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Szanowni Państwo, 
 

rok 2005 to pierwszy rok działania Rządowego Programu – Fundusz Inicja- 
tyw Obywatelskich – koncepcji, mającej na celu pobudzenie oraz wzmocnienie 
inicjatyw obywatelskich z udziałem sektora organizacji pozarządowych oraz 
zwiększenie zaangażowania tychże organizacji w realizację zadań publicznych. 
Specyfiką Programu FIO jest jego interdyscyplinarny charakter, uwzględniający 
wszystkie obszary pożytku publicznego. Rezultatem takiego nieszablonowego 
podejścia jest szeroki odzew ze strony potencjalnych beneficjentów, skutkujący 
przyznaniem dotacji ponad sześciuset podmiotom w roku 2005 oraz ponad  
siedmiuset w roku 2006.  
 
Poza oczywistym sukcesem, jakim było zabezpieczenie na każdy rok w latach 
2005–2007 w budżecie państwa trzydziestu milionów złotych na wsparcie  
trzeciego sektora, a następnie ich efektywne rozdysponowanie w roku 2005  
i 2006, warto podkreślić inne, wymierne i niewymierne aspekty Programu  
FIO. Wśród tych najważniejszych, wymienić należy znaczący rozwój aktywności 
obywatelskiej, będący rezultatem horyzontalnego wymiaru Programu, dotarcie  
do wielu środowisk i grup społecznych, uzyskujących do tej pory nieznaczne  
bądź ograniczone wsparcie, a także ukazanie trzeciego sektora jako niezmiernie 
ważnego elementu życia społecznego, przygotowanego do realizowania zadań 
publicznych w sprawny i efektywny sposób. Nie do przecenienia jest również 
wzrost zatrudnienia, będący rezultatem zaangażowania setek, jeśli nie tysięcy 
osób w realizację projektów.  
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Przyjęty kierunek działań został potwierdzony w roku 2006. Zaobserwowano 
znaczący wzrost zainteresowania Programem FIO, co przejawiło się blisko dwu-
krotnie większą liczbą złożonych wniosków, a w konsekwencji większą liczbą 
dofinansowanych i realizowanych projektów. Podobne plany przyjęto na rok 2007 
– potwierdzi je zapewne nowy, rozpoczęty w styczniu konkurs.  
 
Program FIO staje się istotnym czynnikiem, konsolidującym trzeci sektor  
i wyznaczającym nowe standardy w realizacji zadań publicznych. Toczące  
się prace nad sprzężeniem Programu FIO z planami finansowymi na lata 
2008–2013, przy jednoczesnym utrzymaniu jego specyfiki, oznaczają  
kontynuowanie dotychczasowych założeń w bliskiej i dalszej przyszłości, a tym 
samym dążenie do zrealizowania przyjętych celów w sprawdzony i skuteczny 
sposób. 
 

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Pracy  
i Polityki Społecznej 

 
 

Bogdan Socha 
 
 
 

 
 
 
Warszawa, styczeń 2007 r. 
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Wstęp 
 
 
Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu Fundusz Inicja-

tyw Obywatelskich za rok 2005 stanowi syntetyczną ilustrację efektów 
Funduszu w pierwszym roku jego funkcjonowania, mającą na celu 
ukazanie skali przedsięwzięcia, poziomu i charakteru zaangażowania 
organizacji pozarządowych w inicjowanie i kształtowanie warunków 
dla rozwoju aktywności obywatelskiej oraz zwrócenie uwagi na pro-
blemy związane z wdrażaniem Programu. Efekty prac analitycznych 
zostały wykorzystane przy konstruowaniu kierunków działań w ra-
mach FIO w roku 2006.  

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, już w pierwszym roku jego 
funkcjonowania, wpisał się do świadomości społecznej i praktyki 
funkcjonowania organizacji pozarządowych jako przejaw, wypracowa-
nej w partnerstwie publiczno-społecznym, troski o rozwój aktywności 
obywatelskiej oraz potrzeby wzmocnienia miejsca i roli trzeciego sek-
tora w realizacji zadań publicznych.  

Jego horyzontalny wymiar, obejmujący wszystkie sfery pożytku  
publicznego, potwierdził ogromną różnorodność sektora organizacji 
pozarządowych, zarówno pod względem wyznaczonych misji i celów, 
jak i wewnętrznego potencjału, doświadczenia, zdolności absorpcyj-
nych, zasięgu, środowiska i sprawności działania oraz położenia geo-
graficznego poszczególnych podmiotów. Tę pozytywną różnorodność 
ilustrują innowacyjne propozycje w zakresie działalności pożytku  
publicznego, których spektrum rozciąga się od małych projektów,  
o zasięgu i znaczeniu lokalnym, po projekty duże, o zasięgu i znaczeniu 
ogólnopolskim, we wszystkich obszarach pożytku publicznego. Załą-
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czone wybrane przykłady dobrych praktyk stanowią jedynie skromną 
ilustrację dorobku organizacji pozarządowych w zakresie realizacji pro-
jektów w ramach FIO. W dalszej perspektywie, w ramach działań 
promocyjnych, katalog modelowych rozwiązań zostanie poszerzony  
i upowszechniony, z możliwością praktycznego wykorzystania ich  
w innych środowiskach. 

W trakcie realizacji FIO oraz po analizie rezultatów pierwszego 
roku jego funkcjonowania okazało się, że na drugim biegunie tej pozy-
tywnej różnorodności sektora występuje niepokojące zjawisko jego 
przestrzennych, społecznych i ekonomicznych zróżnicowań. Fakt ten 
jest potwierdzeniem elementów diagnozy dotyczącej kondycji trzecie-
go sektora, zawartej w raportach z badań nad społeczeństwem obywa-
telskim. Stanowi to szczególne wyzwanie dla Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich. 

FIO jest jednym z wielu instrumentów programowych i finanso-
wych mających na celu wspieranie organizacji pozarządowych. Jednak-
że, jest Funduszem szczególnym, który z uwagi na horyzontalne ujęcie 
formuły wsparcia trzeciego sektora, w kolejnych etapach jego realizacji 
otwiera możliwości wyrównywania szans rozwoju inicjatyw obywatel-
skich, poprzez docieranie do środowisk społecznie zaniedbanych. Po 
pierwszych doświadczeniach FIO, działania uwzględniające ten kieru-
nek wsparcia uznane zostały jako priorytet. 

Niniejsze Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu Fun-
dusz Inicjatyw Obywatelskich za rok 2005 powstało w wyniku prac 
analitycznych i działań kontrolnych prowadzonych przez Departament 
Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Stanowi 
ono integralną część procesu monitoringu całokształtu przedsięwziąć 
służących budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, w tym ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizowanych 
przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 
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I.  Ogólna charakterystyka programu 
 
 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich powstał w wyniku przyjęcia 

przez Radę Ministrów uchwałą Nr 193/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r. 
programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy Program – Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich”. Po przyjęciu przez Radę Działalności Po-
żytku Publicznego i przedłożeniu ministrowi właściwemu ds. zabez-
pieczenia społecznego – Ministrowi Polityki Społecznej oraz zaakcep-
towaniu priorytetów, procedur i harmonogramu realizacji Programu na 
rok 2005, Rada Ministrów przyjęła do realizacji przez Ministra Polityki 
Społecznej dokument pod tytułem „Podstawowe kierunki działań rzą-
du w zakresie realizacji Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich w roku 2005”. 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest wieloletnim rządowym 
programem dotacyjnym adresowanym do organizacji nie nastawio-
nych na zysk. FIO zaplanowany został jako trzyletnie przedsięwzięcie 
(2005–2007) i powstał w celu pobudzania oraz wspierania rozwoju 
inicjatyw obywatelskich z udziałem sektora organizacji pozarządo-
wych. Jego funkcjonowanie ma charakter komplementarny w stosun-
ku do już istniejących rozwiązań i praktyk w tym zakresie. Został 
przygotowany jako dokument sprzężony z treścią dokumentów pro-
gramowych na lata 2007–2013, a także uwzględniał perspektywę 
związaną z budową Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego. 

Podmiotami uprawnionymi do korzystania ze środków finanso- 
wych przeznaczonych na realizację Programu FIO są organizacje po-
zarządowe oraz kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne,  
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o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie. 

 
W 2005 r. program realizowano zgodnie z określonymi celami:  

CEL 1.  Wspieranie działań inicjowanych przez organizacje pozarzą-
dowe w zakresie realizacji zadań publicznych, o których 
mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie; 

CEL 2.  Wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy sektorem poza-
rządowym i publicznym; 

CEL 3.  Wspieranie działań organizacji pozarządowych umożliwiają-
cych im korzystanie ze środków Unii Europejskiej; 

CEL 4.  Wspieranie działań o charakterze interdyscyplinarnym w za-
kresie inicjatyw obywatelskich, wymagających, z obiek- 
tywnych powodów, zintegrowanej, w oparciu o kryterium 
sektorowo-branżowe lub terytorialne, określonej formuły  
aktywności organizacji pozarządowych. 

  
Realizacja Programu przebiegała w sferach pożytku publicznego,  

zagregowanych w następujące obszary: 
I.  Zabezpieczenie społeczne – obejmujący zakres pomocy spo-

łecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działal-
ność charytatywną; ochronę i promocję zdrowia; działania na 
rzecz osób niepełnosprawnych; 

II.  Integracja i aktywizacja społeczna – obejmujący zakres pro-
mocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających 
bez pracy i zagrożonych utratą pracy; działalność wspomagającą 
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalność wspoma-
gającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontak-
tów i współpracy między społeczeństwami; promocję i organiza-
cję wolontariatu; 
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III. Prawa i wolności człowieka i obywatela – obejmujący upow- 
szechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz 
równych praw kobiet i mężczyzn; upowszechnianie i ochronę 
wolności i praw człowieka (w tym ochronę praw dziecka) oraz 
swobód obywatelskich, a także działania wspomagające roz- 
wój demokracji; działalność na rzecz mniejszości narodowych  
i etnicznych oraz języka regionalnego; upowszechnianie i ochro-
nę praw konsumentów; 

IV.  Nauka, kultura, edukacja i wychowanie – obejmujący na-
ukę, edukację, oświatę i wychowanie; kulturę, sztukę, ochronę 
dóbr kultury i tradycji; podtrzymywanie tradycji narodowej,  
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej, a także tożsamości kulturowej 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowania i rozwo-
ju języka regionalnego; krajoznawstwo oraz wypoczynek dzie- 
ci i młodzieży; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;  
ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrod-
niczego; 

V.  Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa – obejmujący 
porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie pa-
tologiom społecznym; upowszechnianie wiedzy i umiejętności na 
rzecz obronności państwa; ratownictwo i ochrona ludności; po-
moc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych 
i wojen w kraju i za granicą. 
 
W 2005 roku odbyły się dwie edycje Programu FIO1. Ogółem  

w ramach obu edycji złożono 1452 wnioski (w I edycji 957, zaś  
w II – 495). W I edycji złożono wnioski na kwotę ponad 79 mln zł, 
zaś w II edycji – na ponad 34 mln zł. 

