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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 

 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 

Promowanie włączenia społecznego 

 
3. DANE ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ  

 

Nazwa organizacji pozarządowej Fundacja DIALOG 

Forma prawna Fundacja  

Nazwa rejestru właściwego dla 

organizacji pozarządowej (np. KRS 

lub ARMIR lub inny rejestr) 

KRS 

Nr rejestru właściwego dla 

organizacji pozarządowej (np. KRS) 
0000007228 

REGON 051992938 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH TAK/NIE* 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA TAK/NIE* 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TAK/NIE* 
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Adres siedziby organizacji ul. Ks. Adama Abramowicza 1, 15-197 Białystok  

Województwo, w którym 

zarejestrowana jest organizacja 
Podlaskie 

Adres do korespondencji ul. Ks. Adama Abramowicza 1, 15-197 Białystok 

Adres e-mail  biuro@fundacjadialog.pl 

Nr telefonu +48 85 742 40 41 

Osoba do kontaktu Krzysztof Ryszard Kozicki – tel.  

Rok założenia organizacji (dzień, 

miesiąc, rok) 

Fundacja Dialog będąca organizacją pożytku publicznego, 

powstała z inspiracji chrześcijańskiej 13 lutego 2001 roku 

(akt fundacyjny). Do 18 grudnia 2014 r. używaliśmy nazwy 

Fundacja Edukacji i Twórczości. 

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). 

 

Nie dotyczy.  

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” 

Nie dotyczy.  

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

ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ 

Średni budżet roczny organizacji w 

PLN za trzy ostatnie lata 
4 964 357,55 zł  
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sprawozdawcze (wartość = suma za 

lata 2019 do 2021 podzielona na 3) 

Średnia liczba płatnych 

współpracowników w ciągu roku za 

ostatnie trzy lata (dotyczy łącznie 

umów zlecenie oraz umów o pracę 

w przeliczeniu na etaty) 

119 

Średnia liczba wolontariuszy w 

ciągu roku za ostatnie trzy lata 
50 osób  

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” 

Ewelina Wasiluk - doświadczenie ponad 5-letnie w realizacji 

i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków UE, 

doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowych i 

księgowych. Doświadczenie w rozliczaniu oraz nadzorze 

finansowym wielu projektów finansowanych ze źródeł 

zewnętrznych (POKL, Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Podlaskiego 2014-2020, Erasmus +, 

Europejski Korpus Solidarności, dotacje Samorządu 

Województwa Podlaskiego, programów rządowych i 

samorządowych). 

 

Wiesława Muśko - wieloletnie doświadczenie pracy w 

administracji prywatnej, publicznej i organizacjach 

pozarządowych, m.in. w: prowadzeniu rozliczeń finansowo-

księgowych i publiczno-prawnych, doradztwie,  wdrażaniu, 

rozliczaniu i pisaniu projektów (od stycznia 2006), 

finansowanych z środków m.in. z Unii Europejskiej, budżetu 

państwa, JST oraz wdrażaniu, realizacji, rozliczaniu, 

koordynowaniu projektów finansowanych z: 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego 2004-2006 („Partnerska administracja. 

Europejskie koncepcje prawne w zarządzaniu sektorem 

publicznym", „Agroturystyka szansą na dodatkowy dochód 

dla rolników”), POKL 2007–2013 („Realizacja projektów 

zgodnie z prawem”, „Partnerstwo publiczno–społeczne 

sposobem na aktywizowanie NGO’s powiatu monieckiego”, 

„Strażak OSP z uprawnieniami pilarza gminy Grodzisk”, 

„Pomysł + Dotacja = Biznes”, „Kompetencje drogą do 

sukcesu – II edycja”, „Inwestycja w kadry turystyki Podlasia 

i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych”, 

„Centrum Integracji Społecznej w Bielsku Podlaskim”, 

„Dobrze się mam, bo siebie znam”, „Zielone światło - 

wsparcie reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych 

na rynku pracy”, „Pewnym krokiem w przyszłość”), „NOWE 

OTWARCIE” –Centrum Integracji Społecznej w Łomży”  

„Czas na aktywność”, Programu Obywatele dla Demokracji, 

finansowanego z Funduszy EOG - „Podlaska Szkoła 
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Otwartości”; Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - „Wspólną 

drogą w przyszłość”, „Nasz przyszłość w naszych rękach”, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego 2014-2020 -  „Razem możemy więcej –lokalny 

program wsparcia rodzin”,  „Razem możemy więcej II”; 

FAMI - „Działania ukierunkowane na integrację obywateli 

państw trzecich w województwie podlaskim” 

współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, 

Migracji i Integracji. 

