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Informacja prasowa 

 

 

Konferencja „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 15 lat doświadczenia, 

perspektywa do roku 2030” oraz seminarium „Bezpieczeństwo finansowe 

organizacji obywatelskich poprzez budowę kapitałów żelaznych” 
 

 

12-13 października odbędzie się konferencja podsumowująca 15 lat funkcjonowania 

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wydarzenie to będzie również okazją do 

omówienia kwestii bezpieczeństwa finansowego organizacji pozarządowych poprzez 

budowę kapitałów żelaznych. 

 

Wydarzenie, które organizuje Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego, składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to konferencja poświęcona 

Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich, druga – to seminarium mające na celu spotkanie 

organizacji zainteresowanych rozwojem kapitałów żelaznych. 

 

Ponad 15 lat temu powstał Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – rządowy program, który miał za 

zadanie wspierać zaangażowanie obywateli i organizacji III sektora w życie publiczne. Przez 

szereg lat na społeczne inicjatywy dofinansowane w ramach Programu przeznaczono setki 

milionów złotych, co pozwoliło na realizację tysięcy zadań publicznych. W nowej perspektywie 

2021-2030, w wyniku starań prof. Piotra Glińskiego, Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku 

Publicznego, rząd podwyższył budżet programu o jedną trzecią i od 2021 roku wynosi on 80 

mln zł rocznie. 

 

FIO to również zmiana społeczna w całej Polsce oraz kolejne wyzwania. Dlatego też na początku 

kolejnej perspektywy Programu, który kontynuowany jest jako NOWEFIO, duża część rozważań 

będzie poświęcona przyszłości rozwojowych inicjatyw pozarządowych, a także zadaniom oraz 

odpowiedzialności, jaką podejmują organizacje obywatelskie w Polsce.  

 

Drugi dzień wydarzenia to seminarium poświęcone rozwojowi kapitałów żelaznych w 

organizacjach obywatelskich. Brak stabilności finansowej polskich NGO’sów to wciąż duży 

problem i wyzwanie stojące przed III sektorem oraz strukturami państwowymi. Z pomocą 

przychodzi tu zarządzany przez NIW-CRSO Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich, który 

poprzez swój Priorytet 2 stara się wzmacniać potencjał budowania i zagospodarowywania 

kapitałów żelaznych przez organizacje pozarządowe.  



 

 

 

Wydarzenie będzie miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami, które wiedzą 

jak skutecznie pozyskiwać środki finansowe i nimi zarządzać a instytucjami pragnącymi 

doskonalić swoje kompetencje w tym względzie. 

 

Transmisja z konferencji i seminarium będzie dostępna na stronie NIW-CRSO na Facebooku: 

https://www.facebook.com/narodowyinstytutwolnosci. 

 

Załączamy program wydarzenia.  

 
 
 
 

 

O NIW 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to agencja 

wykonawcza odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku 

publicznego i wolontariatu. Powstała w październiku 2017 r. z inicjatywy wicepremiera Piotra 

Glińskiego, przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego. NIW-CRSO prowadzi działania 

na rzecz rozwoju postaw obywatelskich i patriotycznych. Flagowe Programy Instytutu to 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich oraz Program 

Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego Korpus Solidarności, a także Rządowy 

Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych (ROHiS). 

 

https://www.facebook.com/narodowyinstytutwolnosci

