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WSTĘP 

Podsumowując działania Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w 2011 

roku, trzeba podkreślić, że w wiele, choć nie wszystkie były kontynuacją (czasem rozwinięciem) 

przedsięwzięć realizowanych w poprzednich latach. Wszystkie one jednak mieszczą się  

w priorytetowych dla Stoczni obszarach: badań społecznych i ewaluacji, rozwoju lokalnego oraz 

partycypacji obywatelskiej.  

Za każdym razem, gdy pojawia się potrzeba opowiedzenia czy opisania tego, czym zajmuje się 

Stocznia, czym charakteryzuje, okazuje się, że jest to nie lada wyzwanie. Jest tak dlatego, że Stocznia 

jest bardzo różnorodna i chce działać na przecięciach i pograniczach wielu dyscyplin i środowisk. 

Łączy w sobie elementy różnych kultur organizacyjnych - świata akademickiego, instytucji badawczej 

oraz organizacji pozarządowej. Tworzą ją ludzie o bardzo różnych doświadczeniach, często 

zaangażowani równocześnie także w inne przedsięwzięcia – naukowe, społeczne, dydaktyczne, 

badawcze.  

Ta różnorodność widoczna jest także w próbie połączenia w jednej instytucji wiedzy eksperckiej, 

którą staramy się wykorzystywać wpierając instytucje pozarządowe i publiczne poprzez działania 

badawcze czy doradcze, z edukacyjno-formacyjnym charakterem Stoczni. Ma być ona bowiem (i jak 

wierzymy, w coraz większym stopniu taką się staje) miejscem, w którym młodzi ludzie mogą 

doskonalić swój warsztat badawczy, zdobywać nowe umiejętności także w innych dziedzinach, 

doświadczenia związane z realizacją projektów społecznych oraz poszerzać swoją wiedzę. 

Wzorem lat poprzednich, naszym zamiarem było przygotowanie dokumentu, który nie tylko 

spełniałby wymogi formalnego sprawozdania merytorycznego z działalności (jakie każda organizacja 

pozarządowa musi corocznie przedstawiać), ale by stanowił on także próbę opisania w przystępny 

sposób tego, czym zajmowała się Stocznia w minionym roku, jakie są efekty owego zaangażowania,  

i jaką stała się instytucją po trzech latach od momentu swojego powstania. 

Wśród przedsięwzięć prezentowanych w sprawozdaniu odnajdziemy projekty związane  

z szeroko rozumianą partycypacją obywatelską i te skupiające się na innowacjach społecznych  

i metodologicznych, ale także takie, które dotyczą rozwoju lokalnego i wzmacniania lokalnej 

tożsamości.  

Stoczniowe projekty realizowane w 2011 r. przyjmowały także różne formy – były to zarówno 

projekty stricte badawcze, jak i ewaluacyjne czy edukacyjne – stwarzające okazję do wymiany wiedzy 

i doświadczeń. Część z nich obejmowała prowadzenie stron www i wydawanie publikacji, a część 

nastawiona była na praktyczne działanie, także te o charakterze animacyjnym. Niemała ich część 

realizowana jest w Warszawie i skierowana do jej mieszkańców. Tak jak w poprzednich latach 

staraliśmy się, aby większość z projektów prowadzonych w Stoczni łączyła w sobie te formy. 

Tym, co charakteryzuje wiele projektów stoczniowych (i tak też się działo w 2011 r.) jest 

wypracowywanie rekomendacji o charakterze systemowym, dotyczących konkretnych polityk 

publicznych. Do tego zadania staramy się podchodzić z dużą pokorą, wsłuchując się w postulaty 

formułowane w czasie różnych stoczniowych warsztatów i spotkań, uzupełniając je np. o szerszą 

perspektywę wynikającą z prowadzonych przez nas badań. Podejmowaliśmy także kroki zmierzające 

do tego by sformułowane w Stoczni rekomendacje mogły odpowiednio silnie wybrzmieć i uzyskać 

szanse na wejście w życie. 
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Nasze sprawozdanie ma podobną konstrukcję jak w roku ubiegłym - opisy projektów, które 

zrealizowaliśmy w Stoczni znajdują się w pierwszej – najdłuższej części tego dokumentu. W dalszej 

kolejności opisujemy rozwój instytucjonalny Stoczni i przedstawiamy skrócone sprawozdanie 

finansowe. 

Mamy nadzieję, że lektura dokumentu okaże się pomocna w zrozumieniu działalności Fundacji  

i w wyrobieniu sobie opinii na jej temat. 

 

Anna Giza, Kuba Wygnański, Wojciech Rustecki 

Zarząd Stoczni 

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia 

ul. Bracka 20A 

Warszawie (00-028) 
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OPIS FUNDACJI 

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” została ustanowiona 6 lutego 2009 

roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 

oraz Stowarzyszenie Klon/Jawor, aktem notarialnym sporządzonym przez Izabelę Miklas, notariusza 

w Warszawie (Numer repozytorium A 337/2009). 

Wpis do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz pu-

blicznych zakładów opieki zdrowotnej, Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” 

nastąpił w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego w Warszawie dnia 25.02.2009 roku pod numerem KRS: 0000324413. Fundacja wpisana 

jest również do rejestru przedsiębiorców. 

Równocześnie Fundacja zarejestrowana została w: 

1) Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21 uzyskując REGON  

Nr 141754758, 

2) Urzędzie Skarbowym, uzyskując następujący nr identyfikacji podatkowej: 7010170150. 

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym 

dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej 

Nadzór nad działalnością Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” sprawuje 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

 

Statutowe cele Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” 

Celem Fundacji jest: 

1) pobudzanie i rozwój współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim oraz praktykami 

społecznymi na rzecz umacniania w Polsce społeczeństwa obywatelskiego, budowy kapitału 

społecznego, unowocześniania oświaty i nauki oraz równania szans edukacyjnych, a także rozwoju  

i modernizacji kraju, 

2) wspieranie edukacji środowiska badaczy i praktyków zainteresowanych problematyką społeczną, 

w kierunku interdyscyplinarnej i międzyśrodowiskowej analizy zjawisk społecznych, 

3) przekształcanie wiedzy o charakterze akademickim w wiedzę użyteczną do diagnozowania potrzeb  

i rozwiązywania problemów społecznych oraz projektowania i realizacji przedsięwzięć 

prorozwojowych, zwłaszcza na poziomie lokalnym, 

4) tworzenie i szerokie upowszechnianie zasobów informacyjnych z zakresu diagnostyki problemów  

i pobudzania aktywności społecznej. 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1) prowadzenie własnych badań w dziedzinie problematyki społecznej oraz merytoryczne lub 

finansowe wspieranie badań prowadzonych przez inne organizacje i instytucje; 
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2) prowadzenie własnych działań pilotażowych oraz merytoryczne lub finansowe wspieranie 

pilotażowych działań innych organizacji i instytucji w zakresie innowacyjnego badania  

i rozwiązywania problemów społecznych oraz dostarczania impulsów prorozwojowych dla 

społeczeństwa i modernizacji kraju; 

3) tworzenie narzędzi pomocnych przy diagnozowaniu potrzeb społecznych oraz uzyskiwaniu 

pozytywnej zmiany społecznej; 

4) inicjowanie debaty publicznej oraz rekomendowanie rozwiązań o charakterze systemowym w 

dziedzinie problematyki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem społeczeństwa obywatelskiego; 

5) prowadzenie ewaluacji programów zorientowanych na rozwiązywanie problemów społecznych, 

rozwój społeczeństwa obywatelskiego i budowę kapitału społecznego, w tym programów 

Fundatorów, w celu pełnej oceny ich długofalowych skutków oraz stopnia, w jakim podjęte działania  

i osiągnięte rezultaty odpowiadają na społeczne potrzeby i problemy; 

6) przygotowywanie i wydawanie opracowań, analiz i sondaży; 

7) organizowanie seminariów, konferencji, warsztatów, debat, targów; 

8) prowadzenie i wspieranie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego, w tym prowadzenie szkoleń i doradztwa; 

9) udzielanie stypendiów, dotacji i nagród osobom, organizacjom oraz instytucjom na działania 

związane z realizacją celów Fundacji, w szczególności o charakterze naukowo-badawczym; 

10) podejmowanie wspólnych działań z innymi - krajowymi i zagranicznymi - organizacjami, 

instytucjami, placówkami naukowymi, które mają charakter badawczy lub edukacyjny w zakresie 

problematyki społecznej, zwłaszcza wyznaczonej celami Fundacji; 

11) gromadzenie i tworzenie zasobów informacji z zakresu tematyki społecznej oraz ich promowanie; 

12) udostępnianie zainteresowanym osobom i środowiskom informacji, wiedzy i umiejętności 

przyczyniających się do lepszego zrozumienia spraw społecznych, a zwłaszcza czynników 

sprzyjających rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, a także unowocześniania edukacji  

i modernizacji kraju. 

 

Informacja o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych 

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” nie prowadzi odpłatnej działalności 

statutowej. 

Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną statutową oraz zgodnie z paragrafem 12 Statutu Fundacji, 

prowadzi działalność gospodarczą w następujących obszarach: 

1. wydawanie książek (58.11.Z)  

2. pozostała działalność wydawnicza (58.19 Z),  

3. badania rynku i opinii publicznej (73.20.Z), 

4. działalność agencji reklamowych (73.11.Z),  

5. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.B),  

6. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),  

7. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),  



 
7 

8. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),  

9. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),  

10. sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z), 

11. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),  

12. przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 

(63.11.Z),  

13. działalność portali internetowych (63.12.Z),  

14. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z), 

15. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania (70.22.Z),  

16. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych 

prawem autorskim (77.40.Z),  

17. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 

(72.20.Z),  

18. działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z),  

19. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(74.90.Z),  

20. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (82.99.Z),  

21. działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),  

22. artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z)  

23. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)  

 

Przychody uzyskane z realizacji działań w działalności gospodarczej wykazane zostały w części tego 

sprawozdania dotyczącej informacji finansowych. 

Zgodnie z paragrafem 13 Statutu Fundacji, działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest  

w rozmiarach służących celom Fundacji dla wspierania działalności statutowej. 

Organy statutowe Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” 

- Rada Fundacji 

- Zarząd 

Skład Rady Fundacji w 2011 r.: Ilona Gosk – Przewodnicząca Rady Fundacji, Marta Gumkowska – Z-ca 

przewodniczącej Rady; Rafał Kramza, Renata Koźlicka-Glińska, Urszula Krasnodębska-Maciuła, Anna 

Sienicka i Jerzy Drążkiewicz 

W skład Zarządu Stoczni wchodzą: 

Prezes Zarządu – Anna Giza 

Wiceprezes Zarządu – Jan Jakub Wygnański 

Członek Zarządu – Wojciech Rustecki 
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DZIAŁANIA W OBSZARZE PARTYCYPACJI OBYWATELSKIEJ 

Od samego początku działalności Stoczni partycypacja obywatelska rozumiana jako angażowanie się 

obywateli w procesy decyzyjne i tworzenie polityki ich dotyczących,  jest jednym z najbardziej 

istotnych obszarów naszego zainteresowania. W 2010 i 2011 r. oprócz głównego przedsięwzięcia, 

czyli Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej (realizowanego we współpracy i przy wsparciu Fundacji 

im. Stefana Batorego) staraliśmy się rozwijać także inne projekty. Jednym z najważniejszych było 

ogromne przedsięwzięcie realizowane w ramach działalności gospodarczej – Badanie efektywności 

mechanizmów konsultacji społecznych. W 2011 r. podejmowaliśmy także szereg innych działań  

i angażowaliśmy się w nowe projekty (głównie partnerskie), których realizacja przypada głównie na 

2012 r., w tym m.in. projekt „3D – dane, debata, demokracja”, realizowany wspólnie ze 

Stowarzyszeniem Klon/Jawor, oraz międzynarodowy projekt "Action and reflection for Engaged 

Citizens", którego liderem jest rumuńska organizacja The Resource Centre for public participation 

(CeRe). 