 

Izabela Dąbrowska - doświadczenie w ocenie projektów 
finansowanych ze środków UE w ramach rady LGD 
Puszcza Knyszyńska (2 kadencje); doświadczenie w 
tworzeniu wniosków o dofinansowanie projektów 
finansowanych ze źródeł zewnętrznych (PO KL, PROW, RP 
WP 2014-2020) głównie dotyczących wsparcia osób 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 
wyrównywania szans edukacyjnych i rozwoju kompetencji 
kluczowych. Od 2012 roku koordynator merytoryczny i 
finansowy projektów finansowanych z EFS, pt.: „Partnerski 
System Zarządzania Zmianą Gospodarczą na Obszarach 
Natura 2000” – 8.1.2 POKL (beneficjent: Europejska 
Fundacja Odnowy i Rozwoju Terytorialnego), „Nauka 
kluczem do sukcesu”, „Moje Perspektywy”, „Przez 
aktywność do sukcesu” – 9.1.2 POKL (beneficjent: Polskie 
Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział 
Białostocki) oraz „SZANSA – integracja społeczna 
mieszkańców gminy Michałowo” – 7.1 RPO WP, „Budujemy 
swoją przyszłość z SP15” – 3.1.2 RPO WP oraz „Druga 
szansa” – 7.1. RPO WP (beneficjent: Fundacja Dialog). 
Posiada doświadczenie we współpracy z 
partnerami/realizatorami projektów będących z sektora 
publicznego (m.in. Gmina Łomża, Gmina Piątnica, Gmina 
Michałowo, ośrodki pomocy społecznej ww. gmin), szkołami 
na terenie woj. podlaskiego (SP15 Białystok, SP i 
Gimnazjum w Zawadach, SP i Gimnazjum w Stawiskach, 
SP i Gimnazjum w Kobylinie-Borzymach) oraz sektora 
pozarządowego (LGD Puszcza Knyszyńska). 
Koordynowała działania partnera projektu PSPiA KLANZA 
w ramach projektu „Razem możemy więcej – lokalny 
program wsparcia rodzin” (7.2.2 RPO WP). Koordynator 
projektów „SZANSA- integracja społeczna mieszkańców 
gminy Michałowo” nr RPO.07.01.00-20-0058/16; "Druga 
szansa" - RPO.07.01.00-20-0193/18; "ZAZ - aktywni na 
słodko" (RPO.07.01.00-20-0289/19). Wielokrotnie 
pracowała w projektach finansowanych ze źródeł 
zewnętrznych również jako mentor, doradca zawodowy 
prowadzący grupowe i indywidulne poradnictwo zawodowe 
z przygotowaniem IPD oraz pośrednik pracy (Pracodawca: 
Fundacja Dialog, ZDZ Białystok). 
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Mateusz Suchocki - doświadczenie ponad 10-letnie w 

realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków 

UE, doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowych i 

księgowych. Doświadczenie w rozliczaniu oraz nadzorze 

finansowym wielu projektów finansowanych ze źródeł 

zewnętrznych (POKL, Europejski Fundusz na rzecz 

Uchodźców, Europejski Fundusz na rzecz Obywatelski 

Państw Trzecich, PFRON, RPO WP 2014-2020, FIO, FAMI, 

dotacje Samorządu Województwa Podlaskiego, programów 

rządowych i samorządowych). Posiada doświadczenie we 

współpracy z partnerami/realizatorami projektów będących 

z sektora publicznego (m.in. Podlaski Urząd Wojewódzki, 

Augustowski Centrum Edukacyjne, Starostwo Powiatowe w 

Łomży, Gmina Piątnica, szkołami i przedszkolami na terenie 

Białegostoku (SP15 Białystok, LO nr 5 w Białymstoku, 

Przedszkole Samorządowe nr 58 w Białymstoku) oraz 

sektora pozarządowego (Caritas Archidiecezji Białostockiej, 

Stowarzyszenie KLANZA, ELEOS, Stowarzyszenie 

„Droga”). 

 

Krzysztof Ryszard Kozicki - doświadczenie w ocenie 
projektów finansowanych ze środków UE w ramach rady  
LGD „Sąsiedzi”.  