                                                           
1  Jako 2 edycje opisywane w niniejszym „Sprawozdaniu...” rozumie się 2 odrębne konkur-

sy przeprowadzone z zachowaniem procedury określonej w ustawie z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, 
poz. 873 z późn. zm.).  
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Średnia wartość przyznanej dotacji w I edycji wyniosła  
50.302,44 zł, zaś w II edycji – 37.668,48 zł. Tym samym średnia  
dotacja przyznana w ramach Programu FIO w 2005 r. wyniosła 
47.860,41 zł. 
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II.  Procedura dysponowania środkami  
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
 
 

1.  Ile wniosków uzyskało dotację? 
 
W roku 2005 zostały przeprowadzone konkursy w dwóch edy-

cjach Programu FIO. Ze względu na nierozdysponowanie wszystkich 
środków w pierwszej edycji, zdecydowano się na przeprowadzenie 
drugiej edycji. W obu edycjach, w drodze konkursu, przyznano dota-
cje 626 wnioskodawcom. W dwóch przypadkach, ze względu na 
szczególny charakter prowadzonej działalności, Minister Polityki 
Społecznej przyznał dotacje na realizację wniosków złożonych  
w konkursie, które znajdowały się na liście rankingowej, tzn. zostały 
ocenione formalnie i merytorycznie. Poniższe analizy nie obejmują 
dwóch ww. wniosków.  

 
Wykres 1. Odsetek wniosków dofinansowanych w poszczególnych edycjach FIO 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1.  Liczba wniosków dofinansowanych w poszczególnych edycjach FIO 2005 

LICZBA WNIOSKÓW DOFINANSOWANYCH  
W POSZCZEGÓLNYCH EDYCJACH FIO 2005 

edycja I II 

ilość wniosków 505 121 

 
ODSETEK WNIOSKÓW DOFINANSOWANYCH 
W POSZCZEGÓLNYCH EDYCJACH  FIO 2005

81%

19%

I II 
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W obu edycjach FIO 2005 dofinansowanie otrzymało 626 pro-
jektów. W pierwszej edycji środki zostały przyznane 505 projektom,  
co stanowiło 81% ogółu wszystkich dofinansowanych w 2005 r. pro-
jektów. W drugiej edycji dofinansowanie uzyskało 121 projektów (19%  
z wszystkich dofinansowanych w 2005 r. projektów). 

 
 

2.  Jaki był czas trwania dofinansowanych  
projektów? 
 
W pierwszej edycji FIO 2005, mimo istnienia możliwości skła- 

dania wniosków na projekty wieloletnie, organizacje złożyły wnioski  
wyłącznie na realizację projektów jednorocznych, czyli takich, których 
czas trwania mieścił się w ramach jednego roku kalendarzowego.  
W wyniku akcji informacyjnej przed II edycją, 3% wniosków złożo-
nych zostało na realizację projektów dwu- i trzyletnich.  

Z FIO 2005 dofinansowano łącznie 610 projektów jednorocz-
nych, 11 dwuletnich oraz 5 trzyletnich. Stanowiły one odpowiednio 
97%, 2% oraz 1% ogółu dofinansowanych podmiotów.  

W pierwszej edycji dofinansowano 505 wniosków, z czego 
wszystkie były jednoroczne. Natomiast w drugiej edycji zostały dofi-
nansowane również wnioski dwuletnie i trzyletnie. 

 
Wykres 2. Wnioski dofinansowane z FIO. Podział ze względu na czas trwania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu  
– Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2005 

 

 

17 

100%
505

0

100

200

300

400

500

600

WNIOSKI DOFINANSOWANE Z FIO 2005 (EDYCJA I) 
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA CZAS TRWANIA

jednoroczne 

lic
zb

a 
w

ni
os

kó
w

Tabela 2. Liczba wniosków, (obie edycje),  
podział ze względu na czas trwania 

LICZBA WNIOSKÓW DOFINANSOWANYCH Z FIO 2005  
(Edycja I i II)  

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA CZAS TRWANIA 

typ jednoroczne dwuletnie trzyletnie 

liczba wniosków 610 11 5 

 
Wykres nr 3 pokazuje, jakie projekty dominowały w pierwszej 

edycji. 
 

Wykres 3. Wnioski dofinansowane z FIO, edycja 1, podział ze względu na czas trwania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 3. Liczba wniosków dofinansowanych z FIO, edycja 1, 
podział ze względu na czas trwania 

LICZBA WNIOSKÓW DOFINANSOWANYCH Z FIO 2005  
(EDYCJA I)  

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA CZAS TRWANIA 

typ jednoroczne dwuletnie trzyletnie 

liczba wniosków 505 0 0 
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Wykres nr 4 pokazuje, jakie projekty dominowały w drugiej edycji. 
 

Wykres 4. Wnioski dofinansowane z FIO, edycja 2, podział ze względu na czas trwania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 4. Liczba wniosków dofinansowanych z FIO,  
edycja 2,  podział ze względu na czas trwania 

LICZBA WNIOSKÓW DOFINANSOWANYCH Z FIO 2005  
(EDYCJA II)  

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA CZAS TRWANIA 
typ jednoroczne dwuletnie trzyletnie 
liczba wniosków 105 11 5 

 
W drugiej edycji dofinansowano 105 wniosków jednorocznych. 

Wśród nich było 11 dwuletnich oraz 5 trzyletnich projektów. Stanowi-
ły one odpowiednio 87%, 9%, 4% ogółu dofinansowanych wniosków 
w drugiej edycji.  

 
 

3.  Jakie cele realizowały przyjęte projekty? 
 
W roku 2005 Program FIO realizowany był w obrębie czterech 

głównych celów: 
CEL 1.  Wspierania działań inicjowanych przez organizacje pozarzą-

dowe w zakresie realizacji zadań publicznych, o których 
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mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie; 

CEL 2.  Wspierania rozwoju współpracy pomiędzy sektorem poza-
rządowym i publicznym; 

CEL 3.  Wspierania działań organizacji pozarządowych umożliwiają-
cych im korzystanie ze środków Unii Europejskiej; 

CEL 4.  Wspierania działań o charakterze interdyscyplinarnym  
w zakresie inicjatyw obywatelskich, wymagających, z obiek-
tywnych powodów, zintegrowanej, w oparciu o kryterium 
sektorowo-branżowe lub terytorialne, określonej formuły 
aktywności organizacji pozarządowych. 

 
Poniższy wykres obrazuje, ile wniosków przypadało na poszcze-

gólne cele łącznie dla obu edycji FIO 2005. 
 

Wykres 5. Wnioski dofinansowane z FIO, edycja 2, podział ze względu na cel projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 5. Wnioski dofinansowane z FIO, obie edycje,  podział ze względu na cel projektu 

WNIOSKI DOFINANSOWANE Z FIO 2005  
(EDYCJA I i II) PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA CEL PROJEKTU 

cel I II III IV 
liczba wniosków 415 121 0 90 
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415 (67%) wniosków, czyli zdecydowana większość, uzyskało 
dofinansowanie z funduszu w ramach celu pierwszego, 121 wnios- 
ków (19% ogółu) w ramach celu drugiego oraz 90 wniosków (14%) 
w ramach czwartego. Cel trzeci nie był reprezentowany przez żaden 
wniosek. 

Poniższy wykres pokazuje, ile projektów przypadało na poszcze-
gólne cele w pierwszej edycji FIO 2005. 

 
Wykres 6. Wnioski dofinansowane z FIO, edycja 1, podział ze względu na cel projektu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 6. Wnioski dofinansowane z FIO, edycja 1, podział ze względu na cel projektu 

WNIOSKI DOFINANSOWANE Z FIO 2005 (EDYCJA I)  
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA CEL PROJEKTU 

cel I II III IV 
liczba wniosków 332 100 0 73 

 
Z 505 wniosków dofinansowanych w pierwszej edycji FIO 2005, 

332 wnioski, czyli prawie 70%, zakładały działania w ramach celu 
pierwszego; jedna piąta, czyli 100 wniosków w ramach celu drugiego,  
a 73 projekty zakładały realizację celu czwartego (czyli 14% ogółu).  

Poniższy wykres pokazuje, ile projektów przypadało na poszcze-
gólne cele w drugiej edycji FIO 2005. 
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Wykres 7. Wnioski dofinansowane z FIO, edycja 2,  podział ze względu na cel projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 7. Wnioski dofinansowane z FIO, edycja 2,  podział ze względu na cel projektu 

WNIOSKI DOFINANSOWANE Z FIO 2005 (EDYCJA II)  
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA CEL PROJEKTU 

cel I II IV 

liczba wniosków 83 21 17 

 
Proporcje w drugiej edycji FIO 2005 były praktycznie identycz-

ne. Na 121 wniosków dofinansowanie uzyskały 83 wnioski w ramach 
celu pierwszego, 21 wniosków w ramach celu drugiego oraz 17 wnio-
sków w ramach celu czwartego. Stanowiły one odpowiednio 69%, 
17% i 14% ogółu wniosków dofinansowanych w drugiej edycji. 

W obu edycjach znacząco dominowały projekty złożone w ra-
mach celu pierwszego. Założenia programu FIO 2005 przewidy- 
wały wyłącznie jeden konkurs związany z celem trzecim, dlatego  
nie był on obecny w drugiej edycji. Był to jednocześnie jedyny cel 
pierwszej edycji, w ramach którego żaden podmiot nie dostał dofi-
nansowania.  
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4.  W jakich obszarach realizowane  
były dofinansowane projekty? 
 
W roku 2005 Program FIO realizowany był w ramach następują-

cych obszarów:  
I.  Zabezpieczenie społeczne – obejmujące zakres pomocy społecz-

nej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji  
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działal-
ność charytatywną; ochronę i promocję zdrowia; działania na 
rzecz osób niepełnosprawnych; 

II.  Integracja i aktywizacja społeczna – obejmujące zakres promocji 
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 
i zagrożonych utratą pracy; działalność wspomagającą rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych; działalność wspomagającą roz-
wój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działania na 
rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpra-
cy między społeczeństwami; promocję i organizację wolontariatu; 

III.  Prawa i wolności człowieka i obywatela – obejmujące upo-
wszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz 
równych praw kobiet i mężczyzn; upowszechnianie i ochronę 
wolności i praw człowieka (w tym ochronę praw dziecka) oraz 
swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój 
demokracji; działalność na rzecz mniejszości narodowych i et-
nicznych oraz języka regionalnego; upowszechnianie i ochronę 
praw konsumentów; 

IV.  Nauka, kultura, edukacja i wychowanie – obejmujące naukę, edu-
kację, oświatę i wychowanie; kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultu-
ry i tradycji; podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej  
i kulturowej, a także tożsamości kulturowej mniejszości naro- 
dowych i etnicznych oraz zachowania i rozwoju języka regio- 
nalnego; krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; ekologię i ochronę 
zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego; 
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V.  Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa – obejmujące  
porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie  
patologiom społecznym; upowszechnianie wiedzy i umiejętności 
na rzecz obronności państwa; ratownictwo i ochrona ludności; 
pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbroj-
nych i wojen w kraju i za granicą. 
 
Zasady Programu FIO 2005 dopuszczały możliwość składania 

projektu w kilku obszarach jednocześnie, stąd ilość wniosków w tabe-
lach dotyczących obszarów przekracza ilość podmiotów, które otrzy-
mały dotacje.  

Poniższy wykres pokazuje, ile projektów przypadało na poszcze-
gólne obszary w obu edycjach FIO 2005. 

 
Wykres 8. Wnioski dofinansowane z FIO, obie edycje, podział ze względu na obszar projektu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 8. Wnioski dofinansowane z FIO, obie edycje, podział ze względu na obszar projektu 

WNIOSKI DOFINANSOWANE Z FIO 2005 (EDYCJA I i II)  
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA OBSZAR PROJEKTU 

obszar I II III IV V 

liczba wniosków 214 223 110 180 28 
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W obu edycjach FIO 2005 dofinansowanie uzyskało 214 wnios- 
ków w ramach pierwszego obszaru, a niewiele więcej, bo 223 wnioski 
realizowały zadania w ramach obszaru drugiego. Na obszar czwarty 
przyjęto 180 wniosków. Stanowiły one odpowiednio 28%, 29% i 24% 
ogółu wniosków w obu edycjach. Nieco mniej wniosków złożono  
w obszarze trzecim i piątym.  

