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Prezentowany materiał jest wstępem do dyskusji nad możliwymi kierunkami zmian w 

Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020, zasygnalizowanej już 

podczas posiedzenia Komitetu Sterująco-Monitorującego w dniu 28 lipca 2016 r., a 

kontynuowanej, w oparciu o przedstawiony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej materiał podczas posiedzenia w dniu 29 września 2016 r. Poniższe tezy 

stanowią głos w dyskusji na temat wsparcia aktywności społecznej, a zarazem jedną z 

wstępnych propozycji modyfikacji Programu FIO. Należy jednak podkreślić, że 

ostateczny projektu zmian zostanie wypracowany w następstwie prac z aktywnym 

udziałem Komitetu, Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz konsultacji i dialogu z 

obywatelami oraz zainteresowanymi podmiotami sektora pozarządowego w Polsce. 

 

Podstawa prawna: 

Ramy prawne dla Programu FIO określają przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2016 r., poz. 383).  

Z kolei ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239, z późn. zm.) określa horyzontalne ramy 

Programu i  stanowi podstawę zdefiniowania celu głównego, celów szczegółowych oraz 

sformułowania priorytetów Programu FIO. 

Beneficjenci programu: 

– organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

– podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPiW 

W ramach FIO realizowane będą projekty mieszczące się we wszystkich, wymienionych 

w art. 4 UoDPPiW, obszarach działalności pożytku publicznego. 

 

Opcje dodatkowe: 

 Na zasadzie regrantingu wspierane będą mogły być, za pośrednictwem innych 

organizacji pozarządowych, małe organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. 
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Alokacja finansowa: 

Alokacja finansowa w kwocie 60.000.000 zł, z czego 96% przeznaczone będzie na 

dotacje dla uprawnionych podmiotów. Wyodrębnione powinny być także środki na pomoc 

techniczną (4% całkowitej alokacji). 

Główne założenia: 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich został utworzony jako instrument finansowy 

wspierający rozwój organizacji pozarządowych oraz rozwój społeczności lokalnej. Od 

początku swego istnienia, czyli od 2005 r. poprzez kolejne odsłony kształtował się wokół 

horyzontalnych celów związanych z szeroko rozumianym wspieraniem sektora 

pozarządowego i aktywności społecznej oraz obywatelskiej. Tak szeroki zakres 

programu odzwierciedlał artykułowaną przez środowisko pozarządowe potrzebę jak 

najszerszego uwzględniania organizacji pozarządowych w realizacji polityk publicznych. 

Impulsem do zmian jest przebudowa strategicznego planowania kierunków rozwoju 

państwa, odzwierciedlona w projektowanej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju. Dodatkowym bodźcem stały się wyniki dotychczasowych ewaluacji Funduszu 

Inicjatyw Obywatelskich, zalecenia wynikające z audytu wewnętrznego, a przede 

wszystkim wnioski płynące z wystąpień Najwyższej Izby Kontroli, które wykazały 

potrzebę przepracowania Programu FIO na lata 2014-2020 już w chwili obecnej. Z 

punktu widzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zweryfikowany Program 

powinien koncentrować swoje oddziaływanie na priorytetowych dla rządu politykach 

publicznych w obszarach wsparcia rodziny, zabezpieczenia społecznego oraz 

solidarności społecznej.  

Tak sprofilowany program uzupełni zakres oferty programowej MRPiPS skierowanej do 

środowiska organizacji pozarządowych oraz będzie stanowił ważny instrument wpisujący 

się w realizację projektowanej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, silnie 

akcentującej wagę aktywnego udziału obywateli w kształtowaniu rozwoju Polski. 

 

Filary i kierunki działania: 

Kierunki działania w nowej odsłony FIO skupią się wokół trzech głównych filarów 

określających kluczowe obszary wsparcia, a zarazem adresatów pozytywnych zmian, 

które przyniesie wdrożenie Programu: rodzinie, młodzieży oraz ekonomii społecznej. 
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Wymienione obszary w sposób horyzontalny wpisują się w artykułowaną m.in. we 

wspomnianej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju potrzebę wzmocnienia 

udziału społeczeństwa obywatelskiego w procesie realizacji polityk publicznych.  
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W Strategii dostrzeżono kluczową rolę, jaką we wspieraniu integracji społecznej mogą 

odegrać podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe, które 

wykorzystując zasoby i działając w wielu obszarach (m.in. obszarze usług społecznych 

użyteczności publicznej), w tym tych uznawanych za nieefektywne w kategoriach 

działalności czysto komercyjnej, mogą stać się ważnym ogniwem łączącym cele 

społeczne z działalnością gospodarczą, tak aby budować modele rozwoju 

gospodarczego w skali lokalnej, oparte o zasady sprawiedliwości społecznej i 

odpowiedzialnego rozwoju1. 

