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1 WSTĘP 

Podsumowując czwarty już rok działalności Fundacji Pracownia Badań i Innowacji 

Społecznych „Stocznia” trzeba przyznać, że był on szczególny pod względem liczby 

stoczniowych projektów, ich skali i różnorodności oraz wyzwań, które się w jego trakcie 

pojawiły. W 2012 r. planowaliśmy uporządkować obszary zainteresowań Stoczni, okrzepnąć 

po zwiększonym wysiłku tworzenia instytucji, która nabierała dopiero swego kształtu,  

a jednocześnie uspokoić działania, które były zintensyfikowane również ze względu na 

potrzeby finansowe Stoczni (m.in. zaciągnięty w 2009 r. kredyt). 

Rok 2012 był jednocześnie rokiem zmian w Radzie i Zarządzie Stoczni. Po zakończeniu 

pierwszej kadencji Rady Fundacji z jej składu odeszły Ilona Gosk i Marta Gumkowska, które 

przez trzy lata wspierały nas swym doświadczeniem. W czerwcu 2012 r. Anna Giza, która od 

lutego 2009 r. pełniła funkcję Prezesa Zarządu zrezygnowała ze stanowiska, w związku  

z objęciem funkcji Prorektora Uniwersytetu Warszawskiego, a Prezesem Zarządu został Kuba 

Wygnański. Zmiana w Zarządzie paradoksalnie otworzyła nam drogę do formalnego 

uregulowania współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, która do tej pory była 

problematyczna z uwagi na obecność Anny Gizy w Zarządzie Stoczni i pełnienie funkcji 

Prodziekana na Wydziale Filozofii i Socjologii UW.  

Rok 2012 mimo tego, że był pod pewnymi względami trudny, okazał się jedocześnie ważny 

dla organizacji, wizji jej funkcjonowania i procesu doprecyzowywania obszarów jej 

działalności.  

Po pierwsze zatem, udało się w jego trakcie usystematyzować i rozwinąć to, co w Stoczni 

było od dawna jednym z ważniejszych wymiarów – intencjonalne i systematyczne działania 

o charakterze edukacyjno-formacyjnym. 

Po drugie, wyodrębniliśmy pięć obszarów tematycznych, w których mieszczą (i będą się 

mieścić) stoczniowe działania. Są nimi – innowacje społeczne, lokalność, partycypacja 

obywatelska, wolontariat oraz zbliżanie świata nauki i działań społecznych.  

Po trzecie, wypracowaliśmy tzw. stoczniową teorię zmiany, czyli docelowy i kompleksowy 

sposób działania Stoczni w poszczególnych obszarach tematycznych. 

Po czwarte, coraz bardziej widoczny jest jednocześnie wzrost samodzielności stoczniowców 

w realizacji projektów jak i gotowość wspierania pracy pozostałych członków zespołu. 

 

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

się Stocznia i co stanowi o jej specyfice, uzmysławiamy sobie, że jest to nie lada wyzwanie. 

Dzieje się tak dlatego, że Stocznia jest wciąż (intencjonalnie) bardzo różnorodna i działa na 

przecięciach i pograniczach wielu dyscyplin i środowisk. Stara się łączyć w sobie elementy 

charakterystyczne dla różnych kultur organizacyjnych - świata akademickiego, instytucji 



 4 

badawczej oraz organizacji pozarządowej. Tworzą ją także ludzie o różnych 

doświadczeniach, którzy chcą i mają wpływ na jej działanie i wizerunek.  

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

eksperckiej z działaniami wdrożeniowymi, rzeczniczymi oraz z edukacyjno-formacyjnym 

charakterem Stoczni. Ma to sens jeśli istotnie Stocznia ma być miejscem, w którym młodzi 

ludzie mogą doskonalić swoje umiejętności, zdobywać doświadczenia związane z realizacją 

projektów społecznych oraz poszerzać swoją wiedzę.  

Wszystkie te elementy celowo są obecne w naszych działaniach – stanowią bowiem części 

składowe czegoś, co nazywamy stoczniową teorią zmiany. Jak już wspominaliśmy,  

w zeszłym roku udało nam się ją lepiej wyartykułować. Zgodnie z tą teorią zmiany w każdym  

z pięciu obszarów tematycznych staramy się podejmować: 

1. działania o charakterze think-tankowym, czyli 

gromadzimy i upowszechniamy wiedzę na dany 

temat; 

2. działania o charakterze do-tankowym, czyli 

samodzielnie prowadzimy przedsięwzięcia 

praktyczne w danym obszarze, testujemy nowe 

sposoby, podejścia, nowe narzędzia. 

Eksperymentujemy, żeby sprawdzić, czy nasze 

spojrzenie i rozwiązanie wpływa na rozwiązanie 

danej potrzeby, problemu; 

3. działania służące wypracowaniu rozwiązań o charakterze systemowym (bazujących na 

zgromadzonej wiedzy i własnych doświadczeniach), co oznacza, że prowadzimy działania 

rzecznicze, wpływamy na kształt polityk publicznych; 

4. działania o charakterze edukacyjnym, co oznacza dzielimy się wiedzą na dany temat 

(np. poprzez spotkania, seminaria), ale także podnosimy kompetencje i wiedzę 

stoczniowego zespołu.  

We wstępie do tego sprawozdania warto jeszcze podkreślić, że zdecydowana większość 

naszych zeszłorocznych działań była kontynuacją (czasem też rozwinięciem) przedsięwzięć 

realizowanych w poprzednich latach. 

 

Zapraszając do lektury niniejszego dokumentu warto podkreślić, że naszym zamiarem było 

przygotowanie dokumentu, który nie tylko spełnia wymogi formalnego sprawozdania 

merytorycznego z działalności, ale stanowi też próbę kompleksowego opisania w przystępny 

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

zaangażowania i jaką jest instytucją po czterech latach od swojego powstania. Uważamy, że 

taka forma będzie dużo bardziej ciekawa, nie tylko dla członków Rady Fundacji, ale  

i przeciętnego czytelnika zainteresowanego naszymi działaniami. 
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Stworzenie tego rodzaju sprawozdanie nie jest łatwym zadaniem, dlatego dokument, który 

przygotowaliśmy, jest aż tak obszerny. Chcąc ułatwić nawigację po tym nim, w kolejnym 

rozdziale w sposób dość szczegółowy omawiamy jego strukturę. 

Mamy nadzieję, że lektura naszego sprawozdania okaże się pomocna w zrozumieniu 

działalności Stoczni w 2012 r. oraz w wyrobieniu sobie opinii na jej temat. 

 

W imieniu zespołu Stoczni 

Kuba Wygnański, Wojciech Rustecki 

Zarząd Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
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2 PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDACJI 

 
Dane Fundacji: 
Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” 
ul. Bracka 20B, 00-028 Warszawa 
NIP: 701-01-70-150 
Regon: 141754758 
Numer KRS: 0000324413 
Data wpisu do KRS: 25.02.2009 
E-mail: stocznia@stocznia.org.pl 
 

Zarząd Fundacji II kadencji: 
Anna Giza – Prezes Zarządu (do 06.2013 r.) 
Jan Jakub Wygnański – Prezes Zarządu (od 06.2013 r.), Wiceprezes Zarządu (do 06.2013 r.) 
Wojciech Rustecki – Wiceprezes Zarządu (od 06.2013r.), Członek Zarządu (do 06.2013r.) 
 

Cele statutowe:  

 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, 

 wspieranie edukacji środowiska badaczy i praktyków zainteresowanych 

problematyką społeczną, w kierunku interdyscyplinarnej i międzyśrodowiskowej 

analizy zjawisk społecznych,  

 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,  

 tworzenie i szerokie upowszechnianie zasobów informacyjnych z zakresu diagnostyki 

problemów i pobudzania aktywności społecznej. 

 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:   

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),   

mailto:stocznia@stocznia.org.pl
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7. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 
(59.11.Z),  

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)  

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w rozmiarach służących celom Fundacji 
dla wspierania działalności statutowej. 
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3 STRUKTURA DOKUMENTU 

Poniższe sprawozdanie składa się z trzech zasadniczych części.  

W pierwszej, najdłuższej, prezentujemy działania projektowe, które Stocznia realizowała 

w minionym roku w każdym z pięciu obszarów tematycznych.  

Struktura opisu każdego z obszarów jest podobna: na początku przedstawiamy krótko 

ogólne i najważniejsze kwestie związane z danym obszarem wraz z naszą oceną. Następnie 

omawiamy szczegółowo każdy z projektów lub przedsięwzięć wpisujących się w dany obszar 

tematyczny. Na końcu niemal każdego z bloków przedstawiamy pozostałe działania 

(zazwyczaj pozaprojektowe), które podjęliśmy w tym. 

Staraliśmy się także, żeby struktura opisu każdego z projektów była powtarzalna – zaczyna 

się on od prezentacji najważniejszych działań, a następnie opis uzupełniają informacje 

dotyczące czasu realizacji, wielkości budżetu, źródła finansowania oraz zaangażowania 

stoczniowego zespołu. Za każdym razem wskazujemy także które elementy stoczniowej 

teorii zmiany pojawiły się w danym projekcie. W przypadku projektów, które są w jakiś 

sposób kontynuowane lub rozwijane w 2013 r., w skrócie opisujemy planowane w tym 

czasie aktywności. 

Wiele stoczniowych projektów mieści się jednocześnie w kilku obszarach, co stanowiło 

pewne wyzwanie przy konstruowaniu niniejszego sprawozdania. Ostatecznie, żeby nie 

czynić tego dokumentu jeszcze bardziej obszernym niż jest, zdecydowaliśmy się opisy 

projektów umieścić tylko raz - przy okazji obszaru, w który dany projekt wpisuje się 

najmocniej. Jeśli projekt wpisuje się w kilka obszarów, to przy opisach pozostałych obszarów 

tylko o nim wspominamy.  

Na końcu tej części sprawozdania umieściliśmy zbiorczy opis naszej działalności 

gospodarczej. 

Pierwszą część sprawozdania zamyka tabela podsumowująca wszystkie zeszłoroczne 

projekty stoczniowe. 

Drugą część sprawozdania poświęciliśmy rozwojowi instytucjonalnemu Stoczni.  

W osobnych rozdziałach prezentujemy nasze zeszłoroczne działania związane z kulturą 

organizacyjną, wymiarem edukacyjno-formacyjnym Stoczni, pozycjonowaniem Stoczni oraz 

promowaniem jej produktów, a także Stocznią jako miejscem. 

W trzeciej, ostatniej części dokumentu przedstawiamy w skrótowej formie najważniejsze 

informacje dotyczące kondycji finansowej Stoczni w 2012 r. Bardziej szczegółowe informacje 

na ten temat znajdują się w sprawozdaniu finansowym za 2012 r.
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4 DZIAŁANIA MERYTORYCZNE ZREALIZOWANE W 2012 R. 

 

4.1 OBSZAR: INNOWACJE SPOŁECZNE 

Zgodnie z planami na rok 2012 nasze zeszłoroczne działania w obszarze: Innowacje 

społeczne nie miały jeszcze kompleksowego charakteru i nie mieściły się we wszystkich 

czterech ćwiartek stoczniowej teorii zmiany. Rozwój tego rodzaju różnorodnych 

przedsięwzięć jest dopiero przedmiotem wewnątrzstoczniowych dyskusji i na pewno nie 

nastąpi wcześniej niż w 2014 r.  

Niemniej w zeszłym roku udało nam się przeprowadzić kilka przedsięwzięć w tym obszarze, 

głównie o charakterze do-tankowym (wdrożeniowym). W zeszłym roku, ze względu na 

uruchomienie prac związanych z nową perspektywą finansową UE, rozpoczęliśmy także, 

mające na celu zmianę o charakterze systemowym starania o skuteczniejsze niż do tej pory 

wspieranie w Polsce innowacji społecznych z funduszy unijnych.  

Znaczna część naszych działań w tym obszarze była bezpośrednio lub pośrednio inspirowana 

myślą i działaniami Janusza Korczaka. Przy okazji obchodzonego w 2012 r. Roku Janusza 

Korczaka staraliśmy się przypomnieć i odczytać współcześnie tę postać jako innowatora 

społecznego. Uznaliśmy to za tym ważniejsze, że Korczak postrzegany jest głównie przez 

pryzmat swojej tragicznej i bohaterskiej śmierci. Tymczasem całe jego życie, praca 

pedagogiczna i praca na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, może stanowić 

wzór twórczego i innowacyjnego zaangażowania obywatelskiego.  

Właśnie te jego innowacyjne działania staraliśmy się podkreślać w naszych 

przedsięwzięciach – opowiadać o nich, zapraszać do refleksji nad ich aktualnością  

i znaczeniu we współczesnej Polsce. Podjęliśmy także próbę nawiązania do jego myśli  

i działań w naszych praktycznych, wdrożeniowych przedsięwzięciach – wykorzystując 

partycypacyjne podejście w projektowaniu dla dzieci o specjalnych potrzebach oraz 

przygotowując jeden numer „Małego Przeglądu” - gazety którą przed wojną wydawał 

Korczak w oparciu o teksty przygotowywane przez dzieci.  
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PARTYCYPACYJNE PROJEKTOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

OPIS DZIAŁAŃ W 2012 R. 

W ramach projektu „Warszawa Korczaka” nawiązaliśmy 

współpracę z Zespołem Ośrodków dla Dzieci Niewidomych  

i Słabowidzących ze Złożoną Niepełnosprawnością przy ulicy 

Kopińskiej w Warszawie, prowadzonym przez Stowarzyszenia 

"Tęcza". Zaproszeni przez nas młodzi projektanci (absolwenci 

warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych) - Robert Pludra, Jan Buczek i Paweł Kowalski  

- stworzyli trzy działające prototypy zabawek i sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci 

głuchoniewidomych oraz ok. 20 koncepcji innych przedmiotów i rozwiązań.  

Ze względu na rzadkie połączenie 

schorzeń i niepełnosprawności, dzieci 

uczęszczające do ośrodka stanowią 

grupę o wyjątkowych potrzebach  

- zarówno jeśli chodzi o zabawki, jak  

i przedmioty codziennego użytku oraz 

akcesoria terapeutyczne. Na polskim 

rynku praktycznie nie pojawiają się 

przedmioty dostosowane do ich 

potrzeb, stąd terapeuci często  

w warunkach domowych muszą sami 

przygotowywać niezbędne do 

codziennego funkcjonowania narzędzia.  

W ramach projektu zorganizowaliśmy 

warsztaty, których celem było jak 

najlepsze zrozumienie potrzeb dzieci  

z ośrodka oraz przygotowanie 

przedmiotów w pełni dostosowanych 

do ich codziennego życia.  

W trakcie warsztatów projektanci mieli okazję spędzić kilkanaście godzin obserwując 

codzienne zajęcia. Odbyły się także konsultacje z terapeutami i pedagogami oraz rodzicami. 

Pozwoliło to na możliwie najpełniejsze dostosowanie sposobu projektowania, materiałów 

oraz parametrów do warunków ośrodka. 

W oparciu o te doświadczenia przygotowano szczegółowe koncepcje pięciu projektów,  

a trzy spośród nich zostały wykonane w formie prototypów i obecnie są używane  

i testowane w ośrodku Stowarzyszenia Tęcza. Są to: 
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 wielofunkcyjny, ruchomy stolik z blatem wyłożonym folią magnetyczną, dzięki której 

można do niego „przymocowywać” przedmioty codziennego użytku (np. miseczki  

z jedzeniem albo farbkami); 

 przenośna ścieżka sensoryczna, czyli zestaw różnych wzorników podłoża; 

 wzornik faktur, który działa na identycznej zasadzie co ścieżka sensoryczna.  

Wszystkie spotkały się z pozytywną oceną terapeutów pracujących na co dzień w ośrodku. 

Wszystkie prototypy są używane w dalszym ciągu przez dzieci i terapeutów na Kopińskiej.  

Całe przedsięwzięcie zostało opisane w artykule, który ukazał się w Gazecie Stołecznej. 

CZAS REALIZACJI 

marzec – czerwiec 2012 

FINANSOWANIE 

Źródło: Urząd m.st. Warszawy 

Wartość budżetu: 14 440 PLN (w ramach projektu „Warszawa Korczaka”) 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Zespół: Jan Mencwel, Jan Wiśniewski 

Współpracownicy: Jan Buczek, Paweł Kowalski, Robert Pludra 

Wsparcie: Zofia Komorowska, Kuba Wygnański 

 

EWENTUALNE KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 

Pokłosiem opisanych powyżej działań było nasze wystąpienie na konferencji „Nie-widzialny 

Dizajn” w poznańskiej School of Form w styczniu 2013 r. Jan Mencwel oraz projektanci 

Robert Pludra i Paweł Kowalski wzięli udział w panelu „Dizajn+instytucje publiczne”. Ich 

prezentacja spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony publiczności. 

