Active citizens fund
Webinar 11.5.2020 | Ερωτήματα αναφορικά με το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων
1.Ως αποτέλεσμα του Covid-19, οι ανάγκες ανάπτυξης του οργανισμού μας έχουν αλλάξει. Επιτρέπεται η αλλαγή των προγραμματισμένων
Δράσεων Ανάπτυξης Ικανοτήτων;
Ναι, αλλά μόνο με την έγκριση του Διαχειριστή Επιχορήγησης, και υπό την προϋπόθεση ότι ο συμφωνημένος συνολικός προϋπολογισμός για τις
Δραστηριότητες Ανάπτυξης Ικανοτήτων δεν αλλάζει.
2. Υπάρχει δυνατότητα στελέχη του Ιδρύματος, ανεξάρτητα με την εργασία τους στο Ίδρυμα, να αναλάβουν να μας βοηθήσουν στην υλοποίηση
των Δράσεων Ανάπτυξης Ικανοτήτων με απαραίτητη προϋπόθεση να μας παρέχουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών;
Όχι, για λόγους που σχετίζονται με σύγκρουση συμφερόντων, στελέχη του Διαχειριστή Επιχορήγησης δεν δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες επ’
αμοιβή σε επιχορηγούμενες οργανώσεις του Προγράμματος.
3. Μπορείτε να μας προτείνετε με ποιους θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε για την υλοποίηση Δραστηριότητες Ανάπτυξης Ικανοτήτων;
Όχι, δεν έχουμε τη δυνατότητα να σας προτείνουμε συνεργάτες, καθώς αυτό θα ήταν πιθανή μεταχείριση διάκρισης κάποιων συνεργατών μας σε
βάρος άλλων, και επίσης θα εμπεριείχε την προώθηση συγκεκριμένων συνεργατών μας με οικονομικά για εκείνους οφέλη.
4. Σε περίπτωση που για την παρακολούθηση σεμιναρίων ή συνεδριών, στο πλαίσιο του CBC, απαιτείται μετακίνησή μας σε άλλη πόλη ή και χώρα,
θα πρέπει να παρουσιάσουμε ένα ξεχωριστό εξοδολόγιο ταξιδιών που θα συμπεριλαμβάνεται στα έξοδα CBC, συμπεριλαμβάνοντας το κόστος
μετακίνησης στο συνολικό κόστος της δράσης;
Εφόσον το κόστος αυτό το έχετε υπολογίσει στον προϋπολογισμό του έργου στην κατηγορία capacity building, τα παραστατικά που στέλνετε είναι
ίδια για όλες τις κατηγορίες του προϋπολογισμού. Για τα ταξίδια στέλνετε το εξοδολόγιο μαζί με τις απαιτούμενες αποδείξεις. Κάνετε αναφορά στο
εξοδολόγιο ότι αφορά τη δράση χ του CBC.
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5. Απαιτείται, πέραν του τιμολογίου, προσκόμιση αποδεικτικών, όπως φωτογραφίες, από τα σεμινάρια που θα παρακολουθήσουμε;
Για κάθε δράση που κάνετε στο πλαίσιο του CBC ακολουθείτε την ίδια λογική με τις δράσεις του έργου. Πρέπει να έχετε πηγές επαλήθευσης για
κάθε δράση πχ για ένα σεμινάριο πρέπει να υπάρχει παρουσιολόγιο. Αν για κάποια δράση δυσκολεύεστε να βρείτε πηγή επαλήθευσης μπορείτε να
κλείσετε εξατομικευμένη συνάντηση να δούμε τις δικές σας δράσεις ξεχωριστά.
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6. Δράσεις όπως οι διασκέψεις με μέλη επιστημονικής επιτροπής, η οποία συνδράμει και συμβουλευτικά στην υλοποίηση του έργου, μπορούν
να συμπεριληφθούν στις δράσεις CBC στις εκθέσεις προόδου, χωρίς κοστολόγηση, ή είναι καλύτερο να συμπεριληφθούν στις ενέργειες
επικοινωνίας του έργου;
Στις δράσεις CBC θα συμπεριλάβετε όλες τις δράσεις που έχετε προϋπολογίσει στον προϋπολογισμό του έργου στο φύλλο capacity building.
Στην αφηγηματική έκθεση μπορείτε να κάνετε αναφορά σε κάποια δράση που δεν έχει κοστολογηθεί αλλά εφόσον είναι σημαντική για να την
αναφέρετε. Δεν χρειάζεται να κάνετε αναφορά για κάθε συνάντηση που κάνετε στον φορέα.
7. Υπάρχουν κάποια εργαστήρια που είναι υποχρεωτικά να τα παρακολουθήσουμε λόγω της χρηματοδότησής μας από το ACF ή εμείς
επιλέγουμε αν και ποια θα παρακολουθήσουμε;
Όλες οι δραστηριότητες του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων είναι προαιρετικές. Υποχρεωτική είναι η συμπλήρωση του χάρτη ικανοτήτων
καθώς και η συμμετοχή στο εργαστήριο για την επικοινωνία του αντίκτυπου του έργου σας. Ο Διαχειριστή Επιχορήγησης προτείνει στους
φορείς υλοποίησης να συμμετάσχουν σε όσο το δυνατόν περισσότερα σεμινάρια.