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, 

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:  

Nie dotyczy 
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- 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 

OBSZARZE, w którym składany jest 

formularz pod względem:  

- finansowym; 

- merytorycznym; 

- osobowym. 

 

*dotyczy jedynie programów 

regionalnych, w innym przypadku 

wpisać „nie dotyczy” 

W zakresie działań skierowanych do osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym zrealizowaliśmy lub realizujemy nadal 

następujące projekty (w tym projekty finansowane ze środków 

Miasta Białystok, Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, 

Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Europejskiego Funduszu na 

rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, POKL, FIO oraz 

Komisji Europejskiej):  

1. "Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw 

trzecich w Województwie Podlaskim" - współfinansowany ze 

środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, projekt Podlaskiego 

Urzędu Wojewódzkiego, w którym jesteśmy partnerem 

odpowiedzialnym za działania merytoryczne na rzecz 

cudzoziemców. Obejmuje różnorodne działania z zakresu 

wspierania procesu integracji cudzoziemców mieszkających w 

Województwie Podlaskim, w tym w Białymstoku (termin 

01.07.2018 - 30.06.2020).   

2. „Centrum Integracji Migrantów” – współfinansowany ze środków 

Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Obejmuje różnorodne 

działania z zakresu wspierania procesu integracji cudzoziemców 

mieszkających w Białymstoku (termin 01.07.2015 - 30.06.2017).  

3.  „Ku efektywnej integracji” – współfinansowany ze środków 

Prezydenta Miasta Białegostoku. W ramach projektu świadczona 

jest przede wszystkim pomoc prawna i asystentów uchodźców oraz 

przyznawane były dopłaty do najmu mieszkań (od 2009 roku). 

4. „Białystok dla Integracji” współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji 

Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. W jego ramach, 

w okresie 01.11.2013 – 30.06.2015. realizowane są działania 

integracyjne skierowane do cudzoziemców.  

5. „Szkoła Różnorodności” współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz budżetu 

państwa. W ramach projektu prowadzone są działania nastawione 

wsparci procesu edukacji i poprawę sytuacji szkolnej dzieci 

uchodźców mieszkających w Białymstoku (termin: 01.02.2012 – 

31.01.2015.).  

6.  „Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności” – 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

polegający na wsparciu rodzin zagrożonych bezdomnością poprzez 

pomoc trenera pracy i asystentów (01.04.2012 – 30.06.2013.). 

7. „Białystok dla uchodźców” – współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz budżetu 

państwa. W ramach projektu prowadzone są działania nastawione na 

aktywną integrację cudzoziemców mieszkających w Białymstoku 

(termin: 01.05.2010 – 30.04.2013.).  

8.  „Centrum Integracji Uchodźców” – współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, realizowany w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Jego głównym celem jest 
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aktywizacja zawodowa uchodźców (termin 01.01.2010 – 

28.02.2011.). 

9.  „Centrum Integracji Uchodźców” – współfinansowany przez 

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W ramach 

projektu świadczona była pomoc uchodźcom w poszukiwaniu 

mieszkań, pracy, wypełnianiu różnych dokumentów, załatwianiu 

spraw w urzędach, instytucjach, bankach, kontaktach z lekarzami, 

szkołami, a także pomoc prawna (termin: od 01.06. do 31.12.2009.).  

10. „Wsparcie cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej 

Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą” – projekt 

otrzymał dofinansowanie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Był 

realizowany od 03.11. do 31.12.2008. Na projekt składały się 

działania, których celem było ułatwienie uchodźcom dostępu do 

nauki języka polskiego, poprzez zapewnienie opieki ich dzieciom 

podczas trwania zajęć oraz pomoc w poszukiwaniu mieszkań. 

Ważnym działaniem było także zorganizowanie spotkań „Kaukaskie 

zbliżenia: Czeczenia”, których celem była popularyzacja wiedzy o 

kulturze krajów, z których pochodzą osoby, które uzyskały w 

Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.  

11. „Aktywizacja zawodowa i poradnictwo prawne jako forma 

integracji cudzoziemców narodowości czeczeńskiej” – działania w 

ramach tego projektu, współfinansowane przez Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich, realizowane były od 01.07. do 31.12.2008 roku. 