Pozytywny oddźwięk projektu – zarówno z zewnątrz, jak i ze strony samego ośrodka „Tęcza” 

– skłonił nas do poszukania możliwości kontynuacji tego typu działań. Wspólnie z zespołem 

projektantów opracowaliśmy program ośmiomiesięcznych działań w kilku ośrodkach  

o różnych typach niepełnosprawności, który ma się zakończyć stworzeniem kolejnych 

prototypów oraz opracowaniem manuala dla projektantów. Zamierzamy ubiegać się  

o dofinansowanie projektu w ramach programu badań i analiz PFRON. 
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WARSZAWA KORCZAKA 

OPIS DZIAŁAŃ W 2012 R. 

W ramach projektu przygotowaliśmy i wydaliśmy 

publikację „Układanka. Janusz Korczak a współczesność: 

pasujące elementy”, w której podjęliśmy próbę 

"uwspółcześnienia" postaci Korczaka. 

Wybieraliśmy z jego biografii najbardziej 

inspirujące elementy (w tym te dotyczące 

jego innowacyjnych działań społecznych)  

i obserwując dzisiejszą rzeczywistość 

społeczną staraliśmy się odpowiedzieć na 

pytanie, na ile Janusz Korczak jest dziś 

postacią, do której warto się 

odwoływać. Publikacja przyjęła formę 

wielogłosu, do współtworzenia którego 

zaprosiliśmy współczesnych autorów  

i rozmówców. Publikację można pobrać ze 

strony http://miastospoleczne.pl/web/media. 

W ramach projektu namówiliśmy także Pana Andrzeja Seweryna do przeczytania kilku tzw. 

gadaninek, które Janusz Korczak pisał i wygłaszał w Polskim Radio. Nagrane przez nas 

gadaninki były następnie prezentowane w przestrzeni miejskiej. 

Wydana przez Stocznię publikacja stała się także pretekstem do jednego z zeszłorocznych 

Klubów Trójki (audycji wieczornej w Programie Trzeci Polskiego Radia) prowadzonego przez 

Dariusza Bugalskiego. W trakcie audycji odtworzono także kilka gadaninek. 

CZAS REALIZACJI 

marzec – czerwiec 2012 

FINANSOWANIE 

Źródło: Urząd m.st. Warszawy 

Wartość budżetu: 27 649,36 PLN (w ramach projektu „Warszawa Korczaka”) 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Zespół: Jan Mencwel, Jan Wiśniewski 

Współpracownicy: Wojciech Lasota, Cyryl Skibiński 

http://miastospoleczne.pl/web/media
http://www.polskieradio.pl/9/396/Artykul/698938,Korczak-outsider-radykalny-i-niepokojacy
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Wsparcie: Zofia Komorowska 

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 

Pokłosiem projektu był udział współautorów publikacji w kilku konferencjach, spotkaniach  

i debatach związanych z Rokiem Janusza Korczaka, wśród których warto wymienić przede 

wszystkim konferencję „Prawo dziecka do szacunku — wyzwania XXI wieku” organizowaną 

przez Rzecznika Praw Dziecka w dniach 4-5 grudnia 2012 r. Współautorzy publikacji, Janek 

Wiśniewski i Janek Mencwel, wystąpili podczas drugiego dnia konferencji w Sejmie 

prezentując swoje działania, przede wszystkim właśnie Układankę. Ich wystąpienie spotkało 

się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony publiczności.  
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MAŁY PRZEGLĄD 2.0 

OPIS DZIAŁAŃ W 2012 R. 

Inspirację dla projektu stanowiło pismo „Mały Przegląd” wymyślone 

i stworzone przez Janusza Korczaka w latach 20-tych  

w Warszawie. Pismo było 

pierwszą w Polsce gazetą 

tworzoną w całości przez dzieci. 

Na łamach pisma pisały one  

o problemach, z którymi stykają 

się na co dzień, ale także  

o sprawach związanych ze 

światem dorosłych. W ten 

sposób dzieci pochodzące ze 

środowisk zmarginalizowanych 

(wówczas przede wszystkim 

dzieci z biednych żydowskich 

rodzin) uzyskały swój głos  

i sposób, aby ich problemy  

i punkt widzenia mogły zaistnieć 

w świadomości społecznej. 

W 2012 r. udało nam się 

jednorazowo reaktywować ten 

pomysł i wydać gazetę, której 

twórcami były dzieci i młodzież. 

Oryginalna gazeta Janusza 

Korczaka bazowała na artykułach 

tworzonych przez 

korespondentów w całej Polsce. 

Szerokie grono autorów 

powstawało na przestrzeni lat  

w konsekwencji regularnego 

wydawania gazety. Ponieważ 

naszym celem było wydanie 

jednego, pilotażowego numeru, 

a na otwarty nabór treści nie 

było czasu i możliwości, to w poszukiwaniu interesujących materiałów musieliśmy odwołać 

się to ustrukturyzowanych grup wychowawczych i animacyjnych, które zaprosiliśmy do 

przygotowania działów tematycznych. Gazeta z założenia miała być wielogłosem, więc do 

udziału zaproszone zostały placówki o różnym charakterze, w tym pracujące z nieletnimi 
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zagrożonymi wykluczeniem. Wśród autorów znalazły się więc m.in.: dzieci z ośrodka dla 

imigrantów, wychowankowie domów dziecka oraz uczniowie z dwóch liceów społecznych 

czy podopieczni ognisk animacyjnych.  

W przypadku każdej grupy niezwykle ważne było odpowiednie dobranie środka ekspresji do 

możliwości i preferencji autorów: słabiej mówiący po polsku mogli wyrazić się, projektując 

własne znaki graficzne a licealiści robili zdjęcia. Wśród wykorzystanych konwencji znalazły 

się także komiks, pocztówka, wywiad, kwestionariusz i opowiadanie. 

Gazeta została złożona przez zaproszonego do współpracy grafika. Gotowe egzemplarze 

rozesłane zostały do autorów. Wydaniu papierowemu towarzyszyła także wystawa uliczna, 

eksponowana na ogrodzeniu jednego z parków Parku Żeromskiego na Żoliborzu. 

CZAS REALIZACJI 

sierpień - grudzień 2012 

FINANSOWANIE 

Źródło: Instytut Książki 

Wartość budżetu: 47 988,92 PLN 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

gospodarcza 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Zespół: Jan Mencwel, Jan Wiśniewski 
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Wsparcie: Zofia Komorowska 

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 

Koncepcja reaktywacji młodzieżowej gazet spotkała się z dużym zainteresowaniem różnych 

środowisk. Obecnie trwają rozmowy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz z Muzeum 

Historii Żydów Polskich na temat możliwości trwałego wznowienia przez nie gazety, która 

mogłaby stać się kwartalnikiem. Wśród możliwych perspektyw jest nawet stworzenie stałej 

siedziby redakcji.  

Na pewno jednak dla Stoczni było to jednorazowe zaangażowanie i naszą rolą była próba 

reaktywacji pisma a także zainteresowanie jego prowadzeniem innych instytucji.  
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KOLAB 

OPIS DZIAŁAŃ W 2012 R. 

Stosowana przez Stocznię metoda KOLAB (przetestowana  

w ramach projektu „Co-solving Lab”) służy kolektywnemu 

wypracowywaniu rozwiązań w realizacji polityk publicznych, przy 

użyciu inspiracji krajowych  

i zagranicznych. Dzieje się to w czasie 

warsztatów, w których uczestniczą 

przedstawiciele różnych stron  

i środowisk. W 2012 r. przy użyciu tej 

metody udało nam się wypracować:  

 propozycję alternatywnego sposobu wyborów projektów finansowanych z EFS-u  

w ramach nowego okresu programowania. W czasie warsztatów wypracowano trzy 

propozycje procedur - osobne dla tzw. projektów oryginalnych i zamawianych). KOLAB 

realizowaliśmy wspólnie z MRR, które na podstawie wypracowanych rozwiązań (i po 

szerokich konsultacjach społecznych) przygotowało zmiany w oficjalnym dokumencie 

„Zasady dokonywanie wyboru projektów w ramach POKL”. W 2013 r. nowe procedury 

mają być przetestowane (jeszcze w ramach obecnej perspektywy finansowej). Pod 

koniec maja ogłoszono w województwie małopolskim pierwszy konkurs bazujący na 

nowych zasadach. Niedługo ma być ogłoszony także kolejny, tym razem organizowany 

przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

 propozycję alternatywnych wobec obowiązujących wzorów oferty realizacji zadania 

publicznego, sprawozdania i umowy (wynikających z rozporządzenia do Ustawy  

o działalności pożytku publicznego). Wypracowane na warsztatach KOLAB-owych 

propozycje zmierzają do przeniesienia akcentu w rozliczaniu z drobiazgowego rozliczania 

wydatków na rezultaty projektów. Propozycje te stały się następnie przedmiotem prac 

Zespołu Rozwiązań Finansowych i prawnych przy Kancelarii Prezydenta, który 

przeprowadził też ich szerokie konsultacje społeczne. Od kilku miesięcy pracuje nad nimi 

RDPP i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szykując się do wprowadzenia tego 

rozwiązania (jako alternatywnego) do rozporządzenia. 

Ponadto w 2012 r. wspieraliśmy działania związane w wdrożeniem w życie propozycji 

zasad emisji w bezpłatnym czasie antenowym w mediach publicznych kampanii 

społecznych przygotowywanych przez organizacje pożytku publicznego (propozycje te 

zostały wypracowane ramach KOLAB-u w 2011 r.) Ostatecznie nie wszystkie proponowane 

rozwiązania zostały przyjęte przez Polskie Radio i TVP, ale część z nich została wdrożona  

w formie wewnętrznych zarządzeń nadawców, a w obydwu instytucjach powołano komisje 

zajmujące się oceną i wyborem kampanii. W skład tych komisji (zgodnie z propozycjami 

wypracowanymi w ramach KOLAB-u) wchodzą przedstawiciele wskazani przez RDPP. 
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W 2012 r. uruchomiliśmy także 

stronę internetową www.kolab.pl, 

na której opisaliśmy stosowaną 

przez nas metodę, a także 

zebraliśmy różnego rodzaju 

materiały związane z co-designem 

i co-solvingiem. Na stronie 

znajdują się także opisy 

zagranicznych instytucji 

zajmujących się podobnymi 

metodami pracy oraz prezentacje 

wybranych procesów 

wypracowywania rozwiązań 

(zarówno tych przeprowadzonych 

przez nas, jak i przez inne 

instytucje). 

CZAS REALIZACJI 

czerwiec 2010 – marzec 2013 

FINANSOWANIE 

Źródło: Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe 

Wartość budżetu w 2012 r 131 952,80 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Zespół: Zofia Komorowska, Kuba Wygnański 

Współpracownicy: Anna Biernat, Marcin Dadel, Jac Jakubowski, Katarzyna Jezierska, Bartosz 

Stodulski, Piotr Wawrzeńczyk,  

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 

Jak już wspominaliśmy, jeszcze w 2012 r. pojawiały się kolejne pomysły na wykorzystanie 

metody KOLAB-u. Wszystkie one pochodziły spoza Stoczni – byliśmy proszeni przez inne 

instytucje o wsparcie ich działań i przeprowadzenie warsztatów KOLAB-owych. Ostatecznie, 

ze względu na ograniczoną ilość czasu oraz na wagę poszczególnych kwestii, w których 

potrzebne było kolektywne poszukiwanie rozwiązań, zdecydowaliśmy się na realizację  

w 2013 r. kolejnych dwóch procesów związanych z: 

 operacjonalizacją w polskich warunkach podejścia zwanego Community-Led Local 

Development, które ma być stosowane w ramach nowej perspektywy finansowej UE  

http://www.kolab.pl/


 19 

w ramach regionalnych programów operacyjnych. KOLAB współorganizowany jest przez 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.  

 przygotowaniem propozycji jednego (modułowego) wzoru sprawozdania dla organizacji 

pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji, organizacji pożytku publicznego i organizacji 

prowadzących zbiórki publiczne). KOLAB organizowany jest wspólnie z Kancelarią 

Prezydenta RP. 
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POZOSTAŁE DZIAŁANIA W OBSZARZE: INNOWACJE SPOŁECZNE 

W 2012 r., zgodnie z planami, nie rozwijaliśmy dodatkowych 

projektów w obszarze innowacji społecznych. Jednak staraliśmy się 

śledzić działania innych instytucji (w tym także tych zagranicznych), 

poszerzać swoją wiedzę na ten temat, sporadycznie uczestniczyć  

w spotkaniach dedykowanych innowacjom społecznym oraz 

prowadzić działania rzecznicze związane z budowaniem systemu 

wsparcia dla innowacji społecznych w nowym okresie 

programowania. 

Tego rodzaju działaniami, podjętymi w 2012 r. były:  

 zainicjowanie oraz udział Zofii Komorowskiej i Kuby Wygnańskiego w wizycie studyjnej 

do Holandii, przygotowywanej i finansowanej przez rząd holenderski (dzięki 

zaangażowaniu Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce), służącej m.in. poznaniu 

tamtejszych praktyk w dziedzinie innowacji społecznych i kolektywnym rozwiązaniu 

problemów w realizacji polityk publicznych m.in. Kafka Brigade, która była jedną  

z inspiracji przy tworzeniu KOLAB-u (luty 2012); 

 udział Wojciecha Rusteckiego w konferencji "Bridging the Gap - New Survival 

Strategies: The cow and the squirrel", organizowanej w Kopenhadze m.in. przez Sieć 

EUCLID, Social+ oraz Forum for Social Innovation Sweden (wrzesień 2012); 

 prezentacja Kuby Wygnańskiego na temat innowacji społecznych w czasie seminarium 

„Liderzy lokalni: kurs na innowacje” organizowanym przez Szkołę Liderów i Polsko-

Amerykańską Fundację Wolności (październik 2012); 

 udział w seminarium na temat innowacji społecznych organizowanym przez Zakład 

Filozofii i Socjologii PAN (październik 2012); 

 udział w pracach grupy „12 postulatów” zajmującej się działaniami rzeczniczymi 

związanymi z nową perspektywą finansową UE oraz sformułowanie i merytoryczna 

opieka nad postulatem związanym z systemem wsparcia dla rozwoju innowacji 

społecznych (od października 2012); 

 dedykowanie jednego numeru newslettera Stoczni tematowi innowacji społecznych 

(czerwiec 2012) . 

 uczestnictwo Kuby Wygnańskiego jako jurora w pierwszym Konkursie Innowacji 

Społecznych ogłoszonym w październiku 2012 r. przez Komisje Europejską (konkurs 

zakończył się w maju 2013 r.) 

W obszarze „Innowacje społeczne” mieszczą się także inne projekty (wieloobszarowe), które 

zostały one opisane w innych częściach dokumentu: 

 Naprawmyto.pl – strona 45 

 Ochotnicy Warszawscy – strona 58 
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4.2 OBSZAR: LOKALNOŚĆ 

Sprawozdawanie działań Stoczni w tym obszarze jest nieco problematyczne. Patrząc  

z pewnej perspektywy można bowiem stwierdzić, że bardzo duża część naszych 

dotychczasowych działań (także tych podejmowanych w 2012 r.) wpisuje się obszar 

„Lokalność”. Zarówno nasze badania, jak i działania animacyjne czy partycypacyjne 

koncentrują się na społecznościach lokalnych i mają za zadanie dostarczyć wiedzy, która 

może być potem wykorzystywana do rozwoju tychże społeczności. 

W 2012 r. zrealizowaliśmy jednak kilka przedsięwzięć, których podstawową cechą było 

nakierowanie na konkretną społeczność lokalną lub wsparcie instytucji działających na rzecz 

takich społeczności. I to właśnie te projekty opisujemy w niniejszym rozdziale, jednocześnie 

sygnalizując, które inne, wieloobszarowe nasze przedsięwzięcia mają zbliżony charakter. 

Wśród podejmowanych w zeszłym roku przez Stocznię przedsięwzięć znalazł się zarówno 

pilotażowy projekt o charakterze animacyjnym skierowany do mieszkańców jednej z dzielnic 

Warszawy, jak i badania oraz ewaluacje realizowane na zamówienie organizacji 

prowadzących stałe działania nastawione na wzmocnienie i rozwój społeczności lokalnych. 

Warto też podkreślić, ze znaczna część projektów w tym obszarze realizowana była na 

zamówienie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności lub organizacji będących operatorami 

jej programów.  

Warto też podkreślić, że wiele z prezentowanych w tym rozdziale ewaluacji (lub ich 

planowania) poza tym, że dotyczyła programów wspierających lokalne społeczności miała 

także silny wymiar edukacyjny – włączała realizatorów tych przedsięwzięć w etap 

planowania (pozwalając na nabycie nowych kompetencji oraz poznanie specyfiki ewaluacji)  

i w praktyce pozwała na zadawanie sobie pytań o oddziaływania i wpływy ich działań. 
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MDM MÓWI 

OPIS DZIAŁAŃ W 2012 R. 