W ramach naszych działań staramy się jednocześnie gromadzić wiedzę na temat partycypacji, 

upowszechniać ją, tworzyć przestrzeń do wzajemnego uczenia się i dzielenia doświadczeniami osób 

zainteresowanych tym temat, ale także nabywać nowych kompetencji związanych z praktyczną 

stroną realizacji tego rodzaju procesów w bardzo różnych kontekstach lokalnych. Ponadto 

angażujemy się w różnego rodzaju działania o charakterze rzeczniczym związanych z budowaniem  

w Polsce warunków do rozwoju i wzmacniania partycypacji. 

 

Projekt: Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej 

Opis działań w 2011 roku 

Rok 2011 był już trzecim rokiem działalności Laboratorium 

Partycypacji Obywatelskiej, projektu prowadzonego dzięki wsparciu 

Fundacji im. Stefana Batorego. W tym czasie kontynuowaliśmy  

(i rozwijaliśmy) większość realizowanych przez nas w 2010 r. działań. 

Równocześnie poszerzyliśmy je o nowe przedsięwzięcia, z których 

najbardziej złożonym okazało się budowanie i administrowanie 

narzędziem Napramyto.pl.  

Proces tworzenia środowiska osób zainteresowanych i zajmujących 

się działaniami partycypacyjnymi, zainicjowany w 2010 roku był w 

minionym roku wzmacniany poprzez organizowanie kolejnych spotkań, włączanie poznanych 

organizacji i osób w inne nasze działania i ściślejszą współpracę z nimi. To wszystko sprawiło, że LPO 

stało się dla innych organizacji źródłem kontaktów i wiedzy potrzebnych przy realizacji ich zamierzeń, 

a portal www.partycypacjaobywatelska.pl coraz częściej odwiedzanym adresem. 

W 2011 r. w ramach Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej: 

• Prowadziliśmy portal www.partycypacjaobywatelska.pl, który zasilony został nowymi 

materiałami, w tym opisami przedsięwzięć partycypacyjnych prowadzonych w Polsce i zagranicą 

oraz tekstami dotyczącymi partycypacji (tłumaczeniami zagranicznych publikacji, jak  

i powstającymi na nasze zamówienie polskimi artykułami); 
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• Zorganizowaliśmy pięć seminariów 

dotyczących różnych zagadnień związanych  

z partycypacją obywatelską:  

o jednostek pomocniczych gminy, przy okazji 

którego przeprowadziliśmy dyskusję nad 

fragmentami propozycji ustawy  

„o wzmocnieniu udziału mieszkańców  

w samorządzie terytorialnym; 

o zastosowaniu technik partycypacyjnych  

w sytuacjach konfliktowych; 

o konsultacji społecznych – sposobom 

prowadzenia oraz wyzwaniom i barierom  

z nimi związanymi; 

o partycypacji dzieci i młodzieży (dwudniowe 

seminarium z udziałem gości z Wielkiej 

Brytanii i Szwecji); 

o wykorzystywaniu nowych technologii  

w procesach partycypacyjnych. 

• Zainicjowaliśmy i przeprowadziliśmy 

we współpracy z partnerami proces 

tworzenia narzędzia wzorowanego 

na brytyjskim FixMyStreet, 

pozwalającego na mapowanie 

lokalnych problemów i spraw do 

załatwienia oraz informowanie o nich 

odpowiednich instytucji i organizacji. 

Jego efektem jest serwis 

www.NaprawmyTo.pl, który od 

października 2011 roku wdrażany 

jest w 10 lokalizacjach w ramach 

pilotażu finansowanego przez 

Fundację im. Stefana Batorego. 

• Wspieraliśmy Fundację im. Stefana Batorego w ocenie listów intencyjnych i wniosków, które 

złożone były w dwóch naborach w ramach ścieżki Partycypacja, stanowiącej część Programu 

Demokracja w Działaniu; 

Czas trwania projektu 

styczeń - grudzień 2011 

Finansowanie 

Fundacja im. Stefana Batorego. 
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Wysokość budżetu w 2011r. 

390 060 PLN 

Zaangażowanie zespołu Stoczni 

Zespół: Katarzyna Starzyk, Ewa Stokłuska, od października 2011 Maria Perchuć (przez kilka miesięcy 

Michał Gryglewski i Aleksandra Zając) 

Wsparcie: Kuba Wygnański, Zosia Komorowska 

 

Projekt: Badanie efektywności mechanizmów konsultacji społecznych 

Cel i kontekst projektu 

Od czerwca 2010 r. Stocznia wspólnie z Millward Brown 

SMG/KRC prowadziła w ramach działalności gospodarczej 

projekt badawczy, którego celem było zebranie pełnej 

informacji o konsultacjach społecznych odbywających się 

w Polsce na wszystkich szczeblach administracji publicznej 

- zaczynając od poziomu gminy, a na poziomie ministerstw 

kończąc. Wiedza ta miała pomóc w opracowaniu 

efektywnych zasad konsultacji społecznych, a także  

w przygotowaniu ułatwiających konsultacje narzędzi, 

dostosowanych zarówno do potrzeb różnych typów 

urzędów, jak i do specyfiki dokumentów i przedsięwzięć 

będących przedmiotem konsultacji. 

W 2010 r. przeprowadzone zostało kompletne badanie 

inwentarzowe na poziomie gmin i powiatów, badanie 

jakościowe na szczeblu regionalnym (wszystkie  

16 województw), powiatowym (10 wybranych powiatów) 

i gminnym (15 wybranych gmin). Dodatkowo badanie 

przeprowadziliśmy także na szczeblu centralnym  

i objętych nim zostało wszystkie siedemnaście 

ministerstw. Przeprowadziliśmy także badanie typu case 

study (35 wybranych procesów konsultacyjnych) oraz 

badanie funkcjonowania wybranych (13) instytucji/ciał o 

charakterze konsultacyjno-doradczym. 

Ponadto przygotowaliśmy raporty podsumowujące analizy 

prowadzone na podstawie dostępnych materiałów dotyczące ram prawnych prowadzenia konsultacji 

społecznych w Polsce, działalności polskich instytucji zajmujących się partycypacją, dotychczasowych 

badań na temat partycypacji obywatelskiej, a także zagranicznych praktyk partycypacyjnych. 

Wspólnie z firmą Pretius przygotowaliśmy także prototyp narzędzia do prowadzenia konsultacji on-

line (www.mamzdanie.org.pl), które w pierwszej fazie będzie wykorzystywane do konsultowania  

z organizacjami pozarządowymi projektów kierowanych do Rady Działalności Pożytku Publicznego.  
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Opis działań w 2011 roku 

Na przełomie 2010 i 2011 r. trwały prace nad 

przygotowaniem narzędzi do badań ilościowych  

– zarówno na reprezentatywnej próbie Polaków 

(Omnibus), jak i gmin oraz powiatów. Za część ilościową 

badania (realizację oraz raporty cząstkowe) odpowiadało 

SMG/KRC, ale rolą Stoczni było przygotowanie 

merytoryczne narzędzi. 

Ponadto przygotowaliśmy opisy 15 procesów 

partycypacyjnych (krajowych i zagranicznych), które  

z różnych powodów stanowić mogą inspirację w tego 

rodzaju działaniach. 

W lutym i marcu 2011 r. trwały prace nad raportem końcowym z badania i pozostałymi raportami 

cząstkowymi. Wybrane wyniki badania zostały zaprezentowane w serwisie www.mojapolis.pl,  

a wszystkie raporty w portalu www.patycypacjaobywatelska.pl.  

Ponadto wyniki badania oraz opracowane na ich podstawie rekomendacje zostały zaprezentowane 

najpierw na wewnętrznym spotkaniu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a następnie na 

konferencji „Obywatelska polityka: partnerstwo rządu, samorządu i obywateli w budowaniu 

polityk publicznych”, którą zorganizowaliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor oraz 

Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w kwietniu 2011. 

Czas trwania projektu 

maj 2010- marzec 2011 r. 

Finansowanie 

Projekt prowadzony był w ramach działalności gospodarczej - wygrany w 2010 r. w konsorcjum  

z SMG/KRC przetarg ogłoszony przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej. 

Wysokość budżetu w 2011 r. 

271 000 PLN 

Zaangażowanie zespołu Stoczni  

Koordynatorzy: Dominik Owczarek, Michał Stempień 

Koordynacja konferencji: Julia Olesińska 

Wsparcie: Kuba Wygnański, Jan Herbst i Zosia Komorowska  
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Inne działania związane z partycypacją obywatelską 

Wśród dodatkowych działań związanych z partycypacją obywatelską, w które włączyła się Stocznia, 

warto wymienić: 

• wsparcie przy tworzeniu strategii Miejskiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy; 

• prezentację działalności oraz idei partycypacji obywatelskiej na Festiwalu SlotArt; 

• wydanie (wspólnie ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor) polskiej wersji publikacji OECD 

„Obywatele jako partnerzy”; 

• organizację spotkania z Andrew Rasiejem z Personal Democracy Forum; 

• audycję radiową Klub Trojki poświęconą partycypacji obywatelskiej - w ramach 

przygotowań do OFIP-u zainteresowaliśmy tematem partycypacji obywatelskiej p. Dariusza 

Bugalskiego, który zdecydował się przygotować audycję z udziałem Kuby Wygnańskiego  

i Marcina Wojdata; 

• współorganizację (z partnerstwem projektu Decydujmy Razem) sesji w ramach 

VI Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych dotyczącej roli organizacji 

pozarządowych w procesach partycypacyjnych; 

• dwie wizyty studyjne w Wielkiej Brytanii (Londyn oraz South Tyneside i Richmondshire) 

zorganizowane w ramach współpracy z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych; 

• rozpoczęcie realizacji projektu partnerskiego ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor „3D – dane, 

debata, demokracja”, w ramach którego będziemy m.in. przeprowadzać trzy procesy 

partycypacyjne w Gdyni, Płocku i na warszawskiej Woli; 

• liczne działania o charakterze rzeczniczym, w ramach których staraliśmy się przekuć naszą 

wiedzę i doświadczenia na rozwiązania systemowe związane z upowszechnieniem  

i umocowaniem procesów partycypacyjnych (m.in. prace nad uruchomieniem w ramach 

działania 5.4 PO KL konkursu dedykowanego m.in. upowszechnieniu konsultacji). 
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DZIAŁANIA W OBSZARZE WOLONTARIATU 

Działalność Stoczni w obszarze wolontariatu składała się  

w 2011 r. z dwóch podstawowych projektów realizowanych  

w ramach działalności statutowej i kilku poza projektowych 

aktywności związanych głównie z Europejskim Rokiem 

Wolontariatu 2011 (ERW).  

