Proponowane założenia Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego:
1. Ewolucja formuły, pozycji i kompetencji Rady Działalności Pożytku Publicznego –
reprezentacja sektora, forum dialogu obywatelskiego –kierunki reformy;
Założenia Narodowego Programu Społeczeństwa Obywatelskiego przewidują po
przeprowadzeniu debat ze środowiskiem pozarządowym podniesienie rangi i większe
upodmiotowienie RDPP tak, aby stała się ona organem doradczym Premiera i
zarazem „organem przedstawicielskim” sektora. Rada dysponować będzie swoim
stałym sekretariatem i budżetem na działania eksperckie, będzie liczyć 100-150 osób,
będzie wybierana w wyborach pośrednich i będzie się składać z większej liczby
stałych zespołów tematycznych.
2. Identyfikacja ustawowych barier rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
Proponuje się uproszczenie procedury zlecania zadania publicznego organizacji m.in.
poprzez: składanie ofert wyłącznie w wersji elektronicznej bez potrzeby składania
jakichkolwiek załączników, badanie wiarygodności oferenta na etapie kontraktowania
zadania z wyłączeniem obowiązku składania dokumentów dostępnych z urzędu,
włączenie ryczałtowego modelu w rozliczaniu grantów a także ograniczenie
obowiązków sprawozdawczych i kontrolnych;
3. Reforma FIO i propozycje utworzenia nowych programów wsparcia – Funduszu
Grantów Instytucjonalnych i Funduszu Inicjatyw Edukacyjnych;
Propozycje zmian to m.in. :
a. Skonsolidowanie i skoncentrowanie priorytetów Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
w szczególności:
- wyodrębnienie 3-4 najbardziej istotnych priorytetów dla rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego;
-utworzenie linii „rozwój instytucjonalny”;
-zwiększenie czytelności procedury selekcji projektów-uproszczenie listy kryteriów;
-przeniesieni FIO z MRPiPS do planowanego Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego.
b. Powołanie Funduszu Grantów Instytucjonalnych;
c. Powołanie Fundusz Inicjatyw Edukacyjnych wspierającego tworzenie i rozwój
małych szkół kreujących innowacyjne formy kształcenia.
4. Promocja wolontariatu długotrwałego i solidarności międzypokoleniowej –Polski
Korpus Solidarności;

Celem Programu jest dowartościowanie wolontariatu długofalowego poprzez
stworzenie Polskiego Korpusu Solidarności. Jego ideą jest przyznawanie członkostwa
w Programie osobom, które angażują się w działania społeczne w sposób długotrwały
i systematyczny. Wolontariusze uzyskaliby od Państwa konkretne formy wsparcia
takie jak:
-programy wsparcia edukacyjnego,
-rozwoju kulturalnego,
-różnego rodzaju zniżki,
-nagrody.
5. Edukacja obywatelska w szkole i mediach publicznych.
Propozycje zmierzające do poprawy stanu oświaty obywatelskiej to:
-wspieranie systemu formalnej i nieformalnej edukacji obywatelskiej i wychowania
patriotycznego, realizowanego przy współudziale sektora obywatelskiego i z
racjonalnym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury edukacyjno-kulturalnej
(szkoły,
przedszkola,
biblioteki,
domy
kultury
itp.).
-powołanie specjalnych redakcji programów obywatelskich we wszystkich mediach
publicznych.
- stworzenie programu wsparcia mediów obywatelskich (lokalnych i internetowych).

W celu efektywnego zarządzania tymi programami rozważa się powołanie Narodowej
Agencji Programów Obywatelskich, która obsługiwać ́ będzie wszystkie programy
wspierające trzeci sektor, w tym także realizowane w ramach funduszy strukturalnych,
zwiększając wartość ́ środków finansowych przeznaczonych na wsparcie sektora przy
jednoczesnym dbaniu o specyfikę ̨ sektora, zachowaniu jego niezależności, zwiększaniu
innowacyjności i trwałości form wsparcia.

