
Załącznik nr 2

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM

Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 -2027

1. Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami
umieszczonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach, następnie zapisać
w formacie pdf.

2. Formularz z pustymi polami nie będzie rozpatrywany.
3. W przypadku pól, które nie dotyczą danej organizacji kandydującej, należy wpisać

„nie dotyczy”.
4. * niepotrzebne skreślić.

1. DANE dot. PROGRAMU: KRAJOWY/REGIONALNY

ZGŁOSZENIE DOTYCZY
PROGRAMU
* Zaznaczyć „X” w innym przypadku
należy wpisać nie dotyczy

KRAJOWEGO REGIONALNEGO

Nie dotyczy x

2. NAZWA I OBSZAR PROGRAMU (zgodnie z podanymi w ogłoszenie o naborze – prosimy
wskazywać dokładne brzmienie)

NAZWA PROGRAMU, KTÓREGO
DOTYCZY ZGŁOSZENIE

Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021
-2027

OBSZAR TEMATYCZNY, KTÓREGO
DOTYCZY ZGŁOSZENIE

na rzecz niedyskryminacji

3. DANE ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ

Nazwa organizacji pozarządowej Kampania Przeciw Homofobii

Forma prawna Stowarzyszenie

Nazwa rejestru właściwego dla
organizacji pozarządowej (np. KRS
lub ARMIR lub inny rejestr)

KRS

Nr rejestru właściwego dla
organizacji pozarządowej (np. KRS) 0000111209

REGON 015182682

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH TAK/NIE*

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA TAK/NIE*

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TAK/NIE*
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Adres siedziby organizacji Al. Jerozolimskie 99/40, 02-001 Warszawa

Województwo, w którym
zarejestrowana jest organizacja Mazowieckie

Adres do korespondencji Al. Jerozolimskie 99/40, 02-001 Warszawa

Adres e-mail info@kph.org.pl

Nr telefonu +48 22 423 64 38

Osoba do kontaktu Justyna Nakielska

Rok założenia organizacji (dzień,
miesiąc, rok)

11.09.2001

Jeśli natomiast rok założenia jest tożsamy z datą rejestracji
w Krajowym Rejestrze Sądowym to datą będzie
06.06.2002

WOJEWÓDZKI zasięg działania
organizacji TAK/NIE*

W przypadku jeśli zgłoszenie
dotyczy organizacji składającej
formularz w regionalnym programie,
a siedziba znajduje się poza
obszarem tego województwa,
należy udowodnić prowadzenie
udokumentowanej regularnej
działalności na terenie objętym
interwencją programu (teren tego
województwa).

1) Badania społeczne, 2019
- Realizacja największego badania monitorującego

przestrzeganie zasady niedyskryminacji i poziomu
równego traktowania wobec osób LGBT+ w Polsce.
Badanie przeprowadzone na próbie 20.000 osób.
Zrealizowane przez Uniwersytet Warszawski,
Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Raport z
badania.

2) Wsparcie osób dyskryminowanych:
- Poradnictwo prawne: udzielane ofiarom

dyskryminacji homofobicznej, przemocy i
dyskryminacji. Wsparcie obejmuje m.in. porady
prawne, pomoc w przygotowaniu pism procesowych
etc. na terenie województwa podlaskiego.

- Wsparcie psychologiczne dla ofiar dyskryminacji ze
względu na orientację seksualną i tożsamość
płciową na terenie województwa podlaskiego

3) Regularne bieżące działania, m.in.:
- Prowadzenie interwencji i monitoringu z zakresu

niedyskryminacji i przestrzegania praw człowieka
osób LGBT+ w województwie podlaskim;

- Wsparcie instytucjonalne i współpraca z Tęczowym
Białystokiem i lokalnymi działaczami/ działaczkami
prawnoczłowieczymi w zakresie dotyczącym
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tematyki równości szans i niedyskryminacji na
terenie województwa podlaskiego, m.in. współpraca
przy kampanii Głosuję na Miłość w 2019 przy
wojewódzkim monitoringu wyborczym, czy też w
trakcie kryzysu humanitarnego po wybuchu wojny w
Ukrainie, 2022;

- regularny udział i wsparcie marszu równości w
Białymstoku;

- organizacja wydarzeń prorównościowych i
antydyskryminacyjnych, akcji walentynkowej “Miłość
łączy serca tak, jak chce” (2010), rozmowy o
równości i tolerancji w Białymstoku (w partnerstwie
z Komitetem Obrony Demokracji, 2018)

- kampanie społeczne, w tym: “Jestem gejem. Jestem
lesbijką. Poznaj nas!” (2008) i  “Rodzice, odważcie
się mówić” (2013);

- wystawa o tematyce prawnoczłowieczej “Berlin –
Yogyakarta” (2012)

- udział w postępowaniach sądowych
KRAJOWY zasięg działania
organizacji TAK/NIE*

Proszę wymienić min. 9
województwa, w których organizacja
prowadzi działania, albo ma
organizacje członkowskie
(UZASADNIĆ – np. podać przykłady
działań lub adresy oddziałów itp.)

