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UZASADNIENIE 

 

Projektowana uchwała, wraz z załączonym „Rządowym Programem – Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich”, stanowi kontynuację w latach 2008-2009 inicjatywy realizacji 

instrumentu finansowego wspierającego proces budowy społeczeństwa obywatelskiego, 

jakim był „Rządowy Program – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” na lata 2005-2007. 

zwany dalej Programem „FIO”. 

 „Rządowy Program – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” jest odpowiedzią na 

potrzeby trzeciego sektora, który, wykazując chęć współpracy z administracją publiczną 

w realizacji zadań publicznych, posiada ograniczone zdolności finansowe oraz 

techniczno-organizacyjne. Diagnoza stanu oraz perspektyw rozwoju trzeciego sektora w 

Polsce potwierdza konieczność realizacji instrumentu finansowego, który, poprzez 

objęcie wszystkich obszarów poŜytku publicznego, uwzględniać będzie horyzontalny 

charakter wykonywanych przedsięwzięć.  

Instrumentem takim był Program „FIO”, który w trakcie trzech lat realizacji (2005-

2007), spotkał się z szerokim odzewem w środowisku pozarządowym. Do końca 2007 r. 

odbyły się cztery konkursy w ramach Programu „FIO”. Łącznie, organizacje 

pozarządowe oraz podmioty uprawnione do udziału w Programie „FIO” złoŜyły ponad 

6000 wniosków. W ramach Programu „FIO” w latach 2005-2007 dofinansowano ponad 

2106 przedsięwzięć na kwotę ponad 107,4 mln zł.  

Rządowy Program – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wynika bezpośrednio ze 

strategii trzeciego sektora. Przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 7 czerwca 2005 r. 

Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, pomyślana została jako 

długofalowy dokument mający na celu kształtowanie procesu rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego. Cele Strategii skoncentrowane zostały na osiągnięciu optymalnego 

poziomu uczestnictwa obywateli w Ŝyciu publicznym, ilościowym i jakościowym rozwoju 

instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz stworzeniu podstaw funkcjonowania 

dobrego państwa. 

Jak wynika ze sprawozdań z realizacji Programu „FIO” w poszczególnych latach, 

począwszy od pierwszego roku funkcjonowania Program „FIO” wpisał się do 

świadomości społecznej i praktyki funkcjonowania organizacji pozarządowych jako 

przejaw, wypracowanej w partnerstwie publiczno-społecznym, troski o rozwój 

aktywności obywatelskiej oraz potrzeby wzmocnienia miejsca i roli trzeciego sektora w 
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realizacji zadań publicznych. Analiza Programu „FIO” wdraŜanego w latach 2005- 2007, 

pozwoliła na stwierdzenie, iŜ  „Rządowy Program – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”, 

mimo, iŜ jest jednym z wielu instrumentów programowych i finansowych mających na 

celu wspieranie organizacji pozarządowych, jest Programem szczególnym, który z 

uwagi na horyzontalne ujęcie formuły wsparcia trzeciego sektora, w kolejnych etapach 

jego realizacji otwiera moŜliwości wyrównywania szans rozwoju inicjatyw obywatelskich, 

poprzez docieranie do środowisk społecznie zaniedbanych. Po pierwszych 

doświadczeniach Programu „FIO”, działania uwzględniające ten kierunek wsparcia 

uznane zostały jako priorytet. Program „FIO” stworzył szansę przede wszystkim dla 

małych organizacji, których innowacyjne projekty nie mogły zostać wprowadzone w 

Ŝycie ze względu na ograniczone środki. 

Projekty złoŜone w ramach Programu „FIO” obejmowały swą treścią całe 

spektrum działań, dotyczących większości sfer poŜytku publicznego. RóŜnorodność 

dofinansowanych projektów stanowi doskonały przykład horyzontalnego podejścia, jakie 

przyświecało twórcom Programu i jakie odpowiada oczekiwaniom trzeciego sektora. 

Wynikiem tego jest m. in. deklaracja dalszego wsparcia sektora pozarządowego 

w ramach „Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”, wyraŜona przez 

Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w expose z dnia 23 listopada 2007 r. W 

związku z prowadzonymi pracami nad nową strategią rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego, bieŜącą realizacją expose Premiera stanowi propozycja kontynuacji 

Programu „FIO”. W wyniku działań rządu na realizację Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich w 2008 r. przeznaczono w ustawie budŜetowej 60 mln zł. 

Kontynuacja realizacji Programu „FIO” przyczyni się do wzmocnienia społecznej  

i ekonomicznej kondycji trzeciego sektora. NaleŜy się spodziewać, Ŝe „Rządowy 

Program – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”, słuŜący wspieraniu inicjatyw 

obywatelskich w zakresie działalności poŜytku publicznego, z udziałem organizacji 

pozarządowych, umocni swój status trwałego mechanizmu budowy społeczeństwa 

obywatelskiego. 