8. Οι δραστηριότητες του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων απευθύνονται μόνο στον φορέα υλοποίησης ή και στον εταίρο (που στην δική
μας περίπτωση είναι μια νέα οργάνωση που θα το είχε περισσότερο ανάγκη);
Προτεραιότητα στις δράσεις έχουν πάντα οι φορείς υλοποίησης. Εφόσον υπάρχουν θέσεις μπορούν να συμμετάσχουν και οι εταίροι.
9. Οι δράσεις του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων αφορούν μόνο το προσωπικό των φορέων που εμπλέκεται με το έργο ή μπορούν να
τα παρακολουθήσουν και άλλοι συνάδελφοι (και πόσοι;)
Οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του φορέα υλοποίησης μπορεί να παρακολουθήσει. Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε σεμινάριο
εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα και τη φύση του εργαστηρίου. Οι φορείς δηλώνουν όλα τα ονόματα των συμμετεχόντων από την πλευρά τους
με σειρά προτεραιότητας και το Social Dynamo θα επιβεβαιώσει τις τελικές συμμετοχές.
10. Για την ενημερωτική συνάντηση του Hellenic Coaching Association θα λάβουμε ενημέρωση από το Active citizens fund, τo Social Dynamo
ή χρειάζεται να προβούμε σε κάποια άλλη ενέργεια;
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Όλοι οι φορείς θα λάβουν πρόσκληση για την ενημερωτική συνάντηση από το Social Dynamo.
11. Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης για το κάθε εργαστήριο ξεχωριστά;
Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες στα δια ζώσης εργαστήρια αλλά όχι στα διαδικτυακά.
12. Υπάρχει δυνατότητα η πραγματοποίηση των εργαστηρίων να μην είναι ίδια με τις ημερομηνίες παράδοσης των παραδοτέων ανά περίοδο
αναφοράς (έως 15.9.2020 , έως 15.1.2021);
Ο προγραμματισμός των εργαστηρίων θα λάβει υπόψιν τις προθεσμίες παράδοσης των παραδοτέων, αλλά σε κάθε περίπτωση, τα εργαστήρια
θα ανακοινωθούν εγκαίρως, έτσι ώστε να μπορούν οι φορείς να τακτοποιήσουν το πρόγραμμά τους αναλόγως.
13. Υπάρχει δυνατότητα να προστεθούν και νέες θεματικές που αφορούν στον Covid-19;
Όλο το εκπαιδευτικό υλικό θα ανανεωθεί βάσει των νέων δεδομένων. Επίσης ενθαρρύνουμε τους φορείς να δηλώσουν συμμετοχή και να
συμμετάσχουν στις ανοιχτές εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Social Dynamo που, μεταξύ άλλων, αφορούν τον Covid-19.
14. Για τους φορείς υλοποίησης με έδρα εκτός Αθήνας το κόστος συμμετοχής στις δράσεις του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων θα
καλυφθεί από τον Διαχειριστή Επιχορήγησης. Αυτό το κόστος είναι ξεχωριστό από τον προϋπολογισμό του έργου τους;
Ναι, το κόστος συμμετοχής θα καλυφθεί ξεχωριστά βάσει οδηγιών που θα σας σταλούν και δεν επηρεάζει τον προϋπολογισμό του
έργου.(Αφορά μόνο φορείς υλοποίησης που έχουν έδρα εκτός Αθήνας.)
15. Μπορεί να συμμετάσχει στην υπηρεσία mentoring πάνω από ένα άτομο;
Ναι, είναι προτιμότερo να συμμετάσχει μία μικρή ομάδα (2-5 άτομα) ηγετικών στελεχών η οποία συμμετέχει σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων
στον οργανισμό και δρομολογεί αλλαγές. Είναι σημαντικό η ομάδα αυτή να παραμένει σταθερή από τη μία συνάντηση στην άλλη.
16. Μπορούν οι οργανώσεις να παρακολουθήσουν online κάποια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης;
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Όχι. Οι εκπαιδευτικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν είτε διαδικτυακά είτε δια ζώσης. Στις περιπτώσεις που κάποια εκδήλωση
πραγματοποιείται δια ζώσης, καλύπτονται τα κόστη μετακίνησης για τις οργανώσεις.
17. Πότε μπορεί μία οργάνωση να δηλώσει ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες mentoring και coaching;
Η ενημερωτική συνάντηση για τις υπηρεσίες mentoring και coaching θα λάβει χώρα την Τρίτη 2 Ιουνίου, 15.00 – 18.00. Σε συνέχεια αυτής θα
λάβετε σχετικές φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος τις οποίες καλείστε να συμπληρώσετε εντός ολίγων ημερών. Όλες οι οργανώσεις θα έχουν
τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή στο διάστημα μίας εβδομάδας μετά τη σχετική ενημερωτική συνάντηση.
18. Μπορεί μία οργάνωση μεσαίου επιπέδου να παρακολουθήσει σεμινάρια που απευθύνονται σε μικρές οργανώσεις/αρχάριους;
Ναι, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, ωστόσο οι μικρές οργανώσεις (επίπεδο αρχαρίων) έχουν προτεραιότητα σε αυτά.
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