
 

W dniach 27-28 czerwca 2014 r. odbywało się Regionalne Forum Inicjatyw 

Pozarządowych Województwa Podkarpackiego. Debata zorganizowana w ramach 

projektu „Ogólnopolska debata III Sektor dla Polski” zgromadziła około 70 uczestników  

i była jednocześnie pierwszym tego typu wydarzeniem w woj. podkarpackim.  

Forum Inicjatyw Pozarządowych otworzyły wystąpienia Pana Jerzego Cyprysia, 

wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz Pana Krzysztofa 

Więckiewicza, Dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy  

i Polityki Społecznej. Następnie Elżbieta Świętek, reprezentująca organizatora wydarzenia – 

Fundację Akademia Obywatelska oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych KUŹNIA 

przedstawiła ideę tworzenia „Strategii Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego”, czemu służą 

regionalne fora i jaki ma być ich efekt. Dodatkowo zaprezentowano także przegląd 

wszystkich tematów regionalnych opracowywanych w Polsce, zaprezentowano Regionalny 

Panel Ekspertów dla woj. podkarpackiego oraz wyświetlono film opracowany na tę 

okoliczność przez Sieć SPLOT oraz OFOP. Na zakończenie prezentacji przybliżono 

najważniejsze wątki z badań „Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce” oraz 

„Polskie organizacje pozarządowe 2012” Stowarzyszenia Klon/Jawor, jako informacje 

przydatne w dalszych rozmowach nad kondycją III sektora w naszym kraju. 

Następnie rozpoczęto panel pt. „Trzeci sektor dla Polski – rola sektora pozarządowego  

w rozwoju kraju”, z udziałem zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: Krzysztof 

Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego, Ministerstwo Pracy  

i Polityki Społecznej, Jerzy Cypryś, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Rzeszowie, Renata Żukowska, Dyrektorka Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, 

Kinga Bielec, Prezeska Stowarzyszenia JARTE oraz Stanisław Baska, Prezes Fundacji 

Fundusz Lokalny SMK. Dyskusję moderowała Kamila Michalik, Prezeska Fundacji 

Akademia Obywatelska. Podczas dyskusji pojawiło się wiele wątków i wniosków, czym 

powinien być III sektor i jaka powinna być jego rola. Następnie temat został szczegółowo 

omówiony na warsztatach:  

- „Czym jest / powinien być III sektor”, który poprowadzili Grzegorz Nowakowski, Prezes 

Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego i Anna Pakuła – Sacharczuk,  główny specjalista  

w Zespole ds. Programowania Perspektywy Finansowej UE 2014 – 2020;  

- „Co III sektor ma zmienić? W jaki sposób powinien to robić?”, który poprowadziły Kamila 

Michalik, Prezeska Fundacji Akademia Obywatelska oraz Kinga Bielec, Prezeska 

Stowarzyszenia JARTE; 

- „Wartości w III sektorze”, który poprowadziła Aleksandra Chodasz, trenerka i prezeska 

Fundacji Rozwoju "Dobre Życie". 

 

Po warsztatach odbyła się prezentacja nowego funduszu grantowego dla woj. podkarpackiego  

pn. „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, który omówił 

Stanisław Baska, Prezes Fundacji Fundusz Lokalny SMK. Pierwszy dzień Forum 

zakończyliśmy kilkoma prezentacjami z użytecznymi informacjami dla naszych uczestników: 

- narzędzia internetowe w prezentacji „Nowe technologie w organizacjach”, przedstawiła 

Elżbieta Świętek z Fundacji Akademia Obywatelska oraz Stowarzyszenia Inicjatyw 

Lokalnych KUŹNIA; 



 

- istotę i wagę kampanii omówił Krzysztof Tańcula, Prezes Fundacji Przekarpacie  

w prezentacji „O rozwiązanych sznurówkach, czyli jak kampanią związać koniec z końcem”; 

- o miasteczku NGO na Cieszanów Rock Festiwal 2014 oraz o projekcie „Wolontariat - NGO 

- CITY NGO” opowiedział Marcin Kurnik ze Stowarzyszenia Wsparcie. 

 

Drugi dzień Forum rozpoczęliśmy od przedstawienia wniosków wypracowanych podczas 

warsztatów, które odbyły się pierwszego dnia, w zakresie tematów: „Czym jest/powinien być 

III sektor?”, „Co III sektor powinien zmienić i jak?”, „Wartości w III sektorze”. Następnie 

przeszliśmy do dyskusji panelowej nad tematem, który  ma opracować woj. podkarpackie  

tj. „Dostęp do mediów publicznych – niewykorzystana szansa”. Odbyła się dyskusja plenarna, 

niestety zabrakło zaproszonych członków kadry zarządzającej Polskiego Radia Rzeszów oraz 

TVP Rzeszów, którzy pomimo potwierdzenia udziału, nie dotarli na spotkanie. W dyskusji 

jednak aktywnie brały udział przedstawicielki mediów regionalnych, zaangażowane w sprawy 

III sektora, tj. Barbara Pawlak z TVP Rzeszów oraz Bernadetta Szczypta z Polskiego Radia 

Rzeszów, a także Rafał Ciupiński, prezes Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci – 

organizacji, która ma duże doświadczenie we współpracy z mediami. Głosy, które pojawiały 

się w trakcie panelu wskazywały, jak wiele jest jeszcze w tym temacie do wypracowania i że 

organizacje powinny domagać się stałego pasma w mediach publicznych, co jest związane  

z realizacją misji tych mediów. Jednocześnie dyskutowano nad tym, jak wiele jest jeszcze do 

nadrobienia po stronie samych organizacji, które często nie umieją i nie wiedzą, jak 

współpracować z mediami.   

Jako odpowiedź na potrzeby szkoleniowe organizacji w zakresie kontaktów z mediami  

odbyły się warsztaty pt. „Nie bój się dziennikarza”, które poprowadzili Bernadeta Szczypta  

i Wojciech Wójcik - dziennikarze Polskiego Radia Rzeszów, redaktorzy portalu 

www.podkarpackie-pozarzadowe.pl oraz Barbara Pawlak, dziennikarka TVP Rzeszów.  

Drugi dzień Forum zakończyła prezentacja akcji „Masz głos – masz wybór”, którą 

zaprezentowała  Barbara Kobus, prezeska zarządu Stowarzyszenia "Projekt Europa".  

Relacja fotograficzna z Forum znajduje się pod linkiem:  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.668905936497384.1073741828.1738556660024

16&type=1. Choć Forum  niedawno się zakończyło, dochodzą do nas głosy, że wydarzenie 

takie powinno się odbywać cyklicznie.  

 

Obecnie Regionalny Panel Ekspertów czeka opracowanie zebranych podczas Forum 

rekomendacji, tak, by zaprezentować je w Warszawie, podczas VII Ogólnopolskiego Forum 

Inicjatyw Pozarządowych. 

Forum Inicjatyw Pozarządowych Województwa Podkarpackiego było realizowane w ramach 

projektu „Ogólnopolska debata III Sektor dla Polski”, realizowanego w ramach programu 

Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Realizatorami projektu są: Sieć 

Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji 

Pozarządowych. Realizatorem działań na terenie woj. podkarpackiego  jest Fundacja 

Akademia Obywatelska (www.akademiaobywatelska.eu). 
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