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WZMOCNIENIE KONDYCJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Wspierano działania służące wzmocnieniu i podniesieniu jakości działań całego sektora pozarządowego lub jego 

poszczególnych branż, czyli grup organizacji o wspólnym profilu działania. Udostępniono też środki na 

indywidualny rozwój i wzmocnienie organizacji. 

 

9 projektów systemowych  
 
3000 działaczy pozarządowych z całej Polski uczestniczyło w konsultacjach Strategicznej Mapy Drogowej 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
 
450 lokalnych organizacji zaangażowało się w przygotowanie standardów konsultacji społecznych 
 
45 tys. organizacji korzystało z nowych zasobów i narzędzi portali ngo.pl i mojepanstwo.pl 
 
3060 organizacji „branżowych” zyskało wsparcie, nowe umiejętności i narzędzia 
 
400 organizacji podjęło działania mające na celu ich wzmocnienie i rozwój  

 

 

Zrealizowano 4 projekty systemowe adresowane do całego sektora i 5 projektów adresowanych do jego 
poszczególnych branż. Ponadto 400 organizacji wykorzystało dostępne środki na swój rozwój i wzmocnienie (np. 
na opracowanie strategii lub nowych form działania, podnoszenie kompetencji zespołu, komunikację, audyty, 
wyposażenie, budowanie bazy członkowskiej, in.) 
 
Działania adresowane do całego sektora  
Działania dotyczyły konsultacji społecznych i wspierania udziału organizacji w tych procesach, jak również 
udostępniania nowych technologii, ułatwiania kontaktu między organizacjami, tworzenia dla nich przestrzeni do 
debaty nad kondycją sektora oraz jego rolą w życiu publicznym kraju.  
 
Powstała Strategiczna Mapa Drogowa Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (SMD) – pierwszy w Polsce 
dokument określający zadania trzeciego sektora, wypracowany w drodze szerokich konsultacji (wzięło w nich 
udział 3 tys. przedstawicieli organizacji, w tym uczestnicy ogólnopolskiego i 16 regionalnych forów inicjatyw 
pozarządowych). Powstały partnerstwa organizacji z całej Polski, które pracują nad rozwiązaniem problemów 
opisanych w SMD. [Działania realizowane przez Sieć SPLOT i Ogólnopolską Federację Organizacji 
Pozarządowych] 
 
Wypracowano standardy konsultacji społecznych na szczeblu centralnym i lokalnym we współpracy organizacji, 
instytucji, a na poziomie lokalnym – z udziałem mieszkańców. W tworzeniu standardów konsultacji wzięło udział 
450 organizacji. Standardy te zostały wdrożone w 5 instytucjach centralnych i 7 samorządach. Rozbudowano 
także narzędzia wspomagające procesy konsultacji (MamZdanie.pl) oraz bazę wiedzy dla organizacji i 
administracji o tym, jak prowadzić konsultacje (konsultacjezzasadami.pl). [Działania realizowane przez Fundację 
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Pracownię Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"] 
 
Rozbudowano i unowocześniono portale internetowe (ngo.pl oraz mojepanstwo.pl), z których organizacje mogą 
korzystać na wielu polach swojej działalności: od komunikacji i promocji działań, przez wyszukiwanie 
niezbędnych do pracy danych, aktów prawnych i porad, po organizowanie akcji społecznych oraz szukanie 
wsparcia i nowych sojuszników. Zasięg portali to 45 tys. organizacji. Przeprowadzono także kolejną edycję 
badania kondycji trzeciego sektora w Polsce, które jest podstawowym źródłem wiedzy o sektorze w Polsce. 
[Działania realizowane przez Stowarzyszenie Klon/Jawor (ngo.pl i badania kondycji sektora) i Fundację e-
Państwo (mojepanstwo.pl)] 
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Działania adresowane do organizacji „branżowych” 
Działania adresowane były do organizacji strażniczych, organizacji wiejskich, organizacji prowadzących 
profilaktykę uzależnień oraz zajmujących się archiwami społecznymi i współpracujących z bankami żywności. 
Skupiały się one na podnoszeniu wiedzy, umiejętności, dostarczaniu narzędzi, sieciowaniu, jak również na 
zmianach w otoczeniu prawno-instytucjonalnym i popularyzowaniu działalności wśród obywateli. 
 

171 organizacji strażniczych nauczyło się budować poparcie społeczne dla swoich działań. Dzięki kampaniom 

społecznym i wspólnym przedsięwzięciom organizacje stały się lepiej rozpoznawalne, skuteczniej chronią prawo 

do informacji i pozyskują fundusze od darczyńców prywatnych. Inicjatywy i organizacje lokalne zyskały stały 

dostęp do porad prawnych. 23 tys. użytkowników korzysta z nowej odsłony watchdogportal.pl, który zawiera: 

kursy dla watchdogów, narzędzia do monitoringu, bazę kontaktów. [Działania realizowane przez 

Stowarzyszenie Watchdog Polska] 

 

60 organizacji wiejskich, dzięki doradztwu, coachingowi, szkoleniom, wizytom studyjnym, spotkaniom 
regionalnym, przygotowano do uzyskiwania dodatkowych przychodów z działalności opartej na koncepcji 
„wiosek tematycznych”. 37 organizacji przetestowało produkty, z czego 30 jest gotowych do podjęcia 
działalności odpłatnej. Opracowano system certyfikacji „wiosek”, utworzono również zespół 9 doradców 
biznesowych dla wiejskich organizacji zainteresowanych uzyskiwaniem przychodów w ten sposób. 
Upowszechniono ideę „wiosek” wśród organizacji podczas 3 konferencji regionalnych oraz I Kongresu Wiosek 
Tematycznych. [Działania realizowane przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA] 
 

263 organizacje prowadzące profilaktykę uzależnień, dzięki szkoleniom, konsultacjom, webinarium i pomocy 

superwizyjnej, rozwinęło swoje umiejętności. 1003 organizacje uzyskały nowe narzędzia ułatwiające ich pracę: 

program szkoleniowy przygotowujący do zawodu profilaktyka uzależnień oraz portal www.profnet.org.pl z bazą 

wiedzy. Rozpowszechniono informację o rekomendowanych programach profilaktycznych wśród lokalnych 

decydentów ds. profilaktyki. [Działania realizowane przez Fundację Praesterno] 

 

345 organizacji zajmujących się archiwami społecznymi podniosło swoje kompetencje, otrzymało również 

narzędzia m.in. informatyczne do zabezpieczania, opracowywania, digitalizowania zbiorów (Otwarty System 

Archiwizacji). W wyniku działań rzeczniczych w 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy, umożliwiająca 

Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych (NDAP) organizowanie konkursów dotacyjnych dla archiwów 

społecznych, co otworzyło organizacjom dostęp do środków publicznych. [Działania realizowane przed 

Fundację Ośrodek Karta] 

 

2164 lokalne organizacje współpracujące z 32 Bankami Żywności otrzymały narzędzia internetowe ułatwiające 

pozyskiwanie i dystrybucję żywności (system ewidencji żywności, nowy portal www.bankizywnosci.pl, aplikacja 

do obsługi wolontariatu), co przyczyniło się do zwiększenia ilości żywności przekazywanej osobom 

potrzebującym z 47 tys. ton w 2014 roku do 140 tys. ton w 2015. Działania wpłynęły na aktywizację wspólnot 

lokalnych i rozwój wolontariatu. [Działania realizowane przed Federację Polskich Banków Żywności] 

 