Pole dotyczy ogólnopolskich
organizacji kandydujących do
programów regionalnych, w innym
wypadku wpisać „nie dotyczy”

Przykładowe województwa: podlaskie, wielkopolskie,
dolnośląskie, łódzkie, mazowieckie, podkarpackie,
lubelskie, małopolskie, śląskie, opolskie, lubuskie,
pomorskie, zachodniopomorskie, śląskie,
warmińsko-mazurskie

Kampania Przeciw Homofobii wspiera społeczność
osób LGBT+ w każdym województwie w Polsce i działa na
jej rzecz, aby zapobiegać dyskryminacji i zwiększać jej
poziom równouprawnienia. KPH działa również na rzecz
innych grup narażonych na dyskryminację i wykluczenie
społeczne.

Działania organizacji koncentrują się na działaniach
rzeczniczych, realizacji badań, monitorowaniu naruszeń,
realizacji wsparcia i działań interwencyjnych w związku z
naruszeniem praw człowieka, a także wsparcia osób
doświadczających dyskryminacji od 2001 roku.

Przykładowe działania na poziomie województw:
1) Badania społeczne, 2019

- Realizacja największego badania monitorującego
przestrzeganie zasady niedyskryminacji i poziomu
równego traktowania wobec osób LGBT+ w Polsce.
Badanie przeprowadzone na próbie 20.000 osób.
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Zrealizowane przez Uniwersytet Warszawski,
Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Raport z
badania.

2) Wsparcie osób dyskryminowanych:
- Poradnictwo prawne: udzielane ofiarom

dyskryminacji homofobicznej, przemocy i
dyskryminacji. Wsparcie obejmuje m.in. porady
prawne, pomoc w przygotowaniu pism procesowych
etc..

- Wsparcie psychologiczne dla ofiar dyskryminacji ze
względu na orientację seksualną i tożsamość
płciową.

3) Bieżące działania, m.in.:
- Prowadzenie monitoringu i interwencji z zakresu

niedyskryminacji i przestrzegania praw człowieka
osób LGBT+;

- Wsparcie instytucjonalne, m.in w ramach funduszu
Rainbow 4 Love i Funduszu Prezesa

- współpraca z regionalnymi organizacjami LGBT+ w
zakresie dotyczącym tematyki równości szans i
niedyskryminacji, m.in. współpraca przy kampanii
Głosuję na Miłość w 2019 przy wojewódzkim
monitoringu wyborczym czy też w trakcie kryzysu
humanitarnego po wybuchu wojny w Ukrainie, 2022;

- Udział w konsultacjach społecznych programów
regionalnych funduszy europejskich;

- coroczny udział i wsparcie lokalnych marszów
równości;

- udział/organizacja lokalnych wydarzeń o tematyce
prawnoczłowieczej i antydyskryminacyjnej

- udział w postępowaniach sądowych

POTENCJAŁ (w tym finansowy, osobowy, merytoryczny) ORAZ DOŚWIADCZENIE
ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ

Średni budżet roczny organizacji w
PLN za trzy ostatnie lata
sprawozdawcze (wartość = suma za
lata 2019 do 2021 podzielona na 3)

2021 = 2 486 143,23 zł
2020 = 3 189 049,58 zł
2019 = 2 216 205,74 zł

Średni budżet: 2.540.487,02 zł
Średnia liczba płatnych
współpracowników w ciągu roku za
ostatnie trzy lata (dotyczy łącznie
umów zlecenie oraz umów o pracę
w przeliczeniu na etaty)

10,6
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Średnia liczba wolontariuszy w
ciągu roku za ostatnie trzy lata 24,6

Proszę wymienić zasoby ludzkie
organizacji, które mają
doświadczenie w zakresie funduszy
unijnych *
Podajemy np. informacje nt:
- koordynacji projektów
finansowanych ze środków UE;
- pracę w zespole realizującym
projekty finansowane ze środków
UE;
- ocena projektów finansowanych ze
środków UE;
- praca w zespołach eksperckich w
ramach realizacji, monitoringu i
ewaluacji programów operacyjnych;
Podajemy konkretne dane np.
numery projektów, w jakich
programach, jakie funkcje pełniły
wskazane przez nas osoby.