W czerwcu 2011 roku zakończyliśmy realizację projektu Kurs 

na Wolontariat – badania, analizy, rekomendacje (finansowanego z PO FIO), którego celem było 

rozpoznanie aktualnej sytuacji w obszarze wolontariatu w Polsce, oraz wypracowanie wraz  

z przedstawicielami środowisk związanych z wolontariatem, rozwiązań, które mogłyby skutecznie 

stymulować jego rozwój. Rezultaty projektu prowadziły również do wzmocnienia kompetencji 

organizacji pozarządowych w dziedzinie zarządzania wolontariuszami i dostarczyły narzędzi  

– Poradnik i system certyfikacji on-line, które pozwalają ocenić stopień przyjazności organizacji  

i instytucji publicznych dla wolontariuszy. 

Kolejnym projektem realizowanym w 2011 dzięki 

dofinansowaniu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 

jest projekt Warszawa da się zrobić – pilotaż 

wolontariatu miejskiego. Projekt ten zakłada 

wypracowanie replikowanego modelu angażowania 

mieszkańców miast (w ramach programu 

wolontariatu miejskiego) w akcje i długotrwałe działania na rzecz społeczności i przestrzeni miejskiej 

w organizacjach pozarządowych i instytucjach – jednostkach miejskich. W 2011 roku 

przeprowadziliśmy szereg analiz różnych programów wolontariatu miejskiego na świecie  

i wypracowaliśmy Program wolontariatu miejskiego dla Warszawy pod nazwą Ochotnicy 

Warszawscy.  

Kolejnym elementem zaangażowania Stoczni w obszarze wolontariatu był udział w działającej od 

2009 roku grupie Wolontariat Sportowy 2012+, której celem było wypracowanie rekomendacji dla 

angażowania wolontariuszy w organizacjach sportowych. Grupa działa dalej i pracuje nad projektami, 

które zwiększą udział wolontariuszy w tych organizacjach.  

Rok 2011 ogłoszony został Europejskim Rokiem Wolontariatu, a przedstawiciele Stoczni byli 

aktywnymi uczestnikami wydarzeń realizowanych w jego ramach - m.in. współpracowaliśmy przy 

projektach innych instytucji („Wartości wolontariatu” realizowane przez ARF; a także 

uczestniczyliśmy w licznych konferencjach na temat wolontariatu (m.in. konferencja wolontariatu 

międzynarodowego – FRSE, debata o wolontariacie – FRW, konferencja ERW 2011 – w Budapeszcie, 

CEV, Alliance, konferencja kończąca ERW 2011 – MPiPS, CEV, Alliance, EKES, konferencje w ramach 

EYV Tour, MPiPS). Stocznia uczestniczyła również w zespole roboczym ds. Europejskiego Roku 

Wolontariatu przy MPiPS.  

Na zlecenie MPiPS Stocznia podjęła się także ewaluacji celów i rezultatów ERW 2011. Raport  

z ewaluacji ERW 2011 powstał w styczniu 2011 roku. 
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Projekt: Kurs na wolontariat – badania, analizy, rekomendacje 

Kontekst, cel projektu 

Celem projektu było lepsze rozpoznanie aktualnej sytuacji w dziedzinie wolontariatu w Polsce oraz 

zaproponowanie rozwiązań, które mogłyby skutecznie stymulować jego rozwój w szczególności 

poprzez wzmocnienie kompetencji w tym obszarze środowiska pozarządowego. 

Opis działań w 2011 roku 

W ramach kontynuacji tego półtorarocznego projektu udało się zebrać liczne materiały, publikacje 

dotyczące zarządzania i współpracy z wolontariuszami. Wspólnie z innymi organizacjami aktywnymi  

w obszarze wolontariatu, korzystając z wyników badań przeprowadzonych przez Stocznię, 

wypracowaliśmy zasady, które powinny spełniać organizacje, chcące być przyjazne wolontariuszom. 

Wypracowane zasady, zebrane w tzw. cykl współpracy organizacji z wolontariuszami zostały opisane 

w Praktycznym poradniku do współpracy z wolontariuszami. Poradnik ten spotkał się z dużym 

zainteresowaniem ze strony organizacji. 

Na podstawie „cyklu współpracy…” i towarzyszących mu zasad stworzyliśmy dodatkowo (wykraczając 

poza ramy projektu) system certyfikacji organizacji przyjaznej wolontariuszom. Strona 

www.dobrywolontariat.pl pozwala organizacjom sprawdzić, w których elementach współpracy z 

wolontariuszami są wystarczająco mocne, a które wymagają jeszcze poprawy. W przypadku braku 

wiedzy nt. współpracy z wolontariuszami, system kieruje do odpowiednich rozdziałów Poradnika. Jest 

to pierwszy tego rodzaju system certyfikacji, z wykorzystaniem narzędzia on-line, w Polsce. 

Czas trwania projektu 

czerwiec 2010 – maj 2011 

Finansowanie 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, MPiPS – konkurs grantowy 

Wysokość budżetu w 2011 r. 

64 320 PLN 

Zaangażowanie zespołu Stoczni 

Manager projektu: Wojciech Rustecki 

Koordynatorka: Dagmara Gortych 

Zespół/badacze: Jan Mencwel, Jan Wiśniewski, Katarzyna Julia Olesińska, 

Wsparcie: Kuba Wygnański 

 
 

Projekt: Warszawa da się zrobić - pilotaż wolontariatu miejskiego 

Kontekst, cel projektu 

Głównym celem półtorarocznego projektu jest wypracowanie replikowanego modelu angażowania 

mieszkańców miast w ramach programu wolontariatu miejskiego, w akcje i długotrwałe działania na 

rzecz społeczności i przestrzeni miejskiej w organizacjach pozarządowych i instytucjach – jednostkach 

miejskich. 
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Opis działań w 2011 roku 

Pierwsza część projektu, trwająca od czerwca do grudnia 2011 roku obejmowała etap 

przygotowawczy do wypracowania koncepcji narzędzia dla programu wolontariatu miejskiego.  

W tym celu przeprowadziliśmy analizę rozwiązań systemowych i naszym zdaniem ciekawych 

programów wolontariatu miejskiego z różnych krajów oraz przyjrzeliśmy się dotychczasowym 

pomysłom na tego typu programy w Polsce. Opisaliśmy modelowe programy wolontariatu miejskiego 

m.in. w Nowym Jorku, Berlinie, Hadze i Londynie. Ta analiza była podstawą do stworzenia koncepcji 

wolontariatu miejskiego dla Warszawy. 

W październiku 2011 roku powstała 

wstępna koncepcja programu 

wolontariatu miejskiego, którą następnie 

skonsultowaliśmy z instytucjami  

i organizacjami działającymi  

w Warszawie i współpracującymi  

z wolontariuszami. W trakcie 5 spotkań 

różne organizacje pozarządowe 

przedstawiały swoje uwagi do naszej 

wstępnej koncepcji. Ostateczna 

koncepcja, która zostanie poddana 

testom w 2012 roku, powstała w styczniu 

2012 roku i zakłada wprowadzenie 

systemowego programu wolontariatu 

miejskiego, wspieranego przez Miasto 

Warszawa - programu, który wyznacza 

standardy współpracy z wolontariuszami, 

wspiera organizacje, edukuje w zakresie odpowiedniej współpracy z wolontariuszami oraz pozwala 

na zaangażowanie mieszkańców Warszawy, niezależnie od wieku czy wykonywanego zawodu  

w działania społeczne na terenie Warszawy. 

W 2011 roku opracowaliśmy również założenia i tożsamość graficzną programu, zorganizowaliśmy 

spotkania warsztatowe i opracowaliśmy koncepcję kampanii informacyjnej dla warszawskich 

organizacji i instytucji.  

Istotna praca została również wykonana w celu stworzenia spójnego systemu informatycznego 

ułatwiającego kontakt między organizacjami a wolontariuszami. Koncepcja portalu oraz opisanie 

funkcjonalności pozwoliło na przygotowanie spójnego zlecenia dla firmy informatycznej, zajmującej 

się programowaniem portalu. Portal ochotnicy.waw.pl, w wersji beta, uruchomiony został wiosną 

2012 roku.  

Czas trwania projektu 

czerwiec 2011 – grudzień 2012 

Finansowanie 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, MPiPS – konkurs grantowy 
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Wysokość budżetu w 2011 r. 

96 380 PLN 

Zaangażowanie zespołu Stoczni 

Manager projektu: Wojciech Rustecki 

Koordynatorka: Dagmara Gortych 

Zespół/badacze: Jan Mencwel, Katarzyna Julia Olesińska, Paulina Wróbel 

Wsparcie: Kuba Wygnański 

 

Badanie: Kluczowe wartości wolontariatu 

Cele badania i jego oddziaływanie 

Badanie kluczowe wartości wolontariatu zostało 

przeprowadzone w okresie czerwiec-sierpień 2011 roku 

we współpracy z Fundacją Dobra Sieć. Badanie to było 

częścią większego europejskiego projektu "Wartości  

i aktywności wolontariatu i e-wolontariatu".  

W założeniu miało zidentyfikować różnorodne formy 

wolontariatu i wartości, jakie wolontariusze w swoim 

zaangażowaniu dostrzegają. Dlatego kluczowe było 

przeprowadzenie badań, które ukazały pełne spektrum 

aktywności wolontariackiej i jednocześnie stworzyły 

przestrzeń do dyskusji o doświadczeniach i wartościach 

z tą aktywnością związanych. 

Materiały z tych badań (przejrzysty, atrakcyjnie skonstruowany raport, pocztówki z portretami 

wolontariuszy oraz wystawa fotograficzna portretów wolontariuszy) dostarczyły tego, co najlepiej 

działa na wyobraźnię: historie ludzi, żywe relacje samych wolontariuszy i osób, dla których oni 

działają. Materiały te były podstawą do uruchomienia debaty nad wartościami i zasadami 

wolontariatu, której najważniejsza część odbyła się podczas konferencji zamykającej cały projekt. 

Opis działań 

Od czerwca do sierpnia 2011 przeprowadziliśmy 20 wywiadów grupowych, grupy liczyły od 5 do 18 

osób, w sumie rozmawialiśmy ze 180 wolontariuszami. Dyskusje grupowe odbywały się w grupach 

zróżnicowanych wiekowo i mieszanych wewnętrznie pod względem płci. Kryterium doboru grup do 

badania stanowił rodzaj działalności wolontariackiej.  