Poniższy wykres pokazuje, ile projektów przypadało na poszcze-
gólne obszary w pierwszej edycji FIO 2005. 

 
Wykres 9. Wnioski dofinansowane z FIO, edycja 1, podział ze względu na obszar projektu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 9. Wnioski dofinansowane z FIO, edycja 1, podział ze względu na obszar projektu 

WNIOSKI DOFINANSOWANE Z FIO 2005 (EDYCJA I)  
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA OBSZAR PROJEKTU 

obszar I II III IV V 
liczba wniosków 177 176 87 139 23 

 
W pierwszej edycji FIO 2005 liczba wniosków przypadająca  

na obszar pierwszy i drugi jest niemal identyczna – 177 w pierwszym  
i 176 w drugim (30% i 29% całości). Mniej licznie reprezentowany jest 
obszar czwarty, na który złożono 139 wniosków (23% ogółu). Na-
stępnie kolejność przypada na obszar trzeci (87 projektów, czyli 14%), 
a najrzadziej wybierany był obszar piąty, na który zgłoszono 23 wnios- 
ki, stanowiące 4% całości.  

30%
177

29%
176

14%
87

23%
139

4%
23

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

WNIOSKI DOFINANSOWANE Z FIO 2005 (EDYCJA I) 
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA OBSZAR PROJEKTU

I II III IV V

lic
zb

a 
w

ni
os

kó
w



Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu  
– Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2005 

 

 

25 

Poniższy wykres pokazuje, ile projektów przypadało na poszcze-
gólne obszary w drugiej edycji FIO 2005. 

 
Wykres 10. Wnioski dofinansowane z FIO, edycja 2, podział ze względu na obszar projektu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 10. Wnioski dofinansowane z FIO, edycja 2, podział ze względu na obszar projektu 

WNIOSKI DOFINANSOWANE Z FIO 2005 (EDYCJA II)  
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA OBSZAR PROJEKTU 

obszar I II III IV V 
liczba wniosków 29 48 23 43 5 

 
Podobnie jak w pierwszej edycji, najsłabiej reprezentowany był 

tu obszar piąty, na który złożono tylko 5 projektów, czyli 3% ogółu 
wniosków. Nieco więcej projektów przypadło na obszar trzeci i pierw-
szy, odpowiednio 23 i 29 wniosków (16% i 20%) Najwięcej projektów 
dotyczyło obszaru czwartego i drugiego. W obszarze czwartym były to 
43 projekty (29%) a w najliczniej reprezentowanym obszarze drugim 
pojawia się 48 wniosków (32%). 

Proporcje rozkładu obszarów dla obu edycji FIO 2005 są zbliżo-
ne, jednak w drugiej edycji zmniejszył się odsetek wniosków złożonych 
w ramach obszaru pierwszego, który dominował w edycji pierwszej oraz 
drugiego i czwartego. Natomiast w drugiej edycji dominowały projekty 
złożone w ramach obszarów drugiego oraz czwartego.  

20%
29

32%
48

16%
23

29%
43

3%
5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

WNIOSKI DOFINANSOWANE Z FIO 2005 (EDYCJA II) 
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA OBSZAR PROJEKTU

I II III IV V

lic
zb

a 
w

ni
os

kó
w



Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu  
– Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2005 

 

 

 

26 

5.  Skąd pochodziły organizacje,  
których projekty zostały dofinansowane? 
 
Poniższy wykres obrazuje odsetek wniosków pochodzących  

z poszczególnych województw w obu edycjach FIO 2005. 
 

Wykres 11. Wnioski dofinansowane z FIO, obie edycje,  
podział ze względu na województwa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODSETEK WNIOSKÓW DOFINANSOWANYCH Z FIO 2005 (EDYCJA I i II) 
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA WOJEWÓDZTWA
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śląskie dolnośląskie mazowieckie
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Tabela 11. Wnioski dofinansowane z FIO, obie edycje,  
podział ze względu na województwa 

WNIOSKI DOFINANSOWANE  
Z FIO 2005 (EDYCJA I i II) 
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU  

NA WOJEWÓDZTWA 

województwo liczba wniosków 

mazowieckie 175 

dolnośląskie 62 

śląskie 58 

małopolskie 52 

wielkopolskie 46 

łódzkie 34 

podkarpackie 32 

pomorskie 29 

lubelskie 28 

warmińsko-mazurskie 24 

zachodniopomorskie 23 

podlaskie 20 

świętokrzyskie 15 

kujawsko-pomorskie 15 

lubuskie 13 

suma 626 
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Poniższe wykresy pokazują jak rozkład ten wyglądał oddzielnie 
dla pierwszej i dla drugiej edycji. 

 
Wykres 12. Wnioski dofinansowane z FIO, edycja 1,  

podział ze względu na województwa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODSETEK WNIOSKÓW DOFINANSOWANYCH Z FIO 2005 (EDYCJA I) 
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA WOJEWÓDZTWA
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śląskie dolnośląskie mazowieckie
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Tabela 12. Wnioski dofinansowane z FIO, edycja 1,  
podział ze względu na województwa 

WNIOSKI DOFINANSOWANE  
Z FIO 2005 (EDYCJA I)  

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU  
NA WOJEWÓDZTWA 

województwo liczba wniosków 

mazowieckie 137 

dolnośląskie 50 

śląskie 45 

małopolskie 41 

wielkopolskie 39 

łódzkie 31 

podkarpackie 29 

pomorskie 20 

lubelskie 20 

warmińsko-mazurskie 20 

zachodniopomorskie 19 

podlaskie 16 

świętokrzyskie 15 

kujawsko-pomorskie 13 

lubuskie 10 

suma 505 
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Wykres 13. Wnioski dofinansowane z FIO, edycja 2,  
podział ze względu na województwa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dominacja województwa mazowieckiego jest cechą wspólną 

obu edycji FIO 2005. W pierwszej edycji podmioty z województwa 
mazowieckiego to ponad jedna czwarta ogólnej ilości dofinanso- 
wanych podmiotów. W drugiej edycji odsetek ten wzrósł do 32%. 
Kolejne pod względem liczebności podmiotów były województwa 
dolnośląskie, śląskie, małopolskie i wielkopolskie, jednak żadne  
z nich nie przekroczyło 12%.  
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Tabela 13. Wnioski dofinansowane z FIO, edycja 2, 
 podział ze względu na województwa 

WNIOSKI DOFINANSOWANE  
Z FIO 2005 (EDYCJA II) 

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU  
NA WOJEWÓDZTWA 

 województwo  liczba wniosków 

mazowieckie 38 

śląskie 13 

dolnośląskie 12 

małopolskie 11 

pomorskie 9 

lubelskie 8 

wielkopolskie 7 

zachodniopomorskie 4 

warmińsko-mazurskie 4 

podlaskie 4 

podkarpackie 3 

łódzkie 3 

lubuskie 3 

kujawsko-pomorskie 2 

świętokrzyskie 0 

suma 121 
 
 
 
 
Najmniejszy był udział podmiotów z województwa kujawsko-

pomorskiego, lubuskiego oraz świętokrzyskiego. Na uwagę zasługuje 
fakt, iż do dofinansowania w drugiej edycji FIO 2005 nie zakwalifiko-
wał się żaden projekt z województwa świętokrzyskiego.  
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6.  Jaka była forma prawna podmiotów,  
które uzyskały dofinansowanie? 
 
Poniższy wykres przedstawia formę prawną, którą charakteryzo-

wały się dofinansowane podmioty w obu edycjach2. 
Zdecydowanie najczęściej dofinansowywano stowarzyszenia, 

69% ogółu (431 wniosków). 157 wniosków, czyli jedna czwarta, zło-
żonych zostało przez fundacje, a 38 wniosków przez podmioty o innej 
formie prawnej, co stanowi 6% ogółu. 

 
Wykres 14. Forma prawna podmiotów dofinansowanych z FIO, obie edycje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 14. Forma prawna podmiotów dofinansowanych z FIO, obie edycje3 

FORMA PRAWNA PODMIOTÓW DOFINANSOWANYCH  
Z FIO 2005 (EDYCJE I i II ) 

forma prawna fundacje stowarzyszenia inne 
liczba wniosków 157 431 38 

                                                           
2  W kategorii „inne” zagregowano osoby prawne oraz jednostki organizacyjne kościołów  

i związków wyznaniowych. 
3  W wyniku dalszej analizy sprawozdań z realizacji zadań publicznych finansowanych  

z FIO 2005 dwa podmioty z kategorii „inne” powinny zostać doliczone do kategorii 
„stowarzyszenia”. W związku z tym ostatecznie beneficjentami Funduszu w 2005 r. było 
157 fundacji, 433 stowarzyszenia oraz 36 innych podmiotów, co nie zmienia rozkładu 
procentowego. 

FORMA PRAWNA PODMIOTÓW DOFINANSOWANYCH Z FIO 2005 
( EDYCJE I i II ) 

69%

6%
25%

fundacje stowarzyszenia inne
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W pierwszej edycji rozkład wyglądał następująco. 
 

Wykres 15. Forma prawna podmiotów dofinansowanych z FIO, edycja 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 15. Forma prawna podmiotów dofinansowanych z FIO, edycja 14 

FORMA PRAWNA PODMIOTÓW DOFINANSOWANYCH  
Z FIO 2005 (EDYCJA I) 

forma prawna fundacje stowarzyszenia inne 
liczba wniosków 131 342 32 

 
W pierwszej edycji dofinansowano 131 wniosków złożonych 

przez fundacje, 342 wniosków złożonych przez stowarzyszenia oraz 
32 wnioski złożone przez podmioty o innej formie prawnej. Stanowiły 
one odpowiednio 26%, 68% i 6% ogółu dofinansowanych w pierwszej 
edycji wniosków.  

 
 

                                                           
4  W wyniku dalszej analizy sprawozdań z realizacji zadań publicznych finansowanych  

z FIO 2005 dwa podmioty z kategorii „inne” powinny zostać doliczone do kategorii 
„stowarzyszenia”. W związku z tym, ostatecznie beneficjentami I edycji Funduszu  
w 2005 r. było 131 fundacji, 344 stowarzyszenia oraz 30 innych podmiotów, co nie 
zmienia rozkładu procentowego. 

FORMA PRAWNA PODMIOTÓW DOFINANSOWANYCH Z FIO 2005 
( EDYCJA I) 

68%

6%
26%

fundacje stowarzyszenia inne
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Wykres 16. Forma prawna podmiotów dofinansowanych z FIO, edycja 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 16. Forma prawna podmiotów dofinansowanych z FIO, edycja 2 

FORMA PRAWNA PODMIOTÓW DOFINANSOWANYCH  
Z FIO 2005 (EDYCJA II) 

forma prawna fundacje stowarzyszenia inne 
liczba wniosków 26 89 6 

 
 
W drugiej edycji dofinansowano 26 wniosków złożonych przez 

fundacje, 89 wniosków złożonych przez stowarzyszenia oraz 6 wnio-
sków złożonych przez podmioty o innej formie prawnej. Stanowią one 
odpowiednio 21%, 74% i 5% ogółu dofinansowanych w pierwszej 
edycji wniosków.  

 
 
 
 
 
 
 

FORMA PRAWNA PODMIOTÓW DOFINANSOWANYCH Z FIO 2005 
( EDYCJA II) 

74%

5%
21%

fundacje stowarzyszenia inne
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7.  Jak długo istnieją organizacje,  
których wnioski zostały dofinansowane? 
 