* W przypadku braku proszę wpisać
„nie dotyczy”

Kluczowy zespół KPH to obecnie 9 osób, w tym osoby,
które zajmują się kwestiami zasady równości szans i
niedyskryminacji oraz posiadają doświadczenie w realizacji
projektów finansowanych ze środków UE.

Warto zauważyć, że specjalistki KPH, w szczególności
Mirosława Makuchowska i Justyna Nakielska aktywnie
biorą udział w pracach roboczych Sieci OFOP ds.
partnerstwa i funduszy europejskich, w tym brały udział w
pracach dot. ustawy “wdrożeniowej” oraz dot.
wypracowywania rekomendacji dot. projektów wytycznych,
w tym Wytycznych ds. równościowych oraz Wytycznych
dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027.
Jako ekspertki brały również udział w konsultacjach
społecznych dot. Umowy Partnerstwa 2001-2027 oraz
programów regionalnych funduszy europejskich.

Ekspertka równościowa i antydyskryminacyjna i
Współprzewodnicząca Zarządu, Anna Maria Szymkowiak,
była koordynatorką merytoryczną projektu Funduszu
Aktywni Obywatele - Program Krajowy, koordynatorką i
realizatorką dwóch dotacji w ramach OWES (ekonomizacja
podmiotów społecznych - utworzenie 3 miejsc pracy w
fundacji), uczestniczką pierwszego w Wielkopolsce
plebiscytu „Łączy nas WIELkopolskiE” organizowanego
przez UMWW oraz jedną z panelistek Panelu
dyskusyjnego IV „Jak można pomagać? Siła społecznej
misji” (w/w projekty realizowane ze środków unijnych)

2019
Equal Treatment in a Courtroom – access to justice of
LGBTI persons, 2019, Horizon 2020 - Research and
Innovation Framework Programme, REC-AG, KPH –
organizacja partnerska.
Vyacheslav Melnyk – nadzór wykonawczy,
Mirosława Makuchowska – nadzór merytoryczny.

2017
„MOVE! Through sensitivity to social acceptance:
Empowerment, ally engagement and shifting attitudes“,
2017, Horizon 2020 - Research and Innovation Framework
Programme, REC-AG, KPH – lider projektu.
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Joanna Skonieczna – koordynatorka projektu,
Vyacheslav Melnyk – nadzór wykonawczy,
Mirka Makuchowska – nadzór merytoryczny,
Cecylia Jakubczak – komunikacja zewnętrzna,
Jakub Lendzion – asystent ds. finansowych.

2016
Hate no More, Coming out of the shadow – LGBT victims'
rights enhancement, finansowane z programu „Wymiar
sprawiedliwości i organy ścigania w służbie ofiar
przestępstw z nienawiści” (JUST/2013/ FRC/AG/6163),
KPH – organizacja partnerska.
Mirosława Makuchowska – nadzór merytoryczny i
wsparcie koordynacyjne.

2015
Sport respects your rights, KPH organizacja partnerska,
Daphne III, 2013-2015.
Vyacheslav Melnyk – koordynator projektu

2011
Breaking the walls of silence 2011, Daphne,
lekcjarownosci.pl,
KPH – organizacja partnerska.
Jan Świerszcz – koordynacja,
Mirosława Makuchowska – wsparcie merytoryczne.

Equal-Jus, 2011, Program Fundamental Rights and
Citizenship,
KPH organizacja partenrska, www.equal-jus.eu
Greg Czarnecki – koordynator projektu.

2010
Social Watch 2010, Finansowane z środków Komisji
Europejskiej, KPH – lider projektu.
Anna Urbańczyk – koordynatorka projektu.

PROSZĘ DOKŁADNIE OPISAĆ:
Minimalnie 5-letnie doświadczenie
w reprezentowanym przez siebie
obszarze na poziomie krajowym*

1. Należy szczegółowo
UDOWODNIĆ doświadczenie za
okres ostatnich 5 lat W OBSZARZE

Nie dotyczy
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, w którym składany jest formularz,
przez podanie np.:
- nazwy projektów (czego dotyczyły,
jaki był ich obszar oddziaływania,
jaka była wartość finansowa
projektów);
- jakie inne działania merytoryczne
organizacja podejmowała w tym
obszarze;

2. Należy podać jaki orientacyjny
udział % (procentowy w
zaokrągleniu do dziesiątek) stanowi
działalność organizacji w
OBSZARZE, w którym składany jest
formularz pod względem:
- finansowym;
- merytorycznym;
- osobowym.