Celem projektu było stworzenie oddolnej narracji na temat jednego 

z charakterystycznych warszawskich osiedli, jakim jest 

Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa. MDM jest miejscem wyjątkowym - to sztandarowy 

projekt okresu socrealizmu, a zarazem przestrzeń mieszkalna, a więc miejsce codziennego 

życia. Do tej pory brakowało narracji, która pozwoliłaby zerwać z jednostronnym 

wizerunkiem tej dzielnicy jako reliktu przeszłości. Zbierając i udostępniając opowieści 

mieszkańców o życiu na MDM chcieliśmy 

“odczarować” symbol wielkiej historii, dając głos 

zwykłym ludziom, którzy w tej zideologizowanej 

przestrzeni żyją na co dzień.  

W oparciu o konwencję historii mówionej 

przeprowadziliśmy kilkanaście wywiadów  

z wieloletnimi mieszkańcami MDM-u. Nagrania stały 

się podstawą do przygotowania filmików (fotocastów), 

w których opowieści mieszkańców ilustrowane były 

archiwalnymi zdjęciami znajdującymi się w zasobach 

Narodowego Archiwum. Materiały 

zaprezentowane zostały na stronie 

www.mojmdm.pl, w specjalnie 

przygotowanym folderze oraz  

w przestrzeni publicznej samego 

osiedla (w formie tabliczek  

z cytatami i QR Codami, 

umożliwiającymi odsłuchanie 

opowieści przy użyciu telefonu). 

Przygotowaliśmy także folder  

– mapkę MDM-u wskazującą 

miejsca rozmieszczenia tabliczek. 

Nagrania oraz inne informacje 

związane z projektem i MDM-em 

były (i w dalszym ciągu są) udostępniane także za pomocą profilu na Facebooku 

(https://www.facebook.com/MojMDM)  

Z opowieściami wróciliśmy także do ich autorów organizując otwarte dla innych chętnych 

spotkanie sąsiedzkie, w czasie którego można było uzupełniać i rozwijać przedstawione 

wspomnienia. 

Opowieści mieszkańców MDM-u i ten rodzaj narracji i przestrzeni publicznej spotkał się dość 

dużym zainteresowaniem mediów warszawskich. Materiały na ten temat ukazały się m.in.  

http://www.mojmdm.pl/
https://www.facebook.com/MojMDM
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w telewizyjnym Kurierze Warszawskim, na portalu www.tvnwarszawa.pl oraz w dodatku do 

Gazety Wyborczej „Co jest grane”. 

CZAS REALIZACJI 

lipiec - październik 2012 

FINANSOWANIE 

Źródło: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 

Wartość budżetu: 30 656,96 PLN 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Zespół: Jan Mencwel, Jan Wiśniewski 

Współpracowniczka: Martyna Obarska 

Wolontariusz: Antoni Wiśniewski 

Wsparcie: Zofia Komorowska 

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 

Projekt miał charakter pilotażowy - w jego trakcie zbieraliśmy doświadczenia związane ze 

sposobem docierania do mieszkańców oraz prezentowania ich opowieści. Wpisywał on się 

także w szerszy pomysł – tworzenia, testowania i upowszechniania narzędzi do zbierania  

i udostępniania tzw. historii mówionej. 

Doświadczenia zgromadzone w ramach projektu Mój MDM chcieliśmy wykorzystać przy 

analogicznych projektach na Bemowie, Kole, Sadach Żoliborskich, okolicach Placu Hallera, 

Mariensztacie oraz Targówku Przemysłowym. Ostatecznie udało nam się pozyskać 

finansowanie tylko na nagrywanie opowieści mieszkańców Targówka (projekt będzie 

realizowany od maja do sierpnia 2013 r.). Możliwe jest jeszcze, że we współpracy z Muzeum 

Woli uda się zrealizować podobne przedsięwzięcie także na Kole.  

W ciągu ostatnich kilku miesięcy okazało się, że zbliżone charakterem projekty będą  

w najbliższych miesiącach podejmowane przez inne warszawskie organizacje (np. na Pradze 

i Żoliborzu). W związku z tym wydaje nam się, że jest to dobry moment by zmienić charakter 

naszego zaangażowania i uznać pomysł za częściowo „zwodowany”. Dlatego uznaliśmy, że 

po zakończeniu projektu na Targówku (i ew. na Kole) warto będzie skupić się na: 

 przedsięwzięciu parasolowym – stworzeniu jednej strony internetowej bazującej na 

mapie Warszawy, pokazującej te osiedla i ulice, o których nagrania są już dostępne  

i odsyłającej do „lokalnych” stron i ich zasobów; 

http://www.tvnwarszawa.pl/
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 zebraniu i udostępnieniu wspomnień i dokumentacji związanej z odbudową 

Warszawy po II wojnie światowej (we współpracy z Muzeum m.st. Warszawy  

i wykorzystując przestrzeń jednego z domków fińskich na Jazdowie); 

 przygotowaniu narzędzia internetowego dla wszystkich zainteresowanych 

gromadzeniem społecznych historii miejsc wraz z podręcznikiem w jaki sposób 

można zbierać i udostępniać tego rodzaju opowieści. 
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BADANIE „PO CO POLAKOM BIBLIOTEKI?” 

OPIS DZIAŁAŃ W 2012 R. 

Celem badania, realizowanego na zlecenie Fundacji Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego, było zweryfikowanie wpływu 

Programu Rozwoju Bibliotek na biblioteki gminne oraz społeczności lokalne gmin, na których 

terenie one działają. Szczególny nacisk położony został na zidentyfikowanie  

i zmapowanie różnorodnych korzyści, jakie biblioteki dają swoim użytkownikom, 

mieszkańcom oraz całym społecznościom lokalnym. Istotnym tematem było również 

korzystanie z nowych technologii i internetu. 

W ramach badania przeprowadziliśmy:  

 badania jakościowe, zrealizowane w 6 gminach w formie case-studies. W sumie  

w ramach badania przeprowadzono 89 wywiadów i rozmawiano z 176 informatorami. 

 badania ilościowe: 

 ankieta na próbie reprezentatywnej mieszkańców Polski/użytkowników bibliotek 

objętych PRB (CATI) N=1300.  

 ankieta dla dyrektorów bibliotek biorących udział w PRB (CAWI). 

 ankieta internetowa dla użytkowników komputerów dostarczonych do bibliotek 

biorących udział w PRB (CAWI) 

Głównym produktem projektu jest raport badania. Zebrany został także materiał 

fotograficzny, wykorzystany jako ilustracja raportu końcowego. Dodatkowo, w ramach 

projektu badawczego powstał mashup prezentujący najważniejsze wyniki badania. 

CZAS REALIZACJI 

luty - czerwiec 2012  

FINANSOWANIE 

Źródło: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

http://frsi.org.pl/po-co-polakom-biblioteki/
http://www.biblioteki.org/maszap/
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Wartość budżetu w 2012 r.: 99 948,19 PLN 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Zespół projektu: Łucja Krzyżanowska (koordynatorka), Julia Olesińska, Hubert Borowski,  

Współpracownicy (zespół badawczy): Anna Biernat, Kaja Dziarmakowska Joanna Kozera, 

Dariusz Kraszewski, Jan Mencwel, Agnieszka Strzemińska, Elżbieta Świdrowska, Tomasz 

Zając  

Wsparcie: Anna Giza, Wojciech Rustecki 
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WALIDACJA PROJEKTU NIEWIDZIALNE DZIECI 

OPIS DZIAŁAŃ W 2012 R. 

Projekt „Niewidzialne Dzieci” realizowany przez Fundację Rozwoju 

Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego i Fundację Dzieci Niczyje miał 

przyczynić się do przeciwdziałania izolacji i wykluczeniu społecznemu dzieci w wieku 0-6 lat 

na terenach wiejskich. Jego celem było wdrożenie i przetestowanie systemu zapewniającego 

zaspokajanie najważniejszych potrzeb rozwojowo-edukacyjnych małych dzieci w wiejskich 

społecznościach lokalnych. W ramach projektu w latach 2010-2011 Stocznia prowadziła 

walidację modelu tzw. Centrum Dzieci i Rodziny - naszym zadaniem było sprawdzenie 

możliwości transferu modelu wypracowanego w projekcie.  

W 2012 roku pracowaliśmy nad raportem - podsumowaniem zebranych w toku projektów 

danych, wniosków z obserwacji i wywiadów. W tym samym okresie opracowane zostały 

również wyniki badania ilościowego świadomości sytuacji wykluczenia małych dzieci.  

CZAS REALIZACJI 

październik 2009 – marzec 2012 

FINANSOWANIE 

Źródło: Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego 

Wartość budżetu w 2012 r.: 33 776 PLN 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorka: Agnieszka Strzemińska 

Wsparcie: Anna Giza, Wojciech Rustecki 

 

EWALUACJA PROGRAMU LIDERZY PAFW 

OPIS DZIAŁAŃ 

W 2012 R. 

Podstawowym celem projektu, 

realizowanego w dużej części  

w 2011 r. było zmierzenie 

długofalowych efektów Programu 

Liderzy PAFW i jego oddziaływania 

(impact) na lokalną społeczność. Wyniki 
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ewaluacji miały przede wszystkim pomóc Szkole Liderów w udoskonalaniu Programu: na 

etapie rekrutacji uczestników, przygotowywania narzędzi pracy z liderami, monitoringu. 

Projekt podzielony był na dwa etapy: planistyczny i badawczy.  

Na 2012 r. przypadła realizacja części badań jakościowych, badań ilościowych oraz 

podsumowanie etapu badawczego.  

Całe badanie jakościowe objęło 13 społeczności lokalnych, w których pracują liderzy. Pięć 

wyjazdów (tzw. duże casy) realizowały trzyosobowe zespoły badaczy, którzy spędzali  

w danej miejscowości/gminie 3 dni. Pozostałe wyjazdy badawcze trwały jeden dzień i były 

realizowane przez dwuosobowe zespoły. Łącznie przeprowadziliśmy ponad 165 wywiadów. 

Rezultaty badania z każdej lokalizacji zostały opracowane  

w raportach cząstkowych. Pierwsze wnioski z badań jakościowych zaprezentowaliśmy Szkole 

Liderów na spotkaniu 8 lutego 2012. 

W 2012 r. przeprowadziliśmy również 

badanie ilościowe, które objęło 

wszystkich absolwentów programu 

Liderzy PAFW z sześciu edycji Programu – 

łącznie 360 osób.  

W 2012 r. opracowaliśmy również 

końcowy raport dla Szkoły Liderów i 

PAFW, a wyniki badania zostały 

zaprezentowane szerokiej publiczności 9 

października podczas seminarium „Kurs 

na innowacje” organizowanego przez 

Stowarzyszenie Szkoła Liderów. 

CZAS REALIZACJI 

lipiec 2011 – czerwiec 2012 

FINANSOWANIE 

Źródło: Program Monitoring, Ewaluacje, Analizy PAFW (MEVA 2011) 

Wartość budżetu w 2012 r.: 30 100 PLN (w ramach programu MEVA) 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorzy: Hubert Borowski, Maria Wiśnicka, Łukasz Ostrowski 

Współpracownicy (zespół badawczy): Anna Biernat, Kaja Dziarmakowska, Piotr Dubiniec, 

Jan Dzierzgowski, Aleksandra Gołdys, Adam Gołubowski, Paweł Hess, Zuzanna Jendryczko, 
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Joanna Kozera, Darek Kraszewski, Jan Mencwel, Katarzyna Julia Olesińska,  Maja Rzeplińska, 

Monika Stec, Ewa Stokłuska, Elżbieta Świdrowska,  

Wolontariuszka: Joanna Jurkiewicz 

Wsparcie: Wojciech Rustecki 
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WSPARCIE DLA PROGRAMU NOWE TECHNOLOGIE LOKALNIE 

OPIS DZIAŁAŃ W 2012 R. 

We wrześniu 2012 r. Stocznia rozpoczęła realizację projektu, 

którego celem było wsparcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

(operatora Programu) w opracowaniu założeń nowej edycji 

programu Nowe Technologie Lokalnie.  

W ramach projektu Stocznia przeprowadziła analizę znaczenia nowych technologii dla 

wewnętrznych działań organizacji pozarządowych oraz dla działań, które podejmują one na 

rzecz lokalnych społeczności. Przeanalizowaliśmy także znaczenie programu „Nowe 

Technologie Lokalnie” dla rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników i osób 

zaangażowanych w działalność lokalnych organizacji pozarządowych.  

W październiku i listopadzie Stocznia we współpracy z FRSI opracowała plan ewaluacji 

programu. Plan został przygotowany w oparciu o teorię programu wypracowaną podczas 

całodniowego warsztatu z udziałem przedstawicieli fundatora i operatora oraz 

doprecyzowaną na spotkaniach zespołu Stoczni i FRSI. Opracowany ostatecznie przez 

Stocznię „Plan ewaluacji” zawierał: opis struktury programu, typologię odbiorców 

programu, pytania i wskaźniki ewaluacji oraz opis modułów badawczych służących 

odpowiedzi na poszczególne pytania ewaluacyjne i umożliwiające pomiar wskaźników.  

CZAS REALIZACJI 

wrzesień – grudzień 2012 

FINANSOWANIE 

Źródło: Program Monitoring, Ewaluacje, Analizy PAFW (MEVA 2012) 

Wartość budżetu w 2012 r.: 30 000 PLN (w ramach programu MEVA) 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Zespół: Maria Wiśnicka (koordynatorka), Hubert Borowski, Łukasz Ostrowski, Rafał Rudnicki 

Wsparcie: Kuba Wygnański, Zofia Komorowska 
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PLANOWANIE EWALUACJI PROGRAMU LOKALNE PARTNERSTWA PAFW 

OPIS DZIAŁAŃ W 2012 R. 

Program „Lokalne Partnerstwa PAFW” (LP PAFW) to program 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez 

Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Głównym celem 

Programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy 

organizacjami, instytucjami i osobami zaangażowanymi w różne 

programy PAFW na terenie gminy lub kilku gmin. W trakcie 

programu beneficjenci PAFW, oraz inni aktorzy lokalnego życia społecznego, tworzą 

partnerstwo, w którym łączą swoje umiejętności i doświadczenia w realizacji zakrojonego na 

szeroką skalę projektu społecznego. 

Proces planowania ewaluacji miał przygotować program do prowadzenia ewaluacji  

w kolejnych latach. W jego wyniku powstał plan ewaluacji dla trzeciej i kolejnych edycji 

programu LP PAFW. Plan ewaluacji obejmuje: 

 Teorię programu, czyli opis celów programu, przyjętego sposobu działania oraz założeń 

dotyczących jego oddziaływania na organizacje i społeczności lokalne. 

 Pytania ewaluacyjne, czyli uporządkowany zbiór pytań, które mają ukierunkować 

ewaluację. 

 Metody, czyli opis badań społecznych i technik monitoringu, które zostaną zastosowane, 

by odpowiedzieć na pytania ewaluacyjne wraz z ich orientacyjną wyceną  

Plan został wypracowany z zespołem programu oraz przedstawicielami PAFW w toku trzech 

półdniowych warsztatów. 

CZAS REALIZACJI 

sierpień - grudzień 2012 

FINANSOWANIE 

Źródło: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 

Wartość budżetu w 2012 r.: 8 747,76 PLN 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

gospodarcza 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Zespół: Łukasz Ostrowski, Rafał Rudnicki 
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KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 

Wybrane badania przewidziane w planie ewaluacji będą realizowane przez Stocznię we 

współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce między czerwcem a grudniem 2013. 
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POZOSTAŁE DZIAŁANIA W OBSZARZE: LOKALNOŚĆ 

W 2012 r., co prawda w ograniczonym wymiarze, ale podejmowanie 

także inne działania związane ze wspieraniem rozwoju lokalnego 

oraz instytucji działających na jego rzecz. Do tych najważniejszych 

należały: 

 przesilenie kwestii dotyczącej współpracy Stoczni ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor  

w związku z rozwojem serwisu mojapolis.pl.  

W 2012 r. podpisaliśmy porozumienie, 

na mocy którego Stocznia stała się 

partnerem przedsięwzięcia i ma 

wspierać Klon w działaniach na rzecz 

rozwoju i szerszego wykorzystania serwisu. Na razie nasze działania związane  

z mojapolis są jednak dość ograniczone – podjęliśmy rozmowy z Urzędem m.st. 

Warszawy dotyczące wykorzystania serwisu do ekspozycji ich danych (na razie o wiele 

bardziej zaawansowane są rozmowy dotyczące ekspozycji tylko danych związanych  

z kulturą, które prowadzi Stowarzyszenie Klon/Jawor) oraz kolejne próby przekonania 

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do wykorzystywania serwisu w ich działaniach.  

 zaangażowanie Stoczni oraz części jej zespołu w prowadzoną przez Towarzystwo 

Inicjatyw Twórczych ę sieci Latających Socjologów.  

