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                  Fundacja Świętokrzyski Instytut Samorządu Terytorialnego 

 Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (ang. National Federation of Polish NGOs) 

– jako związek stowarzyszeń powstała w 2003. Już pod koniec 2013 zrzeszała ponad 130 

organizacji pozarządowych, w tym również federacje regionalne i branżowe oraz organizacje 

o strukturze oddziałowej. Organizacja według misji działa w imieniu swoich członków i dzięki 

ich zaangażowaniu na rzecz silnego trzeciego sektora.  

OFOP jest niezależnym, apolitycznym, działającym od 19 lat zrzeszeniem organizacji 

społecznych z całej Polski. Dziś w zrzeszonych w OFOP-ie organizacjach działa ponad 1 mln 

osób. Federację tworzą zarówno małe, działające lokalnie stowarzyszenia i fundacje, 

jak i federacje regionalne oraz organizacje ogólnopolskie. Do Federacji z regionu woj. 

świętokrzyskiego należy m.in. Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach 

Wśród zrzeszonych organizacji są organizacje harcerskie, strażnicze, organizacje zajmujące 

się ekologią, zdrowiem, pomocą charytatywną, edukacją, kulturą, rozwojem lokalnym. 

 

Źródłó: https://ofop.eu/ 

Ważnym krokiem w kierunku zbudowania ogólnopolskiej reprezentacji sektora było 

zorganizowanie 20 lutego 2002 w Warszawie konferencji „Budowanie reprezentacji trzeciego 

sektora”. Organizatorami spotkania były: Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw 

Pozarządowych i Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT . Do udziału w spotkaniu 

zaproszono przedstawicieli ponad 120 sieci, koalicji, porozumień i federacji branżowych  

i regionalnych z całej Polski oraz dużych organizacji ogólnopolskich. W konferencji 

uczestniczyło około 80 osób reprezentujących ponad 60 organizacji pozarządowych z całego 

kraju. 
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                  Fundacja Świętokrzyski Instytut Samorządu Terytorialnego 

OFOP od 2014 roku jest organizatorem Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 

(OFIP) odbywającego się co trzy lata od 1996 roku, największego i najstarszego święta 

działających społecznie osób i organizacji. W OFIP-ie biorą udział przedstawiciele organizacji 

pozarządowych, samorządów, administracji publicznej i biznesu. Wiodącym wydarzeniem 

każdego Forum jest konferencja poświęcona współpracy wewnątrz sektora pozarządowego 

oraz relacjom organizacji z partnerami zewnętrznymi. Towarzyszą jej różne formy prezentacji 

działań organizacji pozarządowych przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych osób.  

Federacja ma reprezentantów w różnych zespołach eksperckich i konsultacyjnych: radach, 

komitetach monitorujących fundusze europejskie i polityki publiczne m.in. dot. zdrowia, 

ekonomii społecznej czy kultury. Prowadzi działania na poziomie międzynarodowym w ramach 

europejskich sieci organizacji jak. np. European Civic Forum.  

Misją Federacji jest działanie w imieniu i poprzez członków na rzecz silnego trzeciego 

sektora. W trosce o dobro demokracji w Polsce oraz rozwój ruchu obywatelskiego, o dalszy  

i szybszy proces jego samoorganizacji i federalizacji, OFOP pragnie na rzecz środowiska 

inicjatyw obywatelskich, kształtować sprzyjające postawy społeczne wobec organizacji 

pozarządowych, budować ich rzetelny wizerunek, być jednym z rzeczników sektora, 

wzmacniać porozumienia branżowe i regionalne, opiniować prawodawstwo oraz być 

inicjatorem zmian legislacyjnych.  

Konferencja organizowana przez OFOP 

 

Źródło: https://www.facebook.com/ofop.eu/photos/10166490075645352 
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Celem OFOP jest tworzenie przestrzeni do dialogu obywatelskiego dotyczącego tożsamości 

i zasad działania organizacji społecznych, wspieranie aktywności obywatelek i obywateli 

zorganizowanej w formie stowarzyszeń i fundacji zarówno na poziomie lokalnym, krajowym  

i europejskim oraz rzecznictwo interesów środowiska pozarządowego.  