*dotyczy jedynie programów
krajowych, w innym przypadku
wpisać „nie dotyczy”

PROSZĘ DOKŁADNIE OPISAĆ:
Minimalnie 3-letnie doświadczenie
w reprezentowanym przez siebie
obszarze na poziomie regionalnym*

1. Należy szczegółowo
UDOWODNIĆ doświadczenie za
okres ostatnich 3 lat W OBSZARZE
, w którym składany jest formularz,
przez podanie np.:
- nazwy projektów (czego dotyczyły,
jaki był ich obszar oddziaływania,
wartość finansowa projektów);
- jakie inne działania merytoryczne
organizacja podejmowała w tym
obszarze;

2. Należy podać jaki orientacyjny
udział % (procentowy w
zaokrągleniu do dziesiątek) stanowi
działalność organizacji w

Wsparcie osób dyskryminowanych:
- Poradnictwo prawne: udzielane ofiarom

dyskryminacji homofobicznej, przemocy i
dyskryminacji. Wsparcie obejmuje m.in. porady
prawne, pomoc w przygotowaniu pism procesowych
etc..

- Wsparcie psychologiczne dla ofiar dyskryminacji ze
względu na orientację seksualną i tożsamość
płciową.

Wartość finansowa: 50.000 zł rocznie.

Badania społeczne, 2019

- Realizacja największego badania monitorującego
przestrzeganie zasady niedyskryminacji i poziomu
równego traktowania wobec osób LGBT+ w Polsce.
Badanie przeprowadzone na próbie 20.000 osób.
Zrealizowane przez Uniwersytet Warszawski,
Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Raport z
badania.
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OBSZARZE, w którym składany jest
formularz pod względem:
- finansowym;
- merytorycznym;
- osobowym.

*dotyczy jedynie programów
regionalnych, w innym przypadku
wpisać „nie dotyczy”

Wartość finansowa: 120.000 zł

Inne bieżące działania merytoryczne:
- Prowadzenie interwencji i monitoringu z zakresu

niedyskryminacji i przestrzegania praw człowieka
osób LGBT+ w województwie podlaskim;

- Wsparcie instytucjonalne i współpraca z Tęczowym
Białystokiem i lokalnymi działaczami/ działaczkami
prawnoczłowieczymi w zakresie dotyczącym
tematyki równości szans i niedyskryminacji na
terenie województwa podlaskiego, m.in. współpraca
przy kampanii Głosuję na Miłość w 2019 przy
wojewódzkim monitoringu wyborczym, czy też w
trakcie kryzysu humanitarnego po wybuchu wojny w
Ukrainie, 2022;

- regularny udział i wsparcie marszu równości w
Białymstoku;

- organizacja wydarzeń prorównościowych i
antydyskryminacyjnych, akcji walentynkowej “Miłość
łączy serca tak, jak chce” (2010), rozmowy o
równości i tolerancji w Białymstoku (w partnerstwie
z Komitetem Obrony Demokracji, 2018)

- kampanie społeczne, w tym: “Jestem gejem. Jestem
lesbijką. Poznaj nas!” (2008) i  “Rodzice, odważcie
się mówić” (2013);

- wystawa o tematyce prawnoczłowieczej “Berlin –
Yogyakarta” (2012)

- udział w postępowaniach sądowych

Misją i głównym celem organizacji jest zapobieganie
dyskryminacji i wspieranie zasady równych szans, tak więc
100% działalności KPH jest w obszarze dotyczącym
zasady niedyskryminacji.

REPREZENTATYWNOŚĆ PODMIOTU DLA DANEGO OBSZARU

Realizowane sfery działalności
pożytku publicznego

Proszę wymienić realizowane przez
organizację w okresie ostatnich 3 lat
oraz w czasie rzeczywistym oraz
podając je w kolejności od
najważniejszych (należy posłużyć
się obszarami z art. 4 z ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o

1. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka
oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji;

2. Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

3. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
4. Udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
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wolontariacie) podając nie więcej
niż 10 stref pożytku.

*pole obowiązkowe do wypełnienia

Proszę wykazać, że organizacja jest
podmiotem reprezentatywnym dla
podmiotów działających w
obszarze, w którym kandyduje
organizacja

Proszę:
1. zaprezentować zapisy w

statucie;
2. opisać najważniejszą

działalność (kluczowe dla
odbiorcy w tym obszarze);

3. w czyim imieniu wypowiada
się organizacja kandydująca i
dlaczego (kogo
reprezentować będziemy w
KM)?