W trakcie badania rozmawialiśmy z wolontariuszami zaangażowanymi w następujące rodzaje 

działalności: wolontariat akcyjny, przez internet, hospicyjny, szkolny studencki, sportowy, medyczny 

oraz kompetencyjny, wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony przyrody, na rzecz 

chorych dzieci oraz dzieci z domów dziecka i kombatantów, wolontariat wśród seniorów, 

pracowników korporacji, amazonek oraz wolontariat na rzecz kultury miejskiej, edukacji nieformalnej 

i na rzecz lokalnych społeczności.  
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Podsumowaniem badania był raport oraz wystawa fotograficzna portretów wolontariuszy, która 

eksponowana była przez dwa tygodnie na placu pod wejściem do stacji metra Centrum w Warszawie  

Finansowanie 

Fundacja Dobra Sieć – zlecenie 

Budżet projektu: 

23 200 PLN  

Zespół realizujący: 

Koordynatorki i badaczki: Kaja Dziarmakowska, Julka Olesińska 

Wsparcie: Anna Giza, Wojciech Rustecki 

 

Badanie: wolontariat w Federacji Polskich Banków Żywności 

Cele badania i działania  

Badanie miało dostarczyć Federacji Polskich 

Banków wiedzy na temat organizacji 

wolontariatu w poszczególnych Bankach 

zrzeszonych w Federacji. Przedmiotem badania 

był zarówno wolontariat cykliczny, akcyjny  

– zbiórki żywności i inne krótkotrwałe akcje podejmowane przez Banki, jak i ten o charakterze 

długofalowym, stałym, polegającym na wspieraniu codziennej pracy poszczególnych biur Banków. 

Podsumowaniem badania był raport, w którym znalazły się pogłębione dane na temat 

dotychczasowej współpracy z wolontariuszami oraz praktyczne wskazówki, rekomendacje odnośnie 

dalszych kierunków rozwoju wolontariatu. Projekt zakończył się spotkaniem z przedstawicielami 

Federacji, podczas którego omówiliśmy wyniki i rekomendacje zamieszczone w raporcie.  

Badanie przeprowadzone zostało metodami: analiza danych zastanych, badanie jakościowe (wywiady 

IDI), ankieta CATI oraz badanie – studium przypadku. 

Finansowanie 

Federacja Banków Żywności – zlecenie 

Budżet projektu: 

15 000 PLN  

Zespół realizujący: 

Koordynatorka: Julka Olesińska 

Badaczki: Julka Olesińska, Kaja Dziarmakowska 

Wsparcie: Wojciech Rustecki 
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PROJEKT: MIASTO SPOŁECZNE WARSZAWA 

Cel i istota projektu 

W ramach projektu Miasto Społeczne Warszawa w 2011 r. 

zajmowaliśmy się zapomnianym dziedzictwem społeczników, 

działających w Warszawie na przełomie XIX i XX wieku i później, 

w okresie II RP, w różnego rodzaju towarzystwach, kołach, 

spółdzielniach i związkach. Chcemy przypomnieć działania 

przedwojennych towarzystw, spółdzielni i związków, które w 

ogromnym stopniu były autentycznymi współtwórcami miasta, 

będącego u progu II wojny światowej prawdziwą europejską 

metropolią. Sądzimy, że działania dawnych społeczników mogą 

być inspirujące w dzisiejszych wysiłkach budowania społeczeństwa obywatelskiego i kształtowaniu 

postawy zaangażowania społecznego.  

Staramy się wzbogacać tożsamość lokalną warszawiaków i wpływać na ich sposób myślenia o mieście 

i jego tradycjach a także szerzej, o historii Polski. Chcemy wpisać się w dominujący dyskurs mówienia 

o historii Polski i pokazać możliwość innej, oddolnej narracji.  

Projekt prowadzony w 2010 r. stanowił rozwinięcie działań podjętych po raz pierwszych w czasie 

Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w 2008 r., podczas którego zaprezentowana 

została wystawa uliczna o tradycjach społecznikowskich w Warszawie. W 2009 r., już w ramach 

działań Stoczni, materiał prezentowany do tej pory w formie 

plansz wystawowych został zdigitalizowany i umieszczony na 

specjalnie w tym celu powstałej stronie www.miastospoleczne.pl. 

Opis działań w 2011 roku 

W 2011 r. w dalszym ciągu uzupełnialiśmy zasoby strony 

www.miastospoleczne.pl - zbierając i upubliczniając informacje o 

kolejnych dawnych organizacjach. Na stronie pojawiły się także 

sylwetki społeczników w dziale „ludzie” oraz mapa śladów działań 

społecznych w Warszawie. 

Ponadto w ramach MSW odbyły się: 

Noc Kooperatystów: w maju 2011 r. we współpracy z Muzeum 

Historii Spółdzielczości, Kooperatywą Spożywczą oraz 

kwartalnikiem „Nowy Obywatel” zorganizowaliśmy 

jeden z elementów warszawskiej Nocy Muzeów – Noc 

Kooperatystów, odbywającą się w Domu pod Orłami. 

Wydarzenie miało na celu pokazanie polskich tradycji 

spółdzielczych i ożywienie na jeden wieczór 

przestrzeni Muzeum Historii Spółdzielczości 

znajdującego się w Domu pod Orłami, na co dzień 

bardzo rzadko odwiedzanego. Wydarzenie cieszyło się 

dużym powodzeniem, w ciągu kilku godzin budynek 

odwiedziło ok. 500 osób. 
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Kampania afiszowa – jej celem było zaprezentowanie w przestrzeni miejskiej dawnych warszawskich 

społeczników i zwrócenie w ten sposób uwagi przechodniów na ich działalność. Projekty plakatów 

zostały przygotowane przez młodego grafika Jana Bajtlika, a następnie rozwieszone w różnych 

miejscach w Warszawie. Przedstawiały one postaci: Janusza Korczaka, ks. Władysława Korniłowicza, 

Ludwika Krzywickiego, Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” oraz Helenę Radlińską. Ponadto, już OFIP-ie, 

w grudniu 2011 r. plakaty prezentowane były także w galerii na Dworcu Powiśle.  

   

 

Sesja podczas VI OFIP poświęcona tradycjom społecznikowskim i ich zakorzenieniu w świadomości 

wspólczesnych działaczy, prowadzona przez Jana Mencwela ze Stoczni. Udział wzięli w niej: Szymon 

Surmacz (Nowy Obywatel), Ilona Iłowiecka-Tańska (Fundacja Partners Polska), Bohdan Skrzypczak 

(CAL), Mikołaj Syska (Krytyka Polityczna).  

Ponadto przygotowaliśmy i wydaliśmy publikację „Stolik 

zarezerwowany”, 62-stronicową książkę prezentującą 

historię warszawskich kawiarni - od XIX wieku po rok 1989 

- które w swojej epoce odegrały ważną rolę  

w kształtowaniu alternatywnych nurtów kultury, 

środowisk intelektualnych i ruchów obywatelskich. 

Książka wydana w nakładzie ok. 500 egzemplarzy 

i dystrybuowana za darmo w warszawskich kawiarniach 

cieszy się po dziś dzień dużym zainteresowaniem, mimo iż 

nakład został wyczerpany jeszcze na jesieni 2011 r. 

Pozytywna recenzja na jej temat znalazła się m.in. w 

„Dużym Formacie” (autor: Wojciech Orliński). Publikacji 

towarzyszyła także wystawa „rozproszona” po 

współczesnych warszawskich kawiarniach – zawisły w nich 

plansze pokazujące działalność ich poprzedniczek. Ponadto na jeden dzień, w formie nieco 

happeningowej, zamieniliśmy przestrzeń jednego z lokali przy ul. Chmielnej w Warszawie w kawiarnię 

i w niej zachęcaliśmy w arszawiaków do poznawania tradycji zaangażowanych obywatelsko kawiarni. 

Wydarzenie to było jednocześnie początkiem Tygodnia Obywatelskiego. 
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Czas trwania projektu 

marzec – wrzesień 2011 

Finansowanie 

Miasto Stołeczne Warszawa – konkurs grantowy 

Wysokość budżetu w 2011 r. 

62 000,00 PLN 

Zaangażowanie zespołu Stoczni 

Koordynator: Jan Mencwel 

Zespół: Jan Wiśniewski i Jan Żółtowski 

Wsparcie: Kuba Wygnański, Zosia Komorowska i Wojciech Rustecki 
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PROJEKT: KOLAB 

Kontekst i cel projektu 

Projekt jest próbą odpowiedzi na problem 

związany z jakością rządzenia w Polsce, 

który przejawia się m.in. w tym, że wiele 

rozwiązań w politykach publicznych 

kreowanych jest odgórnie i biurokratycznie. 

Do ich tworzenia rzadko zapraszani są 

praktycy czy też szeroko rozumiani 

„użytkownicy”, a nawet urzędnicy 

„pierwszego kontaktu” bezpośrednio 

odpowiedzialni za implementację 

rozwiązań. Taki model tworzenia rozwiązań 

w politykach publicznych często okazuje się 

anachroniczny i skutkuje wieloma 

„niedopasowaniami” w fazie implementacji.  

Brakuje dobrych instytucjonalnych 

mechanizmów „uczenie się” administracji  

i korygowania jej własnych działań. 

Urzędnicy i decydenci często zostawieni są 

sami sobie z problemem tworzenia  

i optymalizacji rozwiązań. Bywa, że 

wspierają się zamawiając różnego rodzaju 

ekspertyzy, które często powstają nie po to, 

żeby problem rozwiązać, ale raczej po to, 

aby pokazać, że rozwiązanie nie jest 

możliwe. Bywa też, że decydenci nie są  

w stanie istotnie zadbać o szerzej rozumiany 

interes publiczny i tworzą rozwiązania w oparciu o pomysły i roszczenia samoselekcjonujących się 

grup interesów i lobbystów. W projektowanie rozwiązań rzadko włączani są sami adresaci czy 

użytkownicy. 

Konieczne wydaje się zatem poszukiwanie nowych rozwiązań. Jednym z nich może być, w naszym 

przekonaniu, partycypacyjny - partnerski model wspólnego projektowania działań i rozwiązywania 

napotkanych problemów.  

Zasadniczym celem projektu jest właśnie przygotowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu 

wspomagania procesu tworzenia polityk publicznych oraz sposobów poszukiwania praktycznych 

rozwiązań, dla problemów, które pojawiają się w trakcie ich realizacji.  
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W 2010 r. przeprowadziliśmy (wspólnie z MRR) pierwszy pilotażowy proces służący wypracowaniu 

rozwiązania ułatwiającego przepływy środków w projektach finansowanych z PO KL. W czasie 

jednodniowego warsztatu udało się takie rozwiązanie wstępnie zaprojektować, a następnie zostało 

ono dopracowane przez MRR i, co szczególnie ważne, wdrożone. 

Opis działań w 2011 roku 

W 2011 r. zapoznawaliśmy się także z zagranicznymi praktykami kolektywnego rozwiązywania 

„węzłów” w realizacji polityk publicznych, a ponadto ówczesna pracowniczka Stoczni była na 

wyjeździe studyjnym w Wielkiej Brytanii. 

