
Informacja o Podlaskiej Sieci Pozarządowej 

Podlaska Sieć Pozarządowa powstała w 2011 r. Obecnie  jest 30 osobową- reprezentacją 
organizacji pozarządowych z 15 powiatów województwa podlaskiego. Przedstawiciele III sektora 
zostali wybrani w powiatach na zbiórkach wyborczych, początkowo na 2-letnią, a obecnie 4-letnią 
kadencję. Główną ideą pracy Sieci jest reprezentowanie interesów sektora, zachęcanie przedstawicieli 
organizacji do tworzenia nowej jakości pracy w środowisku lokalnym, tworzenie miejsca do dyskusji, 
wymiany doświadczeń i informacji oraz wzajemnej edukacji. 

W 2013 roku Podlaska Sieć Pozarządowa przyjęła 4-letnią strategię, określając misje Sieci i 
kluczowe cele. 
Misja: Wzmocnienie roli i znaczenia organizacji pozarządowych województwa podlaskiego dla 
budowania społeczeństwa obywatelskiego 

Cele strategiczne: 

1) Zbudowanie silnej  i kompetentnej reprezentacji podlaskich NGOs 
2) Rozwijanie współpracy podlaskich organizacji pozarządowych między sobą i z otoczeniem 
3) Poprawa kontaktów-relacji między podlaskimi organizacjami pozarządowymi a otoczeniem: 

społeczeństwem, samorządem, biznesem, mediami 
 

Przedstawiciele Sieci uczestniczyli w pracach Kapituły Konkursu „Społeczna Inicjatywa Roku”, a w 2014 
roku współrealizowali z Wojewodą Podlaskim Konkurs „Samorząd Przyjazny NGO”. W chwili obecnej 
4 członków Sieci jest członkami Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  
 
Podlaska Sieć Pozarządowa współpracowała przy realizacji projektów:  
• „Podlaskie otwarte”-  realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowany z 

Funduszy EOG, projekt służy partycypacyjnemu wypracowaniu Programu „Podlaskie otwarte”. 
Program był rozwinięciem i uzupełnieniem zapisów Strategii Rozwoju Woj. Podlaskiego odnośnie 
otwartości, czyli wielokulturowości , współpracy, partnerstwa i kontaktów trans granicznych, 
uwzględniając także wypracowanie rozwiązań w zakresie rozwoju kapitału społecznego 
województwa (zgodnie z diagnozą w strategii). Z grona PSP w skład Grupy Sterującej 
(odpowiedzialnej za przygotowanie programu) wchodzili: Monika Kożuchowska –Dojlido i Jan 
Oniszczuk. Lokalnie, w powiatach, odbyły się konsultacje wypracowywanych materiałów, a także 
współorganizowane „Biblioteki Żywych Książek”. 

• „Dobre Rady – modelowe rozwiązania Rad Działalności Pożytku Publicznego”- 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFS, projekt miał na celu opracowanie i 
wdrożenie standardów pracy RDPP, zwiększenie przepływu informacji  pomiędzy RDP, 
podniesienie wiedzy nt. dialogu obywatelskiego, konsultacji społecznych i RDPP. Członkowie PSP, 
wchodzący w skład Rad w swoich środowiskach aktywnie uczestniczyli w pracach Forum i Grupy 
Roboczej ds. standardów.  

• „Ogólnopolska debata III sektor dla Polski”- realizowany w ramach programu Obywatele dla 
Demokracji, finansowany z Funduszy EOG,  projekt służy dyskusji i refleksji nad kondycja i 
przyszłością III sektora. W ramach projektu obok spotkań w powiatach, byliśmy 
współorganizatorami wojewódzkiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Obecnie bierzemy udział 
w pracach grup tematycznych  w ramach pracy nad Strategiczną Mapą Drogową Rozwoju Sektora 
Obywatelskiego  

Decyzją Sieci członkiem wspierającym Sieć jest Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w 
Białymstoku, który zgodnie z regulaminem Sieci stanowi jej zaplecze logistyczne. 

Więcej informacji na stronie: www.podlaskasiec.org.pl 


