
 

  

Informacja prasowa 12.09.2014 

VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych  

8 – 15 września 2014 r. w Warszawie 
 
 
VII OFIP wystartował! Drugi tydzień września to największe święto organizacji 
pozarządowych w naszym kraju. W dwudniowej konferencji udział weźmie ponad 1 tys. 
osób reprezentujących inicjatywy społeczne. Wydarzenia Tygodnia Obywatelskiego i 
Pikniku Inicjatyw Obywatelskich przyciągną kilkadziesiąt tysięcy osób.  

VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych odbywa się w dniach 8 – 15 września 2014 

r. w Warszawie. OFIP to największe święto organizacji pozarządowych w naszym kraju, które 

odbywa się co trzy lata począwszy od 1996 roku. Od 2014 roku jego organizatorem jest 

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.  

Wiodącym wydarzeniem VII OFIP-u jest Forum (14-15 września 2014 r. na Uniwersytecie 
Warszawskim). Towarzyszą mu wydarzenia Tygodnia Obywatelskiego (8-13 września 
2014 r.) na terenie całego miasta oraz Piknik Inicjatyw Obywatelskich (14 września 2014 
r.) na Krakowskim Przedmieściu.  
 
Forum – konferencja na Uniwersytecie Warszawskim 14-15 września 2014  
Forum jest okazją do przyjrzenia się rozwojowi aktywności obywatelskiej w Polsce w ostatnich 
25 latach. Pierwszego dnia będziemy rozmawiać o dokonaniach organizacji w tym okresie i 
podsumujemy Regionalne Fora Inicjatyw Pozarządowych (RFIP), które odbyły się w każdym 
województwie w maju i czerwcu br. Wspólnie będziemy pracować nad „Strategią rozwoju 
sektora obywatelskiego”, której podstawy opracowały organizacje podczas RFIP - projektem 
dokumentu określającym kierunki działania organizacji pozarządowych w Polsce.  
Sesja plenarna będzie tłumaczona na język migowy i język angielski. 
 
Drugi dzień należy do NGO z całej Polski, które zapraszają na ponad 30 sesji równoległych, a 
podczas nich na dyskusje i warsztaty poświęcone m.in. finansowaniu organizacji, nowym 
technologiom, partycypacji obywatelskiej, współpracy samorządów z III sektorem.  
 
 
Tydzień Obywatelski i Piknik na Krakowskim Przedmieściu 
Imprezy Tygodnia Obywatelskiego i Pikniku Inicjatyw Obywatelskich są przeznaczone dla 
mieszkańców Warszawy i przez udział w pokazach, grach i spotkaniach przygotowanych przez 
organizacje i grupy nieformalne zachęcają do angażowania się w różne inicjatywy. 



 

  

 
W ramach Tygodnia Obywatelskiego (8-13 września) w całym mieście odbywa się ponad 70 
imprez. 
 
Podczas Pikniku Inicjatyw Obywatelskich (14 września) na Krakowskim Przedmieściu w 
godzinach 11.00 – 17.00 stanie 90 namiotów organizacji. Będzie można uczestniczyć w 
malowaniu równościowego graffiti z Darkiem Paczkowskim i Fundacją Klamra, zrobić sobie 
zdjęcie w łóżku do kalendarza akcji „Nie czytasz? Nie idę z tobą do łóżka!”,  wziąć udział w 
warsztatach antydyskryminacyjnych.   
Na scenie, na Skwerze ks. Twardowskiego i przed kościołem Wizytek będą odbywały się 
koncerty, pokazy kampanii społecznych, „żywa biblioteka”. Stowarzyszenie Praktyków Dramy 
zaprasza na interaktywną grę miejską, której uczestnicy będą szukać dla siebie organizacji  lub 
grupy nieformalnej, do której mogą dołączyć.  
 
W Punkcie Informacyjnym będzie dostępny wideo tłumacz. 
 
Program wszystkich ww. wydarzeń  znajduje się na stronie www.ofip.eu. 
 
---- 
Organizatorem VII OFIP-u jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. 

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych powstała w 2003 r., aby 
reprezentować organizacje społeczne w Polsce. Jest jedyną ponadbranżową federacją 
zrzeszającą łącznie 500 organizacji, w tym inne federacje, fundacje i stowarzyszenia, w których 
działa ponad 1 mln osób. 

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. Więcej informacji o organizatorze znajduje się na stronie internetowej 
www.ofop.eu. 

 
Kontakt dla mediów: 
Monika Banach 
Biuro prasowe VII OFIP-u 
monika.banach@ofip.eu 
tel. 22 253 28 56 
kom. 508 410 788  
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