Zorganizowaliśmy także kolejne dwa cykle warsztatowe dotyczące: 

1) założeń do modelu finansowego wspierania inicjatyw lokalnych wykorzystującego metody 

partycypacyjne – rozwiązanie to miało być początkowo elementem wprowadzonym ustawą  

o udziale obywateli w samorządzie terytorialnym (projekt ustawy przygotowała Kancelaria 

Prezydenta RP). W warsztacie, który odbył się w kwietniu 2011 r. uczestniczyły osoby od lat 

zajmujące się rozwojem lokalnym, zarówno po stronie samorządu jak i organizacji 

pozarządowych, a także przedstawiciele MRR i MPiPS. Ostatecznie rozwiązania wypracowane w 

czasie warsztatu były jednym z elementów składowych w pracach nad tzw. FIO II, czyli nowym 

funduszem, który miałby funkcjonować po wygaśnięciu obecnej formuły Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich. Prace nad tym funduszem prowadzi Kancelaria Prezydenta wspólnie z gronem 

ekspertów ze środowiska pozarządowego.  

2) zasad dotyczących dostępu do 

darmowego czasu antenowego  

w mediach publicznych 

kampanii społecznych 

przygotowywanych przez 

organizacje pożytku 

publicznego. Rozporządzenie 

Krajowej Rady Radiofonii i 

Telewizji i MPIPS stanowiące akt 

wykonawczy do znowelizowanej 

ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie wprowadziło na nadawców publicznych obowiązek udostępnienia 

darmowego czasu antenowego na kampanie społeczne. W ramach naszego projektu 

przeprowadziliśmy rozbudowany kilkuetapowy (ponad dwumiesięczny) proces służący 

wpracowaniu szczegółowych rozwiązań z tym związanych – procedur, zgodnie z którymi ten czas 

byłby dystrybuowany i zasad, na jakich organizacje mogłyby z niego korzystać. W trzech 

warsztatach z tym związanych uczestniczyli przedstawiciele Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, 

Krajowej rady Radiofonii i Telewizji, MPiPS, Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz 

organizacji pozarządowych. W ostatnim z warsztatów uczestniczył także p. Jan Dworak - 

Przewodniczący KRRiTV, który pozytywnie zapatrywał się na wypracowane rozwiązanie.  

Obecnie trwa dość trudny proces implementacji tych rozwiązań, choć już wiadomo, że nie 

wszystkie (przynajmniej od razu) będą zastosowane w TVP I Polskim Radiu. 
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Czas trwania projektu 

czerwiec 2010 – lipiec 2012 

Finansowanie 

Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe - grant 

Wysokość budżetu w 2011 r. 

116 435,35 PLN 

Zaangażowanie zespołu Stoczni w 2011 r. 

Kuba Wygnański, Zosia Komorowska 

(przez kilka miesięcy przy realizacji projektu pracowała także Elżbieta Skrzypek) 
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PROJEKT: NIEWIDZIALNE DZIECI 

Program „Niewidzialne Dzieci” realizowany przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa 

Komeńskiego (FRD) i Fundację Dzieci Niczyje miał przyczynić się do przeciwdziałania izolacji  

i wykluczeniu społecznemu dzieci w wieku 0-6 lat na terenach wiejskich. Celem projektu było 

wdrożenie i przetestowanie systemu zapewniającego zaspokajanie najważniejszych potrzeb 

rozwojowo-edukacyjnych małych dzieci w wiejskich społecznościach lokalnych. Tworzone na 

poziomie gminy Centra Dziecka i Rodziny (CDiR) mają koordynować wszelkie działania, których 

bezpośrednimi lub pośrednimi odbiorcami są małe dzieci. Koncepcję centrum  

w gminie tworzą, przy użyciu metod partycypacyjnych i diagnoz, przedstawiciele lokalnych instytucji 

pomocowych, edukacyjnych, kulturalnych i pro-zdrowotnych. Celem CDiR ma być diagnoza potrzeb  

i tworzenie mechanizmów ich zaspokajania na poziomie gminy.  

W ramach tego projektu w 2011 r. Stocznia prowadziła walidację modelu Centrum Dzieci  

i Rodziny w czterech gminach, a dokładnie sprawdzaliśmy możliwości transferu modelu 

wypracowanego w projekcie. Stocznia obserwowała i konsultowała także proces szkolenia 

animatorek centrum. W czerwcu 2011 roku przygotowany został raport cząstkowy analizujący 

dotychczasowe działania w programie oraz przedstawiający rekomendacje na kolejne etapy realizacji. 

Na podstawie doświadczeń związanych z diagnozami prowadzonymi partycypacyjnie w roku 2011, 

stworzyliśmy mini-podręcznik dotyczący prowadzenia diagnoz sytuacji małych dzieci lokalnie. 

Poradnik wykorzystywany był przez FRD w prowadzeniu innych programów wsparcia terenów 

wiejskich.  

Przeprowadziliśmy też, we współpracy z firmą SMG/KRC MillwardBrown, ilościowe badanie 

dotyczące postrzegania potrzeb małych dzieci przez rodziny i otoczenie społeczne. Badanie zostało 

przeprowadzone w dwóch grupach: na reprezentatywnej próbie Polaków, w ramach ogólnopolskiego 

panelu OMNIBUS oraz na reprezentatywnej próbie rodzin z małymi dziećmi (0-5 lat).  

Częścią walidacji było także badanie terenowe, realizowane we wszystkich czterech gminach. Badanie 

realizowane było w październiku i listopadzie 2011, w formie wyjazdów badawczych. Obejmowało 

zarówno rodziny z małymi dziećmi, jak i przedstawicielami instytucji lokalnie odpowiedzialnych za 

usługi dla małych dzieci i ich rodzin. W listopadzie 2011 r. przedstawiony został raport z badania 

terenowego wraz z rekomendacjami na ostatni etap realizacji programu.  

Program Niewidzialne Dzieci zaplanowany był do końca roku 2011, ale ze względu na pilotażowy 

charakter, Fundacja Rozwoju Dzieci w porozumieniu z Fundacją Bernarda Van Leer wydłużyła czas 

trwania programu do końca czerwca 2012 roku, a walidacja, na wniosek FRD, została wydłużona do 

końca marca 2012.  

Czas trwania projektu: 

maj 2009 – marzec 2012 r 

Finansowanie 

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego - grant 

Wysokość budżetu w 2011 r.  

25 000,00 PLN (budżet walidacji), 23 000,00 PLN (budżet badania świadomości)  

Koordynatorka: Agnieszka Strzemińska 

Wsparcie: Anna Giza, Wojciech Rustecki 
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PROJEKT: MONITORING, EWALUACJE, ANALIZY - MEVA 

Kontekst, działania, cel projektu 

Projekt MEVA to zarówno szereg badań i ewaluacji dla Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, jak  

i instytucjonalne wsparcie tejże dla Stoczni. Zgodnie z rokrocznie podpisywaną umową pomiędzy 

Stocznią, a Fundacją Wolności, zadaniem Stoczni jest wspieranie Fundacji, poprzez doradztwo w 

zakresie badań i ewaluacji oraz wykonywanie lub opieka merytoryczna nad częścią z nich. 

W 2011 roku Stocznia prowadziła następujące badania, ewaluacje i projekty, w ramach projektu 

MEVA: 

• badanie sytuacji młodzieży na wsi, które miało służyć identyfikacji obszarów wsparcia dla 

młodzieży z obszarów wiejskich, ale również rekonstrukcji deficytów w zakresie racjonalnego, 

świadomego planowania swojej przyszłości przez młodzież wiejską. Końcowym produktem 

tego badania jest przygotowany Raport o Młodzieży na Wsi (2010-2011); 

• badanie ewaluacyjne programu Liderzy PAFW 

• projekt standardy ewaluacji 

• opracowanie studium wykonalności projektu „unmet needs” 

Finansowanie 

Grant Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Monitoring, Ewaluacje, Analizy. 

Wysokość budżetu projektu na 2011 rok 

553 100 PLN (program MEVA) 

Zaangażowanie zespołu Stoczni 

Koordynatorka: Maria Wiśnicka 

Wsparcie: Anna Giza, Kuba Wygnański, Wojciech Rustecki, Zosia Komorowska 

Koordynatorzy i współprowadzący projekty w ramach MEVA: Agnieszka Strzemińska, Hubert 

Borowski, Łukasz Ostrowski, Bartosz Stodulski 

 

Projekt: Standardy ewaluacji 

Kontekst i cele projektu 

Efektem długofalowym projektu ma być rozwój monitoringu i ewaluacji programów Fundacji 

Wolności, tak by lepiej odpowiadały one potrzebom Fundacji oraz realizatorów jej programów. 

Bezpośrednim celem projektu jest rozbudzenie zainteresowania ewaluacją w środowisku organizacji 

współpracujących z Fundacją Wolności, zachęcenie do jej prowadzenia oraz wywołanie refleksji  

i dyskusji na temat sposobu ewaluacji programów. Po drugie celem jest postawienie przez 

operatorów i Fundację Wolności wspólnej diagnozy stanu ewaluacji programów PAFW, nazwanie 

ewentualnych problemów i dyskusja na temat kierunków rozwoju. 

W 2011 roku Stocznia zbierała wiedzę na temat różnych metod prowadzenia ewaluacji projektów 

społecznych, odbyła wewnętrzne spotkanie z Fundacją Wolności dotyczące koncepcji projektu, 
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przeformułowała przygotowaną wcześniej koncepcję projektu zgodnie z oczekiwaniami PAFW oraz 

przetestowała w praktyce model ewaluacji prowadzonej w oparciu o tzw. „teorię zmiany”, natomiast 

realizacja projektu „Standardy ewaluacji” odbywa się w 2012 roku.  

Czas trwania 

styczeń 2010- czerwiec 2012 

Finansowanie 

Monitoring, Ewaluacje Analizy – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 

Zaangażowanie zespołu Stoczni 

Koordynator: Łukasz Ostrowski 

Wsparcie: Maria Wiśnicka, Wojciech Rustecki, Kuba Wygnański, Zosia Komorowska 

 

Projekt: Unmet needs 

Kontekst i cele projektu 

Celem projektu było zaplanowanie procesu (studium wykonalności), w którym zidentyfikowane 

zostać miały ważne, a często przemilczane potrzeby społeczne, a następnie próba wprowadzane ich 

do debaty publicznej. Analizy miały by być przedmiotem refleksji w gronie darczyńców (w tym przede 

wszystkim PAFW) i instytucji mających wpływ na wprowadzanie istotnych systemowych zmian  

w Polsce (zarówno instytucji publicznych jak i prywatnych), ale także by pojawiły się w szerszej 

debacie publicznej.  

Inspiracją dla projektu „Unmet needs” był raport „Mapping Britain's unmet needs" przygotowany na 

zlecenie brytyjskiej Commission on Unclaimed Assets przez Young Foundation. Służył on identyfikacji  

i opisaniu potrzeb społecznych, które są przemilczane w debacie publicznej, a w konsekwencji nie 

prowadzi się odpowiednich działań służących ich zaspokojeniu.  

W 2011 r. zakończono pracę nad „studium wykonalności” projektu, który w sposób szczegółowy 

opisuje kontekst i potrzebę realizacji całego przedsięwzięcia, różne warianty wdrożenia i ich 

uwarunkowania.  

Czas opracowania studium wykonalności 

grudzień 2010 – czerwiec 2011 

Finansowanie 

Monitoring, Ewaluacje Analizy – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 

Zaangażowanie zespołu Stoczni 

Marysia Wiśnicka, Agnieszka Strzemińska i Bartosz Stodulski.  

