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Mapa powstała z inicjatywy dwóch organizacji: 

Ogólnopolskiej Federacji Organizacji 

Pozarządowych i Sieci Wspierania Organizacji 

Pozarządowych SPLOT, ale w jej opracowaniu 

wzięło udział ponad dwa tysiące organizacji 

pozarządowych. 

W okresie 2013-2015 odbyły się regionalne 

spotkania, na podstawie wypracowanego w ich 

trakcie materiału przygotowana została wstępna 

wersja Mapy, po otwartych konsultacjach 

ostateczna wersja została przyjęta w październiku 

2015 roku na Stałej Konferencji w Warszawie. 

Jak i kiedy powstała Mapa? 
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Mapa jest deklaracją, jaką Polskę chcemy mieć i w 

jaki sposób, jako organizacje pozarządowe, 

chcemy do takiej Polski dążyć. 

Czym jest Mapa? 

WIZJA: 

POLSKA SILNA SPOŁECZEŃSTWEM 

OBYWATELSKIM, czyli Polska będąca 

demokratycznym państwem prawa, oparta na 

aktywności obywatelek i obywateli, równowadze 

obywatelskich praw i obowiązków oraz solidarności 

społecznej.  
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Mapa jest drogowskazem, wskazującym 5 celów 

strategicznych: 

 zmiana postaw i zachowań Polaków, 

 podniesienie jakości życia wszystkich 

obywateli, 

 zwiększenie wpływu obywateli na sprawy ich 

dotyczące, 

 wzmocnienie społeczności lokalnych, 

 zwiększenie roli sektora obywatelskiego jako 

fundamentu społeczeństwa obywatelskiego 

 oraz 33 kluczowe kierunki działań służące 

realizacji tych celów. 

Czym jest Mapa? 
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Mapa wyznacza ramy działania, które konkretną 

treścią wypełnią organizacje pozarządowe. 

Mapa stanowi podstawę dla wspólnego działania 

organizacji pozarządowych. 

Mapa  jest swoistą alternatywą dla strategii 

publicznych. Jest nasza i przez nas realizowana. 

Czym jest Mapa? 
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 Partnerstwa Tematyczne – dobrowolne, otwarte 

porozumienia organizacji pozarządowych, 

działające w ramach poszczególnych kierunków 

określonych w Mapie. 

Koalicje Tematyczne – organizacje, instytucje, 

firmy, osoby wspierające działalność Partnerstw 

Tematycznych. 

Każda organizacja może sama włączać swoje 

działania w kierunki nakreślone w Mapie i o tym 

informować. 

Jak jest realizowana Mapa? 
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Partnerstwa Tematyczne, które powstają: 

na rzecz monitorowania prawa 

Dobro Wspólne Lokalnie 

na rzecz partnerstw lokalnych 

na rzecz rozwoju członkostwa i wolontariatu       

w organizacjach 

dla edukacji obywatelskiej 

na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 

na rzecz szerokiego uczestnictwa obywateli             

w stanowieniu prawa 

Jak jest realizowana Mapa? 
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Więcej informacji: 

http://nowastrategiasektora.ngo.pl 

http://mapa3sektora.org 

Kontakt: 

Miłosz Ukleja Sieć SPLOT - 22 827 52 11 

Weronika Czyżewska OFOP - 22 416 40 30 

 

Jak jest realizowana Mapa? 
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