Poniższe wykresy pokazują, jakie organizacje najczęściej wnios- 

kowały o przyznanie dofinansowania z funduszu.  
 
Dla obu edycji łącznie, rozkład ten przedstawiał się następująco. 

 
Wykres 17. Wnioski dofinansowane z FIO 2005, obie edycje,  

podział ze względu na rok założenia organizacji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 17. Wnioski dofinansowane z FIO 2005, obie edycje,  
podział ze względu na rok założenia organizacji 

LICZBA WNIOSKÓW DOFINANSOWANYCH Z FIO 2005 
(EDYCJA I i II ) PODZIAŁ ZE WZGLĘDU  

NA ROK ZAŁOŻENIA ORGANIZACJI 
rok założenia organizacji 2003 r. i później 2002 r. i wcześniej 

liczba wniosków 148 478 

 
 
 
 
 

ODSETEK WNIOSKÓW DOFINANSOWANYCH Z FIO 2005 ( EDYCJE I i II ) 
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA ROK ZAŁOŻENIA ORGANIZACJI

24%

76%

2003r i później 2002r i wcześniej
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W pierwszej edycji zdecydowanie przeważały podmioty zareje-
strowane w 2002 r. i wcześniej. 

 
Wykres 18. Wnioski dofinansowane z FIO 2005, edycja 1,  

podział ze względu na rok założenia organizacji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 18. Wnioski dofinansowane z FIO 2005, edycja 1, 
podział ze względu na rok założenia organizacji 

LICZBA WNIOSKÓW DOFINANSOWANYCH Z FIO 2005  
(EDYCJA I) PODZIAŁ ZE WZGLĘDU  
NA ROK ZAŁOŻENIA ORGANIZACJI 

wiek podmiotu 2003 r. i później 2002 r. i wcześniej 

liczba wniosków 123 382 

 
 
W pierwszej edycji zdecydowana większość, bo aż 76% organiza-

cji dofinansowanych z FIO, istniała 4 lata i dłużej. Młodsze organiza-
cje, działające krócej niż 4 lata, stanowiły tylko 24% ogółu.  

W drugiej edycji proporcje zmieniły się jeszcze bardziej na  
korzyść dłużej istniejących organizacji, które stanowiły tu 79% ogółu, 
w stosunku do 21% krócej działających organizacji. Widać to na  
poniższym wykresie. 

 

ODSETEK WNIOSKÓW DOFINANSOWANYCH Z FIO 2005 ( EDYCJA I) 
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA ROK ZAŁOŻENIA ORGANIZACJI

24%

76%

2003r i później 2002r i wcześniej
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Wykres 19. Wnioski dofinansowane z FIO 2005, edycja 2,  
podział ze względu na rok założenia organizacji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 19. Wnioski dofinansowane z FIO 2005, edycja 2, 
podział ze względu na rok założenia organizacji 

LICZBA WNIOSKÓW DOFINANSOWANYCH Z FIO 2005  
(EDYCJA II) PODZIAŁ ZE WZGLĘDU  
NA ROK ZAŁOŻENIA ORGANIZACJI 

wiek podmiotu 2003 r. i później 2002 r. i wcześniej 

liczba wniosków 25 96 

 
 

8.  Czy organizacje, których wnioski  
zostały dofinansowane prowadziły działalność  
odpłatną pożytku publicznego? 
 
Oprócz doświadczenia organizacji, warto również przyjrzeć się 

temu, czy prowadzą one działalność odpłatną.  
Działalność odpłatną prowadziło 316 organizacji, a nie prowa-

dziło 310.  
Proporcje te nie zmieniły się dla pierwszej edycji, co pokazuje 

wykres. 

ODSETEK WNIOSKÓW DOFINANSOWANYCH Z FIO 2005 ( EDYCJA II) 
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA ROK ZAŁOŻENIA ORGANIZACJI

21%

79%

2003r i później 2002r i wcześniej
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Wykres 20. Podmioty dofinansowane z FIO 2005, obie edycje, 
prowadzące i nie prowadzące działalności odpłatnej 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabela 20. Podmioty dofinansowane z FIO 2005, obie edycje, 
prowadzące i nie prowadzące działalności odpłatnej 

LICZBA PODMIOTÓW DOFINANSOWANYCH Z FIO 2005  
(EDYCJE I i II ) PROWADZĄCYCH I NIE PROWADZĄCYCH  
DZIAŁALNOŚCI  ODPŁATNEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO 

działalność odpłatna prowadzi nie prowadzi 

liczba podmiotów 316 310 

 
Wykres 21. Podmioty dofinansowane z FIO 2005, edycja 1, 

prowadzące i nie prowadzące działalności odpłatnej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODSETEK PODMIOTÓW DOFINANSOWANYCH Z FIO 2005 ( EDYCJE I i II ) 
PROWADZĄCYCH I NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI  ODPŁATNEJ 

POŻYTKU PUBLICZNEGO 

50%

50%

prowadzi  nie prowadzi

ODSETEK PODMIOTÓW DOFINANSOWANYCH Z FIO 2005 ( EDYCJA I) 
 PROWADZĄCYCH I NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI  ODPŁATNEJ 

POŻYTKU PUBLICZNEGO 

50%

50%

prowadzi  nie prowadzi
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Tabela 21. Podmioty dofinansowane z FIO 2005, edycja 1, 
prowadzące i nie prowadzące działalności odpłatnej 

PODMIOTY DOFINANSOWANE Z FIO 2005, EDYCJA 1,  
PROWADZĄCE I NIE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚCI ODPŁATNEJ 

działalność odpłatna prowadzi nie prowadzi 

Liczba podmiotów 252 253 

 
Natomiast w drugiej edycji odsetki zmieniły się nieznacznie. 
 

Wykres 22. Podmioty dofinansowane z FIO 2005, edycja 2, 
prowadzące i nie prowadzące działalności odpłatnej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 22. Podmioty dofinansowane z FIO 2005, edycja 2, 
prowadzące i nie prowadzące działalności odpłatnej 

PODMIOTY DOFINANSOWANE Z FIO 2005 EDYCJA 2 
PROWADZĄCE I NIE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚCI ODPŁATNEJ 

działalność odpłatna prowadzi nie prowadzi 

liczba podmiotów 64 57 

 
W drugiej edycji widać nieznaczną przewagę organizacji, które 

prowadziły odpłatną działalność. Są to 64 organizacje, stanowiące 
53% ogółu, w stosunku do 57 nie prowadzących takiej działalności 
(47% ogółu).  

ODSETEK PODMIOTÓW DOFINANSOWANYCH Z FIO 2005 ( EDYCJA II) 
PROWADZĄCYCH I NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI  ODPŁATNEJ 

POŻYTKU PUBLICZNEGO 

53%

47%

prowadzi  nie prowadzi
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9.  Czy dofinansowane organizacje  
prowadziły działalność gospodarczą? 
 
Oprócz działalności odpłatnej organizacje mogą również prowa-

dzić działalność gospodarczą. Większość z podmiotów dofinansowa-
nych z FIO nie prowadziło działalności gospodarczej. 

 
Dla obu edycji łącznie pokazuje to poniższy wykres. 
 

Wykres 23. Podmioty dofinansowane z FIO 2005, obie edycje, 
prowadzące i nie prowadzące działalności gospodarczej 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabela 23. Podmioty dofinansowane z FIO 2005, obie edycje, 
prowadzące i nie prowadzące działalności gospodarczej 

LICZBA ORGANIZACJI DOFINANSOWANYCH Z FIO 2005  
(EDYCJE I i II ) PROWADZĄCYCH I NIE PROWADZĄCYCH  

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
działalność gospodarcza prowadzi nie prowadzi 
Liczba organizacji 109 517 

 
W obu edycjach FIO 2005 zdecydowana większość organiza- 

cji deklarowała, że nie prowadzi działalności gospodarczej. Było to  
109 podmiotów, stanowiących ponad 80% ogółu. Natomiast tylko 
17% (109 organizacji) zajmowało się taką działalnością. 

ODSETEK PODMIOTÓW DOFINANSOWANYCH Z FIO 2005 ( EDYCJE I i II ) 
PROWADZĄCYCH I NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

17%

83%

prowadzi nie prowadzi
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W pierwszej edycji odsetki te prezentowały się następująco. 
 

Wykres 24. Podmioty dofinansowane z FIO 2005, edycja 1, 
prowadzące i nie prowadzące działalności gospodarczej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 24. Podmioty dofinansowane z FIO 2005, edycja 1, 
prowadzące i nie prowadzące działalności gospodarczej 

LICZBA ORGANIZACJI DOFINANSOWANYCH Z FIO 2005  
(EDYCJA I) PROWADZĄCYCH I NIE PROWADZĄCYCH  

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

działalność gospodarcza prowadzi nie prowadzi 

liczba organizacji 89 416 

 
W pierwszej edycji dominowały organizacje nieprowadzące dzia-

łalności gospodarczej. Stanowiły one 82% podmiotów, w stosunku do 
pozostałych 18%, które taką działalność prowadziły. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ODSETEK ORGANIZACJI DOFINANSOWANYCH Z FIO 2005 ( EDYCJA I) 
PROWADZĄCYCH I NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

18%

82%

prowadzi nie prowadzi
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Analogicznie sytuacja wyglądała w drugiej edycji. 
 

Wykres 25. Podmioty dofinansowane z FIO 2005, edycja 2, 
prowadzące i nie prowadzące działalności gospodarczej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 25. Podmioty dofinansowane z FIO 2005, edycja 2, 

prowadzące i nie prowadzące działalności gospodarczej 

LICZBA ORGANIZACJI DOFINANSOWANYCH Z FIO 2005  
(EDYCJA II) PROWADZĄCYCH I NIE PROWADZĄCYCH  

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

działalność gospodarcza prowadzi nie prowadzi 

liczba organizacji 20 101 

 
Zdecydowana większość podmiotów nie prowadziła działalności 

gospodarczej. Było to 83% ogółu podmiotów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODSETEK WNIOSKÓW DOFINANSOWANYCH Z FIO 2005 ( EDYCJA II) 
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZEJ

17%

83%

prowadzi nie prowadzi
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10.  Czy dofinansowane organizacje  
złożyły sprawozdania z wykonania zadania? 
 
Po wykonaniu zadania, organizacje, których wnioski zostały do-

finansowane z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, muszą złożyć 
sprawozdanie z wykonania zadania, jak również rozliczyć się z przy-
znanej dotacji. Odsetek złożonych sprawozdań pokazują poniższe 
wykresy. 

 
Wykres 26. Wnioski dofinansowane z FIO 2005, obie edycje, 

złożenie sprawozdań z wykonania zadania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 26. Wnioski dofinansowane z FIO 2005, obie edycje, 
złożenie sprawozdań z wykonania zadania 

LICZBA ZŁOŻONYCH SPRAWOZDAŃ  
Z WYKONANIA ZADANIA W RAMACH FIO 2005 (EDYCJE I i II ) 

sprawozdanie złożono nie złożono 

liczba sprawozdań 625 1 

 
Dla obu edycji łącznie, nie złożono 1 sprawozdania z wykonania 

zadania (stan na dzień 28 września 2006 r.), co stanowi 0,2% wszyst-
kich sprawozdań, które powinny zostać złożone. 

ODSETEK ZŁOŻONYCH SPRAWOZDAŃ Z WYKONANIA ZADANIA W RAMACH 
FIO 2005 ( EDYCJE I i II )   

99,8%

0,2%

złożono nie złożono
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Wszystkie sprawozdania z I edycji zostały złożone (stan na dzień 
28 września 2006 r.), co pokazuje poniższy wykres. 