Wsparcie: Kuba Wygnański, Wojciech Rustecki, Zosia Komorowska, Edwin Bendyk 
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Badanie wpływu programu Liderzy PAFW 

Cel projektu 

Celem projektu o charakterze ewaluacyjnym było zbadanie 

wpływu absolwentów programu Liderzy PAFW na lokalne 

społeczności i środowiska, w których działają. Wyniki 

badania miały pomóc zrozumieć mechanizmy wpływu 

liderów oraz określić na czym polega długofalowy ich 

wpływ. 

Opis działań w 2011 roku 

W 2011 roku Stocznia wspólnie z zespołem Stowarzyszenia 

Szkoły Liderów przygotowała modelu wpływu lidera PAFW 

na społeczność lokalną. W ramach tego działania odbyły się 

cztery warsztaty, dwa z zespołem Szkoły Liderów, jeden  

z zaangażowanymi w program tutorami oraz jeden  

z absolwentami programu (liderami). Przedyskutowane na 

nim zostały potencjalne ścieżki wpływu liderów, 

podsumowane następnie w tzw. modelu wpływu. Model 

ten został przedyskutowany ze Szkołą Liderów. 

Kolejnym krokiem było opracowanie wspólnie ze 

Stowarzyszeniem Szkoła Liderów szczegółowej koncepcji 

badania Programu Liderzy PAFW, w szczególności 

opracowanie narzędzi badawczych do badania jakościowego 

(realizacja w 2012 roku). 

Zespół 

Hubert Borowski, Łukasz Ostrowski, Maria Wiśnicka, 

Wojciech Rustecki  

Finansowanie 

Monitoring, Ewaluacje Analizy – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 

 

Projekt: Indeks Wspólnoty 

Cel projektu 

Celem projektu jest stworzenie – we współpracy ze środowiskiem badaczy i praktyków 

zaangażowanych w kwestie rozwoju lokalnego – Indeksu Wspólnoty. Przedsięwzięcie to wymaga 

kompleksowego spojrzenia na różne obszary rozwoju wspólnot lokalnych i istniejących w nich 

„zasobów” i stworzenie wielowymiarowej miary opisującej ich kondycję. W szczególny sposób 

chcemy zmierzyć stopień w jakim owa kondycja może być przypisana aktywności społecznej (lub jej 

brakom) rozumianej tu jako działania wykraczające poza zaradność pojedynczych osób i ich rodzin, 

rozwiązania rynkowe oraz rozwiązania dostarczane przez administrację. 
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Praktyczne zastosowania Indeksu mogą zmierzać zarówno do poszukiwania „liderów” jak  

i „maruderów”, a zatem społeczności, które być może wymagają wsparcia z zewnątrz; mogą być 

przydatne w działaniach podejmowanych na poziomie lokalnym przez administrację samorządową 

czy organizacje pozarządowe, ale także mogą służyć lepszemu kształtowaniu i adresowaniu polityk 

publicznych.  

W 2011 roku Stocznia opracowała szczegółową koncepcję projektu oraz zorganizowała pierwszy  

z cyklu warsztat poświęcony problematyce dobrej wspólnoty oraz przykładom polskich społeczności 

lokalnych, które można tym mianem określić. W 2012 r. w porozumieniu z Fundacją Wolności 

zdecydowaliśmy się, że na razie w ramach naszej współpracy, nie będziemy kontynuować tego 

przedsięwzięcia. Przygotujemy natomiast ofertę na działania zmierzające do wypracowania narzędzi 

służących pomiarowi kapitału społecznego w społecznościach lokalnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem wpływu działań podejmowanych przez PAFW i jego Operatorów na poziom tego 

kapitału. 

Czas trwania 

2011-2012 

Finansowanie  

Monitoring, Ewaluacje Analizy – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 

Zaangażowanie zespołu Stoczni  

Koordynatorzy: Jan Herbst, Maria Wiśnicka 

Wsparcie: Kuba Wygnański, Zosia Komorowska 
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PROJEKT: NOWE TECHNOLOGIE W SPOŁECZNOŚCIACH I ORGANIZACJACH 

LOKALNYCH 

W 2011 kontynuowaliśmy rozpoczęte w 2010 roku działania związane ze wsparciem Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności w projektowaniu nowego przedsięwzięcia, którego celem jest 

wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych (i być może także innych instytucji) działających  

w społecznościach lokalnych w korzystaniu z nowych technik informacyjnych i komunikacyjnych. 

Chodzi zarówno o korzystanie z nich w codziennej wewnętrznej pracy organizacji (prowadzeniu 

organizacji, zarządzaniu jej finansami, koordynowaniu działań, relacjach z członkami), jak  

i w komunikowaniu się ze społecznością lokalną i prowadzeniu działań na jej rzecz. 

W 2011 roku przygotowaliśmy raport diagnostyczny oparty  

o badania terenowe (przeprowadzone w 2010 r.) i dane 

zastane, a także kilka raportów cząstkowych – m.in. 

rozpoznanie praktyk zagranicznych w tej dziedzinie  

i dotychczasowych programów krajowych związanych z tym 

tematem. 

W 2010 roku przyznaliśmy również trzy granty na projekty 

złożone przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 

Fundację Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego i Fundację 

Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Łączna kwota przyznanych 

grantów to 203 192 PLN. Wszystkie projekty grantowe 

zakończyły się do końca czerwca 2011 roku. 

W 2011 r. pracowaliśmy nad wypracowaniem rekomendacji 

związanych z kształtem nowego programu PAFW. 

Przeprowadziliśmy dwudniowy warsztat strategiczny, który 

razem z wnioskami z badań stały się podstawą wypracowania 

scenariuszy działań – pomysłów na to, w jaki sposób program 

powinien być uruchomiony i wdrażany. Przedstawiliśmy PAFW propozycję potencjalnych sekwencji 

działań programów, roli PAFW i rodzajów wsparcie jakie Fundacja Wolności mogłaby udzielać, a także 

proponowane rozwiązania instytucjonalne. 

Rekomendacje uzupełniała analiza dotycząca funkcji i funkcjonalności portalu dotyczącego 

technologii, skierowanego dla trzeciego sektora.  

W 2012 r. m.in. w oparciu o diagnozy przeprowadzone przez Stocznię i niektóre sformułowane  

w oparciu o nie rekomendacje Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności wspólnie z Fundacją Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego uruchomiła pilotaż programu Nowe Technologie Lokalnie. 

W 2011 r., poza działaniami o charakterze badawczo-diagnostycznym, zorganizowaliśmy pierwszą 

edycję konferencji Sektor 3.0. Technologie w organizacjach pozarządowych, która odbywała się  

w dniach 23 – 24 maja w Warszawie, w Centrum Artystycznym Fabryka Trzciny. 
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Głównym założeniem konferencji był jej partycypacyjny charakter. 

Od samego początku do jej współtworzenia zostali zaproszeni 

eksperci, którzy pełniąc rolę „kontrybutorów” – moderatorów  

i mówców, swoją wiedzą wzbogacili zakres podejmowanych 

podczas poszczególnych sesji zagadnień. Mieli oni także duży 

wpływ na program konferencji. Na konferencji było obecnych 178 

osób, z czego aż 45 to kontrybutorzy. Cały program drugiego dnia 

konferencji został skonstruowany na podstawie pomysłów 

uczestników zbieranych w trakcie pierwszego dnia konferencji.  

W konferencji uczestniczyli także goście zagraniczni, których udało 

nam się zaprosić dzięki współpracy z Fundacją Techsoup – były to 

osoby na co dzień zajmujące się wykorzystaniem nowych 

technologii w działaniach obywatelskich. Efekty prac w czasie 

konferencji dostępne są na stronie http://sektor3-

0.2011.sgc.net.pl.  

Jednym z głównych naszych zamierzeń związanych z tą konferencją było wymyślenie i przetestowanie 

nowego modelu tego rodzaju spotkań, tak by przyszły operator programu Nowe Technologie Lokalnie 

mógł go powielać z koniecznymi modyfikacjami. Dlatego m.in. w 2012 r. to już nie Stocznia, a FRSI 

było organizatorem kolejnej edycji konferencji.  

 

  

Czas trwania projektu 

lipiec 2010 – lipiec 2011 

Finansowanie 

Grant Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (w ramach programu ICT dla trzeciego sektora) 
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Wysokość budżetu w 2011 r. 

473 579,78 PLN (w tym 203 192  PLN na regranting)  

Zaangażowanie zespołu Stoczni 

Wypracowanie rekomendacji: Hubert Borowski, Maria Wiśnicka 

Zespół ds. konferencji: Bartosz Stodulski (główny koordynator), Elżbieta Świdrowska, Katarzyna 

Górkiewicz, Hubert Borowski. Ponadto w różnych rolach w czasie konferencji pracował przy niej 

właściwie cały zespół Stoczni oraz wolontariusze. 

Analiza funkcji portalu: Hubert Borowski, Bartosz Stodulski 

Program grantowy: Wojciech Rustecki 

Wsparcie: Kuba Wygnański, Wojciech Rustecki, Zosia Komorowska 
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PROJEKT: EWALUACJA WDRAŻANIA PIERWSZEJ RUNDY PROGRAMU ROZWOJU 

BIBLIOTEK 

Kontekst i cel badania 

W styczniu 2011 r., na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, rozpoczęliśmy 

badanie ewaluacyjne wdrażania pierwszej rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Program jest 

całościowo zaplanowanym, ambitnym przedsięwzięciem, którego długoterminowym celem jest 

przekształcenie bibliotek gminnych i ich filii w przestrzenie publiczne, facylitujące rozwój społeczności 

lokalnych. Celem badania była całościowa ocena wdrażania pierwszego etapu PRB w Polsce, a także 

dostarczenie FRSI rekomendacji do planowania działań w rundzie drugiej. Ewaluacja była również 

ważnym elementem przygotowania planowanej w przyszłości ewaluacji wpływu Programu na zmianę 

społeczną. Wnioski z ewaluacji dostarczyły materiałów do promocji i Programu i rzecznictwa. 

Ewaluacja miała przynieść po pierwsze, pogłębione zrozumienie procesu wdrażania Programu ze 

szczególnym uwzględnieniem: relacji między poszczególnymi komponentami Programu oraz barier 

i czynników sprzyjających efektywności poszczególnych działań. Po drugie, badanie służyło 

identyfikacji wskaźników i sposobów pomiaru, które najlepiej pozwalają uchwycić zakładany przez 

Program wpływ na zmianę społeczną na poziomie lokalnym. 

Wnioski z ewaluacji zostały wykorzystane przez operatora Programu przy wdrażaniu II rundy PRB. We 

współpracy zespołu Stoczni, animatorów z CAL i zespołu FRSI przygotowany został zeszyt ćwiczeń 

wykorzystywany przez bibliotekarzy biorących udział w II rundzie w trakcie szkoleń z diagnozowania 

potrzeb lokalnych.  

Opis działań w 2011 roku 

 Stocznia w ramach ewaluacji przeprowadziła analizę dokumentów wytworzonych na potrzeby 

i w trakcie wdrażania pierwszej rundy Programu, analizę planów rozwoju przygotowywanych przez 

biblioteki oraz analizę wizerunku medialnego bibliotek. 

