ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY DWUSTRONNEJ
Wspierano działania mające na celu rozwijanie współpracy dwustronnej z Państwami-Darczyńcami (Islandią,
Liechtensteinem i Norwegią) oraz organizowano wydarzenia służące temu celowi.
72 projekty służące nawiązaniu lub rozszerzeniu współpracy z podmiotami z Państw-Darczyńców
82 projekty tematyczne realizowane we współpracy z podmiotami z Islandii i Norwegi
399 przedstawicieli polskich organizacji wzięło udział w wizytach w Islandii i Norwegii
217 przedstawicieli islandzkich i norweskich organizacji wzięło udział w wydarzeniach organizowanych
w Polsce
Projekty realizowane przez organizacje
Zrealizowano 72 projekty służące nawiązaniu lub rozszerzeniu współpracy z podmiotami z Państw-Darczyńców.
Wśród nich było 38 inicjatyw mających na celu nawiązanie kontaktów i przygotowanie wspólnego projektu
tematycznego oraz 34 działania dotyczące rozszerzenia lub wzmocnienia współpracy między Grantobiorcami
programu a podmiotami z Islandii i Norwegii.
W 82 projektach tematycznych partnerami były organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, instytucje
publiczne i firmy z Islandii (26) i Norwegii (46).
Wspólne działania najczęściej opierały się na wymianie doświadczeń – wizytach studyjnych, spotkaniach,
seminariach, warsztatach, konferencjach. Łącznie 299 przedstawicieli i przedstawicielek polskich organizacji
pozarządowych wzięło udział w spotkaniach i wizytach studyjnych w Norwegii i Islandii, a 182 osób z Norwegii i
Islandii odwiedziło polskie organizacje.
Najwięcej projektów dwustronnych dotyczyło różnych aspektów pracy z dziećmi i młodzieżą. Zorganizowano
wiele spotkań, szkoleń i konferencji, które nie były tylko jednorazowymi wydarzeniami, ale częścią
długofalowego procesu adaptacji nowych rozwiązań, jak np. modernizacja świetlic poprzez stworzenie tak
zwanych FabLabów, co pozwala na łączenie kształcenia kompetencji technicznych i cyfrowych z bieżącą pomocą
udzielaną dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
Współpraca dwustronna ważna była dla polskich organizacji zajmujących się zwalczaniem dyskryminacji,
pozwoliła na nabycie konkretnej wiedzy i nowych kompetencji, np. w zakresie niestandardowych technik
warsztatowych lub na prowadzenie wspólnych badań (np. polsko-islandzkie badanie porównawcze na temat
równości płci w obszarze sportu zrealizowane). Organizowane w ramach projektów wizyty studyjne umożliwiły
polskim organizacjom zapoznanie się ze standardem równości obowiązującym w tych krajach.
Doświadczenia partnerów z Państw-Darczyńców były przydatne również w innych obszarach: pomogły w
przygotowaniu wspólnych publikacji, np. podręcznika dobrych praktyk stosowania klauzul społecznych w
zamówieniach publicznych, lub narzędzi, np. aplikacji online do konsultowania z mieszkańcami planów
dotyczących infrastruktury transportowej. Partnerzy norwescy i islandzcy pomagali też przygotować się do
realizacji działań (np. warsztaty dla streetworkerów pracujących z osobami świadczącymi usługi seksualne),
służyli też wiedzą i doświadczeniem konsultując proces realizacji projektu (np. wdrażanie systemu zarządzania
jakością w małych domach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną).
Wydarzenie organizowane w ramach programu
Na początku realizacji programu zorganizowano w Warszawie dwa wydarzenia służące poznaniu się i
nawiązaniu kontaktów – uczestniczyło w nich 26 osób ze strony Państw-Darczyńców. Potem przygotowano 7
wizyt studyjnych (6 do Norwegii i 1 do Islandii), dotyczących problematyki realizowanych przez organizacje
projektów - uczestniczyło w nich 100 przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych. 9 przedstawicieli
organizacji i instytucji z Norwegii i z Islandii prowadziło sesje lub warsztaty na organizowanych w Warszawie
spotkaniach i pozarządowych forach.
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