Cel szczegółowy II określony w Strategii jako Rozwój społecznie i terytorialnie 

zrównoważony  obejmuje obszar Spójność społeczna, w którym wyróżniono m.in.  

kierunek inwencji 3. Wsparcie grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem oraz 

zapewnienie spójności działań na rzecz integracji społecznej. W ramach tego kierunku 

położono nacisk na zapewnienie spójności polityki rozwoju usług społecznych na 

poziomie lokalnym, zwiększenie udziału obywateli w programowaniu i realizacji usług 

społecznych, tak aby zwiększyć trafność i komplementarność realizowanych działań na 

poziomie gmin, powiatów i województw, zarówno w zakresie aktywnej polityki 

prorodzinnej, dostępu do usług społecznych i zdrowotnych oraz aktywizacji 

zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, jak i innych 

osób nieaktywnych zawodowo. 

Z kolei wśród projektów strategicznych, które mają przyczynić się do rozwoju kapitału 

ludzkiego i społecznego w Polsce wymieniono pakiet działań „Młodzież Solidarna w 

Działaniu”, skupiający się na kreowaniu i kształtowaniu aktywności społecznej 

młodzieży, poprzez organizację wolontariatu, udziału w życiu publicznym, kształcenie 

kompetencji oraz wartości i umiejętności społecznych.  

 

Wymiar obywatelski: 

Ważnym aspektem programu będzie położenie nacisku na obywatelski wymiar 

wspieranych działań, przejawiający się nie tylko w samym fakcie ich realizacji przez 

zorganizowanych w ramach organizacji III sektora obywateli. Szczególnie akcentowane 

będzie podmiotowe podejście do odbiorców poszczególnych działań, pozwalające im na 

                                                      

1 Projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z 29 lipca 2016 r., s.97 
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wyjście poza rolę biernych konsumentów gotowej oferty i uwzględniające ich głos i 

aktywność w kształtowaniu oferowanego im wsparcia. 

 

Nieodłącznym, wymaganym elementem projektów realizowanych w ramach Programu 

będzie zaangażowanie społeczności lokalnej w projektowane działania włączenie 

obywateli w działalność organizacji pozarządowych. Zaangażowanie społeczności 

lokalnej będzie brane pod uwagę na różnych poziomach: oferenci będą zachęcani do 

angażowania w przygotowanie i realizację projektu beneficjentów/ adresatów z jednej 

strony (zasada empowerment), jak również szerszej członków wspólnoty lokalnej.  

 

Inicjatywy obywatelskie w ww. trzech filarach pozwolą na osiągnięcie synergii efektów, 

uzupełniając działanie publicznych służb o pierwiastek oddolny, obywatelski. Przekrojowy 

charakter programowanych kierunków działania przyczyni się do skuteczniejszego 

funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego, zdywersyfikuje zakres i charakter 

aktywnych form integracji społecznej, jak również pozytywnie wpłynie na zwiększenie 

solidarności społecznej. 

 

RODZINA: 

Art. 71 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że państwo w swej polityce 

społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodzina jest podstawową komórką 

życia społecznego, która tworzy nie tylko kapitał ludzki, ale także społeczny i kulturowy. 

Znaczenie rodziny dla rozwoju kraju ma coraz większe odzwierciedlenie w politykach 

publicznych, które realizowane są z udziałem organizacji pozarządowych. Aktywna 

polityka prorodzinna wymieniana jest w projekcie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju jako jeden z kierunków interwencji w obszarze Spójność społeczna w celu 

szczegółowym II: Rozwój społecznie i terytorialnie równoważony. Stworzenie 

horyzontalnej polityki rodzinnej – kompleksowego i systemowego wspierania rodzin z 

dziećmi - uwzględniającej m.in. systemowe zapewnienie opieki instytucjonalnej nad 

małymi dziećmi (do lat 3), umożliwiające aktywizację zawodową rodziców i opiekunów 

zostało wskazano jako jeden z dwóch projektów strategicznych przewidzianych do 

przygotowania i realizacji do roku 2020.  
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Realizacji ww. kompleksowych działań w sposób skuteczny nie jest możliwa bez dotarcia 

do środowiska, w którym na co dzień funkcjonuje rodzina, czyli społeczności lokalnej. 