Od 2012 r. Stocznia jest partnerem Towarzystwa ę w tym 

przedsięwzięciu. Jego istota polega na wsparciu różnego rodzaju 

lokalnych instytucji (m.in. bibliotek, domów kultury, muzeów)  

w przeprowadzaniu diagnoz lokalnych, w tym badań 

zapotrzebowania społeczności lokalnych. 

 rozpoczęcie realizacji projektu Big PAFW 

Big PAGW to przedsięwzięcie zmierzające do uporządkowania danych na temat historii 

działalności Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – w szczególności, do 

uporządkowania danych pozwalających zlokalizować miejsca, w których realizowane 

były programy PAFW w całej historii jej działań. Zadanie polegało na pozyskaniu 

możliwie kompletnych danych na temat przedsięwzięć/inicjatyw lokalnych 

realizowanych w ponad 20 programach PAFW, uzupełnieniu ich i przekształceniu w bazę 

danych o spójnej strukturze. W 2012 r. realizator projektu Jan Herbst dokonał 

inwentaryzacji danych pozostających w archiwach PAFW, przeprowadził rozmowy  

z pracownikami PAFW, nawiązał także kontakty z operatorami i rozpoczął pozyskiwanie  

od nich niezbędnych danych. 

 

http://www.e.org.pl/latajacyanimatorzy/?post_type=profil_s
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 przygotowanie koncepcji projektu BOX – Badanie Oddziaływania na Kapitał Społeczny 

w społecznościach PAFW 

Celem projektu jest stworzenie zestawu narzędzi służących do badania poziomu  

i przemian kapitału społecznego, wynikających z działań PAFW (tzw. „skrzynki  

z narzędziami”). Będzie on miał charakter rozbudowanego poradnika, opisującego  

w przystępny sposób procedurę badawczą oraz dostarczającego narzędzi badawczych 

(kwestionariuszy, scenariuszy wywiadów, schematów analiz bazujących na danych 

zastanych itp.) umożliwiających realizację badań kapitału społecznego na szczeblu 

lokalnym i syntetyczny opis ich przemian w tym zakresie. W 2012 r. uzgodniliśmy z PAFW 

ostateczny kształt przedsięwzięcia, a do jego realizacji przystąpiliśmy w 2013 r. 

 

W 2012 r. realizowaliśmy także inne projekty (wieloobszarowe) mieszczące się m.in.  

w obszarze „Lokalność”. Zostały one opisane w innych częściach sprawozdania: 

 Dane, debata, demokracja (3D) – strona 42 

 Ewaluacja programu English Teaching – strona 69 

 Kawiarnie Kultury. Diagnoza – strona 66 

 Naprawmyto.pl – strona 45 

 Ochotnicy Warszawscy – strona 58 

 Standardy ewaluacji – strona 63 
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4.3 OBSZAR: PARTYCYPACJA OBYWATELSKA 

Rok 2012 był już trzecim z kolei, w którym Stocznia prowadziła działania związane  

z partycypacją obywatelską. Był to jednocześnie czas znacznego rozwoju naszych 

przedsięwzięć. 

Patrząc przez pryzmat stoczniowej teorii zmiany, można zauważyć, że wszystkie cztery 

„ćwiartki” znajdują swoje odzwierciedlenie wśród naszych zeszłorocznych działań. Co więcej, 

wydaje się, że udało nam się tak je komponować, że istniała (i chcemy wierzyć, że istnieje 

nadal) dobra równowaga pomiędzy nimi. 

W ramach prowadzonego przez Stocznię Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej (LPO) 

gromadziliśmy i upowszechnialiśmy wiedzę na temat partycypacji, w tym wielu bardziej 

szczegółowych zagadnień z nią związanych. Prowadziliśmy także różnego rodzaju działania 

edukacyjne. Rok 2012 dowiódł też, że LPO stało się dla innych organizacji i instytucji 

publicznych zaufanym źródłem kontaktów i wiedzy potrzebnych przy realizacji różnych 

zamierzeń z zakresu partycypacji - stąd m.in. coraz liczniejsze prośby o konsultacje  

i doradztwo kierowane pod naszym adresem. 

Natomiast serwis naprawmyto.pl, a także procesy partycypacyjne prowadzone w zeszłym 

roku w Płocku, Gdyni i na warszawskiej Woli to ważne dla Stoczni przedsięwzięcia  

o charakterze praktycznym, wdrożeniowym. 

Trzeba też podkreślić, że gromadzoną wiedzę i doświadczenie wykorzystywaliśmy  

w minionym roku także do działań o charakterze rzeczniczym, a więc inspirowania  

i wspierania różnego rodzaju wysiłków na rzecz lepszego otoczenia prawnego procesów 

partycypacyjnych (na szczeblu ogólnopolskim i lokalnym) oraz nowych źródeł finansowania 

tego rodzaju przedsięwzięć. 

Podsumowując rok 2012 w tym obszarze trzeba też pamiętać, że był to czas naszych 

przygotować do większej niż do tej pory dywersyfikacji źródeł finansowania naszych działań. 

Wiedzieliśmy, że rok 2013 będzie ostatnim, w którym Fundacja Batorego wesprze LPO 

swoim grantem (i to w mniejszym niż wcześniej wymiarze), dlatego dość intensywnie 

staraliśmy się pozyskiwać nowe środki na kontynuację naszych działań – m.in. trzykrotnie 

aplikowaliśmy do Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych Szwajcarsko-Polskiego 

Programu Współpracy (trzecia próba okazała się skuteczna), duńskiej Fundacji Vellux 

(niestety bezskutecznie), Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 

Starszych na lata 2012-2013 (udało się pozyskać grant i w 2012 i 2013 r.). Zaczęliśmy także 

sięgać po środki samorządowe (konkurs ogłoszony przez Urząd Dzielnicy Bemowo), a także 

w roli partnera aplikować o środki przyznawane na szczeblu unijnym (na razie tylko raz 

skutecznie w ramach projektu partnerskiego z rumuńską organizacją). W zeszłym roku 

podjęliśmy także pierwsze próby oferowania naszych usług związanych z partycypacją 

obywatelską w ramach działalności gospodarczej. 
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LABORATORIUM PARTYCYPACJI OBYWATELSKIEJ 

OPIS DZIAŁAŃ W 2012 R. 

Rok 2012 był już trzecim rokiem funkcjonowania Laboratorium 

Partycypacji Obywatelskiej. W tym czasie kontynuowaliśmy  

i rozwijaliśmy większość działań realizowanych w ramach LPO od 

2009 r.  

Przez cały rok 2012 prowadziliśmy i rozwijaliśmy portal 

www.partycypacjaobywatelska.pl - oprócz systematycznego 

zasilania go nowymi treściami (m.in. opisami przedsięwzięć 

partycypacyjnych, tekstami zamawianymi i tłumaczeniami) 

udało nam się przebudować architekturę serwisu, czyniąc go 

bardziej przyjaznym dla użytkownika (m.in. wprowadzając 

system odnośników pomiędzy działami). Uruchomiliśmy także 

newsletter – aktualnie wysyłamy regularnie do ponad 600 

odbiorców informacje o ciekawych inicjatywach i wydarzeniach związanych z partycypacją 

obywatelską. 

Zorganizowaliśmy także trzy seminaria, w których łącznie wzięło udział ok. 150 osób. 

Podobnie jak w poprzednich latach każde z seminariów dotyczyło innego szczegółowego 

zagadnienia związanego z partycypacją obywatelską. Tym razem były to: 

 partycypacja osób starszych 

 partycypacyjna diagnoza lokalna  

 budżet partycypacyjny (seminarium 2-dniowe z udziałem gości z zagranicy). 

http://www.partycypacjaobywatelska.pl/
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Materiały i podsumowania 

wszystkich trzech seminariów 

umieszczaliśmy na osobnej 

podstronie w portalu 

partycypacjaobywatelska.pl. 

W 2012 zorganizowaliśmy także 

dwa spotkania w formule tzw. 

wymiany doświadczeń. Ich 

uczestnikami byli przedstawicieli 

organizacji pozarządowych 

realizujących działania 

partycypacyjne. Spotkania były 

poświęcone kwestiom 

budowania relacji z władzą  

w projektach partycypacyjnych 

oraz ewaluacji działań 

partycypacyjnych. 

Ponadto na prośbę różnych 

organizacji i samorządów 

konsultowaliśmy ich plany 

związane z realizacją 

przedsięwzięć partycypacyjnych 

(np. wspieraliśmy samorząd 

Dąbrowy Górniczej przy 

tworzeniu założeń do wdrożenia budżetu partycypacyjnego, Szpital Wolski, czy Pomorską 

Radę Organizacji Pozarządowych). 

Zespół LPO wspierał także 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. Uczestniczyliśmy także w spotkaniach 

z potencjalnymi grantobiorcami. 

CZAS REALIZACJI  

marzec 2010 – wrzesień 2014 

FINANSOWANIE 

Źródło: Fundacja im. Stefana Batorego, Program „Demokracja w Działaniu” 

Wartość budżetu w 2012 r.: 215 818,39 PLN (w ramach LPO 2012) 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa 
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ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Zespół: Maria Perchuć, Ewa Stokłuska, Katarzyna Starzyk 

Wolontariusz: Paweł Wiejski 

Wsparcie: Zofia Komorowska, Kuba Wygnański 

EWENTUALNE KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 

Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej stanowi trzon naszych działań związanych  

z partycypacją obywatelską, dlatego zamierzamy je kontynuować i rozwijać w kolejnych 

latach. W 2013 i 2014 r. będziemy to robić w dalszym ciągu (choć już w znacznie mniejszym 

wymiarze) przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego oraz w ramach projektu „Kurs: 

Partycypacja!”, na którego realizację pozyskaliśmy w kwietniu 2013 r. finansowanie ze 

środków z Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych Szwajcarsko-Polskiego 

Programu Współpracy.  

W dalszym ciągu będziemy prowadzili portal partycypacjaobywatelska.pl, organizować 

seminaria oraz publikować teksty o partycypacji obywatelskiej. W czerwcu 2014 r. 

zorganizujemy wzorowane w formie na konferencji Sektor 3.0 z 2011 r. Forum Partycypacji, 

do którego współtworzenia zamierzamy zaprosić także inne organizacje i instytucje. 
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DANE, DEBATA, DEMOKRACJA (3D) 

OPIS DZIAŁAŃ W 2012 R. 

W ramach partnerskiego projektu realizowanym ze 

Stowarzyszenia Klon/Jawor prowadziliśmy procesy partycypacyjne 

w trzech samorządach:  

 w Płocku pomagaliśmy 

tamtejszemu Urzędowi Miasta 

tworzyć roczny Program 

Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi,  

 na warszawskiej Woli 

prowadziliśmy wspólnie  

z Urzędem Dzielnicy projekt 

mający na celu lepsze 

poznanie potrzeb tamtejszej 

młodzieży i wypracowanie 

rekomendacji dla dzielnicy 

związanych z działaniami 

kierowanymi do młodych 

mieszkańców,  

 w Gdyni braliśmy udział  

w działaniach mających na 

celu wzmocnienie polityki 

miasta wobec osób starszych, 

m.in. poprzez uruchomienie 

pierwszego w Polsce panelu 

obywatelskiego (regularnie, 

powtarzanego, dedykowanego 

badania na stałej grupie 

mieszkańców), którego 

uczestnikami są starsi 

gdynianie oraz organizację 

spacerów badawczych, 

których celem było zebranie 

wytycznych do ulepszania 

przestrzeni publicznej i jej 

różnych elementów pod kątem 

potrzeb osób starszych.  
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W 2012 r. przygotowaliśmy także sylabus na potrzeby kursu z wykorzystania danych  

w działaniach rzeczniczych (sam kurs odbył się w pierwszej połowie 2013 r.) 

CZAS REALIZACJI 

grudzień 2011 – wrzesień 2013 

FINANSOWANIE 

Źródło: Grant Blokowy dla Organizacji Pozarządowych Szwajcarsko-Polskiego Programu 

Współpracy 

Wartość budżetu w 2012 r.: 108 352,17 PLN 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Zespół: Kaja Dziarmakowska, Julia Olesińska, Maria Perchuć, Katarzyna Starzyk, Ewa 

Stokłuska 

Wsparcie: Jan Herbst, Zofia Komorowska, Kuba Wygnański 

 

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 

Wśród pewnych lub potencjalnych rozwinięć działań podejmowanych w 2012 r. w ramach 

projektu warto wymienić: 

 deklarację Urzędu Miasta w Gdyni odnośnie kontynuowania panelu obywatelskiego  

(w 2013 r. Gdynia w partnerstwie ze Stocznią złożyła wniosek do konkursu w ramach PO 

KL na kolejne edycje, na razie projekt nie otrzymał dofinansowania, ale obecnie 

szykujemy odwołanie od tej decyzji); 

 współpracę z Gdynią związaną z partycypacyjną ocenę usług kierowanych do osób 

starszych w ramach Centrum Aktywności Seniora (działania będą realizowane  

w ramach projektu „Kurs na partycypację!”); 

 realizację na warszawskim Bemowie projektu bardzo zbliżonego tematycznie do tego 

przeprowadzonego na Woli (Stocznia otrzymała w tym celu dotację z Urzędu Dzielnicy 

Bemowo). 
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NAPRAWMYTO 

OPIS DZIAŁAŃ W 2012 R. 

Serwis Naprawmyto.pl (połączony z aplikacją mobilną) służy do 

mapowania przez mieszkańców deficytów w przestrzeni 

publicznej ich miejscowości oraz 

raportowania o nich odpowiednim 

służbom i instytucjom. Prosty  

w obsłudze - tak dla użytkownika, 

jak i lokalnego administratora  

- i skalowalny na poziomie gmin 

serwis może być wygodnym 

narzędziem dwustronnej 

komunikacji między władzami 

samorządowymi obywatelami  

w sprawach dotyczących dbałości 

o przestrzeń publiczną.  

W 2012 r. udało nam się uruchomić wersję 2.0 serwisu, udoskonaloną pod względem 

technologicznym i odpowiadająca na szereg postulatów zarządców gmin korzystających z 

narzędzia powstałego w wersji pilotażowej w 2011 r. 

Od maja 2012 r. do grona instancji pilotażowych dołączyło 12 uczestników akcji Masz Głos, 

Masz Wybór (organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego), w ramach której - jako 

partner - koordynowaliśmy zadanie NaprawmyTo!.  

Rok 2012 był ostatnim rokiem finansowania działalności serwisu ze środków Fundacji 

Batorego. Od stycznia 2013 r. serwis przeszedł w tryb samofinansowania, co oznacza, że 

koszty związane z jego działaniem (m.in. utrzymanie serwerów, obsługa informatyczna) 

będą docelowo pokrywane z miesięcznych opłat licencyjnych wnoszonych przez gminy 

uczestniczące w oparciu o umowę podpisaną ze Stocznią na utrzymywanie podstrony danej 

gminy w serwisie. Przygotowaliśmy propozycję modelu rozwoju serwisu w tym trybie i 

podpisaliśmy pierwszą umowę na przedłużenie kontynuowania działania serwisu po 

zakończeniu pilotażu z miastem Lublin. Kolejne umowy podpisywane były w pierwszych 

miesiącach 2013 r.  

Przygotowaliśmy także specjalną instancję na potrzeby samorządu w Gdyni (wyposażoną  

w nowe funkcjonalności) 

Jesienią 2012 r. odbyło się także spotkanie ewaluacyjne z udziałem przedstawicieli 

organizacji, które uczestniczyły w pilotażu serwisu. W czasie spotkania podsumowaliśmy 

pierwszy rok doświadczeń z pracy z projektem na poziomie lokalnym. Niestety, tylko  

2 z gmin pilotażowych zadeklarowały gotowość dalszego udziału w projekcie na zasadach 

finansowania swoich odsłon serwisu. Przedłużający się brak decyzji większości samorządów 
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objętych pilotażem projektu zmusił nas również do wydłużenia funkcjonowania 

pilotażowych gmin w formule otwartej do końca I kwartału 2013 - zdecydowaliśmy się dać 

lokalnym administratorom serwisu ten czas na sfinalizowanie rozmów z władzami 

samorządowymi w tej sprawie. 