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych realizuje działania poprzez: 

• promowanie zmian legislacyjnych poprawiających warunki funkcjonowania III sektora, 

• wzmacnianie rzecznictwa poprzez konsultacje wenątrzsektorowe, 

• partnerstwo i współpracę z innymi środowiskami. 

OFOP ma wpływ na kształtowanie rozwiązań prawnych i finansowych związanych  

z sektorem pozarządowym. Uczestniczy w tworzeniu zasad, dzięki którym środki unijne trafiają 

do organizacji i obywateli. Działa na rzecz jawnego, przejrzystego i odpowiedzialnego 

funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce oraz zachęca do podejmowania inicjatyw 

obywatelskich. 

Kula wartości 

 

Źródło: https://ofop.eu/materialy-do-pobrania/ 



5 

                  Fundacja Świętokrzyski Instytut Samorządu Terytorialnego 

Na co dzień praca w ramach Federacji koncentruje się wokół czterech głównych 

obszarów – Programów OFOP:  

• integracji członków i organizacji Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 

(OFIP) – Program Członkowski; 

• tworzenia przyjaznych warunków dla działalności społecznej i obywatelskiej poprzez 

m.in. monitorowanie i postulowanie zmian w zakresie prawa i polityk publicznych – 

Program Rzeczniczy; 

• integracji europejskiej i udziału polskich organizacji pozarządowych w tym procesie – 

Program Europejski; 

• animowanie dyskusji wokół wartości i tożsamości sektora pozarządowego oraz 

standardów działania organizacji społecznych – Program Tożsamość i Wartości. 

Obecnie najważniejszym obszarem działalności Federacji jest dbanie o dobre, przyjazne 

prawo dla działalności organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych. Bardzo ważnym 

osiągnięciem ostatnich lat są ułatwienia w prawie o stowarzyszeniach, w tym zdecydowane 

wzmocnienie możliwości działania stowarzyszeń zwykłych zakładanych przez troje obywateli. 

Również wprowadzenie uproszczonej rachunkowości dla organizacji o rocznym budżecie do 

100 tys. złotych jest wspólnym sukcesem organizacji zrzeszonych w OFOP-ie. Federacja 

aktywnie monitoruje propozycje zmian legislacyjnych, w tym obecnie m.in. projekt ustawy  

o ekonomii społecznej i solidarnej, ustawę o jawności życia publicznego.  

Drugim, równie ważnym obszarem są działania zwiększające dostęp organizacji 

pozarządowych do środków z funduszy europejskich, a także stworzenie trwałych 

mechanizmów wpływu organizacji na polityki publiczne poprzez Rady Działalności Pożytku 

Publicznego, Komitety Monitorujące Fundusze Europejskie oraz Europejski Komitet 

Ekonomiczno-Społeczny. OFOP monitoruje również naruszenia ustawowych zasad współpracy 

(pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, 

jawności) administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Kluczowe w obecnych 

czasach są działania informacyjne i interwencyjne, których celem jest promocja aktywności 

społecznej obywateli, a także obrona dobrego imienia organizacji w mediach i debacie 

publicznej. 
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                  Fundacja Świętokrzyski Instytut Samorządu Terytorialnego 

Bez względu na rodzaj i zasięg prowadzonej działalności wszystkie organizacje mają 

podobne problemy: z informacją o źródłach finansowania, problemy z procedurami dot. 

rozliczeń lub znalezieniem partnerów, wymianą doświadczeń i dostępem do dobrej jakości 

szkoleń. Ponadto, gdy otoczenie prawne nie sprzyja rozwojowi, samodzielnie NGO nie ma 

żadnego wpływu na zmianę niekorzystnych regulacji. Pojedynczy głos organizacji nie jest 

dobrze słyszalny. Dlatego wspólne działania w ramach zrzeszonego grona zwiększają szansę 

na siłą przebicia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://ofop.eu/ 

 