4. udział w ciałach dialogu
społecznego (w jakich
ciałach, na czym polega
udział)

*pole obowiązkowe do wypełnienia

Ad.1.
Statut Kampanii Przeciw Homofobii

Art. 11 Stowarzyszenie działa na rzecz osób
dyskryminowanych i zagrożonych dyskryminacją, w
szczególności ze względu na orientację seksualną i
tożsamość płciową, oraz ich rodzin i bliskich, i realizuje
następujące cele:
a) zmiana przepisów dyskryminujących ze względu na
orientację seksualną i tożsamość płciową w polskim
systemie prawnym,
b) upowszechnienie postawy akceptacji społecznej wobec
osób, bez względu na ich orientację seksualną i tożsamość
płciową, i ich rodzin i bliskich,
c) wprowadzenie do polskiego porządku prawnego
przepisów instytucjonalizujących związki par osób
niezależnie od ich płci,
d) zwiększenie dostępu do usług sektora ochrony zdrowia
wolnych od dyskryminacji, w szczególności ze względu na
orientację seksualną, tożsamość płciową i ekspresję
płciową oraz cechy płciowe, oraz poprawa jakości tych
usług,
e) ochrona i promocja zdrowia, w szczególności
profilaktyka uzależnień, propagowanie wiedzy o
bezpieczniejszym seksie i o infekcjach przenoszonych
drogą płciową, HIV, oraz AIDS,
f) podniesienie poziomu bezpieczeństwa i wolności od
dyskryminacji, w szczególności ze względu na orientację
seksualną, tożsamość płciową i ekspresję płciową, w
placówkach edukacyjnych, oświatowych, szkolnictwie
wyższym oraz sporcie,
g) poprawa jakości edukacji i dostępu do rzetelnej wiedzy
o różnorodności orientacji seksualnych, tożsamości
płciowych, ekspresji płciowych oraz cech płciowych w
placówkach edukacyjnych, oświatowych i szkolnictwie
wyższym,
h) oddziaływanie wychowawcze na nieletnich lub
wspomaganie procesu ich resocjalizacji,
i) wprowadzenie do polskiego porządku prawnego
przepisów penalizujących przestępstwa i przemoc
motywowane nienawiścią ze względu na orientację
seksualną i tożsamość płciową, oraz poprawa jakości ich
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ścigania,
j) zwiększenie dostępu osób poszkodowanych
przestępstwami motywowanymi nienawiścią oraz
dyskryminacją ze względu orientację seksualną i
tożsamość płciową do specjalistycznej pomocy i wsparcia,
oraz poprawa ich jakości,
k) rozwinięcie ruchu sojuszników i sojuszniczek, w tym
rodziców, rodzin i bliskich,
l) rozwój instytucjonalny organizacji i zwiększenie
efektywności jej działań,
m) działania na rzecz pomocy
społecznej i wspierania rodziców, rodzin, rodzicielstwa,
młodzieży i seniorów,
n) prowadzenie nieodpłatnego
poradnictwa psychologicznego, prawnego,
seksuologicznego oraz obywatelskiego,
o) upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka, prawach
seksualnych, zdrowotnych i reprodukcyjnych oraz o
prawach człowieka,
p) działania na rzecz swobód obywatelskich, demokracji,
integracji europejskiej i współpracy między
społeczeństwami, wzmocnienie postaw
obywatelskich i patriotycznych,
q) promocja i organizacja wolontariatu,
r) działanie na rzecz innych organizacji pozarządowych w
Polsce i poza jej granicami,
s) działania wspierające demokrację, prawa obywatelskie i
rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Ad.2.
1. Upowszechniania i ochrony wolności i praw

człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji;

2. Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

3. Działalności na rzecz równych praw kobiet i
mężczyzn;

4. Udzielania nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego.

Ad.3.
Kampania Przeciw Homofobii reprezentuje społeczność
osób LGBT+ w Polsce i działa na jej rzecz aby zapobiegać
dyskryminacji i zwiększać jej poziom równouprawnienia.
KPH działa również na rzecz innych grup narażonych na
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dyskryminację i wykluczenie społeczne.

Ad.4. Poprzez zaangażowanie w sieciach i koalicjach, w
tym w ramach Ogólnopolskiej Federacji Organizacji
Pozarządowych KPH bierze pośrednio udział w pracach
różnych gremiach i ciałach dialogu.