CZAS REALIZACJI 

marzec 2011 - 

FINANSOWANIE 

Źródło: Fundacja im. Stefana Batorego (w ramach projektu Laboratorium Partycypacji 

Obywatelskiej oraz w ramach akcji Masz Głos Masz Wybór) oraz zlecenie od Urzędu Miasta 

Gdynia 

Wartość budżetu w 2012 r.: 131 500 PLN 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa / gospodarcza 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorka: Ewa Stokłuska 

Wsparcie: Zofia Komorowska, Kuba Wygnański 

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 

W 2013 r. planujemy dalszy rozwój systemu jako samodzielnego projektu. Jak już 

wielokrotnie sygnalizowaliśmy, przewidujemy samofinansowanie narzędzia ze środków 

pochodzących od gmin dołączających do projektu na zasadzie wykupienia usługi dostępu do 

serwisu (uruchomienia lokalnej podstrony). Działania planowane na rok 2013 obejmą: 

 negocjacje i podpisywanie umów z gminami/organizacjami na dostęp do serwisu 

(uruchomienie i utrzymanie w jego strukturach kolejnych lokalnych odsłon); działania te 

obejmą zarówno gminy uczestniczące w pilotażu i działaniach w ramach akcji Masz Głos, 

Masz Wybór., jak i nowe samorządy; 

 drobny rozwój technologiczny (m.in. aktualizacja aplikacji mobilnych, dobudowanie 

niewielkich funkcjonalności usprawniających zarządzanie serwisem po stronie lokalnych 

administratorów; demo gminy) oraz szerzej zakrojone działania promocyjne (m.in 

przygotowanie drukowanych materiałów promocyjnych oraz filmików promujących 

narzędzie zagnieżdżonych w serwisie); działania te planujemy zrealizować dzięki 

pożyczce z Towarzystwa Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, którą zamierzamy 

pozyskać specjalnie na ten cel; 

 szerszą, kierunkową współpracę z mediami - przeprowadziliśmy już wstępne rozmowy  

w tej sprawie z przedstawicielami koncernu Polskapresse oraz Gazety Wyborczej, którzy 

wyrazili zainteresowanie długofalową współpracą przy narzędziu w ramach swoich 

tytułów. 



 43 

EWALUACJA PROJEKTU DECYDUJMY RAZEM 

OPIS DZIAŁAŃ W 2012 R. 

Działania związane z ewaluacją działań podejmowanych przez 

Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach projektu 

„Decydujmy Razem” rozpoczęły się w listopadzie 2012 r. 

Przygotowaliśmy narzędzia badawcze (scenariusze wywiadów otwarcia i zamknięcia 

z Zespołami Monitorującymi, animatorami i doradcami) oraz przeprowadziliśmy wywiady 

otwarcia z zespołami monitorującymi z 27 gmin i powiatów I tury JST. Oprócz raportów  

z każdego z wywiadów, przekazaliśmy FRDL dwa raporty cząstkowe sporządzone na 

podstawie raportów animatorów oraz notatek koordynatorów regionalnych, które zbierają 

bardziej ilościowe dane na temat ścieżki FRDL.  

CZAS REALIZACJI 

październik 2012 – grudzień 2013 

FINANSOWANIE 

Źródło: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

Wartość budżetu w 2012 r.: 45 416 PLN (brutto) 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

gospodarcza 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Zespół: Magdalena Biejat (koordynatorka), Kaja Dziarmakowska, Rafał Rudnicki, Maja Durlik  

Współpracownicy: Sławomir Mandes, Cezary Trutkowski 

Wsparcie: Łucja Krzyżanowska, Wojciech Rustecki 

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 

Kolejne, bardziej intensywne etapy projektu przewidziane są na rok 2013. 
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POZOSTAŁE DZIAŁANIA W OBSZARZE: PARTYCYPACJA OBYWATELSKA 

W 2012 r. uczestniczyliśmy także w szeregu innych, mniejszych 

przedsięwzięć związanych z partycypacją obywatelską. Są wśród 

nich zarówno działania związane z konkretnym projektem  

(z dedykowanym finansowaniem), jak i inne przedsięwzięcia  

o charakterze rzeczniczym, edukacyjno-upowszechniającym oraz  

wdrożeniowym 

W 2012 r. poza projektami opisanymi powyżej realizowaliśmy 

jeszcze dwa projekty w obszarze partycypacji obywatelskiej: 

 byliśmy partnerem w międzynarodowym projekcie „Action & Reflection” prowadzonym 

przez rumuńskie Centrul de Resurse pentru participare publica. W ramach projektu 

naszym zadaniem było przygotowanie opisów przykładów działań partycypacyjnych  

z Polski oraz przetłumaczenie i wydanie zbioru dobrych praktyk partycypacyjnych  

z krajów organizacji partnerskich projektu. Projekt finansowany był ze środków Programu 

„Europa dla Obywateli” 

 w listopadzie 2012 r. rozpoczęliśmy realizację projektu, którego celem było stworzenie 

publikacji na temat partycypacji obywatelskiej osób starszych. Projekt 

współfinansowany był przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków 

Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. 

W roku 2012 prowadziliśmy również dość szeroko zakrojone działania rzecznicze związane  

z partycypacją obywatelską, m.in.:  

 współkoordynowaliśmy (wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji) prace 

grupy roboczej, której zadaniem było przygotowanie projektu rządowego kodeksu 

konsultacji oraz rekomendacji z nim związanych. W ich wyniku powstał tzw. Kodeks 

Konsultacji, zawierający 7 zasad konsultacji, który w styczniu 2013 r. został 

zarekomendowany przez Radę Ministrów w Programie “Lepsze Regulacje 2015” do 

przyjmowania przez poszczególne resorty. W lutym 2013 r. 7 zasad konsultacji zostało 

przyjęte w formie zarządzenia przez MAiC, w kolejnych miesiącach uczyniło to także 

Ministerstwo Gospodarki. Mamy nadzieję, że niedługo przekonają się do tego to także 

kolejne resorty. 

 braliśmy udział w konsultacjach lokalnych uchwał regulujących sposób prowadzenia 

konsultacji społecznych w Warszawie i Toruniu (na zaproszenie Urzędu Miasta Torunia); 

 podjęliśmy starania o bardziej racjonalne zasady konkursu w ramach działania 5.4.2 PO 

KL, którego istotą jest wsparcie procesów konsultacyjnych - m.in. dzięki działaniom 

Stoczni udało się „odkręcić” pomysł, by pieniądze dedykowane na wsparcie konsultacji 

społecznych podzielić w konkursie na 10 grantów po 2 mln zł na mgliście rozumianą ideę 

„promowania konsultacji”;  

https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2012/06/konsultacje-spo%C5%82eczne.pdf
https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2012/06/konsultacje-spo%C5%82eczne.pdf
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 zaangażowaliśmy się w prace nad stanowiskiem Rady Działalności Pożytku Publicznego 

dotyczącym tzw. funduszy norweskich. Jedną z naszych głównych motywacji dla 

zaangażowania się w to przedsięwzięcie była m.in. troska o stworzenie stabilnego  

i sensownego źródła finansowania dla działań partycypacyjnych, ale także możliwość 

przeprowadzenia modelowego procesu konsultacji w środowisku pozarządowym; 

 braliśmy udział w pracach grupy roboczej “Demokracja miejska” w ramach II Kongresu 

Ruchów Miejskich; 

 uczestniczyliśmy w pracach koalicji animowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej 

działającej na rzecz samorządności w szkołach. 

Ponadto w 2012 r. administrowaliśmy portalem 

MamZdanie, który jest narzędziem dedykowanym 

konsultacjom społecznym prowadzonym on-line, 

stworzonym przez Stocznię i firmę Pretius. W zeszłym 

roku prowadziliśmy działania mające na celu 

zachęcenie różnych ministerstw do jego 

wykorzystania. Najczęściej robiło to Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Swoje 

konsultacje umieszczały w serwisie także Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a także Rada Działalności Pożytku Publicznego. 

Obecnie trwają prace nad uruchomieniem dodatkowych funkcjonalności serwisu. Warto 

jeszcze wspomnieć, że w zeszłym roku udostępniliśmy kod portalu na GitHubie, tak by 

poszczególne ministerstwa (a potencjalnie także instytucje administracji lokalnej) mogły go, 

o ile zechcą, zainstalować u siebie na serwerach. Zrobiliśmy to na prośbę MAiC, ale 

ostatecznie nie zdecydowało się ono na instalację narzędzia u siebie na serwerach  

i w dalszym ciągu korzysta z MamZdanie. 

W zeszłym roku prowadziliśmy także działania służące promocji idei partycypacji  

- uczestniczyliśmy w szeregu bardzo różnorodnych konferencji i spotkań opowiadając  

o istocie partycypacji obywatelskiej, np. prowadziliśmy warsztaty dla grupy Kirgizów 

przebywających w Polsce, dla osób koordynujących prace uniwersytetów trzeciego wieku, 

dla samorządowców, dla uczestników Szkoły Partycypacji OFOP-u czy miejskich domów 

kultury. Na zaproszenie Fundacji Eureka prowadziliśmy także szkolenie dla organizacji 

pozarządowych i przedstawicieli samorządowych z województwa pomorskiego. 

Opublikowaliśmy także kilka artykułów na ngo.pl oraz dwukrotnie uczestniczyliśmy  

w audycjach w Programie III Polskiego Radia poświęconych partycypacji. 
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4.4 OBSZAR: WOLONTARIAT 

Działania w obszarze wolontariatu w Stoczni rozwijają się dynamicznie od 2009 r., kiedy to 

zrealizowaliśmy pierwsze badania wolontariatu na potrzeby programu Projektor-

Wolontariat Studencki.  

Od początku istnienia Stoczni prowadzimy diagnozy i analizy zjawiska wolontariatu  

i programów/projektów nastawionych na jego rozwój. Realizowaliśmy także badania  

i ewaluacje związane z tym tematem m.in. dla Federacji Banków Żywności, Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej, Fundacji Dobra Sieć, Fundacji Rozwoju Wolontariatu.  

Na podstawie przeprowadzanych badań i korzystając z różnego rodzaju zagranicznych 

inspiracjach tworzymy koncepcje projektów i narzędzi, które wspierają rozwój wolontariatu 

w Polsce. Nasze działania mają charakter think-tankowy - zbieramy i dzielimy się wiedzą  

o wolontariacie, a także do-tankowy – jesteśmy miejscem inkubowania programów 

nakierowanych na wsparcie wolontariatu. Dzięki dotychczasowym działaniom, analizom  

i rozwiązaniom charakterze systemowym zaistnieliśmy jako istotny podmiot zajmujący się 

tematem wolontariatu w Polsce. 
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DOBRY WOLONTARIAT 

OPIS DZIAŁAŃ W 2012 R. 

Celem projektu Dobrywolontariat.pl jest upowszechnienie wśród 

polskich organizacji pozarządowych i instytucji publicznych 

przyjaznego modelu zarządzania wolontariuszami. W ramach projektu propagujemy jest 

system certyfikacji organizacji i instytucji przyjaznych wolontariuszom.  

W swoich założeniach Dobrywolontariat.pl miał być tym rodzajem projektu, w ramach 

którego stworzony zostanie prototyp rozwiązania/systemu, który następnie wypromujemy, 

a na końcu przekażemy innej instytucji (posługując się stoczniową nomenklaturą: 

„zwodujemy”).  

W roku 2011 udało nam się stworzyć  

i przetestować on-line’owy system certyfikacji 

organizacji przyjaznej wolontariuszom, a od 

czerwca 2012 roku system był rozwijany  

i ulepszany już w ramach osobnego projektu 

dofinansowanego ze środków PO Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich. Test systemu wypadł 

obiecująco, dlatego rozpoczęliśmy rozmowy z potencjalnymi partnerami projektu, którzy 

mogliby współrealizować albo przejąć projekt po jego pozytywnym wdrożeniu. Ponadto,  

w toku prac uznaliśmy za konieczne włączenie do procesu opracowywania zasad weryfikacji 

ekspertów dobrego wolontariatu, których zadaniem jest audyt organizacji ubiegających się  

o tytuł organizacji/instytucji przyjaznej wolontariuszom. 
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Bardzo ważnym działaniem było upowszechnienie modelu zarządzania wolontariuszami 

według tzw. „cyklu dobrej współpracy”. Dla trwałości projektu i zwiększenia jego skali 

rozpoczęliśmy tworzenie ogólnopolskiej sieci ekspertów dobrego wolontariatu. 

Przeprowadziliśmy nabór ekspertów, w ramach którego wybranych zostało kilkanaście osób, 

które pod koniec 2012 i w 2013 r. sprawdzały przyjazność organizacji i instytucji dla 

wolontariuszy. 

CZAS REALIZACJI 

czerwiec 2012 - czerwiec 2013 

FINANSOWANIE 

Źródło: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012 

Wartość budżetu w 2012 r.: 110 250,47 PLN 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Zespół: Natalia Dudek (koordynatorka), Dagmara Gortych  

Wolontariuszki: Magdalena Daliga, Aleksandra Zacharska 

Wsparcie: Wojciech Rustecki, Kuba Wygnański 

EWENTUALNE KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 

Działania w 2013 r. są kontynuowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków FIO. 

Obejmują one dalsze rozszerzanie projektu na partnerów regionalnych, tak aby docelowo 

sieć operatorów regionalnych i ekspertów objęła całe terytorium Polski. 
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OCHOTNICY WARSZAWSCY 

OPIS DZIAŁAŃ W 2012 R.  

Głównym celem półtorarocznego 

projektu było 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 2012 r. uruchomiliśmy portal Ochotnicy Warszawscy 

pod adresem www.ochotnicy.waw.pl. Portal daje 

możliwości i narzędzia do angażowania wolontariuszy 

oraz pokazuje aktualną mapę działań ochotników  

w Warszawie. Narzędzie służy warszawskim 

organizacjom i instytucjom miejskim, które poszukują 

ochotników do swoich działań. Od czerwca 2012 r., po 

przetestowaniu portalu przeprowadziliśmy akcję 

promocyjno–informacyjną w mediach warszawskich oraz na 

portalach społecznościowych dotyczącą aktywności 

mieszkańców i korzystania z portalu Ochotnicy 

Warszawscy. W tym samym czasie zrealizowaliśmy także 

kampanię edukacyjno–promocyjną, w ramach której 

prowadziliśmy m.in. warsztaty edukacyjne oraz spotkania 

doradcze dotyczące zarządzania wolontariuszami dla 

warszawskich organizacji i instytucji. Opublikowaliśmy również cykl artykułów 

edukacyjnych na portalu ngo.pl. 

Uczestniczyliśmy w różnych spotkaniach i debatach na temat aktywności wolontariackiej 

oraz zorganizowaliśmy w ramach Festiwalu Dobroczynności, cieszącą się dużą popularnością 

debatę „Miejscy herosi czy darmowa siła robocza…czyli dyskusja o wolontariacie miejskim”. 

Zgodnie z założeniami projektu przygotowaliśmy koncepcję wolontariatu miejskiego dla 

Warszawy. W pracach tych wykorzystywaliśmy materiały i przykłady 

zagraniczne oraz nasze własne doświadczenia. Pod koniec 2011 r. 

odbyły się wstępne konsultacje tej koncepcji z warszawskimi 

organizacjami i instytucjami miejskimi. Ich sugestie  

i rekomendacje uwzględniliśmy w końcowej wersji. Pomysł 

programu wolontariatu miejskiego spotkał się z dużym 

zainteresowaniem zarówno po stronie przedstawicieli władz 

miasta st. Warszawa, jak i organizacji pozarządowych.  



 50 

CZAS REALIZACJI 

czerwiec 2011 – grudzień 2012 

FINANSOWANIE 

Źródło: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 

Wartość budżetu w 2012 r.: 171 737,41 PLN 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Zespół projektu: Dagmara Gortych (koordynatorka), Ireneusz Jundziłł, Natalia Dudek 

Wolontariusze: Maria Radziejowska, Jacek Przeciszewski, Michał Bartosik, Natasza 

Wdowicka, Anna Konczewska 

Wsparcie: Wojciech Rustecki, Kuba Wygnański 

EWENTUALNE KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 

Jak już wspomnieliśmy, zaplanowany przez nas proces włączania 

miasta i organizacji pozarządowych w tworzenie wspólnego, 

systemowego programu wolontariatu miejskiego 

zaowocował w drugiej połowie 2012 r. utworzeniem przez 

Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawa grupy 

roboczej ds. wolontariatu miejskiego. W pracę nad 

programem włączyli się zarówno przedstawiciele miasta, 

instytucji miejskich jaki i same organizacje pozarządowe, w tym 

m.in. Stocznia.  

Intencją uczestników spotkania, niezależnie od sposobów, w jakich ich organizacje zajmują 

się wolontariatem, było opracowanie takiego mechanizmu współpracy, który sprawi, że 

Warszawa będzie miastem, wykorzystującym potencjał mieszkańców i ich gotowość do 

działalności ochotniczej. Kluczowym zadaniem grupy roboczej było określenie konkretnych 

obszarów działań na rzecz rozwoju wolontariatu w Warszawie, w których systemowa 

współpraca między podmiotami pozwoli skuteczniej wykorzystać potencjał mieszkańców  

i stworzyć im dobre warunki do ich włączania się i korzystania z pracy ochotniczej.  

W czasie półrocznej pracy grupy roboczej powstała wizja i zasady funkcjonowania programu 

miejskiego wolontariatu dla Warszawy. Wypracowany model, zbliżony do naszej 

pierwotnej koncepcji, zakłada współpracę (konsorcjum) różnych aktorów wolontariatu  

w Warszawie, którzy poprzez zasoby ludzkie, intelektualne czy materialne będą wspierali 

program. Na podstawie wypracowanej przez grupę roboczą koncepcji, w 2013 r. ma 

powstać dokument opisujący założenia, cele, działania oraz sposób finansowania programu 
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miejskiego wolontariatu, który obligowałby do powołania takiego programu przez 

Prezydenta m.st. Warszawy i Radę Warszawy. 

