP).
2. Program adresowany jest do lokalnych społeczności, które wykazują najwyższą aktywność w
realizacji różnych programów PAFW, a jego celem jest umacnianie współpracy pomiędzy
organizacjami, instytucjami oraz osobami w nie zaangażowanymi na obszarze do kilku gmin.
Cel ten osiągany jest poprzez realizację wspólnych projektów przez partnerstwa zawiązywane
w Programie. Partnerska współpraca ma się przyczynić do dalszego umacniania kapitału
społecznego w środowisku lokalnym objętym Programem poprzez synergię doświadczeń i
rezultatów różnych przedsięwzięć PAFW.
3. Partnerstwa mają także możliwość poznania autorskiej metody animacji społeczności
lokalnych na rzecz dobra wspólnego i wdrażania jej w ramach realizowanych projektów.

II. Założenia i cel inicjatywy „Dobre sąsiedztwo-dobro wspólne”
1. Inicjatywa jest jednym z elementów Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”, w ramach
którego wspierane są działania służące nawiązywaniu i rozwijaniu współpracy pomiędzy
uczestnikami różnych programów Fundacji z jednej gminy do maksymalnie kilku
sąsiadujących ze sobą gmin. Wzajemne poznanie się, wymiana wiedzy i doświadczeń w
ramach takiego sieciowania mają służyć doskonaleniu działań każdego z uczestników i
inicjowaniu nowych, wspólnych przedsięwzięć.
2. W ramach inicjatywy przewidziane jest wsparcie Animatora Dobra Wspólnego. Animatorzy
Dobra Wspólnego to alumni programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”. Są wśród nich
doświadczeni trenerzy, doradcy i moderatorzy.
3. Dla zainteresowanych grup beneficjentów PAFW przewidziane są środki na organizację
lokalnych spotkań sieciujących, których program obejmie:
- prezentację przez Animatorów Dobra Wspólnego opracowanej i stosowanej w Programie
metody animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego, w tym narzędzi do
prowadzenia diagnozy lokalnej

- zapoznanie uczestników z pełną ofertą programową PAFW,
- dyskusje i warsztaty związane z tematyką dobra wspólnego, a także
- networking pomiędzy beneficjentami PAFW.
Spotkania mogą odbyć się w formie stacjonarnej lub zdalnej.
4. Grupy beneficjentów PAFW, które wezmą udział w inicjatywie „Dobre sąsiedztwo-dobro
wspólne”, zachęcane będą do utworzenia grupy inicjatywnej i aplikowania do kolejnej edycji
Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”.

III. Adresaci
1. Inicjatywa jest adresowana do beneficjentów z tych gmin, gdzie nie był jeszcze realizowany
Program „Lokalne Partnerstwa PAFW”.
2. Do udziału w inicjatywie zaproszeni są beneficjenci programów PAFW, którzy brali w nich
udział w ciągu ostatnich 5 lat.
3. Zgłosić mogą się grupy, składające się z minimum 3 beneficjentów 3 różnych programów
PAFW z obszaru gminy lub maks. kilku sąsiadujących gmin, które zadeklarują organizację
lokalnego spotkania sieciującego. Na spotkanie sieciujące jego organizatorzy powinni
zaprosić wszystkich beneficjentów PAFW z danego terenu (gminy/gmin). Można ich znaleźć
korzystając z aplikacji „Mapa programów PAFW”: http://pafw.pl/mapa-programow/

IV. Przebieg
1. Wnioski są przyjmowane od 28 kwietnia 2021 w trybie ciągłym do wyczerpania puli w
wysokości 7000 zł.
2. Spotkania powinny być zrealizowane do 31 października 2021.
3. Aby wziąć udział w inicjatywie i otrzymać grant na realizację spotkania sieciującego należy
wypełnić formularz, który jest załącznikiem do regulaminu.
4. We wniosku należy wskazać grupę co najmniej 3 beneficjentów 3 różnych programów PAFW,
która będzie organizatorem takiego spotkania oraz podać orientacyjną liczbę innych
beneficjentów PAFW, którzy wezmą udział w spotkaniu.
5. Spotkanie sieciujące może mieć formę jednego spotkania lub cyklu spotkań. Może się odbyć
w formie online, hybrydowej, lub na żywo, jeśli będzie to zgodne z aktualnie obowiązującymi
wytycznymi.
6. Organizację każdego spotkania wspierać będzie jeden z Animatorów Dobra Wspólnego,
których lista znajduje się na stronie http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/pracownia-dobrawspolnego/spolecznosc-animatorow/ . Organizatorzy spotkania nie ponoszą kosztów
wsparcia ze strony Animatora.
7. W ramach inicjatywy można otrzymać środki w maksymalnej wysokości 1500 zł m.in. na
następujące rodzaje kosztów: wynajem sali, sprzętu, opłacenie narzędzi online,
wynagrodzenie trenera/eksperta, poczęstunek. Środki te będą przekazane liderowi grupy
organizującej spotkanie, który powinien być wskazany we wniosku.
8. W ramach inicjatywy „Dobre sąsiedztwo-dobro wspólne” planowane jest dofinansowanie 5-6
spotkań.

9. Wypełnione wnioski należy nadsyłać w wersji elektronicznej na adres
e.dmochowska@filantropia.org.pl.
10. ARFP przekaże formalnie poprawny wniosek najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych do oceny
Komisji. Czas na decyzję Komisji to maksymalnie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku do
oceny.
11. Komisja podejmie decyzję odnośnie przyznania środków na realizację propozycji zawartych
we wnioskach na podstawie następujących kryteriów:
a) Zaplanowanie spotkania w sposób, który pozwoli zbudować relacje i wymienić się
doświadczeniami;
b) Planowani uczestnicy spotkania i ich liczba;
c) Pomysł na networking uczestników;
d) Potencjał dalszego wdrażania metody animacji i budowania partnerstwa w danej
społeczności/możliwość pojawienia się tego potencjału po spotkaniu;
e) Innowacyjność formuły spotkania.

V. Dodatkowe informacje
1. Złożenie wniosku jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. ARFP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Informacje o zmianach będą
podawane tą samą drogą, którą został on ogłoszony.
3. Dodatkowych informacji udziela zespół Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” z ramienia
Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce:
Emilia Dmochowska – e.dmochowska@filantropia.org.pl, Tel. 22 622 01 22, wew.16
Stanisław Głąbski – s.glabski@filantropia.org.pl, Tel. 22 622 01 22, wew.24.

Załączniki:
1. Formularz wniosku
2. Klauzula RODO