Zespół badaczy przeprowadził 33 wywiady indywidualne 

z kluczowymi informatorami (pracownikami FRSI, 

przedstawicielami partnerów Programu oraz środowiska 

bibliotecznego) oraz zrealizował 6 studium przypadku 

w wybranych społeczności lokalnych, w których biblioteki 

gminne wdrażają Program. Ostatnim etapem badania 

były skrócone wizyty studyjne w 5 bibliotekach.  

Efekty przedsięwzięcia podsumowane zostały w raporcie końcowym – „PRB w połowie drogi” 

i Executive Summary. Powstały również raporty cząstkowe z poszczególnych etapów badania oraz 

film podsumowujący badania terenowe. 

W ramach projektu przeprowadzone zostały 3 warsztaty z zespołem FRSI (warsztat wydobywczy; 

warsztat, którego celem była dyskusja nad wstępnymi wynikami ewaluacji oraz praca nad 

rekomendacjami; warsztat podsumowujący) oraz jeden warsztat z koordynatorami wojewódzkimi, 

na którym przedstawione i dyskutowane były wstępne wyniki badania ewaluacyjnego. 
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Czas trwania projektu 

styczeń 2011 – czerwiec 2011 

Budżet projektu 

76 710 PLN 

Zaangażowanie zespołu Stoczni 

Koordynatorka: Łucja Krzyżanowska 

Zespół badawczy: Hubert Borowski, Aleksandra Gołdys, Paulina Jędrzejewska, Łucja Krzyżanowska, 

Marta Olejnik, Łukasz Ostrowski, Magdalena Smak-Wójcicka, Magdalena Stec, Monika Stec, 

Agnieszka Strzemińska, Katarzyna Winter-Tomaszewska 

Wsparcie: Anna Giza  
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PROJEKT: ZASADY MONITORINGU I EWALUACJI PROGRAMU „PROJEKTOR – 

WOLONTARIAT STUDENCKI”  

Cel projektu  

Celem projektu było wypracowanie dla 

Fundacji Rozwoju Wolontariatu (FRW) 

zasad monitoringu i ewaluacji programu 

„PROJEKTOR - wolontariat studencki”, 

czyli narzędzi oraz procedur zbierania, 

analizy i wykorzystywania danych  

o Programie. Efektem końcowym projektu 

jest dokument „Zasady Ewaluacji 

Projektora”, który gromadzi wiedzę  

i wszystkie ustalenia uzgodnione w trakcie 

projektu. 

„Zasady Ewaluacji Projektora” były owocem wspólnej pracy zespołu FRW oraz Stoczni. Zadaniem 

Stoczni było dostarczenie ewaluacyjnego oraz badawczego know-how oraz moderacja procesu 

powstawania dokumentu. W trakcie pracy odbyło się siedem warsztatów oraz kilka uzupełniających 

spotkań roboczych. 

Opis działań 

W ramach pracy nad dokumentem Stocznia wraz z FRW wykonały szereg analiz (analiza kontekstu, 

interesariuszy programu PROJEKTOR, analiza problemów, analizę celów programu). Przepracowana 

została teoria programu (model logiczny działania projektu i analiza stojących za projektem założeń). 

Na tej podstawie opracowaliśmy kluczowe pytania badawcze, określiliśmy wskaźniki na potrzeby 

ewaluacji, opracowaliśmy metodologię i narzędzia badawcze. 

Czas trwania 

wrzesień 2010 – lipiec 2011 

Finansowanie: 

Fundacja Rozwoju Wolontariatu - zlecenie 

Budżet 

36 000 PLN 

Zaangażowanie zespołu Stoczni 

Koordynator: Łukasz Ostrowski 

Wsparcie: Maria Wiśnicka, Wojciech Rustecki 
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PROJEKT: SYSTEMY GROMADZENIA INFORMACJI O OSOBACH BEZDOMNYCH NA 

MAZOWSZU 

Kontekst i cel badania 

Projekt wykorzystywał wypracowane w 2010 roku, w ramach projektu „Retrospektywna analiza 

danych o osobach bezdomnych” narzędzie do gromadzenia informacji o osobach bezdomnych.  

Jego celem było przygotowanie gruntu dla powszechnego stosowania nowoczesnych systemów 

gromadzenia informacji o klientach instytucji wspierających ludzi bezdomnych, co z kolei miało 

umożliwić uzyskiwanie wiarygodnych i pełnych informacji o skali problemu i potrzebach dotkniętych 

nim ludzi. Taka wiedza jest konieczna dla poprawienia jakości polityki społecznej wobec zjawiska.  

Opis działań w 2011 roku 

W trakcie projektu dokonaliśmy inwentaryzacji sposobów gromadzenia informacji o bezdomnych 

klientach instytucji pomocowych. Kolejnym elementem projektu była popularyzacja bazy danych 

wśród zainteresowanych organizacji. W trakcie projektu, prowadzenia bazy danych, podjęło się 

osiem instytucji. Wszystkie miały wpływ na kształt bazy uczestnicząc w jej projektowaniu. Część  

z nich została przeszkolona w zakresie korzystania i uzupełniania bazy. Zdecydowanie jednak baza 

danych stała się przedmiotem zainteresowania wielu instytucji.  

Czas trwania projektu 

lipiec - grudzień 2011 

Finansowanie 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki 

Wysokość budżetu w 2011 r. 

28 630 PLN 

Zaangażowanie zespołu Stoczni 

Koordynatorka: Julia Wygnańska 

Wsparcie: Wojciech Rustecki 
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

Prowadzenie w Stoczni działalności gospodarczej ma na celu uzupełnienie i dofinansowanie 

działalności statutowej Fundacji. Prowadzenie własnych przedsięwzięć, utrzymanie 

wykwalifikowanego zespołu oraz zachowanie płynności finansowej są wystarczającymi warunkami do 

prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej.  

Prowadzona działalność gospodarcza dotyczy obszarów zainteresowań Stoczni i kompetencji, które 

posiada zespół Stoczni.  

W 2011 roku głównym elementem działalności gospodarczej był projekt badawczy dotyczący 

efektywności mechanizmów konsultacji społecznych (opisany powyżej w ramach działań w obszarze 

partycypacji obywatelskiej), ale Stocznia prowadziła również inne projekty badawcze, doradcze, 

szkoleniowe i ewaluacyjne dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Warto wspomnieć, 

że na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziliśmy ewaluację Europejskiego 

Roku Wolontariatu 2011, a także współpracowaliśmy jako doradcy dla Narodowego Banku Polskiego 

w przygotowaniu wewnętrznych procedur ewaluacyjnych działalności edukacyjnej NBP. 

Prowadziliśmy również warsztaty strategiczne m.in dla Fundacji Orange.  

Od 2011 roku prowadzimy monitoring ofert i przetargów, które mogą być przedmiotem 

zainteresowania Stoczni. W czerwcu 2011 roku zatrudniliśmy managera odpowiedzialnego za 

działalność gospodarczą.  

Liczymy, że w 2012 roku uda nam się utrzymać przychody z działalności gospodarczej na podobnym 

do 2011 poziomie, co pozwoli nam na uzupełnianie środków w ramach działalności statutowej,  

a także przyczyni się do rozpoczęcia budowy kapitału żelaznego Stoczni. 
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ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY STOCZNI 

Podobnie jak w poprzednich latach, w 2011 r. Stocznia rozwijała się bardzo intensywnie. Poza 

zwiększeniem liczby realizowanych projektów, a także znaczącym wzrostem przychodów (zarówno w 

ramach działalności statutowej, jak i gospodarczej), Stocznia wzmocniła się instytucjonalnie.  

W porównaniu z rokiem 2010 w 2011 roku zmianie uległa struktura zarządzania projektami w Stoczni. 

Spośród osób pracujących najdłużej w Stoczni wybrane zostały osoby, których rola nie ogranicza się 

jedynie do koordynacji jednego, czy dwóch projektów, ale odpowiadają lub współodpowiadają za 

poszczególne elementy rozwoju instytucjonalnego, jak np.: kwestia formacji zespołu Stoczni, 

wymiana wiedzy, promocja i pozycjonowanie Stoczni, archiwizacja projektów. Grupa ta, roboczo 

nazywana „bosmanami” spotyka się również w ramach tzw. rozszerzonych spotkań zarządu, co dwa 

tygodnie w czwartki. Na spotkaniach omawiane są koncepcje nowych projektów, a także 

podejmowane są decyzje odnośnie ewentualnego zaangażowania się w nie. 

Przychody operacyjne w 2009 roku wyniosły 658 691,38 PLN, a w 2010 roku wyniosły 1 782 691,54 

PLN, a w 2011 roku to już 2 542 659,08 PLN. 

Istotną informacją jest fakt, iż dzięki rozwojowi instytucji, idącym za tym zwiększenia liczby 

realizowanych projektów, w tym projektów i zleceń w ramach działalności gospodarczej udało 

wypracować zysk, który pozwolił spłacić zaciągnięty na potrzeby remontu lokalu kredyt, a nadwyżka 

przychodów zwiększy fundusz statutowy. 

Myśląc o dalszym rozwoju Stoczni jako instytucji duży nacisk kładziemy na rozwój kultury 

organizacyjnej oraz edukację i rozwój stoczniowego zespołu, o czym piszemy w kolejnym rozdziale. W 

tym miejscu warto zaznaczyć, że już od 2010 roku co tydzień w czwartek odbywają się dwugodzinne 

spotkania, których celem jest wymiana wiedzy, dyskusja na tematy, które zespół Stoczni interesują i 

inspirują. Spotkania te kontynuowaliśmy również w 2011 roku, a ich prowadzenie pozwala na 

uwspólnianie wizji projektów i wypracowanie nowych koncepcji. Jest to też możliwość 

przedstawienia wyników poszczególnych zespołów roboczych, które działają w Stoczni. 

W 2011 roku podjęliśmy również działania służące głębszej niż dotychczas ocenie działań 

podejmowanych przez nas samych. Zespół ewaluacyjny Stoczni rozpoczął prace nad zasadami 

wewnętrznej ewaluacji naszych projektów – traktując jako obszar pilotażowy Laboratorium 

Partycypacji Obywatelskiej. Kontynuujemy te wysiłki także w 2012 r. i powoli rozszerzamy także na 

pozostałe projekty. 

  



 
38 

ZESPÓŁ STOCZNI 

Realizacja w Stoczni tak różnorodnych i niekiedy bardzo wymagających projektów nie byłaby możliwa 

gdyby nie wysiłek stoczniowego zespołu, który tworzą bardzo ciekawi i zdecydowanie wyjątkowi 

ludzie.  

W 2009 roku rozpoczynaliśmy w gronie 4 osób, pod jego koniec było to już 13 osób, zatrudnionych w 

różnym wymiarze etatu. 2010 rok przyniósł nam znaczący wzrost liczby zatrudnionych osób w 

Stoczni, jak i współpracowników. Na koniec roku było to 21 osób (razem 15,05 etatów: 7 osób na 

etat, 1 osoba na 4/5 etatu, 3 osoby na ¾, 4 osoby na ½ etatu).  