 

Wykres 27. Wnioski dofinansowane z FIO 2005, edycja 1, 
złożenie sprawozdań z wykonania zadania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 27. Wnioski dofinansowane z FIO 2005, edycja 1, 
złożenie sprawozdań z wykonania zadania 

LICZBA ZŁOŻONYCH SPRAWOZDAŃ Z WYKONANIA ZADANIA  
W RAMACH FIO 2005 (EDYCJA I) 

sprawozdanie złożono nie złożono 
liczba sprawozdań 505 0 

 
Wykres 28. Wnioski dofinansowane z FIO 2005, edycja 2, 

złożenie sprawozdań z wykonania zadania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODSETEK ZŁOŻONYCH SPRAWOZDAŃ Z WYKONANIA ZADANIA W RAMACH 
FIO 2005 ( EDYCJA I)   

100%

0%

złożono nie złożono

ODSETEK ZŁOŻONYCH SPRAWOZDAŃ Z WYKONANIA ZADANIA W RAMACH 
FIO 2005 ( EDYCJA II)   

99%

1%

złożono nie złożono



Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu  
– Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2005 

 

 

45 

Tabela 28. Wnioski dofinansowane z FIO 2005, edycja 2, 
złożenie sprawozdań z wykonania zadania 

LICZBA ZŁOŻONYCH SPRAWOZDAŃ  
Z WYKONANIA ZADANIA  

W RAMACH FIO 2005 (EDYCJA II) 

sprawozdanie złożono nie złożono 

liczba sprawozdań 120 1 

 
Jedno sprawozdanie nie został złożone w II edycji, co stanowi 

1% wszystkich sprawozdań w II edycji (stan na dzień 28 września  
2006 r.). Dane zebrane po przeprowadzeniu całego konkursu wskazu-
ją, że zdecydowana większość sprawozdań została złożona.  

 
 

11.  Kontrola sprawozdań  
 
Procedura kontroli sprawozdań końcowych i częściowych z re-

alizacji zadań publicznych finansowanych z „Rządowego Programu – 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2005 roku” składała się z dwóch 
etapów. Pierwszy etap związany był z monitoringiem terminu składa-
nia sprawozdań, drugi dotyczył analizy sprawozdań. 

 
 
Monitoring terminu składnia sprawozdań 
W Departamencie Pożytku Publicznego prowadzony jest rejestr 

sprawozdań uwzględniający m.in. datę złożenia sprawozdania.  
W marcu 2006 roku wysłano monity do 35 organizacji, które nie zło-
żyły w przewidzianym w umowie terminie sprawozdania. Na wezwa-
nie nie odpowiedziała 1 organizacja (realizowała zadanie w II edycji), 
w stosunku do której zostaną wyciągnięte konsekwencje wynikające  
z przepisów o finansach publicznych (stan na dzień 28 września  
2006 r.). 
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Analiza sprawozdań 
Analiza sprawozdań prowadzona jest w podziale na trzy części: 

formalną, merytoryczną i finansową. 
1. Formalna – pojawiające się nieprawidłowości to: złożenie spra-

wozdania po terminie i/lub na niewłaściwym formularzu. Jest to 
nieprawidłowość pojawiająca się bardzo rzadko. 

2. Merytoryczna – pojawiające się nieprawidłowości to: realizacja 
zadań niezgodnie z harmonogramem, będącym załącznikiem do 
umowy, lub niezrealizowanie wszystkich planowanych działań 
określonych we wniosku. Jest to nieprawidłowość pojawiająca się 
stosunkowo rzadko. 

3. Finansowa – pojawiające się nieprawidłowości wynikają przede 
wszystkim z błędów rachunkowych oraz niedostosowania się  
organizacji do wymogów określonych w §16 umowy, zgodnie  
z którym, wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składa- 
ne w związku z niniejszą umową wymagają pisemnej zgody  
stron umowy, pod rygorem nieważności. Oznacza to, że wpro-
wadzanie jakichkolwiek zmian do budżetu stanowiącego załącz-
nik do umowy, wymaga podpisania przez obie strony aneksu  
do umowy. 

 
Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości są na bieżąco wyjaśniane 

z organizacjami. Procedura polega na wezwaniu organizacji do złoże-
nia pisemnych wyjaśnień, które następnie są analizowane i w konse-
kwencji sprawozdanie jest akceptowane lub rozpoczyna się procedura 
przewidziana w przepisach o finansach publicznych. 
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III.  Wybrane projekty dofinansowane  
z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
 
 
Aby pokazać zakres tematyczny działań realizowanych z wyko-

rzystaniem środków z Programu FIO, poniżej zaprezentowane zostały 
najciekawsze projekty z pierwszej i z drugiej edycji FIO oraz projekty, 
które uzyskały najwyższą punktację w każdej z edycji.  

 
 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM – Wyrównywanie szans życio-

wych dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. 
 SIEĆ WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

„SPLOT” – Mocne organizacje, mocny sektor. Upowszechnianie systemu 
usług wspierających dla organizacji pozarządowych. 

 STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOŃ” – Prowadzenie 
Punktu Informacyjno-doradczo-szkoleniowego w zakresie rozwoju przedsię-
biorczości.  

 KLUB SPORTOWY „JADAR RADOM” – „Współzawodnic- 
two sportowe” – program wyrównywania szans i walki z patologią  
społeczną wśród młodzieży poprzez upowszechnianie kultury fizycznej  
i sportu. 

 STOWARZYSZENIE „TEATR KANA”, UNIWERSYTET 
SZCZECIŃSKI – VI Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy. 

 STOWARZYSZENIE „EKO-IDEA” – Lokalne programy edukacji 
ekologicznej. 

 FUNDACJA INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH – Wzory 
zatrudnienia w trzecim sektorze. 

 STOWARZYSZENIE KATOLICKI KLUB ANTYNARKO-
TYCZNY „KARAN” – Pomoc społeczna wobec problemów dzieci i mło-
dzieży – szkoła liderów klubów Fair Play.  

 FUNDACJA MŁODA MUZYKA ŚLASKA – XIII Festiwal  
Muzyki Kameralnej „Kwartet Śląski i jego goście”. 
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 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU GMINY MŚCIWOJÓW – Ekomuzea – aktywna ochro-
na dolnośląskiego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego. 

 
 
 
1.  Wybrane projekty z pierwszej i drugiej edycji 

 
 
1.1.  Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu (FIO 2005, 

pierwsza edycja) 
 

Cel 1:  Wspieranie działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe  
w zakresie realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 4 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Zadanie:  Wyrównywanie szans życiowych dzieci niepełnosprawnych i ich  
rodzin. 

Obszar:  Zabezpieczenie społeczne. 
 
 
Projekt fundacji zakładał działania nakierowane na środowis- 

ko rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności, które mogą, 
przez swoją ciężką sytuację, poczuć się wykluczone z życia społecz- 
nego. Jest on odpowiedzią na duże zapotrzebowanie na tego typu  
pomoc w regionie i jest przedłużeniem wieloletniej działalności fun- 
dacji. W ramach projektu postanowiono otoczyć opieką dzieci nie- 
pełnosprawne oraz ich rodziców i opiekunów. Główne działania  
to: przeprowadzenie codziennych zajęć rehabilitacyjno-edukacyjnych,  
zorganizowanie transportu dla uczestników warsztatów z i na zajęcia, 
organizacja integracyjnych warsztatów artystyczno-wypoczynkowych, 
na których niepełnosprawni podopieczni fundacji mogliby spotkać się 
ze swoimi rówieśnikami oraz specjalistyczna pomoc dla rodziców 
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dzieci niepełnosprawnych (często zupełnie bezradnych i nie mogących 
uzyskać pomocy ze strony innych placówek). Warto zwrócić uwagę na 
ideę zaangażowania w program również sprawnych dzieci i młodzieży, 
co przynosi korzyść zarówno dla nich, jak i dla ich chorych rówieś- 
ników. Z jednej strony uświadamia to niepełnosprawnym dzieciom,  
że mimo choroby mogą uczestniczyć w normalnym życiu społecznym, 
a z drugiej oswaja zdrowych, młodych ludzi z problemem niepełno-
sprawności i uczy ich szacunku dla odmienności. Dodatkowo fundacja 
postanowiła zapełnić lukę, jaką jest niedostateczny dostęp do specjali-
stycznego poradnictwa dla rodziców, nie tylko w kontekście pomocy 
swoim upośledzonym dzieciom, ale również pomocy samym sobie. 
Wiele z tych osób nie umie poradzić sobie z tak stresującą sytuacją, 
jaką jest choroba dziecka i przez narastające trudności wycofuje się  
z normalnego życia i popada w izolację. 

Zadanie zostało zrealizowane terminowo, a jego cele zostały 
osiągnięte. W zajęciach rehabilitacyjnych wzięło udział 34 dzieci. Za-
kupiono niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć, np. urządzono „Salę 
Doświadczania Świata”. Odbyły się 24 zajęcia integracyjne przy 
udziale dzieci z lokalnych szkół podstawowych i gimnazjów. Dla  
39 chętnych rodziców zorganizowano wykład na temat depresji  
i radzenia sobie ze stresem, oraz przygotowano materiały do wyko-
rzystania dla osób nie mogących wziąć udziału w tym wydarzeniu.  
43 rodziców skorzystało z porad indywidualnych. Wśród wymiernych 
rezultatów tego projektu można wymienić postęp widoczny u dzieci 
po zakończeniu zajęć, zmniejszenie ich izolacji przez udział w spo-
tkaniach integracyjnych, wyposażenie ich w pewne umiejętności,  
które będą mogły wykorzystywać w przyszłości. Wiele rodzin dekla-
rowało, że dzięki rozmowom ze specjalistami zdały sobie sprawę  
z tego, że problem niepełnosprawności dotyka dużej ilości osób i że 
można nauczyć się z nim żyć i uczestniczyć w codziennym życiu spo-
łecznym. Jest to kapitał, który ma szansę zaprocentować również  
w przyszłości, po zakończeniu projektu. 
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1.2.  Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych 
„SPLOT” (FIO 2005, pierwsza edycja) 

 
Cel 4:  Wspieranie działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie 

inicjatyw obywatelskich. 
Zadanie:  Mocne organizacje, mocny sektor. Upowszechnianie systemu usług 

wspierających dla organizacji pozarządowych. 
Obszar:  Zabezpieczenie społeczne, integracja i aktywizacja społeczna, nauka, 

kultura, edukacja i wychowanie oraz bezpieczeństwo publiczne. 
 
 
Projekt ten skierowany był do organizacji pozarządowych  

potrzebujących wsparcia aby rozwijać się dynamiczniej i dostarczać 
bardziej profesjonalnych usług. Jest to odpowiedź na rosnące za- 
potrzebowanie ze strony rozwijającego się od lat 90-tych sektora  
pozarządowego. W ramach projektu wdrażany miał być model two-
rzenia ROW-ów czyli Regionalnych Ośrodków Wsparcia Organizacji 
Pozarządowych. W całej Polsce istnieje już 10 takich placówek  
działających od ponad 10 lat, jednak odczuwalna jest potrzeba zwięk-
szenia ich ilości, szczególnie w regionach o najmniejszej ilości organi-
zacji pozarządowych.  

ROW-y to niezależne jednostki oferujące całą paletę usług dla 
NGO-sów, takich, jak wspieranie inicjatyw obywatelskich, głównie 
osób, które dopiero zaczynają tworzyć nową organizację, pomoc już 
istniejącym jednostkom w ich codziennej działalności czy też szkolenie 
z zakresu pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych. Projekt 
zaproponowany przez stowarzyszenie SPLOT zakładał rozszerzenie 
działalności na kolejne 6 województw, gdzie nie działały ROW-y oraz 
promocję świadczonych przez nie usług. Oprócz tego nastąpić miała 
weryfikacja i standaryzacja usług świadczonych przez zarówno nowe 
jak i stare ośrodki. 