Projekt obejmował m. in.: działania polegające na zapewnieniu 

cudzoziemcom narodowości czeczeńskiej dostępu do nauki języka 

polskiego, dostępu do kursów i szkoleń zawodowych, pomocy w 

znalezieniu pracy, zapewnieniu dzieciom z ośrodków dla 

uchodźców opieki w ramach zajęć świetlicowych, fachowego 

poradnictwa prawnego oraz na przeprowadzeniu szkoleń z osobami 

na co dzień pracującymi z tą grupą.  

12. Od grudnia 2008 Fundacja Edukacji i Twórczości posiada status 

organizacji goszczącej, wysyłającej i koordynującej Wolontariat 

Europejski (EVS) w ramach Akcji 2 programu „Młodzież w 

działaniu”. Obecnie koordynujemy działania grupy wolontariuszy 

europejskich w dwóch ośrodkach dla uchodźców na terenie 

województwa podlaskiego. Wolontariusze wspierają nauczycieli w 

przedszkolach w obu ośrodkach, organizują zajęcia dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych (języki obce, zajęcia plastyczne, sportowe i 

komputerowe). Odwiedzają też szkoły na terenie województwa 

podlaskiego, prowadząc warsztaty i dyskusje na temat uchodźców.  

13. Fundacja od wielu lat prowadzi zajęcia z języka polskiego dla 

cudzoziemców (również dla uchodźców i osób z ochroną 

uzupełniającą). Aktualnie, od sierpnia 2008 roku, we współpracy z 

MOPR, prowadzone są zajęcia z języka polskiego w ramach 

Indywidualnych Programów Integracyjnych.  

14. Projekt „Mentoring i wolontariat jako forma pomocy 

cudzoziemcom i uchodźcom oraz ich dzieciom. Zintegrowany 

system pomocy dzieciom” współfinansowany ze środków 

Ministerstwa Polityki Społecznej w ramach FIO. Projekt 

realizowany był od września 2006 r. do czerwca 2007 r. 

15. Razem możemy więcej – lokalny system wsparcia rodzin. 

Działania w projekcie: Asystenci Rodzin, Mobilne Punkty Wsparcia 

– dyżury specjalistów, Akademia Rodziców, Mediacje z 

nastolatkami, Trening Zastępowania Agresji, Spotkania 

konsultacyjne w gminach z rodzinami, Rozszerzenie działalności 

świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, Wsparcie 

mentoringowe dla młodzieży w placówkach oraz pieczy zastepczej 
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Szkolenia dla kadry: Mediacje Rodzinne, Terapia Skoncentrowana 

na Rozwiązaniach, Dialog Motywacyjny, Metoda W. Sherborne i 

inne. Partnerzy: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga”, 

Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, Caritas 

Archidiecezji Białostockiej, Stowarzyszenie KLANZA, ELEOS. 

Ponad 1000 osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 

objętych wsparciem w zakresie podniesienia zdolności opiekuńczo-

wychowawczych. Fundacja Dialog była liderem projektu. 3 434 

474,22 zł (kwota budżetu na partnera: 743498,00 zł). 04.2017-

07.2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podlaskiego 2014-2020 

16. Druga szansa Działania w ramach projektu skierowane do 

mieszkańców gmin Piątnica i Łomża: szkolenia zawodowe, 

warsztaty rozwoju osobistego, optymizmu i zarządzania sobą w 

czasie, wsparcie psychologa, coacha, prawnika, pracownika 

socjalnego, doradcy zawodowego, pośrednika pracy możliwość 

rozwoju w ramach Centrum Integracji Społecznej, płatne staże 

zawodowe dla min. 10 osób z możliwością zatrudnienia po ich 

zakończeniu, zajęcia z animatorem dla dzieci uczestników projektu. 

Partnerzy: Gminy Piątnica, Gmina Łomża, GOPS w Piątnicy, GOPS 

Gminy Łomża.  Ponad 50 ukończyło udział w projekcie i 

zwiększyło swoje szanse na rynku pracy poprzez udział w formach 

wsparcia zaproponowanych w projekcie. Fundacja Dialog jest 

liderem projektu. 1 569 216,98 zł (kwota budżetu na partnera: 

1297716,98 zł). 09.2018-08.2020 Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 

17. Najlepsze dla najmłodszego Celem projektu jest 

zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej, podniesienie jakości edukacji w Przedszkolu 

Samorządowym nr 58 Integracyjnym im. J. Wilkowskiego w 

Białymstoku poprzez  realizację kompleksowego programu 

rozwojowego skierowanego do 189 osób. Lider projektu: Miasto 

Białystok, Przedszkole Samorządowe nr 58 Integracyjne im. J. 

