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Wielce Szanowny Panie Premierze

Uprzejmie informuję, że w dniu 6 października 2006 r. otrzymałem skargę
Stowarzyszenia Kampania Przeciwko Homofobii dotyczącą negatywnej decyzji Komitetu
Oceniającego Programu Młodzież w sprawie złożonego przez Stowarzyszenie wniosku
numer PL-21-433-2006-R3 w ramach Akcji 2 – Wolontariat Europejski.
Skarżący podnieśli, że uzasadnienie decyzji o odrzuceniu wniosku wskazywało na
dyskryminujący, sprzeczny z art. 32 Konstytucji, sposób potraktowania Wnioskodawcy
i projektu przez władze publiczne. Podobne wątpliwości zostały również wyrażone
w dotyczącym niniejszej sprawy piśmie Departamentu ds. Kobiet, Rodziny
i Przeciwdziałania Dyskryminacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia
2 listopada 2006 r. (DKR-074-16/GW/06). Należy również dodać, że przedstawiciel
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Młodzież wskazał, że
wyjaśnień dotyczących merytorycznych przesłanek podejmowanych decyzji może udzielić
jedynie Komitet Oceniający Programu.
Mając powyższe na względzie – pismem z dnia 22 marca 2007 r. oraz, w związku
z brakiem reakcji, ponownie pismem z dnia 9 maja 2007 r. – zwróciłem się do Sekretarza
Stanu w Ministerstwie Edukacji Pana Mirosława Orzechowskiego, Przewodniczącego
Komitetu Oceniającego Programu Młodzież o ustosunkowanie się do przedstawionych
zastrzeżeń oraz o przesłanie kopii w/w decyzji wraz z uzasadnieniem, karty oceny projektu
(listy sprawdzającej) oraz kopii pozostałej dokumentacji związanej z oceną projektu i jej
uzasadnieniem. Wystąpienia Rzecznika nadal pozostają jednak bez odpowiedzi.
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Uprzejmie zwracam uwagę Pana Ministra, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy
o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 14, poz. 147 z późn. zm.) organ, do
którego zwróci się Rzecznik obowiązany jest do współdziałania i udzielania mu pomocy,
w szczególności poprzez zapewnienie dostępu do akt i dokumentów oraz udzielanie
żądanych informacji i wyjaśnień, w tym dotyczących podstawy faktycznej i prawnej
podejmowanych rozstrzygnięć. Będę wdzięczny za przestrzeganie wskazanych norm.
Mam nadzieję na niezwłoczne uzyskanie odpowiedzi, która pozwoli na właściwe
wyjaśnienie przedmiotowej sprawy.
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