OPIS PROGRAMÓW
Konkurs na znaki graficzne (logotypy) programów zarządzanych przez NIW -CRSO

Korpus Solidarności - Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata
2018-2030:
Strategicznym celem Programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez
wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających do systematycznego oraz
długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat.
Program to kompleksowa oferta złożona z czterech uzupełniających się grup spójnych
tematycznie działań, adresowanych do różnych odbiorców: 1. propozycji kierowanej do
wolontariuszy, przygotowującej ich do wolontariatu oraz umożliwiającej im angażowanie się we
współpracy z organizacjami w działania realizowane w dowolnych obszarach życia społecznego
i rozwijające postawy obywatelskie; 2. propozycji kierowanej do organizatorów wolontariatu
(organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych) w zakresie inicjowania i prowadzenia
projektów z udziałem wolontariuszy oraz kształtowania lokalnej polityki w zakresie
funkcjonowania wolontariatu; 3. działań kierowanych do koordynatorów oraz menadżerów
wolontariatu, wspierających i rozwijających ich kompetencje w zakresie zarządzania
wolontariatem; 4. otoczenia wolontariatu w zakresie idei wolontariatu, jego promocji,
podnoszenia świadomości obywateli na temat istoty działań wolontariackich, oferowanie
rozwiązań i narzędzi ułatwiających podejmowanie działań społecznych w środowisku lokalnym.
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO:
PROO to program wsparcia organizacji obywatelskich, w ramach którego będą one mogły
uzyskać granty na takie potrzeby jak realizacja strategii rozwoju, podnoszenie kompetencji
pracowników, uczenie się nowych metod pozyskiwania środków na działalność, zakup sprzętu,
ale także np. zaspokojenie nagłych potrzeb w sytuacjach awaryjnych. Program będzie
realizowany w formie otwartych konkursów dotacyjnych w ramach priorytetów: Priorytet 1.
Zrównoważony rozwój organizacyjny; Priorytet 2. Wsparcie kapitałów żelaznych; Priorytet 3.
Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich; Priorytet 4.
Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich; Priorytet 5. Wsparcie doraźne –
mikrodotacje.

Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych:
Jest to nowy program dotacyjny dedykowany organizacjom harcerskim. Program zakłada
wzmocnienie organizacji harcerskich w odniesieniu do potencjału instytucjonalnego oraz
efektywności i jakości działalności programowej, w tym w szczególności kształcenia
traktowanego jako rozwój osobisty oparty na filarach rozwoju umysłowego, fizycznego
i duchowego. Organizacje harcerskie uzyskają wsparcie na realizację następujących zadań:
Zadanie 1. Wsparcie kształcenia i działań programowych w organizacjach harcerskich;
Zadanie 2. Wsparcie instytucjonalne organizacji harcerskich.
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Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020:
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy Program dotacyjny dla organizacji
pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty wpisujące się w cel jakim jest
zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Dotację
można otrzymać na projekt społeczny. Zakres możliwych do zrealizowania działań obejmuje
wszystkie obszary działalności pożytku publicznego. W ramach Programu wydzielone zostały
cztery priorytety: 1. Małe inicjatywy; 2. Aktywne społeczeństwo; 3.Aktywni obywatele; 4. Silne
organizacje pozarządowe.
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