Wilkowskiego w Białymstoku.  189 dzieci bierze udział w zajęciach 

rozwojowych w przedszkolu. Fundacja Dialog jest 

partnerem projektu. 409 365,75 zł (kwota budżetu na partnera: 58 

835,00 zł).  01.2019 –12.2020 Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020.  

18. SZANSA - integracja społeczna mieszkańców gminy 

Michałowo Projekt obejmował: Aktywizację społeczna osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Michałowo 

Aktywizację zawodowa (doradztwo zawodowe, przygotowanie IPD, 

szkolenia zawodowe). Partnerzy: Gmina Michałowo, MOPS w 

Michałowie.  Ponad 50 osób ukończyło udział w projekcie i 

zwiększyło swoje szanse na rynku pracy poprzez udział w formach 

wsparcia zaproponowanych w projekcie. Fundacja Dialog była 

liderem projektu. 783617,50 (kwota budżetu na partnera: 428134,75 

zł). 03.2017 – 08.2018 Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Podlaskiego 2014-2020.  

REPREZENTATYWNOŚĆ PODMIOTU DLA DANEGO OBSZARU 

Realizowane sfery działalności 

pożytku publicznego 

 

Proszę wymienić realizowane przez 
organizację w okresie ostatnich 3 lat 

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 
tych rodzin i osób; 

2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
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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 
wolontariacie) podając nie więcej 
niż 10 stref pożytku.  

 

*pole obowiązkowe do wypełnienia 

3. działalności na rzecz integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; 

4. działalności charytatywnej; 
5. działalności na rzecz integracji cudzoziemców; 
6. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z 
pracy; 

8. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 
wychowania; 

9. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 
wypoczynku dzieci i młodzieży; 

10. promocji i organizacji wolontariatu; 
 

 

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 

Fundacja Dialog od lat działa na rzecz włączenia społecznego  

jednostek, grup czy kategorii społecznych (np. osób 

niepełnosprawnych) w funkcjonowanie szerszego 

społeczeństwa. 

1.Fundacja zorganizowała i prowadzi Centra Integracji 
Społecznej w Piątnicy i Białymstoku  
2. Fundacja prowadzi CIS – w którym aktywizuje 20 kobiet z UK 
3.Prowadzimy ZAZ w Boguszycach  
4. Prowadzimy noclegownię dla bezdomnych dla których 
realizujemy programy włączenia społecznego i aktywizacji. 
5. Prowadzimy mieszkania usamodzielnienia  
 
 
Ad1. 
W zakresie włączenia społecznego  Fundacja realizuje swoje cele i misję 

poprzez: 

1)działalność na rzecz integracji cudzoziemców i uchodźców; 

2)pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

3)wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym zapobieganie i 

przeciwdziałanie sieroctwu społecznemu dzieci i młodzieży; 

4)działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

5)pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością; 

6)działalność na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych; 

Ad2.  Od początku istnienia Fundacja realizuje działania na rzecz 

włączenia społ. : prowadzimy poradnictwo , zakładamy placówki 

wsparcia, prowadzimy mentoring ,stale współpracuje z nami rzesza 

wolontariuszy w tym uchodźcy którzy pracują w Fundacji udzielając 

wsparcia rodakom, współpracujemy ze strażą graniczną w działaniach 

wsparcia uchodźców. 

Ad3. Fundacja wypowiada się w imieniu niepełnosprawnych , 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, uchodźców , poszkodowanych 

przez los czasem przez drugiego człowieka . 
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Ad4 Fundacja wchodzi w skład Federacji Organizacji Pozarządowych , 