Zatem naturalnym rozwinięciem i kontynuacją realizowanego przez Stocznię projektu 

dotyczącego systemowego programu wolontariatu miejskiego, będzie realizacja programu 

wolontariatu miejskiego przez Miasto Stołeczne Warszawa we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Stocznia jest aktywnym członkiem grupy opracowującej założenia tego 

Programu - byliśmy także inicjatorem przekazania wiedzy, doświadczeń a nawet marki 

„Ochotnicy Warszawscy” do rozwoju Programu Wolontariatu Miejskiego. 
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4.5 OBSZAR: ZBLIŻANIE ŚWIATA NAUKI I DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH 

Do końca 2012 r. projekty zbliżające świat badań naukowych i praktycznych działań 

społecznych nie były traktowane w Stoczni jako osobny obszar, stanowiły raczej cechę 

naszych różnych przedsięwzięć. Jednak w ramach prac nad uporządkowaniem stoczniowych 

działań doszliśmy do wniosku, że warto taki obszar wyodrębnić. 

Do projektów mieszczących się w tym obszarze można na pewno zaliczyć te stoczniowe 

badania i ewaluacje, które oprócz komponentu ściśle badawczego, miały też wymiar 

edukacyjny. Przykładami realizowanymi w 2012 r. są projekty polegające na wspólnym 

planowaniu ewaluacji przez zespół Stoczni oraz zespoły realizatorów programów Polsko 

Amerykańskiej Fundacji Wolności - Akademii Rozwoju Filantropii, Fundacji Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacji NIDA. Charakterystyczną cechą tych projektów jest 

duże zaangażowanie przedstawicieli organizacji w planowanie, a nawet samodzielne 

prowadzenie badań ewaluacyjnych swoich programów. Część z nich dotyczy programów 

związanych bezpośrednio z rozwojem społeczności lokalnych, dlatego uwzględniliśmy 

opisaliśmy je już przy okazji prezentowania obszaru: Lokalność. Trzeba jednak pamiętać, że 

wpisują się one także w obszar: Zbliżanie świata nauki i działań społecznych. 

Innym przykładem, realizowanym w zeszłym roku w tym obszarze jest projekt „Kawiarnie 

Kultury. Diagnoza”, w którym razem z zespołem Stoczni współpracowali studenci 

-praktykanci, ucząc się w działaniu, jak prowadzić badanie społeczne.  

Odwołując się do stoczniowej teorii zmiany, dotychczasowe przedsięwzięcia Stoczni 

związane ze zbliżaniem świata akademii / nauki i praktycznych działań społecznych miały 

przede wszystkim charakter think-tankowy i edukacyjny. 

Ten pierwszy – think-tankowy, widać w projektach, w których staramy się dostarczyć wiedzy 

potrzebnej konkretnemu odbiorcy: urzędowi albo organizacji pozarządowej.  

Jako instytucja edukacyjna działaliśmy przede wszystkim w projekcie “Standardy ewaluacji”, 

w którym uczymy jak korzystać z ewaluacji, a więc jak wykorzystywać badania, czyli 

“narzędzia naukowe” oraz projekcie “Kawiarnie Kultury”, w którym studenci jako badacze 

mieli okazję wykorzystać swoją wiedzę w praktyce.  

Charakter edukacyjny miały również projekty w których pomagaliśmy organizacjom 

pozarządowym (NIDA, ARF, FRSI) w sensownym używaniu badań społecznych, doradzaliśmy, 

jak zaplanować badanie, jak je zrealizować i jak wykorzystać uch wyniki.  

Zgodnie z naszymi planami, w roku 2012 staraliśmy się podejmować głównie takich 

przedsięwzięć badawczych czy ewaluacyjnych, które z powodzeniem mogłyby być 

realizowane przez niewielkie zespoły i które samodzielnie mogliby prowadzić stoczniowi 

koordynatorzy. Mamy wrażenie, że to założenie udało się zrealizować i zdecydowana 

większość projektów w tym obszarze była właśnie taka. 
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STANDARDY EWALUACJI 

OPIS DZIAŁAŃ W 2012 R. 

Celami projektu było: 

 pobudzenie zainteresowania ewaluacją w środowisku organizacji 

współpracujących z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, zachęcanie do jej 

prowadzenia oraz wywołanie refleksji i dyskusji na temat sposobu ewaluacji programów; 

 postawienie przez operatorów i Fundację Wolności wspólnej diagnozy stanu ewaluacji 

programów PAFW, nazwanie ewentualnych problemów i dyskusja na temat kierunków 

rozwoju.  

 poszerzenie wiedzy środowiska na temat metod ewaluacji oraz podnosić praktyczne 

kompetencje. 

Projekt Standardy Ewaluacji zaczął się 

już w 2011 r. jednak najważniejsze 

działania przypadły na rok 2012. Na 

początku kwietnia, odbyło się 

seminarium „Ewaluacja programów 

PAFW – wyzwania, inspiracje, 

przyszłość”. Seminarium stworzyło 

okazję do dyskusji operatorów, 

ewaluatorów i Fundacji Wolności na 

temat teraźniejszości i przyszłości 

ewaluacji programów Fundacji. 

Jednym z postulatów wypracowanych na seminarium było stworzenie internetowej 

platformy gromadzenia wiedzy i wymiany doświadczeń z zakresu ewaluacji. Odpowiadając 

na ten postulat Stocznia stworzyła platformę Ewka: wiki o ewaluacji. Oprócz gromadzenia 

wiedzy platformy została stworzona jako narzędzie konsultacji treści poradnika ewaluacji. 

Na platformie zarejestrowało się łącznie 28 osób (23 w 2012 r.), w tym:  

13 przedstawicieli operatorów i 5 przedstawicieli Fundacji Wolności. 

Zgodnie z planem po seminarium rozpoczęła się praca nad poradnikiem ewaluacji 

adresowanym do operatorów programów Fundacji. Poradnik powstawał w bliskiej 

współpracy z operatorami i Fundacją Wolności. Aby stworzyć przestrzeń do dyskusji o treści 

poradnika Stocznia zorganizowała w maju i czerwcu 2012 trzy „spotkania poradnikowe”, na 

których przedstawiciele operatorów i Fundacji Wolności dyskutowali o kolejnych rozdziałach 

poradnika. W spotkaniach brało udział około 10 osób. Równolegle treść poradnika była 

konsultowana za pomocą wspomnianej już strony Ewka: wiki o ewaluacji.  
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Konsultacje wydłużyły znacznie proces powstawania poradnika – praca nad nim przeniosła 

się na pierwszą połowę 2013 r. Ostatecznie pierwsza wersja poradnika została ukończona, 

złożona i oddana do druku w kwietniu 2013 r. 

 

CZAS REALIZACJI 

grudzień 2011 – kwiecień 2013 

FINANSOWANIE 

Źródło: Program Monitoring, Ewaluacje, Analizy PAFW (MEVA 2010, 2011) 

Wartość budżetu w 2012 r.: 37 772,56 PLN 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Zespół: Łukasz Ostrowski, Maria Wiśnicka 

Wsparcie: Zofia Komorowska, Wojciech Rustecki, Kuba Wygnański  

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 

Projekt Standardy Ewaluacji jest kontynuowany w 2013 r. poprzez: 

 przygotowanie krótkiego filmu animowanego prezentującego podstawowe zasady 

ewaluacji opisane w poradniku; 

 rozwijanie platformy internetowej służącej wymianie wiedzy (WIKI o ewaluacji).  

 zorganizowanie drugiego seminarium „Ewaluacja programów PAFW”; 
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 zorganizowanie dwóch warsztatów z metodologii badań, poświęconych szczegółowym 

zagadnieniom wybranym przez przedstawicieli operatorów; 

 prowadzenie konsultacji i doradztwo w zakresie ewaluacji dla operatorów programów 

PAFW. 
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KAWIARNIE KULTURY. DIAGNOZA 

OPIS DZIAŁAŃ W 2012 R. 

Projekt miał na celu diagnozę oddolnych, miejskich inicjatyw 

społeczno-kulturalnych skupionych w kawiarniach, a więc poza 

siecią oficjalnych instytucji i organizacji. Model „kulturalnej kawiarni” interesował nas jako 

swego rodzaju „patent” na prowadzenie autonomicznej działalności kulturalnej  

i społecznej. Interesowało nas także, na ile różnorodna jest aktywność prowadzona  

w kawiarniach, oraz to, czy są to miejsca otwarte na współpracę z instytucjami kultury.  

Wnioski z badań przeprowadzonych w ośmiu lokalizacjach w całej Polsce miały posłużyć do 

wypracowania rekomendacji dla animatorów kultury czy aktywistów szukających własnej 

przestrzeni do działania. Chcieliśmy pokazać, jakie są plusy i minusy prowadzenia kawiarni, 

do jakiego typu działalności ten model pasuje, jakie są jego ograniczenia. Chcieliśmy także 

dotrzeć do przedstawicieli instytucji kultury i wskazać na korzyści, jakie może im dać 

współpraca z klubokawiarniami prowadzącymi działalność kulturalną (np. dotarcie do 

nowych odbiorców).  

W ramach projektu przeprowadziliśmy osiem studiów przypadku, w ramach których 

zbadaliśmy jak funkcjonują kawiarnie w różnej wielkości miastach w Polsce – Warszawie, 

Łodzi, Wrocławiu, Katowicach, Toruniu, Radzyniu Podlaskim i Ostrzeszowie. W każdym  

z miejsc prowadzone były badania w kawiarni. Dwuosobowe zespoły badawcze prowadziły 
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rozmowy indywidualne (z właścicielami, gośćmi, animatorami działań, a także 

przedstawicielami lokalnych instytucji kultury), wywiady grupowe (ze stałymi bywalcami) 

oraz obserwacje. Istotnym elementem badania było też zgromadzenie dokumentacji 

fotograficznej (w tym również z zasobów archiwalnych kawiarni).  

Na podstawie badania powstał raport 

zawierający wnioski z badania i rekomendacja 

oraz publikacja pt. „Kawiarnia + Kultura – jak to 

działa?”, skierowana do animatorów kultury  

i przedstawicieli instytucji, które mogłyby być 

zainteresowane współpracą z kawiarniami. 

Powstał także multimedialny fotokast, złożony ze 

zdjęć z kawiarni oraz wypowiedzi ich właścicieli  

i bywalców.  

Istotnym elementem projektu było to, że 

realizowaliśmy go we współpracy z sześciorgiem 

studentów-praktykantów, którzy uczestniczyli  

w niemal wszystkich fazach badania i przy tej 

okazji nabywali nowych umiejętności. 

CZAS REALIZACJI 

kwiecień – wrzesień 2012 

FINANSOWANIE 

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Wartość budżetu: 31 903,43 PLN 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Zespół projektu: Agnieszka Strzemińska (koordynatorka), Julia Olesińska, Jan Mencwel 

Wsparcie: Wojciech Rustecki 

Studenci-praktykanci: Alma Asuai, Adam Kadenaci, Kacper Leśniewicz, Ewa Majdecka, 

Urszula Sęczek, Michał Szyndel 
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EWALUACJA PROGRAMU ENGLISH TEACHING 

OPIS DZIAŁAŃ W 2012 R. 

Prowadzona od 2012 r. ewaluacja dotyczy projektu Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego od 12 lat przez 

Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA. English Teaching jest programem skupionym na 

wspieraniu działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego i jego lepszej 

znajomości wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi, a także wspieraniu rozwoju 

zawodowego nauczycieli języka angielskiego spoza dużych aglomeracji miejskich. Celem 

badania jest rzetelna ocena przebiegu obecnie realizowanej edycji programu oraz 

wypracowanie rekomendacji pomocnych w ulepszeniu oferty programu w kolejnych 

edycjach.  

W zeszłym roku 

przygotowaliśmy szczegółową 

koncepcję badania. Została 

opracowana na podstawie tzw. 

teorii programu stworzonej 

przez zespół Stoczni przy 

współpracy przedstawicieli 

fundatora (PAFW) i operatora 

(NIDY) podczas wspólnych 

warsztatów. W czasie dwóch 

spotkań w siedzibie Fundacji 

NIDA wspólnie wypracowano 

pytania badawcze, narzędzia  

i metody. W ramach badania zaplanowano sześć modułów pozwalających na analizę 

programu zarówno z perspektywy uczestników (nauczyciele, uczniowie) jak i pośrednich 

odbiorców (rodzice, partnerzy).  

W 2012 r. zrealizowano następujące moduły ewaluacji: 

 analizę wniosków projektowych - raport podsumowujący jakościowo-ilościową analizę 

111 formularzy zgłoszeniowych powstał w październiku 2012 r.  

 pierwszy etap badań terenowych - studia przypadków były realizowane od września do 

grudnia 2012 r. w sześciu losowo wybranych szkołach biorących udział w programie. 

Podczas dwudniowych wyjazdów dwuosobowe zespoły badawcze prowadziły wywiady  

z nauczycielami prowadzącymi projekty, dyrektorami szkół, rodzicami uczestników, 

partnerami projektów, przedstawicielami lokalnych władz. W każdej szkole zrealizowane 

zostały także warsztaty z uczniami oraz obserwacje zajęć projektowych.  
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 zaprojektowano pierwsza wersję 

ankiety PAPI z rodzicami dzieci 

biorących udział w programie ET, 

jednak po spotkaniu informacyjnym  

z nauczycielami badanie zostało 

wstrzymane a ankieta poddana dalszym 

konsultacjom. 

Termin realizacji wszystkich 

przeprowadzonych dotychczas modułów 

został przesunięty ze względu na 

zatrzymanie badania na wniosek Operatora 

w październiku 2012 r., po odbyciu 

pierwszych wyjazdów terenowych oraz 

spotkania z nauczycielami w czasie szkoleń  

w Warszawie. Wyjazdy terenowe zostały 

wznowione w grudniu 2012 r.,  

a kwestionariusz z rodzicami uczestników 

zajęć projektowych, po konsultacjach 

z Operatorem oraz nauczycielami, został 

zmodyfikowany. Od tej pory pozostałe 

etapy badania przebiegły bez większych problemów. 

CZAS REALIZACJI 

październik 2012 – marzec 2014 

FINANSOWANIE 

Źródło: Program Monitoring, Ewaluacje, Analizy PAFW (MEVA 2012) 

Wartość budżetu w 2012 r.: 86 050 PLN w ramach programu MEVA 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

statutowa 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Koordynatorka: Maria Wiśnicka (do października 2012) Maja Durlik (od października 2012) 

Współpracownicy (zespół badawczy): Agnieszka Białek, Anna Biernat, Joanna Kozera, 

Dariusz Kraszewski, Zofia Włodarczyk 

Wsparcie: Łucja Krzyżanowska, Maria Wiśnicka, Wojciech Rustecki 
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KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 

W 2013 r. oraz w pierwszym kwartale 2014 r. realizowane są (i będą w dalszym ciągu) 

kolejne moduły ewaluacji:  

 realizacja ankiet PAPI z rodzicami dzieci biorących udział w programie ET oraz analiza  

i raport podsumowujący ten moduł badania;  

 realizacja ankiet internetowych z udziałem gimnazjalistów, analiza wyników oraz 

opracowanie raportu;  

 druga tura badań terenowych (w tych samych szkołach, w których realizowana była 

pierwsza) oraz raport przygotowany na ich podstawie;  

 ankieta z nauczycielami oraz wtórna analiza danych zastanych (z wykorzystaniem 

dostępnych badań CBOS, Diagnozy Społecznej, PISA, IBE i innych); 

 przygotowanie raportu końcowego z całej ewaluacji Programu English Teaching.  
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EWALUACJA PROGRAMÓW EDUKACJA+ ORAZ EDUKACJA MEDIALNA 

OPIS DZIAŁAŃ W 2012 R. 

Na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

w 2012 r. poddaliśmy ewaluacji dwa programy adresowane do 

instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną. 

Inicjatorem badań ewaluacyjnych był Departament Edukacji 

Kulturalnej i Szkolnictwa Artystycznego zainteresowany odbiorem 

prowadzonych przez siebie działań wśród beneficjentów i ekspertów z dziedziny kultury. Ze 

względu na innowacyjny (nowy w MKiDN) charakter obu programów (zmierzający do 

zachęcenia instytucji kultury do podjęcia nowego rodzaju działań, zawiązywanie partnerstw 

z organizacjami pozarządowymi, otwarcie się na lokalną społeczność oraz korzystanie  

z nowych technologii) ewaluacja miała przynieść rekomendacje dotyczące rozwoju 

programów i potrzeb jego pośrednich i bezpośrednich adresatów.  