Promowany w P FIO aspekt angażowania lokalnej wspólnoty w projektowane działania 

gwarantuje skuteczniejsze zaplanowanie i dotarcie ze wsparciem do najbardziej 

potrzebujących odbiorców.  

Proponowane kierunki działania: 

- wsparcie rodziny w opiece nad dzieckiem 

- wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 

- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 

- wsparcie rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych 

- wsparcie nad kobietami w ciąży 

- wsparcie rodzin wielodzietnych 

- wsparcie rodziców w godzeniu ról zawodowych i rodzicielskich 

- wsparcie pieczy zastępczej 

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

MŁODZIEŻ: 

Obszary wsparcia przewidziane w filarze „Młodzież”  dotyczą przede wszystkim 

kształtowania tożsamości i solidarnych postaw społecznych młodych ludzi oraz 

wyposażenie młodzieży w kompetencje dla lepszego funkcjonowania w rodzinie, 

społeczeństwie i na rynku pracy. Młodzi ludzie dorastając będą mogli przekazywać 

kolejnym pokoleniom pozytywne wartości, wychowywać je w duchu poszanowania 

godności innych ludzi, dawać przykład znaczenia aktywności społecznej, czy w końcu 

zachęcać do angażowania się w działania na rzecz innych. 

Projektowany program w ramach filaru „Młodzież” zakłada wspieranie młodzieży w ich 

prospołecznych działaniach na rzecz innych oraz wyposażenie młodzieży w kompetencje 

umożliwiające im lepsze funkcjonowanie zarówno w rodzinie, społeczeństwie, jak i na 

rynku pracy – uzupełni zakres oferty Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i 
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wpisze się w strukturę podejmowanych działań w obszarze, który był dotychczas bez 

wsparcia ze środków administracji rządowej. 

Program w ww. filarze, w obszarze zadań wykonywanych przez ministra właściwego do 

spraw zabezpieczenia społecznego, wpisywać się będzie w kompleksowe rozwiązania 

dedykowane różnym grupom wiekowym, w tym wsparcia rodziny na różnych etapach 

życia oraz stworzenia warunków rozwoju młodzieży wywodzącej się z trudnych 

dysfunkcyjnych środowisk/rodzin. W szczególności rozszerza on zakres wsparcia 

realizowany w ramach Programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu 

Społecznemu – nowy wymiar 2020, konkursu nr 3: Aktywne postawy młodzieży – 

podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze 

środowiska. 

Proponowane kierunki działania: 

- pasje i zainteresowania 

- wolontariat 

- wsparcie inicjatyw młodzieżowych i liderów oraz grup nieformalnych 

- kompetencje i umiejętności 

- wsparcie instytucjonalne grup i organizacji młodzieżowych 

EKONOMIA SPOŁECZNA: 

Ekonomia społeczne odgrywa znaczącą rolę w polskim społeczeństwie oraz w politykach 

publicznych, w szczególności poprzez stwarzanie szerokich możliwości w zakresie 

zwiększenia integracji i kapitału społecznego oraz dostarczania towarów i usług. 

Podmioty ekonomii społecznej nie tylko realizują potrzebę zatrudniania osób 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji życiowej, ale mogą także uzupełniać zakres 

usług i towarów dostarczanych przez rynek i państwo oraz rozwiązywać zróżnicowane 

problemy społeczne w wielu obszarach życia publicznego. 

Wyrazem takiego przekonania jest działalność podmiotów ekonomii społecznej oraz 

powstawanie planów dalszego wsparcia ich rozwoju w ramach licznych dokumentów i 

strategii programowych. W zależności od operacjonalizacji definicji podmiotu ekonomii 

społecznej czy przedsiębiorstwa społecznego do nurtu ekonomii społecznej w Polsce 
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zalicza się od ok. 3,5 tys. do ok. 7–9 tys. podmiotów. W ostatnich latach zauważany jest 

pewien wzrost świadomości społecznej dotyczącej ekonomii społecznej, jednakże 

konieczna jest dalsza edukacja i promocja wartości oraz tradycji, z jakich wyrasta idea 

przedsiębiorczości społecznej i promowanie tej formy działalności jako posiadającej 

potencjał w zakresie rozwiązywania problemów społecznych czy wpływania na 

ekonomizację III sektora. 