Ponadto, Wiceprzewodnicząca Zarządu KPH, Anna Maria
Szymkowiak, była Wiceprzewodniczącą Poznańskiej Rady
Pożytku Publicznego kadencji VI i VII (obecna 2022-2025)
oraz Przewodniczącą Komisji Dialogu Obywatelskiego przy
Pełnomocniczce Prezydenta Pozania ds Polityki
Równościowej w latach 2019-2021 oraz jest obecnie
Członkinią Zespołu Sterującego Urzędu Miasta Poznania
ds wsparcia osób z doświadczeniem uchodźczym z
Ukrainy.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO FEDERACJI, SIECI, POROZUMIEŃ ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH

Proszę wymienić WSZYSTKIE
podmioty prawne, w których
organizacja jest zrzeszona na
prawach członka (federacje,
konfederacje, związki,
stowarzyszenia osób prawnych)

*jeśli organizacja kandydująca nie
jest członkiem żadnego podmiotu
wpisać „nie dotyczy

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
ILGA Europe,
IGLYO,
European Network of Parents (ENP)

Proszę dokładnie opisać:

- Sieci organizacji, porozumienia, z
którymi organizacja kandydująca
aktualnie współpracuje, i/albo

- Sieci organizacji, porozumienia, z
którymi organizacja kandydująca
ma doświadczenie we współpracy w
przeszłości

*pole obowiązkowe do wypełnienia

Koalicja Równych Szans:
Koalicja organizacji pozarządowych założona celem
uwspólnienia działań i wypracowania wspólnych stanowisk
względem działań władzy publicznej w odniesieniu do
kwestii antydyskryminacyjnych.

Koalicja na rzecz Związków Partnerskich i Równości
Małżeńskiej:
Powstała w listopadzie 2015 roku. Tworzy ją pięć par
gejów i lesbijek oraz wspomagające je organizacje
pozarządowe i kancelarie prawne. Celem Koalicji jest
doprowadzenie do wydania przez Europejski Trybunał
Praw Człowieka historycznego wyroku, który zobowiąże
Polskę do przyjęcia przepisów umożliwiających parom
osób tej samej płci zawieranie związków partnerskich lub
małżeństw.
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Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej:
Koalicja zrzesza 60 organizacji pozarządowych i inicjatyw
nieformalnych działających na rzecz edukacji
antydyskryminacyjnej. Głównym celem jej działania jest
wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej do systemu
edukacji szkolnej (formalnej).

Rada Konsultacyjna Ogólnopolskiego Strajku Kobiet:
Celem Rady było przekucie postulatów ruchu społecznego
w konkretne rozwiązania prawne w 14 obszarach
wymagających reform, KPH zaangażowane jest w obszar
walki o prawa osób LGBT+.

Komitet Doradczy Parady Równości w Warszawie:
Komitet wspiera główny cel Parady Równości tj.
wzmocnienie społeczności LGBT+ w Polsce poprzez
zorganizowanie największego marszu równości w Polsce,
a także zamanifestowanie postulowanych reform prawnych
w obszarze praw człowieka osób LGBT+

UDZIAŁ W PROGRAMOWANIU, KONSULTACJACH I PRACACH KOMITETÓW
MONITORUJĄCYCH

Proszę opisać udział w
programowaniu programów na lata
2021-2027, do którego komitetu
monitorującego kandydują (udział w
programowaniu, pracach grupy
roboczej, wysłuchanych
publicznych, udział w konsultacjach
społecznych,)

Należy dokładnie opisać udział
organizacji lub jej formalnych
reprezentantów (odpowiadając na
każde pytanie):

Czy był to udział aktywny czy
bierny?

Jeśli brano udział w spotkaniach
proszę podać miejsce i datę
spotkania (dotyczy etapu 1 i 2)?

Na czym polegał udział w
poszczególnych etapach?

Etap programowania (praca grupy roboczej):

Nie dotyczy

Etap konsultacji:

a) Udział formalny w konsultacjach publicznych, uwagi
zgłaszane w formie pisemnej w Regionalnych
Programach, w szczególności w województwach:
Podlaskim, Lubelskim, Pomorskim, Mazowieckim,
Wielkopolskim, Opolskim, Świętokrzyskim,
Warmińsko-Mazurskim, Lubuskim, Kujawsko-Pomorskim,
Dolnośląskim;

b) Udział formalny w konsultacjach publicznych, uwagi
zgłaszane w formie uwag pisemnych do Wytycznych w
zakresie realizacji zasady równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata
2021-2027;
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Czy był to udział formalny?