Oba projekty realizowane były metodami jakościowymi, zawierały także moduł analizy 

danych zastanych (wniosków składanych do MKiDN oraz dokumentów 

okołoprojektowych, raportów z dziedziny edukacji kulturalnej i medialnej). 

Przeprowadzone ewaluacje pozwoliły na opracowanie raportów zawierających szczegółowe 

rekomendacje dotyczące konstrukcji programów. 

CZAS REALIZACJI 

Ewaluacja Programu Edukacja+: kwiecień - czerwiec 2012 

Ewaluacja Programu Edukacja medialna: listopad - grudzień 2012 

FINANSOWANIE 

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Wartość budżetu w 2012 r.: 

Ewaluacja Programu Edukacja+: 18 450 PLN 

Ewaluacja Programu Edukacja medialna: 35 000 PLN 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

gospodarcza 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Zespół: Kaja Dziarmakowska (koordynatorka), Rafał Rudnicki (badacz w projekcie 

dotyczącym programu Edukacja medialna) 

Wsparcie: Wojciech Rustecki 

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 
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Swoistą kontynuacją zeszłorocznych projektów jest realizacja od maja 2013 r. 

przedsięwzięcia finansowanego ze środków Programu MKiDN „Edukacja kulturalna  

i diagnoza kultury“, którego celem jest pilotażowe wsparcie ewaluacyjne dla kilku instytucji 

kultury oraz przygotowanie narzędzi do samodzielnego prowadzenia analogicznych działań. 
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POZOSTAŁE DZIAŁANIA W OBSZARZE: ZBLIŻANIE ŚWIATA NAUKI  

I DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH 

W 2012 r. poza projektami opisanymi powyżej podjęliśmy także 

działania zmierzające do uruchomienia warsztatów badawczych 

dla studentów Instytutu Socjologii UW. 

Naszym zamierzeniem było poprowadzenie zajęć, których celem 

jest przekazanie studentom praktycznych umiejętności 

badawczych właściwych dla badań jakościowych. Chcieliśmy by studenci mieli okazję poznać 

specyfikę i standardy pracy badawczej w III sektorze realizując projekt we współpracy  

z warszawskimi organizacjami pozarządowymi. Ważnym założeniem było także to, by 

przedsięwzięcie nie było wyłącznie okazją do ćwiczenia warsztatu, ale by miało istotne, 

praktyczne znaczenie, przynosiło potrzebną i aplikowalną wiedzę. Czerpiąc z tradycji 

participatory action research, chcieliśmy realizować badanie nie tyle dla klienta (w naszym 

przypadku – organizacji pozarządowej), ile razem z nim. 

W 2012 r. udało się uzyskać zgodę (choć wcale nie było to łatwe) na poprowadzenie takich 

zajęć i ich wpisanie (jako fakultatywne) do planu zajęć w ramach studiów magisterskich. 

Zajęcia rozpoczęły się w lutym 2013 r. 

Ponadto, jak już częściowo sygnalizowaliśmy, kilka projektów mieszczących się w obszarze: 

Lokalność (i opisanych w rozdziale jemu dedykowanym) wpisuje się także w obszar 

„Zbliżanie świata nauki i działań społecznych”. Takimi właśnie przedsięwzięciami, 

realizowanymi w 2012 r. są: 

 Działania wokół mojapolis.pl – strona 34 

 Ewaluacja Programu Liderzy PAFW - strona 28 

 Planowanie ewaluacji Programu Lokalne Partnerstwa PAFW - strona 32 

 Po co Polakom biblioteki? - strona 25 

 Wsparcie dla Programu Nowe Technologie Lokalnie - strona 30 

 Zaangażowanie w działalność sieci Latających Socjologów - strona 34
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4.6 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

Działalność gospodarcza Stoczni prowadzona jest jako działalność pomocnicza. Jej realizacja 

ma przede wszystkim uzupełnić i dofinansować działalność statutową fundacji. Ma także 

pozwolić na prowadzenie własnych przedsięwzięć, utrzymanie zespołu oraz zachowanie 

płynności finansowej. Zakładamy, że w przyszłości dobrze zorganizowana działalność 

gospodarcza, będzie mogła również wypracowywać zysk, który mógłby być odkładany na 

tzw. fundusz rezerwowy. 

W 2012 r. głównym elementem działalności gospodarczej były, zgodnie z planami, działania 

strategiczno-doradcze oraz badania i ewaluacje. 

Od 2011 r. regularnie prowadzimy monitoring ofert i przetargów, które mogą być 

przedmiotem zainteresowania Stoczni. Przygotowujemy na bieżąco oferty w odpowiedzi na 

interesujące nas zapytania (zarówno dla instytucji publicznych w tym m.in. dla Instytutu 

Badań Edukacyjnych, Biblioteki Narodowej, Narodowego Banku Polskiego a także organizacji 

pozarządowych np. Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości).  

W 2012 r. opracowaliśmy „Strategię działalności gospodarczej w Stoczni”, a także ogólną 

ofertę Stoczni, która będzie rozsyłana do potencjalnych partnerów i zleceniodawców oraz 

sześć ofert szczegółowych dotyczących: 

 diagnozowania społeczności lokalnych;  

 szkoleń metodologicznych;  

 planowania, konsultacji, realizacji badań ewaluacyjnych;  

 moderowania procesów partycypacyjnych;  

 zaawansowanych analiz i wizualizacji danych; 

 planowania strategicznego. 

 

DORADZTWO 

W ramach działalności gospodarczej w 2012 r. prowadziliśmy działania strategiczno-

doradcze dla Grupy Żywiec oraz firmy IPM sp. z o.o. 

W styczniu 2012 r. zaprezentowaliśmy Grupie Żywiec raport „Zielona Wyspa. Polska i Polacy 

2012“. W raporcie przedstawione zostały najważniejsze wydarzenia z ostatnich 20 lat historii 

Polski oraz liczne dane obrazujące przemiany, jakie dokonały się w Polsce w takich 

obszarach jak edukacja, demografia, rynek pracy, struktura i problemy społeczne, 

nowoczesne technologie, konsumpcja, społeczeństwo obywatelskie, kultura, rodzina, życie 

codzienne.  

W lutym przeprowadziliśmy całodzienny warsztat, na którym wspólnie z pracownikami 

Grupy Żywiec wypracowywane było insighty związane z życiem codziennym Polaków. 

Wspieraliśmy również grupę Żywiec w procesie lepszego zrozumienia pojęcia lokalności.  
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Na zlecenie firmy IPM sp. z o.o. opracowaliśmy desk research poświęcony wykorzystywaniu 

internetu przez osoby starsze. Była to pogłębiona analiza korzystania z nowoczesnych 

technologii przez seniorów z Polski oraz z pięciu obszarów Europy (kraje skandynawskie, 

śródziemnomorskie, atlantyckie, Europa Środkowa oraz Europa Wschodnia). Omówione 

zostały potrzeby, korzyści oraz bariery dotyczące korzystania z internetu przez europejskich 

(wybrane kraje, regiony) seniorów. Opisaliśmy tendencje i zmian dotyczących stylów 

konsumpcji (z uwzględnieniem nowoczesnych technologie i czasu wolnego/rozrywki) osób  

w wieku 60+ w Europie. Opracowanie przygotowane zostało w języku angielskim. 

 

BADANIA I EWALUACJE 

W ramach działalności gospodarczej w 2012 r. prowadziliśmy również badania i ewaluacje. 

Trzy większe przedsięwzięcia tego rodzaju zostały już opisane wcześniej - ewaluacja 

projektu Decydujmy Razem (opisana w obszarze: Partycypacja obywatelska) oraz dwie 

ewaluacje prowadzone dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (opisane  

w obszarze: Zbliżanie nauk społecznych i praktyki). 

Ponadto, na początku roku zakończyliśmy raportem podsumowującym ewaluację 

Europejskiego Roku Wolontariatu 2011, realizowaną na zlecenie Ministerstwa Pracy  

i Polityki Społecznej. W styczniu 2012 r. przekazaliśmy również końcowy raport  

i rekomendacje z badania wolontariatu w Bankach Żywności, które prowadziliśmy na 

zamówienie Federacji Banków Żywności. Współpracowaliśmy również z Muzeum Powstania 

Warszawskiego, dla którego przygotowaliśmy raport z badania satysfakcji wolontariuszy 

Centrum Wolontariatu Muzeum Powstania Warszawskiego. 

W październiku 2012 r. na zlecenie Fundacji TechSoup przeprowadziliśmy ewaluację 

konferencji TechCamp, która organizowana była w Sarajewie. Celem ewaluacji była ocena 

procesu i efektów konferencji i wypracowanie rekomendacji dla rozwoju niektórych 

elementów szerszego programu „Community Boost_r”. 

 

WYMIAR FINANSOWY 

Przychody działalności gospodarczej Stoczni w 2012 r. wyniosły 314 401,90 PLN.   

Zgodnie z tym co zapisaliśmy w planach na 2012 r., działalność gospodarcza stanowiła mniej 

niż 20% ogółem przychodów Stoczni (dokładnie 14,39%). W minionym roku nie musieliśmy 

już spłacać zaciągniętego w 2009 r. kredytu, a przychody działalności gospodarczej miały 

pokryć jej koszty oraz pozwolić na konsolidację działań, wypracowanie oferty  

i przygotowanie się do rozszerzenia działań w ramach w latach przyszłych. Udało się nam się 

zrealizować te zamierzenia a jednocześnie wypracować 18 660,13 PLN  
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Struktura podziału wpływów z różnych kategorii działań w ramach działalności gospodarczej 

potwierdziła nasze założenia. Zakładaliśmy, że organizacja spotkań nie będzie miała 

większego niż 10% udziału w ogólnej strukturze przychodów działalności gospodarczej. 

Ostatecznie w 2012 r. było to 3%. Głównym obszarem wpływu, po zakończeniu Badania 

efektywności mechanizmów konsultacji społecznych (realizowanego na zlecenie MPiPS  

w 2010 i 2011 r.), pozostały ewaluacje, badania, doradztwo i analizy, które łącznie stanowiły 

73% przychodów (bez projektu Decydujmy Razem) lub 86% (razem z nim). W planach na rok 

2012 przewidywaliśmy, że wpływ z tego rodzaju działań będzie na poziomie 85% 

przychodów ogółem. Pozostałe 5% przychodów działalności gospodarczej dostarczyła 

implementacja projektu naprawmyto.pl w Gdyni, a więc przedsięwzięcie o charakterze 

informatycznym. 

 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 

Managerka: Łucja Krzyżanowska 

Zespół: Kaja Dziarmakowska, Magda Biejat, Julia Olesińska, Rafał Rudnicki 

Wsparcie: Jan Herbst, Wojciech Rustecki
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4.7 PODSUMOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ STOCZNIĘ W 2012 R. 

Lp. Projekt / działania 

Obszary tematyczne Teoria zmiany 
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1 Badanie „Po co Polakom biblioteki”  x   x x    DS 

2 Badanie wolontariatu w Bankach Żywności    x  x    DG 

3 Badanie wolontariuszy dla Muzeum Powstania 
Warszawskiego    x  x    DG 

4 Dane, debata, demokracja (3D)  x x   x x  x DS 

5 Desk research dotyczący osób starszych     x x    DG 

6 Dobry wolontariat   
 

x 
 

x x x x DS 

7 Ewaluacja Europejskiego Roku Wolontariatu 2011    x  x    DG 

8 Ewaluacja Programu Edukacja+      x x    DG 

9 Ewaluacja Programu Edukacja medialna     x x    DG 

10 Ewaluacja Programu English Teaching  x 
  

x x 
 

 
 

DS 

11 Ewaluacja Programu Liderzy PAFW  x 
  

x x 
 

 
 

DG 

12 Ewaluacja projektu Decydujmy Razem   x 
  

x 
 

 
 

DG 

13 Ewaluacja Techcamp’u     x x    DG 

14 Kawiarnie Kultury. Diagnoza  x   x x   x DS 

15 KOLAB x  
   

x x  
 

DS 

16 Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej   x 
  

x 
 

x x DS i DG 

17 Mały Przegląd 2.0 x      x   DG 

18 Naprawmyto.pl x x x 
   

x  
 

DS i DG 
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Lp. Projekt / działania 

Obszary tematyczne Teoria zmiany 
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19 Niewidzialne dzieci  x    x    DS 

20 Ochotnicy Warszawscy x x 
 

x 
  

x x x DS 

21 Partycypacyjne projektowanie dla osób niepełnosprawnych x  
    

x  
 

DS 

22 Planowanie ewaluacji Programu Lokalne Partnerstwa PAFW  x   x x    DS 

23 Pozostałe działania w obszarze: Innowacje społeczne x     x  x x DS 

24 Pozostałe działania w obszarze: Lokalność  x    x x   DS 

25 Pozostałe działania w obszarze: Partycypacja obywatelska   x   x x x x DS i DG 

26 Pozostałe działania w obszarze: Zbliżanie nauki i działań 
społecznych     x x   x DS 

27 Standardy ewaluacji   x   x x   x DS 

28 Warszawa Korczaka x     x    DS 

29 Wsparcie dla Grupy Żywiec  x    x    DG 

30 Wsparcie dla Programu Nowe Technologie Lokalnie  x   x x    DS 

 

X Czerwony krzyżyk oznacza wiodący obszar tematyczny, czyli taki w który dany projekt wpisuje się najmocniej. 
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5 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZWOJEM INSTYTUCJONALNYM 

STOCZNI W 2012 R.  

5.1 ZESPÓŁ I KULTURA ORGANIZACYJNA STOCZNI 

Stocznia to przede wszystkim zespół ludzi. W ciągu czterech lat udało się nam zbudować 

zespół, który posiada różne doświadczenie zawodowe i różne wykształcenie. Nadal 

przeważają w nim osoby z wykształceniem socjologicznym, jednak z całą pewnością można 

powiedzieć, że Stocznia nie jest tylko instytucją badawczą i że równie ważne są działania 

animacyjne, partycypacyjne czy tworzenie innowacyjnych narzędzi.  

W grudniu 2012 r. zespół Stoczni tworzyły 22 osoby, z czego jedna osoba przebywała na 

urlopie macierzyńskim, a druga na urlopie wychowawczym. 

Ważnym elementem stoczniowej kultury organizacyjnej, powiązanym z edukacyjnym 

charakterem instytucji jest praca w zespołach projektowych. Od początku istnienia Stoczni 

staraliśmy się (o ile pozwalały na to budżety projektów) tak organizować pracę, by nad 

jednym przedsięwzięciem pracowała więcej niż jedna osoba. I tak też się działo w 2012 r.  

Kolejnym wyzwaniem, z którym w 2012 r. radziliśmy sobie lepiej niż w latach poprzednich, 

jest wspólne tworzenie założeń projektów i pisanie wniosków. Niemal wszyscy stoczniowcy 

angażują się w tworzenie nowych projektów i poszukiwanie możliwości ich finansowania. 

W 2012 r. wprowadziliśmy eksperymentalnie on-linowe narzędzie do zarządzania 

projektami w Stoczni. Aplikacja ZOHO Project pozwala wszystkim pracownikom Stoczni na 

bieżąco wpisywać, harmonogramować i raportować zadania. Od drugiej połowy 2013 r. (po 

wprowadzeniu niezbędnych modyfikacji) będziemy już na stałe korzystać z tego narzędzia 

przy realizacji wybranych stoczniowych projektów.  

Przez cały rok 2012 raz na dwa tygodnie w czwartki o godz. 9.00 Zarząd Stoczni spotykał się  

w rozszerzonym gronie. W spotkaniach tych uczestniczyły osoby odpowiedzialne za 

poszczególne fragmenty stoczniowych działań (w pozostałe tygodnie odbywały się spotkania 

w mniejszych składzie). W czasie tych spotkań dzieliliśmy się pracą dotyczącą 

opracowywania różnych elementów ważnych dla Stoczni a nie związanych bezpośrednio  

z żadnym projektem (np. systemu gromadzenia wiedzy w Stoczni i archiwizowania 

projektów, funkcji edukacyjno-formacyjnej Stoczni, Głosu Stoczni), a następnie wspólnie 

decydowaliśmy o kolejnych krokach z tym związanych.  

Stałym elementem stoczniowej kultury organizacyjnej (praktykowanym także w 2012 r.) są 

spotkania całego zespołu odbywające się: 

 w czwartki o godz. 11-tej - czas dedykowany na spotkania tematyczne związane  

z różnymi wewnętrznymi zagadnieniami istotnymi dla codzienności Stoczni i jej zespołu 

lub np. na zapoznanie się w sposób bardziej szczegółowy z wnioskami z poszczególnych 
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projektów badawczych czy wspólne zastanowienie się nad rekomendacjami w jakimś 

temacie, a także na spotkania z zaproszonymi gośćmi; 

 w czwartki o godz. 14.00 - półtoragodzinne zebrania mające na celu opowiedzenie sobie 

nawzajem nad czym aktualnie każda z osób (lub zespołów) pracuje, poszukanie ew. linii 

przecięcia i wzajemnych inspiracji. Ważnym elementem tych spotkań, jest także 

dzielenie się sprawami czy pytaniami, które zaciekawiły czy zainspirowały członków 

zespołu w ostatnim czasie.  