Zgodnie z nadrzędnym celem Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, 

docelowo w roku 2020 ekonomia społeczna stanowić będzie zarówno ważny czynnik 

wzrostu zatrudnienia, a także spójności społecznej i kapitału społecznego. 

Uczynienie ekonomii społecznej jednym z głównych obszarów wsparcia P FIO na lata 

2018 – 2023 pozwoli na wykorzystanie potencjału przedsiębiorczości społecznej w 

ramach wspólnot lokalnych oraz świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej. 

Przyczyni się do wzmocnienia poziomu kapitału społecznego w ramach lokalnych 

społeczności oraz realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości, a także pozytywnie 

wpłynie na lokalny wzrost gospodarczy.  

Proponowane kierunki działania: 

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

- społecznie odpowiedzialne terytorium 

Realizacja odpowiedzialnej społecznie i świadomej polityki opartej na zasadach 

partycypacji i dialogu z przedstawicielami różnych środowisk szczególnie w formie 

współpracy międzysektorowej. Działania wspierające rozwój es powinny być 

zakorzenione w lokalnych społecznościach, znajdować oparcie w orientacji na kwestie 

społeczne obecnej w ramach lokalnych struktur samorządowych, a także aktywności 

społeczności lokalnej i troski o lokalny wzrost gospodarczy. 

- wiedza i kompetencje w obszarze es 

Niezbędne jest upowszechnianie i wzmacnianie es w zbiorowej świadomości oraz 

zbudowanie pozytywnej, silnej i rozpoznawalnej marki ekonomii społecznej. 

Jednocześnie rozwój es wymaga także wzmacniania umiejętności i kompetencji 

zawodowych i społecznych, którymi charakteryzować się powinny osoby tworzące 
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przedsiębiorstwa społeczne, ale także osoby kształtujące otoczenie ekonomii społecznej, 

w tym. m.in. decydenci 

- es dla osób z niepełnosprawnościami 

Działania obejmować będą m.in. wsparcie aktywizacji młodzieży z niepełnosprawnością 

będących absolwentami szkół przysposabiających do pracy, wsparcie rozwoju  

przedsiębiorczości społecznej na rzecz trwałości zatrudnienia oraz przygotowanie do 

aktywizacji w środowiskowych domach samopomocy  i warsztatach terapii zajęciowej 

Komplementarność z innymi działaniami MRPiPS: 

Program FIO na lata 2018 – 2023 jest komplementarny z innymi działaniami Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Uzupełnia ofertę skierowaną do organizacji 

pozarządowych, uwypuklając obywatelski wymiar działań wpisujących się w  realizację 

polityk publicznych priorytetowych dla resortu. W chwili obecnej w MRPiPS wdrażane są 

m.in.: 

- programy wspierające rodzinę i dzieci: np. Rodzina 500+ czy Resortowego programu 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” (Departament Polityki 

Rodzinnej); 

- programy wspomagające działania na rzecz włączenia społecznego jednostek lub grup 

osób, w tym także rodzin doświadczających ubóstwa i wykluczenia z różnych przyczyn 

np. Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020 

(Departament Pomocy i Integracji Społecznej); 

- wsparcie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (programy Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych); 

-  programy zmierzające do poprawy sytuacji młodych ludzi na rynku pracy np. 

Gwarancje dla młodzieży będące częścią Pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży 

(konkursy realizowane m.in. przez Departament Wdrażania EFS, merytorycznie 

Departament Rynku Pracy); 

- program zakładający poprawę jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego 

starzenia się poprzez aktywność społeczną oraz integrację międzypokoleniową – 

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020, 
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Program Wieloletni „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 (Departament Polityki 

Senioralnej). 

Pomoc techniczna 

Podstawowym celem pomocy technicznej jest zapewnienie właściwego zarządzania, 

wdrażania oraz promocji Programu. Ma na celu zapewnienie wsparcia procesów 

zarządzania i wdrażania Programu, jak również efektywne wykorzystanie zasobów 

Programu, zgodne z prawem i z polityką rozwoju. 

Zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie i ewaluacja oraz kontrola działań planowanych w 

ramach Programu wymagają posiadania odpowiedniego potencjału i zdolności od 

instytucji zaangażowanej w wyżej wymienione działania. Aby sprostać tym wysokim 

wymaganiom, na wszystkich etapach wdrażania musi być zapewniony personel 

odpowiedzialny za te zadania, posiadający odpowiednie kompetencje, przeszkolony i 

dysponujący odpowiednimi środkami na realizację wyznaczonych zadań. 

Pomoc techniczna służyć będzie także: 

1) zapewnieniu technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, 

monitorowania, kontroli oraz jednego z Zespołów Rady Działalności Pożytku 

Publicznego, pełniącego funkcję monitorującą, służącego sprawnemu wdrażaniu 

Programu oraz efektywnemu wykorzystaniu środków Programu, w tym sfinansowaniu 

dodatkowych etatów do obsługi Programu; 

2) sprawnej i efektywnej realizacji działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących 

pomocy udzielanej z Programu; 

3) zapewnieniu sprawnej ewaluacji oraz monitoringu projektów realizowanych w ramach 

Programu; 

4) opracowaniu przekrojowych analiz dotyczących funkcjonowania FIO, zarówno w latach 

ubiegłych, obecnie, jak również w przyszłości 

Okres realizacji projektów: 

Projekty jednoroczne i dwuletnie (w przypadku oceny strategicznej i tzw. resztówek – 

tylko jednoroczne) 
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Monitorowanie 

 

Monitorowanie służy zapewnieniu odpowiedniej jakości wdrażania Programu. Jest ono 

prowadzone przez Instytucję Zarządzającą  oraz jednego z Zespołów Rady Działalności 

Pożytku Publicznego, pełniącego funkcję monitorującą. 

Po zakończeniu realizacji konkursu każdy beneficjent ma obowiązek wypełnienia ankiety 

monitorującej i przekazania jej do IZ. 

1. Instytucja Zarządzająca 

Monitorowanie jest prowadzone w oparciu o określone w Programie FIO wskaźniki. 

2. Jeden z Zespołów Rady Działalności Pożytku Publicznego, pełniący funkcję 

monitorującą. 

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego powierzy funkcję monitorowania 

P FIO jednemu z zespołów Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

 

Jeden z zespołów Rady Działalności Pożytku Publicznego, pełniący funkcję 

monitorującą, czuwa nad efektywnością i jakością wdrażania Programu FIO. W 

szczególności do jego zadań należy: 

1) opiniowanie zasad i warunków uzyskiwania dotacji, 

2) okresowe kontrolowanie postępu w zakresie osiągania szczegółowych celów, 

określonych w FIO na podstawie informacji przedkładanych przez Instytucję 

Zarządzającą, 

3) współpraca przy ustalaniu kryteriów strategicznych, komponentów, procedury 

wyboru Instytucji Wdrażającej i Operatorów etc., 

4) analizowanie rezultatów realizacji FIO, przede wszystkim osiągania wyznaczonych 

celów oraz wyników ocen (ewaluacji) związanych z monitorowaniem realizacji FIO, 

5) analizowanie rocznych sprawozdań z realizacji FIO, 

6) przedkładanie Instytucji Zarządzającej propozycji zmian FIO ułatwiających 

realizację jego celów. 
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Ocena (ewaluacja) 

Ocena służy poprawie jakości, efektywności i spójności pomocy udzielanej w ramach 

FIO, przy uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju. Za prowadzenie i 

koordynację procesu oceny FIO odpowiada Instytucja Zarządzająca. Jej zadania 

obejmują głównie: 

1) opracowanie planu oceny obejmującego różne fazy realizacji Programu FIO 

2) zapewnienie przeprowadzenia ocen związanych z monitorowaniem realizacji FIO, w 

szczególności, w przypadku gdy monitorowanie wykazuje znaczące odstępstwa od 

początkowo określonych celów lub gdy zgłoszone są propozycje zmian w FIO; 

3) zapewnienie przeprowadzenia oceny na zakończenie Programu FIO (ewaluacja ex 

post). 

 

Nadzór nad realizacją Programu 

W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego 

może, w trakcie i po realizacji Programu, przeprowadzić jego kontrolę. 

 

 


