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Szanowni Członkowie Organizacji Pozarządowych! 
 

Mamy przyjemność poinformować, że 10 grudnia 2012 r. w Siedlcach odbędzie się spotkanie 
założycielskie federacji organizacji pozarządowych, funkcjonujących na obszarze subregionu 
siedleckiego oraz sąsiadujących z nim województw.  

Potrzeba powołania terytorialnej federacji organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po raz 
pierwszy została wyrażona podczas spotkania konsultacyjno-informacyjnego w siedzibie delegatury 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach w dniu 29 września 2010 r..  
Od tamtego czasu trwały intensywne prace kilkunastu organizacji pozarządowych nad przygotowaniem 
federacji, koordynowane przez Regionalny Ośrodek EFS w Siedlcach oraz Centrum Organizacji 
Pozarządowych w Siedlcach. Inicjatywę wsparła merytorycznie Federacja MAZOWIA, organizując 
spotkania w ramach projektu „Budujemy współpracę na Mazowszu - od organizacji do federacji".  
W projekcie mogły wziąć udział nieliczne, siedleckie organizacje pozarządowe, jednak jesteśmy 
przekonani, że w tworzeniu federacji powinny uczestniczyć wszystkie zainteresowane organizacje  
III sektora. W ostatnim czasie Regionalny Ośrodek EFS w Siedlcach przeprowadził cykl powiatowych 
spotkań z liderami organizacji, podczas których omawiane były problemy organizacji oraz możliwości 
ich przezwyciężenia przez powstającą federację.  

Jako osoby związane z III sektorem czujemy i rozumiemy, że wspólnota daje siłę, a potencjał 
grupy jest większy niż wszystkich podmiotów z osobna. Obserwujemy, że organizacje pozarządowe  
z naszego regionu, mimo, iż jest ich coraz więcej, wciąż mają problem z formowaniem swojej 
reprezentacji, często nie mówią jednym głosem, co się przekłada na "siłę przebicia" w relacjach  
z administracją publiczną. Utworzenie federacji organizacji pozarządowych w znacznej mierze 
ograniczy ten problem. Będziemy tworzyć reprezentację sektora w ciałach dialogu, współpracować  
z administracją publiczną, jako rzecznicy interesów organizacji. Nowa organizacja będzie również 
animować nową jakość relacji z samorządami i sektorem biznesu. Jednym z pierwszych działań nowej 
organizacji będzie powołanie biura, które powinno być jednocześnie miejscem, w którym jej 
członkowie będą mogli uzyskać konkretną pomoc w bieżącej działalności. Chcemy dostarczać 
organizacjom rzetelnej informacji i możliwości komunikacji, tworzyć standardy działania oraz 
promować działania trzeciego sektora. Tych i innych celów nie będzie można osiągnąć poprzez 
indywidualne działania pojedynczych organizacji. Dlatego zwracamy się z prośbą o przyłączenie się do 
inicjatywy! Razem możemy budować wokół siebie przyjazne środowisko dla skutecznych  
i profesjonalnych działań obywatelskich! 

Spotkanie założycielskie federacji odbędzie się 10 grudnia 2012 r. o godz. 14.00 w Siedlcach  
w Zakładzie Aktywności Zawodowej przy ul. Chopina 10 (sala konferencyjna, II piętro). Bliższe 
informacje można uzyskać w Regionalnym Ośrodku EFS w Siedlcach  (tel.: 25/ 633 01 39,  
e-mail: animator_siedlce@roEFS.pl). Lista organizacji, które dotąd zadeklarowały przystąpienie  
do federacji oraz dokumenty wymagane od organizacji na spotkaniu założycielskim stanowią załączniki  
do niniejszego pisma. Można je również pobrać ze strony internetowej www.siedlce.roefs.pl.  
 
Pozostajemy z nadzieją na współpracę! 
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