Czy zostały zgłoszone uwagi do
programu?

*jeśli organizacja kandydująca nie
brała udziału w programowaniu,
wpisać „nie dotyczy”

c) Udział formalny w konsultacjach publicznych, uwagi
zgłaszane w formie uwag pisemnych do Umowy
Partnerstwa.

d) Udział formalny w konsultacjach publicznych, uwagi
zgłaszane w w formie uwag pisemnych do “Projektu
wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w
regionalnych programach na lata 2021–2027”

Wysłuchania publiczne lub konferencje lub organizowanie
spotkań wewnątrzbranżowych:

Aktywny udział w konferencjach i spotkaniach Sieci OFOP
ds. partnerstwa i funduszy europejskich organizowanych
od 2020 r., w tym Stałej Konferencji ds. Europejskich
(styczeń 2022), Konferencji nt. wyzwań w związku z
aspektami praworządności i respektowania praw
podstawowych w lipcu 2022 r.

KPH była partnerską organizacją podczas realizacji
spotkań informacyjnych i webinariów dla NGOs dot. zasad
horyzontalnych w ramach perspektywy 2021-2027, które
odbywały się w maju i w czerwcu 2022 r. w tym specjalistki
KPH, tj. Justyna Nakielska oraz Mirosława Makuchowska,
realizowały spotkanie respektowania zasady
niedyskryminacji, link:
https://www.youtube.com/watch?v=ePPWyEvikFo

Udział w spotkaniu podsumowującym konsultacje projektu
Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla
Mazowsza 2021-2027, 3 grudnia 2021 r. o godz. 12:00

Ponadto specjalistki KPH aktywnie brały udział w pracach
roboczych Sieci OFOP ds. partnerstwa i funduszy
europejskich, w tym brały udział w pracach dot. ustawy
“wdrożeniowej” oraz dot. wypracowywania rekomendacji
dot. projektów wytycznych, w tym Wytycznych ds.
równościowych i oraz Wytycznych dotyczących komitetów
monitorujących na lata 2021-2027.

Czy reprezentantka/reprezentant
organizacji brała/brał udział w
pracach Komitetu Monitorującego
perspektywy 2009-2013 oraz
2014-2020

TAK/NIE*
*niepotrzebne skreślić

Jeśli TAK:
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Nazwa Komitetu monitorującego oraz w jakiej
perspektywie:

……Nie dotyczy…………………………………………..

Funkcja w komitecie monitorującym:

……Nie dotyczy………………………………..

4. Informacja o najważniejszych, zdaniem Kandydata na członka KM, zagadnieniach
związanych z udziałem w pracach KM.

Rozdział 7. Zadania KM 1) KM, zgodnie z art. 40 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, analizuje:
a) postępy w realizacji programu oraz w osiąganiu jego celów pośrednich i końcowych;
b) wszystkie kwestie wpływające na wykonanie programu oraz środki podjęte w celu
zaradzenia tym kwestiom;
c) wkład programu w sprostanie wyzwaniom określonym w zaleceniach dla Rzeczypospolitej
Polskiej; d) elementy oceny ex ante wymienione w art. 58 ust. 3 rozporządzenia ogólnego oraz
dokument strategiczny, o którym mowa w art. 59 ust. 1 rozporządzenia ogólnego;
e) postęp dokonany w przeprowadzaniu ewaluacji, syntez, ich wyników i wszelkich działaniach
następczych podjętych na ich podstawie;
f) realizację działań w zakresie komunikacji i widoczności;
g) w stosownych przypadkach
postępy w realizacji projektów o znaczeniu strategicznym;
h) spełnienie warunków podstawowych i ich stosowanie przez cały okres programowania;
i) w stosownych przypadkach postępy w budowaniu zdolności administracyjnej instytucji
publicznych, partnerów i beneficjentów;
j) w stosownych przypadkach wkład programu w realizację Programu InvestEU zgodnie z
art.14 rozporządzenia ogólnego lub na rzecz zasobów przesuniętych zgodnie z art. 26
rozporządzenia ogólnego.

5. Proszę podać jakie działania podejmie organizacja aby realizować zasadę partnerstwa
względem zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego? Proszę opisać sposoby
kontaktu z organizacjami pozarządowymi podczas pełnienia kadencji w KM.