W wyniku przeprowadzenia projektu doprowadzono do powsta-
nia ROW-ów w 5 a nie jak zakładano 6 województwach, ale było to 
spowodowane tym, że w szóstym województwie taki ośrodek powstał 
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już wcześniej, przed rozpoczęciem projektu. Dokonano oceny stan-
dardów działania, sporządzono raporty i wytyczne na przyszłość. Oko-
ło 2000 organizacji zapoznało się z możliwościami jakie daje funkcjo-
nowanie takich jednostek, sporządzono również 5 rocznych planów 
dotyczących dalszych działań, które podejmować miały nowopowstałe 
ROW-y. Tak więc w wyniku tego przedsięwzięcia powstała infrastruk-
tura, która służyć będzie rozwojowi trzeciego sektora w przyszłości. 

 
 
1.3.  Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”  

(FIO 2005, druga edycja) 
 

Cel 1:  Wspieranie działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe  
w zakresie realizacji zadań publicznych. 

Zadanie:  Prowadzenie Punktu Informacyjno-doradczo-szkoleniowego w zakre-
sie rozwoju przedsiębiorczości.  

Obszar:  Integracja i aktywizacja społeczna. 
 
 
Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” przedstawiło projekt polegają-

cy na zapewnieniu pomocy osobom, które dotknięte zostały proble-
mem bezrobocia oraz tym, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, 
otworzyć własną firmę lub przekwalifikować się. Działanie miało  
objąć teren powiatu ostrowskiego, gdzie sytuacja na rynku pracy jest 
bardzo trudna. Odpowiedzią na tę sytuację jest stworzenie punktu  
informacyjno-doradczo-szkoleniowego, którego celem było dotrzeć  
do jak najszerszego kręgu odbiorców. Punkt miał służyć aktywi- 
zacji osób bezrobotnych poprzez nabywanie kwalifikacji zawodowych 
i uczestnictwo w kursach (kształcenie umiejętności interpersonalnych, 
racjonalne gospodarowanie pieniędzmi, negocjacje handlowych itp.) 
potwierdzone specjalnym certyfikatem. Oprócz tego poradnictwo 
obejmowałoby dostarczanie wszelkich informacji na temat samoza-
trudnienia, czyli między innymi informacje z zakresu prawa pracy, 
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ABC prowadzenia firmy oraz praktyczne umiejętności niezbędne do 
prowadzenia działalności takie jak obsługa komputera, fakturowanie, 
księgowość itp. W finalnej fazie, projekt miałby zostać oceniony pod 
względem adekwatności do warunków rynku pracy w tym miejscu,  
a jego beneficjenci byliby stale monitorowani. Założono, że w wyniku 
tych działań beneficjenci będą mogli zmienić swoje postawy i zwięk-
szyć aktywność zawodową. Dzięki projektowi więcej osób miałoby 
szansę skorzystać z programu, a organizacja „Pomocna Dłoń” mogła-
by rozszerzyć swoją działalność w przyszłości. 

W czasie trwania projektu w szkoleniach wzięło udział 97 osób  
i otrzymały one certyfikaty poświadczające udział w warsztatach.  
Ankiety, przeprowadzone przez organizatorów wśród beneficjentów 
projektu, wykazały, że byli oni zadowoleni z jakości świadczonych 
usług. Proponowana oferta była o tyle pomocna osobom, które zgłosi-
ły się do udziału w tym przedsięwzięciu, że zawierała bardzo popular-
ne szkolenia, na które w normalnych warunkach rynkowych większości 
osób nie byłoby stać. Przykładem takich umiejętności jest np. kurs 
księgowości, bez którego podjęcie pracy w handlu jest bardzo trudne. 
Projekt obejmował więc działania, których skutek będzie widoczny 
jeszcze długo po jego zakończeniu i stworzył pewien kapitał dla osób, 
które poszukują pracy. 

 
 
1.4.  Klub Sportowy JADAR RADOM  

(FIO 2005, druga edycja) 
 

Cel 1:  Wspieranie działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe  
w zakresie realizacji zadań publicznych. 

Zadanie:  „Współzawodnictwo sportowe” – program wyrównywania szans  
i walki z patologią społeczną wśród młodzieży poprzez upow- 
szechnianie kultury fizycznej i sportu. 

Obszar:  Zabezpieczenie społeczne, nauka, edukacja i wychowanie, kultura, 
bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa.  
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Jest to projekt skierowany do uczniów szkół podstawowych  
i gimnazjów. Łączy w sobie dwa cele, z jednej strony nastawiony jest 
na krzewienie kultury fizycznej i promowanie zdrowego trybu życia,  
a z drugiej na zapobieganie patologiom społecznym, które często 
pojawiają się w miejscach o wysokim poziomie bezrobocia. W celu 
realizacji tych zamierzeń założono zorganizowanie wakacyjnych zajęć 
sportowych – treningów ogólnorozwojowych i specjalistycznych  
z piłki siatkowej oraz, dla najzdolniejszej młodzieży, zorganizowanie 
turniejów w czterech kategoriach wiekowych, w tym turniejów  
wyjazdowych poza Radomiem. Najlepsi zawodnicy mieli by okazję 
podjąć w przyszłości treningi na poziomie wyczynowym w tym wła-
śnie klubie.  

Oprócz tego, zorganizowane miały zostać spotkania z młodzie-
żą, wyjaśniające jak ustrzec się przed niebezpiecznymi używkami  
i prowadzić zdrowy tryb życia. Sport przedstawiany jest więc jako  
alternatywna droga życiowa i sposób spędzenia wolnego czasu bez 
obecności narkotyków, alkoholu i przemocy. Jednocześnie organiza- 
torzy podkreślali, że sama specyfika sportu jakim jest siatkówka,  
zapewnia możliwość oddziaływania na charakter młodych ludzi, ucząc 
ich pracy w zespole i odpowiedzialności za drużynę jako całość. 

Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów, szcze-
gólnie, że większość z nich nie byłaby w stanie, z powodów finan- 
sowych, uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych czy też kołach zain-
teresowań. Nawiązana została również współpraca ze szkołami,  
w których uczy się młodzież biorąca udział w projekcie, ponieważ 
oprócz wyników sportowych monitorowano również wyniki w nauce 
i zachowanie młodych sportowców.  

Podsumowując, w zajęciach ogólnorozwojowych wzięło udział 
ok. 1000 uczniów, natomiast do udziału w turniejach wybrano ponad 
150 uczniów. Można stwierdzić, że duża ilość dzieci, które wzięły dział 
w tym przedsięwzięciu może wskazywać, że program wpasował się  
w potrzeby mieszkańców Radomia i stworzył ciekawą alternatywę  
dla spędzania wolnego czasu, szczególnie dla osób w ciężkiej sytuacji  
finansowej.  
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2.  Najwyżej ocenione projekty – pierwsza edycja FIO 
 
 
 2.1.  Stowarzyszenie „Teatr Kana”,  

Uniwersytet Szczeciński 
 

Cel 1:  Wspieranie działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe  
w zakresie realizacji zadań publicznych. 

Zadanie:  VI Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy. 
Obszar:  Nauka, kultura, edukacja, wychowanie. 

 
 
Listę najwyżej punktowanych organizacji realizujących cel pierw-

szy w pierwszej edycji FIO otwiera Stowarzyszenie „Teatr Kana”, 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Projekt tego stowarzyszenia polegał na 
organizacji cyklicznej imprezy artystycznej pod nazwą „Festiwal Arty-
stów Ulicy”. Jest to plenerowy festiwal teatralny o zasięgu międzyna-
rodowym, organizowany we współpracy z różnymi ośrodkami w kraju 
i poza jego granicami. W jego ramach przewidziane zostały przede 
wszystkim widowiska plenerowe, happeningi, różnego rodzaju warsz-
taty, prezentacja instalacji oraz projekcje filmowe „ Nocne Kino Euro-
pejskie”. Ciekawym elementem było też zaplanowanie warsztatów  
artystyczno-integracyjnych, z udziałem młodzieży zagrożonej margina-
lizacją, we współpracy ze Stowarzyszeniem Monar. Festiwal oprócz 
artystycznego charakteru, spełnia więc również szerzej rozumiane cele: 
angażuje wolontariuszy i społeczność lokalną do współpracy przy jego 
przeprowadzeniu, zachęca organizacje pozarządowe do wspólnego 
realizowania działań, wnosi ożywienie w codzienny rytm życia miesz-
kańców Szczecina, pochodzących z bardzo różnorodnych środowisk  
i daje okazję do nawiązania kontaktów z ośrodkami artystycznymi  
z zagranicy.  

Projekt został również dofinansowany ze środków Unii Europej-
skiej. Został zrealizowany zgodnie z planem. Odbyło się 30 wydarzeń 
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artystycznych, również z udziałem zespołów zagranicznych, podpisa- 
no też deklarację współpracy 10 organizacji z różnych krajów. (m.in.  
z USA, Niemiec, Norwegii i Włoch). Spektakle śledziło, według  
szacunkowych obliczeń, około 8–10 tysięcy osób. 

W warsztaty zorganizowane w ramach festiwalu zaangażo- 
wana została również młodzież z rodzin patologicznych i środowisk 
wiejskich pozostająca pod opieką Stowarzyszenia Monar. Festiwal był 
szeroko opisywany w ogólnopolskich i lokalnych mediach. 

 
 
2.2.  Stowarzyszenie „EKO-IDEA” 
 

Cel 2:  Wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym  
i publicznym. 

Zadanie:  Lokalne programy edukacji ekologicznej. 
Obszar:  Nauka, kultura, edukacja i wychowanie. 

 
 
W ramach celu 2 najwyższą punktację uzyskał projekt Stowarzy-

szenia „Eko-Idea” we Wrocławiu. Projekt nakierowany był na rozwój 
świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnych okolicy  
Wrocławia. Cała akcja została zaplanowała tak, aby zataczając coraz 
szersze kręgi, angażować kolejne podmioty. W programie miała 
uczestniczyć młodzież, nauczyciele, członkowie lokalnych organizacji 
pozarządowych, a w dalszej kolejności samorządy oraz firmy i instytu-
cje działające na tym obszarze. 

Głównymi celami projektu było wzmocnienie już realizowanych 
inicjatyw proekologicznych, włączenie w działania i podnoszenie zaan-
gażowania lokalnej społeczności. W ramach zaplanowanych działań 
zaplanowano spotkania warsztatowe i szkolenia, np szkolenie dla na-
uczycieli o tym, jak „wyjść poza mury szkoły” i nawiązać współpracę  
z lokalnymi podmiotami oraz szkolenia dla lokalnych liderów, którzy 
będą mogli potem samodzielnie podejmować działania na rzecz  



Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu  
– Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2005 

 

 

 

56 

środowiska naturalnego i organizować nowe przedsięwzięcia. Oprócz 
tego zakładano również działania w szkołach i na poziomie gminnym, 
jak również przeprowadzenie kampanii „Ekologicznej edukacji i akty-
wizacji społeczności lokalnych. Większość z zaplanowanych elemen-
tów zostało wykonanych, choć niektóre z opóźnieniem z powodu  
zaplanowanego zbyt optymistycznego rozłożenia działań w czasie. 
Projektem zostało objęte 8 gmin w rejonie i w samym Wrocławiu, 
ogólnie wzięło w nim udział ponad 150 osób i 80 szkół i wypromo- 
wano kilkudziesięciu lokalnych liderów. Co najważniejsze, osoby zaan-
gażowane w projekt podkreśliły, że stworzone podwaliny pomogą 
również w realizacji zadania w przyszłości.  

