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Wystartował Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji 

Poradniczych na lata 2022-2033, edycja 2022 
 

 
 

Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-
2033 przeznaczony jest dla pozarządowych organizacji poradnictwa, które 
działają na rzecz upodmiotowienia osób doświadczających trudności życiowych, 
niesamodzielnych, niezaradnych życiowo, znajdujących się w kryzysie, 
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.  
 
Program powstał z inicjatywy Komitetu do spraw Pożytku Publicznego i jest odpowiedzią 
na postulaty środowiska organizacji poradniczych przedstawione podczas Kongresu 
Poradnictwa, zorganizowanego w 2019 r. pod patronatem Prezydenta RP oraz Kongresu 
Profesji i Zawodów Pomocowych, który odbył się w 2020 r. W wydarzeniach wzięło 
udział ponad tysiąc praktyków, którzy na co dzień zajmują się udzielaniem porad w 
ramach działalności statutowej organizacji pożytku publicznego. Koncepcja nowego 
programu wsparcia sektora pozarządowego ewoluowała i była intensywnie 
opracowywana. W efekcie tych prac 19 lipca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła Rządowy 
Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033 z łącznym 
budżetem 176,5 mln zł.   
 
- Obywatel, który trafia do systemu poradnictwa najczęściej otrzymuje poradę w jednym z 
nurtów poradnictwa. Tymczasem trafia do tego systemu w trudnych sytuacjach życiowych, 
co wiąże się z tym, że jego problem jest wielowątkowy. Jednocześnie może być: prawny, 
konsumencki, zdrowotny i psychologiczny. Zatem wszystkie nurty poradnictwa powinny się 
widzieć, powinny być częścią jednego wspólnego systemu – tłumaczy dyrektor NIW-CRSO 
Wojciech Kaczmarczyk. 
 
Działalność organizacji poradniczych polega na realizacji funkcji usługowej wobec osób  
i grup społecznych, które z różnych powodów znalazły się na peryferiach życia 
społecznego. Dzięki usługom tych organizacji potrzebujący zyskują wiedzę i możliwość 
skorzystania z praw przysługujących obywatelom w demokratycznym państwie. 
  
Strategicznym celem Programu jest wzmocnienie działalności statutowej pożytku 
publicznego i rozwoju instytucjonalnego organizacji poradniczych jako partnera państwa 
w procesie upodmiotowienia obywateli.  



 

 

W ramach Programu wspierane jest świadczenie usług poradniczych w następujących 
obszarach: 

• poradnictwo prawne; 
• poradnictwo obywatelskie; 
• poradnictwo psychologiczne; 
• poradnictwo rodzinno-pedagogiczne; 
• poradnictwo konsumenckie; 
• poradnictwo zawodowe. 

  
Organizacje prowadzące działalność poradniczą mogą otrzymać wsparcie w ramach  
4 priorytetów:  

1. Rozwój instytucjonalny: stabilność i nowoczesność organizacji poradnictwa  
i poprawa jakości świadczenia usług; 

2. Wsparcie realizacji usług poradniczych;  
3. Edukacja – upowszechnienie – integracja; 
4. Regranting – polega na wsparciu realizacji usług poradniczych przez podmioty 
nieposiadające osobowości prawnej (takie jak m.in. uniwersyteckie poradnie prawne 
oraz placówki poradnictwa rodzinnego związków wyznaniowych), które w związku z 
tym nie mogą samodzielnie zaciągać zobowiązań. 
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Kontakt dla mediów: 
Dawid Krupa 
p.o. kierownika Biura Komunikacji i Promocji 
+48 601 901 375 | media@niw.gov.pl 
 
O NIW 
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to 
agencja wykonawcza odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, 
działalności pożytku publicznego i wolontariatu. NIW-CRSO powstał w październiku 
2017 r. z inicjatywy wicepremiera Piotra Glińskiego. 
Flagowe Programy Instytutu to Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
NOWEFIO, Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich oraz Rządowy 
Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego Korpus Solidarności. 
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