
Projekt „FIO- to dobra praktyka” zakłada promowanie projektów realizowanych przez organizacji 
pozarządowych z Dolnego Śląska z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Szczególną uwagę chcemy zwrócić 
na projekty, które odgrywają istotne znaczenie w rozwiązywaniu lokalnych problemów, kreowaniu dialogu 
w społecznościach wielokulturowych lub w których występuje znaczący problem społeczny. 
Projekt „FIO- to dobra praktyka” ma za zadanie rozpowszechnić sprawdzone sposoby na rozwiązywanie 
problemów społecznych.  
 
Odbiorcy projektu: 
przedstawiciele dolnośląskich organizacji pozarządowych, w szczególności działających w dziedzinie 
integracji i aktywizacji społecznej. 
 
Cel projektu: rozpowszechnienie dobrych praktyk w zakresie inicjatyw obywatelskich, w szczególności w 
dziedzinie integracji i aktywizacji społecznej. 
 
Cele szczegółowe: 
-zachęcenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzajemnej współpracy polegającej na 
wypracowywaniu projektów modelowych; 
-upowszechnienie doświadczeń z zakresu przygotowywania projektów oraz budowania 
sektorowych i międzysektorowych partnerstw z udziałem organizacji pozarządowych; 
-upowszechnienie partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów lokalnych; 
-rozpowszechnienie informacji na temat przygotowania projektów z FIO oraz źródeł wkładu do 
projektów FIO; 
-podwyższenie jakości projektów składanych przez  organizacje pozarządowe; 
 
Działania zaplanowane w 2006 r.: 
1. Zebranie informacji na temat projektów zrealizowanych w ramach FIO na terenie Dolnego Śląska w 2005 
roku, a także będących w trakcie realizacji w roku 2006. 
2. Współpraca z przynajmniej 100 organizacjami pozarządowymi. 
3. Zebranie za szczegółowych informacji na temat wybranych projektów finansowanych z FIO, które 
spełniają kryteria dobrych praktyk, i mogą stanowić przykłady modelowych projektów. 
4. Przygotowanie biuletynu z co najmniej 6 dobrymi praktykami sfinansowanymi z FIO i materiału na temat 
współpracy organizacji pozarządowych z samorządem. 
 
Działania zaplanowane w 2007 r.  
1.Upowszechnienie doświadczeń organizacji pozarządowych nabytych przy realizacji projektów z FIO oraz 
innych publicznych źródeł finansowania poprzez: 
A) organizację spotkań informacyjnych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych; 
B) druk i kolportaż biuletynu. 
2. Świadczenie usług informacyjno na temat projektów, które można sfinansowania z FIO. 
3. Zebranie informacji o projektach, które otrzymały dofinansowanie z FIO w roku 2007. 
 
Rezultaty projektu: 
Zwiększenie przygotowania organizacji pozarządowych do absorpcji środków publicznych 
Zgromadzenie, opracowanie i opublikowanie 6 modelowych projektów realizowanych w 
dziedzinie integracji i aktywizacji społecznej. 
 
Rozpowszechnienie dobrych praktyk realizowanych przez organizacje pozarządowe z Dolnego 
Śląska i idei partnerskiego dialogu pomiędzy sektorem pozarządowym a samorządowym. 
 
Projekt „FIO- to dobra praktyki” realizuje w partnerstwie Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw 
Pozarządowych i Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.  
Inicjatywę finansuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu 
Fundusz Inicjatyw Pozarządowych 