W roku 2011 widać pewną stabilizację w liczbie pracowników i współpracowników. Na koniec roku 

również było 21 osób (w różnych wymiarach etatu zatrudnionych było 14 osób - 9 na 1 etat, 2 na ½ 

etatu, 2 na ¾ i 1 na 3/5 etatu). 

Do projektów realizowanych w Stoczni prowadzimy otwarte nabory i rekrutacje, a osoby wybrane do 

realizacji projektów staramy się w miarę możliwości (uwarunkowań budżetów projektów) zatrudniać 

na umowy o pracę. 

Do tej pory wymiar edukacyjno-formacyjny Stoczni realizowany był głównie „przy okazji” 

poszczególnych projektów, a także w ramach wspomnianych już spotkań czwartkowych. Miało to 

oczywiście duże znaczenie, ale jednocześnie niewystarczające. Dlatego postanowiliśmy uruchomić 

także bardziej intencjonalne działania. Pod koniec 2011 r. rozpoczęliśmy pracę nad operacjonalizacją 

działań edukacyjno-formacyjnych – seminarium metodologicznego, dodatkowych warsztatów  

i szkoleń, a także koncepcją ścieżki rozwoju w czasie pracy w Stoczni. Te wszystkie działania 

koncepcyjne są kontynuowane w 2012 r., a także już częściowo realizowane. 

Podobnie jak w 2010 r., także w październiku 2011 r. zorganizowaliśmy integracyjno-roboczy, 

weekendowy wyjazd, na którym obecni byli prawie wszyscy pracownicy Stoczni. Te niemal trzy dni, 

które spędzamy wspólnie poza biurem Stoczni, są czasem, który pozwala (poza bardzo ważnym 

aspektem integracyjnym oraz na dłuższe rozmowy na tematy, na które zazwyczaj nie starcza czasu  

w normlanym „rytmie” stoczniowym. Tym razem skupiliśmy się na dwóch rzeczach: 

• wymyślaniu i przedyskutowaniu koncepcji Głosu Stoczni, czyli formy poprzez którą 

chcielibyśmy co jakiś czas brać udział w szerszej debacie, wskazując na istotne naszym 

zdaniem kwestie. Pierwszy numer głosu – poświęcony sposobowi, w jaki prowadzona jest  

w Polsce debata o młodych ludziach ukaże się w lipcu; 

• dyskusji o przedsięwzięciach (projektach, działaniach), które poszczególnym członkom 

naszego zespołu z różnych powodów wydają się obecnie bardzo istotne, bo odpowiadają na 

ważne, a zaniedbywane potrzeby społeczne. 

  

 



 

OBECNIE ZESPOŁ STOCZNI TWORZĄ: 

  

   
 

 

 Anna Giza Kuba Wygnański Wojciech Rustecki Jan Mencwel Marysia Perchuć Natalia Dudek Katarzyna Starzyk 

J 

    

 

 

 

 

 

 

  

Łukasz Ostrowski Jan Herbst, Zosia Komorowska Agnieszka Strzemińska  Janek Wiśniewski  Paweł Sielczak Hubert Borowski 

 

     

 

  

Maria Wiśnicka Kaja Dziarmakowska Łucja Krzyżanowska  Barbara Wódkiewicz Ewa Stokłuska  Julia Olesińska,  Dagmara Gortych Ireneusz Jundziłł 

 



 

ALUMNI STOCZNI 
  

Bartosz Stodulski 

(współwłaściciel firmy Laboratorium ee) 

Jan Żółtowski 

(asystent posła na Sejm RP Marcina Święcickiego) 
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DZIAŁALNOŚĆ W INTERNECIE 

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” wiele elementów swoich projektów, a także ich promocję i 

dystrybucję zebranej wiedzy prowadzi za pomocą Internetu.  

 

Poza oficjalną stroną www.stocznia.org.pl i stoczniowym fan-pagem na facebooku Stocznia prowadzi następujące 

portale i strony: 

www.partycypacjaobywatelska.pl 

www.miastospoleczne.pl 

www.pytanieowolonnosc.pl 

www.foresightobywatelski.pl 

www.dobrywolontariat.pl 

www.mamzdanie.org.pl 

www.kolab.pl 

www.ochotnicy.waw.pl 
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK 

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia prowadzi działalność statutową  

i działalność gospodarczą. 

Przychody uzyskane w 2011 roku: 2 537 751,08 zł 

w tym: 

- dotacje:    1 911 259,88 zł 

- darowizny:    9,640 zł 

- działalność gospodarcza:  613 399,20 zł 

- odsetki uzyskane   9 770,25 zł 

- różnice kursowe doradztwo:  0,00 zł 

- pozostałe przychody operacyjne 67,30 zł 

 

Koszty poniesione w 2011 roku: 2 318 640,52 zł 

w tym: 

- koszty administracyjne:  62 425,05 zł 

- koszty działań statutowych:  1 911 259,88 zł 

- koszty działalności gospodarczej:  344 955,59 zł 

- pozostałe koszty finansowe  6 924,00 zł 

 w tym odsetki    6 924,00 zł 

- różnice kursowe:   0,00 zł 

- pozostałe koszty operacyjne:  19,40 zł 

 

 

Wynagrodzenia wypłacone przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia w 2011 roku: 

1 062 810,97 zł brutto, w tym: 

- umowy o pracę wynagrodzenia: 594.596,07 

- w tym wynagrodzenia z działalności gospodarczej: 217 427,78 zł 

- premie 0,00 

- umowy zlecenia, o dzieło 468 214,90 zł  

 - w tym umowy zlecenia, o dzieło gospodarczej 182.753,50 zł  

Wynagrodzenie wypłacone członkom zarządu: 107.387,60 zł 

Na koniec roku obrotowego Fundacja zatrudniała na umowę o pracę 14 osób (9 na pełny etat, 2 na ¾, 1 w 3/5 i 2 na 

1/2), w tym 1 dyrektora zarządzającego, 5 managerów, specjalistę ds. ewaluacji, 6 koordynatorów projektów i 

asystenta finansowego. 2 osoby na pełen etat zajmowały się działalnością gospodarczą Stoczni, oraz posiadały 

wsparcie w postaci części etatu personelu administracyjnego. 

Wartość aktywów i pasywów: 537 082,84 zł 

Zobowiązania: 12.507,63 zł 

Z tego: 

- podatek dochodowy od osób fizycznych: 0,00 zł 

- podatek dochodowy od osób prawnych 3,00 zł 
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- zobowiązania ZUS: 0,00 zł 

- VAT 5.987 zł 

- zobowiązania wobec dostawców: 5 109,77 zł 

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 0,00 

- pozostałe zobowiązania: 1 407,86 zł 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 342 603,34 zł 

 

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia składa deklaracje podatkowe: PIT-4R  

i PIT-8AR, ZUS DRA, VAT-7, CIT - 8 

Podatek VAT został rozliczony za rok 2011 według okresów miesięcznych. Wskazane zobowiązanie zgodne jest z 

deklaracją oraz zostało uregulowane. Pozostałe należności rozliczane są na bieżąco.  

Na dzień 31 grudnia 2011 r. na rachunkach bankowych Stoczni ulokowane były środki pieniężne  

o łącznej wysokości: 427 381,50 PLN 

W 2011 roku Stocznia nie posiadała akcji ani udziałów. 

W 2011 roku Stocznia wykorzystywała następujące środki trwałe:  

- urządzenia techniczne i maszyny – m.in. projektor, drukarki, aparat, dyktafony i komputery  

o wartości w cenie nabycia 91 196,03 PLN 

Oprogramowanie Windows zawiera się w cenie nabycia komputerów. 

 

Wynik finansowy działalności gospodarczej 

Przychody z prowadzenia działalności gospodarczej w 2011 roku wyniosły 613 399,20 PLN i stanowiły 24,08% 

przychodów Fundacji ogółem.  

Przychody z działalności statutowej wyniosły 1 924 351,88 PLN. 

Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne 

W 2011 roku Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych. 

Nabyte nieruchomości 

W 2011 roku Fundacja nie nabyła nieruchomości. 

 

Dane o działalności zlecone Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania 

zlecone i zamówienia publiczne) oraz wyniki finansowe tej działalności 

 

W 2011 roku Fundacja realizowała następujące projekty zlecone przez podmioty państwowe  

i samorządowe: 

1) Projekt: „Miasto Społeczne Warszawa-śladami dawnych społeczników”  

Opis projektu w dziale dotyczącym działalności statutowej 

Budżet projektu 62 000 PLN  

Zlecający: Miasto Stołeczne Warszawa 

Podstawa zlecenia: konkurs dla organizacji pozarządowych 

Działalność statutowa 
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2) Projekt: „Miasto Społeczne Warszawa-kampania afiszowa”  

Opis projektu w dziale dotyczącym działalności statutowej 

Budżet projektu 8 500 PLN  

Zlecający: Miasto Stołeczne Warszawa 

Podstawa zlecenia: konkurs dla organizacji pozarządowych 

Działalność statutowa 
 

3) Projekt: „Kurs na wolontariat – badania, analizy, rekomendacje” 

Opis projektu w dziale dotyczącym działalności statutowej 

Budżet projektu 149 985 PLN 

Zlecający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Podstawa zlecenia: Program Operacyjny FIO – konkurs na projekty 

Działalność statutowa 
 

4) Projekt: „Warszawa da się zrobić – pilotaż wolontariatu miejskiego” 

Opis projektu w dziale dotyczącym działalności statutowej 

Budżet projektu 96 380 PLN (budżet projektu w 2011 r.) 

Zlecający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Podstawa zlecenia: Program Operacyjny FIO – konkurs na projekty 

Działalność statutowa 
 

5) Projekt: „Systemy gromadzenia informacji o osobach bezdomnych na Mazowszu” 

Opis projektu w dziale dotyczącym działalności statutowej 

Budżet projektu 30 000 PLN 

Zlecający: Wojewoda Mazowiecki 

Podstawa zlecenia: Konkurs na projekty 

Działalność statutowa 
 

6) Projekt: „Badanie efektywności mechanizmów konsultacji społecznych” 

Opis projektu w dziale dotyczącym działalności gospodarczej 

Budżet projektu na 2011 r. 271 000 PLN 

Zlecający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Podstawa zlecenia: Przetarg nieograniczony 

Działalność gospodarcza 
 

Kontrola (i wyniki) 

Sprawozdanie finansowe Fundacji za 2011 rok było przedmiotem badania zleconego przez Zarząd Fundacji. Kopia 

wyników i opinia biegłego rewidenta znajduje się w załączeniu do tego sprawozdania. 

Przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej kontrolowali w grudniu 2011 roku projekt „Warszawa da się 

zrobić – pilotaż wolontariatu miejskiego” finansowany ze środków Programu Operacyjnego FIO. Kontrola nie 

wykazała żadnych uchybień w realizacji projektu. 

Przedstawiciele Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego kontrolowali we wrześniu 2011 roku dokumenty 

programu ewaluacji Programu Rozwoju Bibliotek. Kontrola nie wykazała żadnych uchybień w realizacji projektu. 

ZAŁĄCZNIKI 

KOPIE UCHWAŁ ZARZĄDU 

KOPIA BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 