Dotychczasowy udział KPH w konsultacjach społecznych programów regionalnych, wytycznych
oraz Umowy Partnerstwa odbywał się z poszanowaniem zasady partnerstwa oraz dialogu z
reprezentantami społeczeństwa obywatelskiego, poprzez:

a) Uczestnictwo w regularnych spotkaniach OFOP na temat programów polityki spójności i
udziału społeczeństwa obywatelskiego. Udział w spotkaniach zapewniał bieżącą
wymianę informacji oraz konsultowanie merytorycznych zagadnień konsultowanych
dokumentów.
b) Organizowanie ad hoc spotkań konsultacyjnych (min. Spotkanie z Towarzystwem
Edukacji Antydyskryminacyjnym) z udziałem ekspertów i organizacji specjalizujących się
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danym zagadnieniem np. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji w polityce
spójności.
c) Udział w konferencjach i seminariach tematycznych organizowanych przez OFOP na
temat monitoringu i udziału w konsultacjach społecznych dotyczących programów polityki
spójności.
d) Organizacja i udział w spotkaniu z reprezentantami Agencji Praw Podstawowych oraz
polskich organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką niedyskryminacji i
prawami podstawowymi, w celu poznania najlepszych praktyk we wdrażaniu zapisów
Karty Praw Podstawowych w trakcie realizacji programów.

KPH podczas pełnienia kadencji w KM będzie kontaktował się z organizacjami pozarządowymi
telefonicznie, wykorzystując narzędzia online (mail, wideospotkania etc.), listownie - tak często,
jak to będzie potrzebne/ koniecznie.

6. OŚWIADCZENIA ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ

1) Oświadczenie kandydata na reprezentanta zorganizowanego społeczeństwa
obywatelskiego w komitecie monitorującym

Oświadczam/oświadczamy, że organizacja Kampania Przeciw Homofobii, KRS:
0000111209 (nazwa organizacji; KRS) spełnia wymagania, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2
Załącznika nr 1 do uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14
października 2022 r. W sprawie ordynacji wyborczej, określającej zasady wyboru.

2) Oświadczenie kandydata dotyczące reprezentanta zorganizowanego społeczeństwa
obywatelskiego w komitecie monitorującym

Oświadczam, że osoba/osoby, które zostaną wskazane jako przedstawiciele organizacji
Kampania Przeciw Homofobii, KRS: 0000111209 (nazwa organizacji; KRS) będą spełniać
wymagania, o których mowa w § 5 ust. 2 Załącznika nr 1 do uchwały nr 83 Rady
Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ordynacji
wyborczej, określającej zasady wyboru. O każdej zmianie statusu przedstawiciela
organizacji pozarządowej określonej § 5 ust. 2 zostanie poinformowany Przewodniczący
właściwego KM oraz RDPP lub właściwa WRDPP.

3) Oświadczenie odpowiedzialności karnej

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej
z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego – „kto składając zeznania mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy
do lat 8” oświadczam, że jestem świadoma/y o odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.

7. Osoby uprawnione do reprezentacji organizacji pozarządowej, związku lub
porozumienia organizacji pozarządowych lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), zgłaszającego kandydata.
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Imię i nazwisko Funkcja
Urszula Jakubowska Współprzewodnicząca Zarządu
Dorota Stobiecka Członkini Zarządu

8. Formularz zgodnie z § 13 ust. 6 Załącznika nr 1 do uchwały nr 83 Rady Działalności
Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ordynacji wyborczej,
określającej zasady wyboru. MUSI BYĆ podpisany przez reprezentanta/ów organizacji
za pomocą:

● podpisu kwalifikowanego lub
● profilu zaufanego lub
● podpisu osobistego,

które przesyła się w formie dostępnej, w formacie „pdf”, drogą elektroniczną
do właściwej komisji wyborczej na podany w ogłoszeniu o naborze adresie poczty
elektronicznej.

Klauzula informacyjna

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO)

Informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez
Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1,
15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl,
https://bip.wrotapodlasia.pl/) w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Roberta Kursy, z którym możecie
Pani/Pan kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@wrotapodlasia.pl.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wymóg prawny ciążący na Administratorze wynikający z
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przeprowadzeniem wyłonieniem organizacji pozarządowych do składu
Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 20221-2027.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być inne organy administracji publicznej, jeśli będą do
tego zobowiązane przepisami prawa. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez
podmioty serwisujące systemy informatyczne, z których korzysta Administrator, operatorowi pocztowemu
lub kurierowi.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji
międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z
realizacją celu przetwarzania a następnie archiwizowane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej,
tj. przez okres 5 lat.
7. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym Administratora. Przysługuje
Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania danych
osobowych z prawem do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania.
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Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości
udziału w naborze do składu komitetu monitorującego, o których mowa powyżej.
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