przedstawiciele Fundacji pracują w RKES przy ROPS podejmując liczne 

inicjatywy na rzecz włączenia społecznego  

 
Fundacja Dialog jest organizacją pożytku publicznego i 
pozyskuje 1,5 %podatku, wcześniej 1%.Współpracuje z 
instytucjami rządowymi, samorządowymi i 
pozarządowymi, jak: 
- Urząd Miejski w Białymstoku, 
- Podlaski Urząd Wojewódzki,  
- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, 
Wojewódzki Urząd Pracy, 
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 
Białymstoku, 
- Warsztaty Terapii Zajęciowej, 
- Środowiskowe Domy Samopomocy, 
- Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, 
przedszkola, szkoły i szkoły policealne, 
- placówki kultury, stowarzyszenia i fundacje, 
- lokalni przedsiębiorcy. 
Fundacja jest członkiem Federacji Organizacji 
Pozarządowych Miasta Białystok, Województwa Sieci 
Organizacji Pozarządowych Województwa Podlaskiego, 
Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 
Koalicja na rzecz Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz 
Regionalnym Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej w 
Województwie Podlaskim.  
Z uwagi na długoletnią działalność skierowaną do osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym (aktywizacja 
społeczna i zawodowa, prowadzenie mieszkań 
wspieranych, prowadzenie kilku placówek, m.in. 
Noclegowni dla Bezdomnych, Klubu Seniora, Centrum 
Integracji Migrantów, Punkt Informacyjno-Doradczy dla 
Uchodźców z Ukrainy, Centrum Reintegracji Rodziny.  

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 

Koalicja na rzecz Rodzinnej Pieczy Zastępczej 

Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok 

Proszę dokładnie opisać: j.w. oraz Fundacja współpracuje z Klastrem Ekonomii 

Społecznej z Łomży.  
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- 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 

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? 

Czy był to udział formalny? 

Czy zostały zgłoszone uwagi do 

programu? 

 

 

*jeśli organizacja kandydująca nie 

brała udziału w programowaniu, 

wpisać „nie dotyczy” 

 

Etap programowania (praca grupy roboczej): 
 
Ekonomia społeczna  

Etap konsultacji: przedstawiciele Fundacji brali aktywny 
udział w konsultacjach w przedmiotowym zakresie 
organizowanych przez Federację czy UM 
Przygotowywaliśmy  uwagi  do projektu programu 
Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 
za pomocą formularza konsultacyjnego. 

Konsultacje społeczne trwały od 25 listopada do 29 
grudnia 2021 r. 

Link do formularza konsultacyjnego (link otwiera się w 
nowej karcie 
 

Wysłuchania publiczne lub konferencje lub organizowanie 
spotkań wewnątrzbranżowych: 
 
Dnia 16 grudnia 2021 r. przedstawiciele Fundacji brali udział w 
wysłuchaniu publicznym Programu Operacyjnego Fundusze 
Europejskie dla Podlaskiego organizowanym przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Podlaskiego. 

https://strategia.wrotapodlasia.pl/pl/formularz-konsultacyjny-fedp-2021-2027.html
https://strategia.wrotapodlasia.pl/pl/formularz-konsultacyjny-fedp-2021-2027.html
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Czy reprezentantka/reprezentant 

organizacji brała/brał udział w 

pracach Komitetu Monitorującego 

perspektywy 2009-2013 oraz 2014-

2020 

 

TAK/NIE* 

*niepotrzebne skreślić 

 

Jeśli TAK: 

Nazwa Komitetu monitorującego oraz w jakiej 

perspektywie: 

 

Regionalny Komitet ds. Ekonomii Społecznej  

w perspektywie 2014-2020 

 

Funkcja w komitecie monitorującym: 

 

Członek  

 

POKL 2009-2013  

 

Funkcja w komitecie monitorującym: 

 

Członek  

 

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Podlaskiego 2014-2020  

 

Funkcja w komitecie monitorującym: 

 

 

Obserwator 

 

 
 
4. Informacja o najważniejszych, zdaniem Kandydata na członka KM, zagadnieniach 

związanych z udziałem w pracach KM. 
 

 
Działania na rzecz włączenia społecznego.  
 
 

 
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. 
 

Fundacja Dialog podejmie następujące działania, aby realizować zasadę partnerstwa względem 
zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego: 
 
Sposoby kontaktu z organizacjami pozarządowymi podczas pełnienia kadencji w KM: 

- poprzez Federację Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, OWES-y.  

6. OŚWIADCZENIA ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ  
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1) Oświadczenie kandydata na reprezentanta zorganizowanego społeczeństwa 

obywatelskiego w komitecie monitorującym 
 
Oświadczam/oświadczamy, że organizacja FUNDACJA DIALOG; KRS 0000007228  
(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 
FUNDACJI DIALOG; KRS 0000007228 (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. 
 
 

Imię i nazwisko Funkcja 

Mateusz Suchocki Wiceprezes zarządu  

Marcin Kruhlej Wiceprezes 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. 
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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. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości 

udziału w naborze do składu komitetu monitorującego, o których mowa powyżej. 

 

 

 

https://bip.wrotapodlasia.pl/
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