 
 
2.3.  Fundacja Instytut Spraw Publicznych 
 

Cel 4:  Wspieranie działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie 
inicjatyw obywatelskich. 

Zadanie:  Wzory zatrudnienia w trzecim sektorze. 
Obszar:  Integracja i aktywizacja społeczna. 

 
 
Projekt ten uzyskał najwyższą punktację w ramach celu czwar- 

tego FIO i miał być realizowany na terenie województwa mazo- 
wieckiego. Jest to projekt zdecydowanie różniący się od innych  
inicjatyw realizowanych w ramach funduszu. Jego głównym działa-
niem jest dokonanie identyfikacji i analizy obecnych i potencjalnych 
możliwości wzrostu zatrudnienia w sektorze pozarządowym oraz  
możliwości awansu zawodowego i ścieżek kariery dostępnych dla  
pracujących w trzecim sektorze. Jest to odpowiedź na coraz większą 
specjalizację organizacji i dostarczanych przez nie usług, co prowadzi 
do większego popytu na wyspecjalizowaną kadrę. Ważne jest to, że 
wyniki tego badania miały dostarczyć wielu informacji, o charakterze 
uniwersalnym, które będą mogły zostać wykorzystane w przyszłości, 
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szczególnie dla zwiększania zainteresowania pracą w trzecim sekto- 
rze i integracji przez pracę osób ze środowisk zmarginalizowanych. 
Szczególna uwaga została poświęcona zatrudnieniu czterech grup  
społecznych: osób niepełnosprawnych, młodych matek, młodzieży  
i seniorów. 

Założenia projektu zostały w pełni zrealizowane. W wyni- 
ku prowadzonych badań opracowano pełny raport, stworzono  
listę rekomendacji co do pożądanych kierunków zmian w prawie  
pracy i ubezpieczeniach społecznych. Wyniki badań zostały upow- 
szechnione w czasopiśmie „Trzeci sektor” i stanowią zbiór cennych 
wskazówek zarówno dla organizacji zatrudniających nowych pracow-
ników, jak i dla samych zainteresowanych karierą w sektorze poza-
rządowym. 

 
 
 

3.  Najwyżej ocenione projekty – druga edycja FIO 
 
 
3.1.  Stowarzyszenie Katolicki Klub Antynarkotyczny 

„KARAN” w Radomiu 
 

Cel 1:  Wspieranie działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe  
w zakresie realizacji zadań publicznych. 

Zadanie:  „Pomoc społeczna wobec problemów dzieci i młodzieży SZKOŁA 
LIDERÓW KLUBÓW FAIR PLAY”. 

Obszar:  Zabezpieczenie społeczne. 
 
 
Projekt stowarzyszenia KARAN uzyskał najwyższą punktację  

w ramach celu pierwszego. Eksperci zwracali przede wszystkim uwagę 
na jego innowacyjny i długofalowy charakter oraz staranne przygo- 
towanie. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma partnerami takimi jak 
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Warszawski Instytut Profilaktyki, MENiS, MSW, Urząd Miasta Sto-
łecznego m.st. Warszawy oraz Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, 
bierze udział m.in. w programie „Stop przemocy” i jest organizacją, 
posiadającą duże doświadczenie i zaplecze kadrowe do realizowania 
długich i kompleksowych projektów.  

Nazwa zadania sfinansowanego w ramach FIO to „Pomoc spo-
łeczna wobec problemów dzieci i młodzieży SZKOŁA LIDERÓW 
KLUBÓW FAIR PLAY”. Projekt adresowany był głownie do dzieci  
i młodzieży zagrożonej różnego rodzaju uzależnieniami (alkohol, nar-
kotyki, komputer) jak i idącymi z nimi zazwyczaj w parze problemami 
społecznymi, takimi jak przemoc, agresja rówieśnicza, poczucie wyklu-
czenia i samotności. Do udziału w programie zaproszeni zostali rów-
nież opiekunowie i pedagodzy, potrzebujący wsparcia i porady na te-
mat tego, jak radzić sobie z problematyczną młodzieżą. W zakresie 
bezpośrednich celów zakładano założenie ponad 100 klubów Fair Play 
w szkołach i przedszkolach w Warszawie, zrealizowanie konferencji, 
opracowanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych, opracowanie 
koncepcji działania klubów w roku następnym. 

Program jest odpowiedzią na palący problem społeczny jakim 
jest wzrost agresji i uzależnienie wśród coraz to młodszych osób. 
Twórcy tego przedsięwzięcia zwrócili uwagę, że wiele młodych osób 
nie znajduje innego sposobu na życie niż ten, w którym żyje ich oto-
czenie – czyli życia pozbawionego perspektyw, bez możliwości rozwi-
jania zainteresowań i stworzenia szans na lepszą przyszłość. Dlatego 
stowarzyszenie „Karan” zaproponowało stworzenie lokalnych Klubów 
Fair Play, do których dostęp miałyby zarówno osoby przejawiające 
problemy wychowawcze, jak i każdy, kto szuka ciekawego sposobu na 
zagospodarowanie czasu wolnego. Są to otwarte kluby oferujące róż-
nego typu zajęcia pozalekcyjne, interaktywne i odpowiadające rzeczy-
wistym potrzebom i zainteresowaniom młodych ludzi, zupełnie inne 
niż oferowane standardowo przez szkoły. Oprócz zajęć pobudzających 
ogólną aktywność, takich jak warsztaty muzyczne, teatralne, fotogra-
ficzne, stowarzyszenie zastosowało również amerykański program tre-
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ningów ART, czyli trening umiejętności prospołecznych – takich jak 
np. trening kontroli złości i wnioskowania moralnego, który to okazał 
się przynosić bardzo pozytywne efekty w pracy z młodzieżą mającą 
problemy z adaptacją do życia w społeczeństwie. Szczególnie ważne  
i ciekawe okazało się zaangażowanie do pracy przy treningach osobo-
wości liderów wywodzących się z tego samego środowiska, co osoby 
korzystające z programu, czyli młodych, aktywnych osób, stanowią-
cych swoisty wzór dla swoich rówieśników. 

Inicjatywa stowarzyszenia przewidywała szeroką gamę działań, 
takich jak organizacja międzynarodowej konferencji na temat przemo-
cy, warsztaty dla przyszłych liderów. Stowarzyszenie stawiało sobie 
bardzo szerokie cele m.in. zmniejszenie liczby przejawów patologii  
i dysfunkcji, poprawę relacji emocjonalnych w rodzinach, wzrost świa-
domości i nabycie przez młodych ludzi umiejętności, które pomogą im 
lepiej radzić sobie z codziennymi problemami.  

Ze względu na to, że jest to projekt wieloletni, bezpośrednie 
skutki, jakie przyniósł nie są jeszcze znane.  

 
 
3.2.  Fundacja Młoda Muzyka Śląska 
 

Cel 2:  Wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym  
i publicznym. 

Zadanie:  XIII Festiwal Muzyki Kameralnej „Kwartet Śląski i jego goście”. 
Obszar:  Nauka, kultura, edukacja i wychowanie. 

 
 
Projekt najwyżej oceniony w ramach celu drugiego FIO to  

projekt muzyczny, organizowany przez Fundację „Młoda Muzyka 
Śląska”. Głównym jego celem było zorganizowanie festiwalu mu-
zycznego, w ramach którego odbyć miały się koncerty w Katowicach, 
Rudzie Śląskiej, Bytomiu i Gliwicach. Jednym z wątków festiwalu 
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było włączenie się w organizowane obchody rocznicy śmierci Dymi-
tra Szostakowicza, ofiary reżimu komunistycznego w Rosji. W związ-
ku z tym, oprócz zainteresowania, jak najszerszego grona osób,  
muzyką kameralną i zapewnienia możliwości spotkania miłośników 
muzyki z twórcami, organizatorzy podkreślili również, że projekt  
ten pomoże włączyć się młodzieży w dyskusję na temat wolności  
w sztuce. Festiwal miał stworzyć swoistą płaszczyznę, na której  
dojść miałoby do skonfrontowania ze sobą współczesnych sobie 
twórców. Fundacja w swojej działalności współpracuje z Minis- 
terstwem Kultury, lokalnymi władzami oraz Ministerstwem Pracy  
i Polityki Społecznej.  

Koncerty spotkały się z dużym zainteresowaniem i wszystkie od-
były się przy pełnej sali. Dodatkowo został zorganizowany koncert dla 
pacjentów i personelu Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji, w ra-
mach szpitalnego programu promocji zdrowia.  

 
 
3.3.  Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego  

Rozwoju Gminy Mściwojów 
 

Cel 4:  Wspieranie działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie 
inicjatyw obywatelskich. 

Zadanie:  „Ekomuzea – aktywna ochrona dolnośląskiego dziedzictwa przyrod-
niczo-kulturowego”. 

Obszar:  Nauka, kultura, edukacja i wychowanie. 
 
 
Jest to projekt, który został najwyżej oceniony w ramach celu 

czwartego FIO. Jest to program o tematyce ekologicznej, nawiązujący 
do podobnych działań prowadzonych w Polsce już od 2001 r. Projekt 
przewidywał zorganizowanie na terenie Dolnego Śląska, gdzie znajduje 
się wiele cennych obiektów i zespołów historycznych, 7 pilotażowych 
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– modelowych ekomuzeów. Idea tworzenia ekomuzeów polega na 
utworzeniu swoistych „muzeów bez murów”, tak aby walory danego 
terenu, zarówno przyrodnicze, jak i historyczno-kulturowe mogły być 
prezentowane w miejscu ich pierwotnego występowania. Oprócz  
typowej prezentacji piękna lokalnego krajobrazu nacisk kładzie się 
również na ukazanie wzajemnych relacji ludzi i miejsca, w którym żyją. 
Ważna w tym projekcie jest również działalność mająca na celu wzrost  
świadomości lokalnej społeczności i włączenie jej do działań, które 
pozwolą im uchronić od zniszczenia i wypromować ważne dla swojego 
regionu miejsca. Przykładowe ekomuzea, które miały powstać w wyni-
ku tego projektu to Ekomuzeum Cysterskie w Lubiążu, czy też  
Ekomuzeum Rzemiosła Garncarskiego w małej wsi Dobków. W celu 
pełniejszej realizacji działań, stowarzyszenie podjęło współpracę  
w lokalnymi władzami.  

Główne działania, które zakładał projekt to przeprowadzenie 
szkoleń, w których mieszkańcy terenów wybranych do uczestniczenia 
w programie, mogliby uzyskać informację o walorach ich okolicy, ale 
też pomoc w wykorzystaniu ich dla rozwoju infrastruktury turystycz-
nej, m.in. dla wypromowania lokalnych produktów, z których sprzeda-
ży mogliby czerpać dochody. Oprócz tego głównym zadaniem jakie 
stawiali sobie organizatorzy było stworzenie od postaw ekomuzeów, 
oznakowanie ich i przygotowanie folderu z wszelkimi potrzebnymi 
informacjami. Założono, że w wyniku tej inicjatywy uda się zaangażo-
wać wielu lokalnych partnerów – samorządy, organizacje pozarządowe  
i lokalnych biznesmenów do współpracy na rzecz wspólnych intere-
sów, a zatem zwiększyć zainteresowanie lokalnych społeczności ich 
dziedzictwem kulturowym i wypromować walory Dolnego Śląska, nie 
tylko na skalę lokalną, ale wręcz międzynarodową.  

