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Organizacje pozarządowe od wielu lat próbują w polskiej rzeczywistości wyjść z cienia. Czy udaje im się 
to skutecznie czynić? Na to pytanie można odpowiedzieć twierdząco, ale czy aby na pewno?
W Polsce istnieje silna grupa organizacji, która przebiła się ze swoją działalnością do świata mediów, 
polityki czy biznesu. Każdy Polak zapytany, czym jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Polska 
Akcja Humanitarna czy ZHP z łatwością odpowie na zadane mu pytanie. Gdybyśmy jednak zadali 
pytanie, czym jest organizacja pozarządowa, prosząc jednocześnie o podanie kilku przykładów z 
naszego najbliższego otoczenia, z odpowiedzią nie byłoby już tak łatwo. Co można zatem uczynić, aby 
wzbudzić zainteresowanie przeciętnego Kowalskiego czy Nowaka sektorem obywatelskim?
Sposobów promocji organizacji znamy wiele. To akcje ulotkowe, audycje radiowe, programy telewizyjne 
lub artykuły w prasie. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie kolejnej, nietypowej formy prezentacji 
organizacji, jaką są lokalne FIP-y (Forum Inicjatyw Pozarządowych). FIP-y są organizowane w Polsce 
od wielu lat, na różną skalę, z różnym powodzeniem, często jako zjawiska akcyjne, jednorazowe, bez 
możliwości ich kontynuowania w przyszłości. Spotkania te, to najczęściej urządzane na świeżym 
powietrzu prezentacje organizacji pozarządowych, które mają możliwość wyeksponowania swej 
codziennej działalności w różnych formach, przygotowanych przez organizatorów takich przedsięwzięć. 
Poniżej słów kilka o charakterze FIP-ów w regionie zachodniopomorskim. 
W tym roku w maju w Koszalinie po raz pierwszy w naszym regionie odbył się FIP wojewódzki. 
Zgromadził prawie 30 organizacji, głównie z Koszalina, choć nie zabrakło reprezentacji innych ośrodków 
regionu. Organizacje mogły zaprezentować swój dorobek na scenie oraz na stoiskach. Można było 
wziąć udział w konferencji, która odbywała się w pobliskiej szkole. Wszyscy, którzy byli uczestnikami 
ww. imprezy byli z pewnością usatysfakcjonowani z uczestnictwa w niej, pomimo tego że ani ich 
samych ani organizatorów pogoda zbytnio w tym dniu nie rozpieszczała. Różnorodność form prezentacji 
oraz dogodny termin (niedziela) sprzyjały publicznej i powszechnej prezentacji. Również wzajemne, 
bliskie położenie miejsc, w których odbywały się FIP-owe przedsięwzięcia, pozwoliło na osiągnięcie 
zakładanych efektów. Imprezę odwiedziło setki mieszkańców Koszalina oraz zaproszeni goście.
Inna impreza, która również odbyła się w maju tego roku, w Szczecinie, będąca lokalnym FIP-em, 
zgromadziła ponad 110 wystawców z miasta i Niemiec oraz kilkudziesięciu innych uczestników 
(organizacji), które prezentowały swój dorobek w inny, wybrany przez siebie, sposób. Po raz czwarty w 
grodzie Gryfa odbyło się Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI 
(niedziela) oraz dzień wcześniej konferencja międzynarodowa RAZEM W EUROPIE. Całe 
przedsięwzięcie było realizowane w ramach projektu WSPÓŁPRACA BEZ GRANIC (informacje o 
projekcie dostępne na www.platany.org), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 
Organizacje mogły, podobnie jak w Koszalinie, zaprezentować swój dorobek na stoiskach, a ponadto na 
dwóch scenach, na terenach zielonych Parku Kasprowicza oraz dodatkowo na jeziorze Rusałka. 
Imprezę odwiedziły dziesiątki tysięcy szczecinian oraz licznie zgromadzeni goście z kraju i zagranicy.
Organizowanie i uczestnictwo w opisanych wyżej spotkaniach jest niesłychanie ważne dla dobrego 
funkcjonowania organizacji. Pierwszym atutem tego typu spotkań jest możliwość nawiązania kontaktów 
między organizacjami, wymiany doświadczeń, tworzenia koalicji dla rozwiązania jakiegoś konkretnego 
problemu. Drugi aspekt uczestnictwa to promocja całego sektora i organizacji – uczestników FIP-ów. To 
jedyna w swoim rodzaju możliwość, aby każdy kto odwiedzi takie spotkanie w jednym dniu, w jednym 
miejscu mógł zapoznać się z działalnością kilkudziesięciu, a nawet kilkuset organizacji. To 
niepowtarzalna okazja, aby organizacje informowały zwiedzających o swojej działalności i zachęcały ich 
do różnych form wspierania ich działalności poprzez uczestnictwo w działaniach organizacji 



(członkostwo, wolontariat) lub zaangażowanie finansowe (darowizny od osób fizycznych lub prawnych, 
odpis 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego). Po trzecie to wreszcie szansa na znalezienie 
różnorodnych form pomocy w organizacjach pozarządowych poprzez np. znalezienie sposobu 
zagospodarowania czasu wolnego dla dziecka (np. w organizacji harcerskiej czy klubie sportowym) czy 
nawiązanie kontaktu z organizacją, która udzieli nam bezpłatnej porady prawnej (np. stowarzyszenie 
spółdzielców czy biuro porad obywatelskich). 
Wszystkich tych, którzy chcieliby organizować tego typu przedsięwzięcia w przyszłości, gorąco do tego 
namawiam. Organizacje pozarządowe uczestniczące w ww. spotkaniach wyniosły wiele korzyści z 
uczestniczenia w nich, a dowodem na to, że spotkania takie są potrzebne, niech będzie fakt, że wiele 
organizacji co roku uczestniczy w tych spotkaniach i z roku na rok imprezy te cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem (Szczecin). Informacje na temat FIP-ów znaleźć można na stronie www.ngo.pl, a 
fachową pomoc związaną z organizacją tego typu spotkań w naszym regionie można uzyskać w 
Koszalińskim Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych lub Biurze ds. Organizacji Pozarządowych 
Urzędu Miasta Szczecin. 