Mimo krótkiego okresu działania, większość z założonych dzia-
łań została zrealizowana – przeprowadzono warsztaty i szkolenia oraz 
powstało 7 ekomuzeów. Największym sukcesem programu było zak-
tywizowanie lokalnych społeczności, w większości z małych miaste-
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czek, do zapoznania się historią i kulturą swojej małej ojczyzny i do 
ujawnienia się drzemiącego w niej potencjału (chociażby przez zauwa-
żenie lokalnych twórców ludowych). Po przeprowadzeniu rozpoznania 
znaleziono 20 lokalnych produktów, których wypromowanie może 
przynieść wymierne zyski. Z punktu widzenia przyszłych działań  
ważne jest, że udało się zachęcić do współpracy lokalnych liderów na 
poziomie całego województwa. W czterech miejscowościach zostały 
złożone projekty na konkretne działania ekomuzeum, z czego 2 zosta-
ły już dofinansowane z funduszu unijnego PHARE. 
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IV.  Podsumowanie 
 
 
Lektura powyższego opracowania potwierdza, że Fundusz Inicja-

tyw Obywatelskich umożliwił organizacjom pozarządowym realizację 
różnorodnych zadań. Dofinansowywane projekty wnosiły zazwyczaj 
wartość dodaną, obok bezpośredniego celu takiego jak stworzenie  
jakiejś placówki, czy przeprowadzenie koncertu i realizowały również 
cele pośrednie, np. walkę z ważnymi problemami społecznymi taki- 
mi, jak np. długotrwałe bezrobocie, różnego rodzaju uzależnienia,  
problemy osób niepełnosprawnych, zwalczanie ubóstwa i ochrona 
środowiska. Wiele z tych inicjatyw, bez pomocy środków z FIO, nie 
mogłoby zostać sfinansowanych i przeprowadzonych. Fundusz stwo-
rzył szansę przede wszystkim dla małych organizacji, których innowa-
cyjne projekty nie mogły zostać wprowadzone w życie ze względu na 
ograniczone środki. Mimo, że wiele organizacji startujących w konkur-
sie, które uzyskały środki finansowe z FIO pochodzi z wielkich miast  
i bogatszych regionów, nie brakuje również projektów realizowanych 
na terenie małych gmin i powiatów. Dzięki przeprowadzanym inicja-
tywom możliwe było zmobilizowanie lokalnych środowisk do większej 
aktywności i stworzenie podstaw do dalszej działalności po zakończe-
niu realizacji działania. Cały proces, od momentu złożenia wniosku, aż 
do zakończenia zadania i rozliczenia dotacji, jest nieustannie monito-
rowany przez Departament Pożytku Publicznego.  

Doświadczenia z pierwszego roku funkcjonowania Rządowego 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dowodzą, iż horyzontalny 
charakter tego przedsięwzięcia, obejmujący swym zakresem obszary 
pożytku publicznego, spowodował duże ożywienie i potwierdził na 
ogół profesjonalne przygotowanie sektora do realizacji zadań publicz-
nych. Zgłoszone przez organizacje pozarządowe projekty, obok stan-
dardowych zadań, często miały charakter komplementarny w stosunku 
do podstawowego katalogu zadań realizowanych przez władze pu-
bliczne. Stworzenie takich możliwości to ważne osiągnięcie FIO. 
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Pierwszy rok realizacji FIO pozwolił także administracji publicz-
nej i organizacjom pozarządowym poznać mocne i słabe strony 
współpracy międzysektorowej, w szczególności w związku z realizacją 
zadań publicznych. Fakt ten może mieć pozytywny wpływ na udział 
trzeciego sektora w realizacji zadań publicznych w unijnej perspekty-
wie finansowej 2007–2013, w ramach programów operacyjnych, w tym 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Niepokojący poziom wewnętrznego zróżnicowania trzeciego 
sektora, potwierdzony w trakcie realizacji FIO, a mający swoje od-
zwierciedlenie w Sprawozdaniu, stanowi ważne kryterium kształtowa-
nia w najbliższej perspektywie priorytetów w ramach strategii wspiera-
nia organizacji pozarządowych, w celu wyrównywania szans rozwoju 
inicjatyw obywatelskich. 

Należy się spodziewać, a przemawiają za tym wstępne dane doty-
czące oceny projektów w ramach FIO w roku 2006, że ten instrument 
programowy i finansowy służący wspieraniu inicjatyw obywatelskich  
w zakresie działalności pożytku publicznego, z udziałem organizacji 
pozarządowych, stanie się trwałym mechanizmem budowy społeczeń-
stwa obywatelskiego 
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V.  Spis wykresów i tabel  
 
 

WYKRESY: 
• Wykres 1 Odsetek wniosków dofinansowanych w poszczególnych 

edycjach FIO 2005. 
• Wykres 2 Wnioski dofinansowane z FIO, podział ze względu  

na czas trwania. 
• Wykres 3 Wnioski dofinansowane z FIO, edycja 1, podział  

ze względu na czas trwania. 
• Wykres 4 Wnioski dofinansowane z FIO, edycja 2, podział  

ze względu na czas trwania. 
• Wykres 5 Wnioski dofinansowane z FIO, edycja 2, podział  

ze względu na cel projektu podział ze względu na cel projektu. 
• Wykres 6 Wnioski dofinansowane z FIO, edycja 1, podział  

ze względu na cel projektu. 
• Wykres 7 Wnioski dofinansowane z FIO, edycja 2, podział  

ze względu na cel projektu. 
• Wykres 8 Wnioski dofinansowane z FIO, obie edycje, podział  

ze względu na obszar projektu. 
• Wykres 9 Wnioski dofinansowane z FIO, edycja 1, podział  

ze względu na obszar projektu. 
• Wykres 10 Wnioski dofinansowane z FIO, edycja 2, podział  

ze względu na obszar projektu. 
• Wykres 11 Wnioski dofinansowane z FIO, obie edycje, podział  

ze względu na województwa. 
• Wykres 12 Wnioski dofinansowane z FIO, edycja 1, podział  

ze względu na województw. 
• Wykres 13 Wnioski dofinansowane z FIO, edycja 2, podział  

ze względu na województw. 
• Wykres 14 Forma prawna podmiotów dofinansowanych z FIO, 

obie edycje. 
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• Wykres 15 Forma prawna podmiotów dofinansowanych z FIO, 
edycja 1. 

• Wykres 16 Forma prawna podmiotów dofinansowanych z FIO, 
edycja 2. 

• Wykres 17 Wnioski dofinansowane z FIO 2005, obie edycje,  
podział ze względu na rok założenia organizacji. 

• Wykres 18 Wnioski dofinansowane z FIO 2005, edycja 1, podział 
ze względu na rok założenia organizacji. 

• Wykres 19 Wnioski dofinansowane z FIO 2005, edycja 2, podział 
ze względu na rok założenia organizacji. 

• Wykres 20 Podmioty dofinansowane z FIO 2005, obie edycje, 
prowadzące i nie prowadzące działalności odpłatnej. 

• Wykres 21 Podmioty dofinansowane z FIO 2005, edycja 1,  
prowadzące i nie prowadzące działalności odpłatnej.  

• Wykres 22 Podmioty dofinansowane z FIO 2005, edycja 2,  
prowadzące i nie prowadzące działalności odpłatnej. 

• Wykres 23 Podmioty dofinansowane z FIO 2005, obie edycje, 
prowadzące i nie prowadzące działalności gospodarczej. 

• Wykres 24 Podmioty dofinansowane z FIO 2005, edycja 1,  
prowadzące i nie prowadzące działalności gospodarczej. 

• Wykres 25 Podmioty dofinansowane z FIO 2005, edycja 2,  
prowadzące i nie prowadzące działalności gospodarczej. 

• Wykres 26 Wnioski dofinansowane z FIO 2005, obie edycje,  
złożenie sprawozdań z wykonania zadania. 

• Wykres 27 Wnioski dofinansowane z FIO 2005, edycja 1, złoże-
nie sprawozdań z wykonania zadania. 

• Wykres 28 Wnioski dofinansowane z FIO 2005, edycja 2, złoże-
nie sprawozdań z wykonania zadania. 
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TABELE: 
• Tabela 1 Liczba wniosków dofinansowanych w poszczególnych 

edycjach FIO 2005. 
• Tabela 2 Liczba wniosków, (obie edycje), podział ze względu na 

czas trwania. 
• Tabela 3 Liczba wniosków dofinansowanych z FIO, edycja1,  

podział ze względu na czas trwania. 
• Tabela 4 Liczba wniosków dofinansowanych z FIO, edycja 2, 

podział ze względu na czas trwania. 
• Tabela 5 Wnioski dofinansowane z FIO, obie edycje, podział  

ze względu na cel projektu.  
• Tabela 6 Wnioski dofinansowane z FIO, edycja 1, podział  

ze względu na cel projektu.  
• Tabela 7 Wnioski dofinansowane z FIO, edycja 2, podział  

ze względu na cel projektu. 
• Tabela 8 Wnioski dofinansowane z FIO, obie edycje, podział  

ze względu na obszar projektu. 
• Tabela 9 Wnioski dofinansowane z FIO, edycja 1, podział  

ze względu na obszar projektu. 
• Tabela 10 Wnioski dofinansowane z FIO, edycja 1, podział  

ze względu na obszar projektu. 
• Tabela 11 Wnioski dofinansowane z FIO, obie edycje, podział  

ze względu na województwa. 
• Tabela 12 Wnioski dofinansowane z FIO, edycja 1, podział ze 

względu na województwa. 
• Tabela 13 Wnioski dofinansowane z FIO, edycja 2, podział  

ze względu na województwa. 
• Tabela 14 Forma prawna podmiotów dofinansowanych z FIO, 

obie edycje. 
• Tabela 15 Forma prawna podmiotów dofinansowanych z FIO, 

edycja 1. 
• Tabela 16 Forma prawna podmiotów dofinansowanych z FIO, 

edycja 2. 
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• Tabela 17 Wnioski dofinansowane z FIO 2005, obie edycje,  
podział ze względu na rok założenia organizacji. 

• Tabela 18 Wnioski dofinansowane z FIO 2005, edycja 1, podział 
ze względu na rok założenia organizacji. 

• Tabela 19 Wnioski dofinansowane z FIO 2005, edycja 2, podział 
ze względu na rok założenia organizacji. 

• Tabela 20 Podmioty dofinansowane z FIO 2005, obie edycje, 
prowadzące i nie prowadzące działalności odpłatnej.  

• Tabela 21 Podmioty dofinansowane z FIO 2005, edycja 1,  
prowadzące i nie prowadzące działalności odpłatnej.  

• Tabela 22 Podmioty dofinansowane z FIO 2005, edycja 2,  
prowadzące i nie prowadzące działalności odpłatnej.  

• Tabela 23 Podmioty dofinansowane z FIO 2005, obie edycje, 
prowadzące i nie prowadzące działalności gospodarczej. 

• Tabela 24 Podmioty dofinansowane z FIO 2005, edycja 1,  
prowadzące i nie prowadzące działalności gospodarczej. 

• Tabela 25 Podmioty dofinansowane z FIO 2005, edycja 2,  
prowadzące i nie prowadzące działalności gospodarczej. 

• Tabela 26 Wnioski dofinansowane z FIO 2005, obie edycje,  
złożenie sprawozdań z wykonania zadania. 

• Tabela 27 Wnioski dofinansowane z FIO 2005, edycja 1, złożenie 
sprawozdań z wykonania zadania. 

• Tabela 28 Wnioski dofinansowane z FIO 2005, edycja 2, złożenie 
sprawozdań z wykonania zadania. 