Istotną okolicznością związaną z kulturą organizacyjną Stoczni była także przeprowadzona  

w zeszłym roku zmiana obsługującego nas biura księgowego, a także zmiana na stanowisku 

asystenta finansowego. Od sierpnia 2012 r. funkcję tę pełni Mariusz Sierpiński. W drugiej 

połowie roku udało się także przeprowadzić częściowy audyt wewnętrzny obowiązujących  

w Stoczni procedur i wprowadzić niezbędne modyfikacje (m.in. we wzorach stosowanych  

w Stoczni dokumentów). 

Ważnym elementem stoczniowej kultury organizacyjnej są coroczne rozmowy ewaluacyjne  

z każdym z pracowników. Wcześniej organizowaliśmy je raz na pół roku, ale w 2012 r. ze 

względu na rozwój naszego zespołu, uznaliśmy, że będziemy je prowadzili raz na rok (na 

przełomie stycznia i grudnia) oraz oczywiście dodatkowo, jeśli wystąpi taka potrzeba lub 

taką chęć wyrazi członek zespołu Stoczni.  

  

W trakcie tych rozmów uzyskujemy (i tak tez było w 2012 r.) bardzo cenne informacje 

dotyczące tego, w jaki sposób poprawić funkcjonowanie Stoczni (także jeśli chodzi  

o elementy związane z kulturą organizacyjną), a które elementy należy utrzymywać  

i wzmacniać. Rozmowy te były także okazją do przekazania przez Zarząd poszczególnym 

osobom oceny ich pracy w Stoczni i funkcjonowania w zespole, a także planowania ich 

dalszego zaangażowania w stoczniowe przedsięwzięcia. 

Warto jeszcze dodać, że we wrześniu 2012 r., wzorem poprzednich lat, zorganizowaliśmy 

stoczniowy wyjazd na Suwalszczyznę, gdzie poza wymiarem integracyjnym zajmowaliśmy 

się m.in. planowaniem działań na 2013 r. oraz zastanawialiśmy się nad optymalnym 

sposobem pozycjonowania naszej instytucji w różnych środowiskach i wśród różnych grup 

odbiorców. 
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5.2 STOCZNIA JAKO INSTYTUCJA EDUKACYJNO-FORMACYJNA 

Jednym z głównych założeń dotyczących działania Stoczni (o ile  

w ogóle nie najważniejszym) jest jej funkcja edukacyjno-formacyjna. 

Oznacza to, że działania Stoczni w dużej mierze służą temu by 

osoby, które w niej pracują lub z nią współpracują nabywały  

w ramach tej pracy nowe doświadczenia i poszerzały swoją wiedzę 

oraz podnosiły swoje kompetencje. Nie chodzi jednak tylko  

o uczenie się w trakcie pracy przy kolejnych projektach, ale także  

o takie formy i czas, które są bezpośrednio dedykowane właśnie funkcji edukacyjno-

formacyjnej.  

Z wymiarem tym związane jest także założenie, że w przypadku zdecydowanej większości 

pracowników Stoczni, czas ich instytucjonalnego powiązania ze Stocznią (zatrudnienia  

w sposób stały) nie jest dłuższy niż cztery lata. To z kolei oznacza konieczność takiego 

wykorzystania tego czasu, by w tym okresie stoczniowcy możliwie dużo nauczyli się  

i skorzystali z pobytu w tej instytucji (i to zarówno jeśli chodzi o kulturę pracy, relacje, 

wiedzę, umiejętności etc.) - tak aby odchodząc ze Stoczni mogli przenosić te kompetencje  

i doświadczenie do innych instytucji - innych organizacji pozarządowych, administracji 

publicznej, instytucji edukacyjnych, czy biznesu.  

W 2012 r. rozpoczęliśmy zakrojone na szerszą skalę i usystematyzowane działania służące 

właśnie rozwijaniu wiedzy i kompetencji stoczniowców. Było to możliwe w dużej mierze 

dzięki wsparciu, jakie otrzymaliśmy w ramach grantu instytucjonalnego od Trust for Civil 

Society in Central and Eastern Europe. 

Na marginesie warto zauważyć, że grant tego rodzaju - wspierający zasadnicze, a zatem 

edukacyjne, cele Stoczni jest niezwykle rzadką rzeczą i fakt ten w dużej mierze przesądza  

o tym, że nasza codzienność (jak i wielu innych organizacji) jest ciągłą troską o przetrwanie.  

Niemniej m.in. dzięki wsparciu ze strony CEE Trust po długich przygotowaniach  

i konsultacjach w zespole zorganizowaliśmy w zeszłym roku: 

 stoczniowe „rozproszone” seminarium metodologiczne, mające charakter 

samokształceniowy – osoby specjalizujące się w danych dziedzinach przygotowały  

i przeprowadziły zajęcia dla pozostałych członków zespołu dotyczące przygotowania  

i realizacji badań jakościowych i ilościowych. Łącznie odbyło się 13 spotkań tego rodzaju. 

Prowadzili je Jan Herbst, Łucja Krzyżanowska, Łukasz Ostrowski, Katarzyna Starzyk oraz 

Maria Wiśnicka. Materiały i nagrania z zajęć zostały zarchiwizowane na specjalnym 

google site, tak by były dostępne także dla osób, które nie mogły w nich uczestniczyć  

(w tym dla przyszłych członków zespołu Stoczni) 

 dwa tzw. DOKształty, czyli dwudniowe wydarzenia w całości dedykowane rozwojowi 

naszej wiedzy i umiejętności, pod czas których nie pracujemy nad projektami,  
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a spędzamy całe dni razem ucząc się albo od siebie nawzajem albo od zaproszonych 

wykładowców/moderatorów. W czasie dwóch pierwszych DOKształtów gościliśmy m.in. 

Jaca Jakubowskiego, który prowadził warsztaty dotyczące udzielania informacji zwrotnej, 

Michała Gucia, który opowiadał o praktyce funkcjonowania samorządów terytorialnych 

w Polsce, Jagę Przewłocką, która pokazywała w jaki sposób korzystać z narzędzia Google 

Analytics, Katarzynę i Jacka Wasilewskich, którzy przeprowadzili dla nas warsztat  

z komunikatywnego pisania oraz Monikę Probosz, która poprowadziła zajęcia służące 

podnoszeniu naszych umiejętności związanych z moderowaniem wywiadów. 

 kilka szkoleń dla zespołu stoczniowego m.in. z kręcenia filmów w czasie wyjazdów 

badawczych, stosowania otwartych licencji Creative Commons, budżetowania 

projektów. 
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Ponadto na kilka czwartkowych spotkań o 11.00 zaprosiliśmy osoby, które na co dzień 

zajmują się interesującymi tematami bardziej lub mniej związanymi z bieżącą działalnością 

Stoczni i poprosiliśmy ich o opowieść na ten temat. Gościliśmy m.in. Maję Dębowską, która 

pracowała w brytyjskiej organizacji Livity, Mikołaja i Aleksa Grynbergów, którzy opowiadali  

o swoich wyjazdach do Etiopii i Felaszach, Pawła Kuczyńskiego i Łukasza Jurczyszyna, którzy 

prezentowali wyniki swoich badań prowadzonych wśród tzw. ACTAwistów. 
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5.3 POZYCJONOWANIE STOCZNI, PROMOCJA STOCZNIOWYCH 

PRODUKTÓW 

W planach na 2012 r. wspominaliśmy o potrzebie zmierzenia się z wyzwaniami dotyczącymi 

pozycjonowania się Stoczni i promowania efektów naszych działań. W zeszłym roku udało 

nam się zrealizować trzy ważne przedsięwzięcia z tym związane, które pozwalają nam 

realnie spojrzeć na pozycję Stoczni w różnych środowiskach i planować konkretne działania, 

a także skuteczniej promować rezultaty naszych prac. Są nimi: 

 doprecyzowanie stoczniowej teorii 

zmiany (think-tank, do-tank, edukacja, 

zmiany systemowe), a także określenie 

pięciu obszarów tematycznych, którymi 

Stocznia się zajmuje.  

 warsztat dedykowany zagadnieniu 

pozycjonowania Stoczni, w którym 

uczestniczyli niemal wszyscy członkowie 

stoczniowego zespołu. Pozwolił on nam 

na wydobycie kluczowych cech, które 

Stocznia posiada, w jego trakcie 

określiliśmy atrybuty marki „Stoczni” i na 

tej podstawie w drugiej połowie 2013 r. 

chcemy zbudować wytyczne do 

pozycjonowania Stoczni. 

 warsztat poświęcony zaprojektowaniu 

działań związanych z promocją 

stoczniowych produktów (efektów 

naszych działań), w którym także 

uczestniczyli niemal wszyscy członkowie 

stoczniowego zespołu. Jego rezultatem jest spisany katalog czynności jakie warto podjąć 

planując i realizując projekty w Stoczni, tak by możliwie dużo osób i instytucji 

dowiedziało się o naszych działaniach. Przygotowaliśmy różne warianty tego rodzaju 

kroków – w zależności od typu produktu (projektu) i tego czy mamy dużo czy mało 

środków i czasu na ich podjęcie.  

W 2012 r. udawało nam się częściej niż wcześniej wykraczać poza media trzeciosektorowe  

- z informacjami o naszych działaniach docierać do szerszego grona odbiorców. Przykładami 

najbardziej „medialnych” naszych projektów są Ochotnicy Warszawscy, Naprawmyto.pl, Mój 

MDM, a także realizowane na zlecenie FRSI badanie dotyczące korzyści płynących  

z bibliotek. Wszystkie one były realizowane w 2012 r.  
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Ponadto w 2012 r. poruszane przez nas tematy stały się inspiracją do odrębnych audycji 

radiowych – tak było w przypadku dwóch Klubów Trójki, w których mowa była  

i o innowacjach społecznych i o wątkach poruszanych w publikacji Układanka. W oparciu  

o zebrane przez nas rozmowy z mieszkańcami MDM-u powstał reportaż emitowany na 

antenie Polskiego Radia.  

Łącznie w 2012 r. informacje o Stoczni i jej działaniach pojawiły się ponad 50 razy  

w gazetach drukowanych (lub ich wydaniach internetowych). Ponadto ośmiokrotnie 

występowaliśmy w audycjach radiowych, a trzykrotnie w telewizyjnych. Możliwe jest, że 

tych informacji było więcej, ale ponieważ nie korzystamy z zewnętrznej usługi monitoringu 

mediów, opieramy się wyłącznie na wiedzy zgromadzonej przez zespół Stoczni. 

Istotnym narzędziem służącym pozycjonowaniu Stoczni jest nasz profil w serwisie 

społecznościowym Facebook, który od 2012 r. działa coraz prężniej. Publikujemy tam 

informacje o naszych działaniach, ale także opisujemy inspirujące inicjatywy innych osób  

i instytucji oraz zwracamy uwagę na ciekawe publikacje czy artykuły. Na stoczniowym profilu 

umieszczamy również wybrane informacje, które od 2012 roku wyszukujemy w ramach prac 

nad newsletterem Stoczni. Obecnie mamy ok. 2450 fanów (prawie dwa razy więcej niż rok 

wcześniej) i ponad tysiąc aktywnych użytkowników miesięcznie. 

Ważnym elementem pozycjonowania Stoczni jest także możliwość udostępniania także 

szerszemu gronu odbiorców newslettera przygotowywanego średnio raz na miesiąc na 

potrzeby Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Newsletter ma formę elektronicznej 
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broszury, w której opisujemy najważniejsze naszym zdaniem wydarzenia dla sektora 

pozarządowego, prezentujemy interesujące publikacje i wydarzenia, a także inspirujące 

przykłady zagranicznych programów i projektów. Każdy numer ma także swój temat 

przewodni, w ramach którego staramy się wyszukiwać ciekawe (polskie i zagraniczne) 

artykuły, publikacje i przedsięwzięcia. W 2012 r. przygotowaliśmy 9 numerów newslettera. 

Każdy z numerów wysyłamy m.in. do grupy kilkudziesięciu przedstawicieli operatorów 

PAFW, a także ok. 150 osób spoza tego grona – przedstawicieli innych organizacji 

pozarządowych, samorządowców, akademików i przedstawicieli administracji centralnej.  

W 2012 r. ukazał się pierwszy numer Głosu Stoczni, czyli nieregularnego wydawnictwa, 

którego założeniem jest w sposób syntetyczny przedstawiać nasze, stoczniowe opinie na 

istotne społecznie tematy i stawiać nowe pytania dotyczące kwestii, które uznamy za istotne 

i w których możemy się kompetentnie wypowiadać. Głos poświęcony kwestii prowadzenia 

debaty o młodych ludziach powstał w wyniku zbiorowej pracy stoczniowców 

(koordynowanej przez Jana Mencwela). 
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5.4 STOCZNIA JAKO MIEJSCE 

 

W planach na rok 2012 zapowiadaliśmy, że będziemy się starali podjąć bardziej wyraziste 

działania zmierzające do zaistnienia Stoczni jako miejsca ciekawych spotkań wśród szerszego 

grona Warszawiaków i wdrożyć koncepcję „pracy miejscem” opracowaną jeszcze w 2011 r. 

Zgodnie z zapowiedziami udało nam się w zeszłym roku poszerzyć zespół Stoczni.  

Od maja 2012 r. Paweł Sielczak pełni funkcję kierownika biura, który dba o przestrzeń 

Stoczni i wspiera zespół w organizacji spotkań, warsztatów, debat, a także organizuje 

zewnętrzne użyczenia sali na Brackiej. 

Początkowo zakładaliśmy, że przy jego pomocy uda się zrealizować nasze zamierzenia  

i w większym niż dotychczas stopniu organizować w Stoczni (także przy wsparciu innych 

organizacji) różnego rodzaju spotkania i dyskusje. Jednak, w trakcie 2012 r. otrzymywaliśmy 

coraz częściej sygnały, że proces zwrotu byłym właścicielom budynku, w którym mieści się 

nasza siedziba, dobiega już końcowi. Rzecz jasna kwestię tę stale monitorujemy.  

Ponadto inne, opisane w tym sprawozdaniu, działania Stoczni okazały się bardzo 

czasochłonne i wymagały większego niż pierwotnie zakładaliśmy zaangażowania. 

Dodatkowo na mapie Warszawy pojawiły się nowe miejsca (np. Państwomiasto prowadzone 

przez Projekt: Polska), bardziej dostosowane do publicznych spotkań, które szybko zaczęły 

pełnić funkcję, o której i my myśleliśmy. 

Biorąc to wszystko pod uwagę, postanowiliśmy zweryfikować nasze plany i jednak nie 

rozwijać naszych działań związanych z organizacją zewnętrznych debat i spotkań. Oczywiście  

w dalszym ciągu jesteśmy otwarci na inicjatywy innych organizacji i instytucji chcących u nas 

zorganizować swoje wydarzenia, ale sami specjalnie o to nie zabiegamy. Przy okazji warto 

podkreślić, że w 2012 r. w ciągu dnia w Stoczni średnio dwa razy w tygodniu odbywały się 

różnego rodzaju seminaria i warsztaty organizowane w ramach stoczniowych projektów. 

Wzorem poprzedniego roku, także wiosną 2012 r. zorganizowaliśmy na podwórku przed 

Stocznią sobotnie prace porządkowo-ogrodnicze. Co szczególnie nas ucieszyło, tym razem 

przyłączyli się do nas stoczniowi sąsiedzi – mieszkańcy naszego budynku. 
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Z kolei w grudniu 2012 r. (już po raz czwarty) zorganizowaliśmy w Stoczni spotkanie 

przedświąteczne, na które zaprosiliśmy m.in. naszych współpracowników, a także 

przedstawicieli instytucji wspierających stoczniowe działania oraz organizacji partnerskich.  
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6 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2012 

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia prowadzi działalność statutową  
i działalność gospodarczą. 

Przychody uzyskane w 2012 roku: 2 184 268,11  

w tym: 

- dotacje:     1 852 740,64 zł 
- darowizny:     5 000,00 zł 
- działalność gospodarcza:   314 401,90 zł 
- odsetki uzyskane    7 554,85 zł 
- dodatnie różnice kursowe:   5,61 zł 
- pozostałe przychody operacyjne  3 075,18 zł 
- przychody pozostałe działalność statutowa 1 489,93 zł 
 

Koszty poniesione w 2012 roku: 2 192 218,74 zł  

w tym: 

- koszty administracyjne:   34 163,77 zł 
- koszty działań statutowych:   1 860 844,99 zł 
- koszty działalności gospodarczej:   295 741,77 zł 
- koszty finansowe    406,67 zł 
 w tym 

a)odsetki:    350,95 zł 
b)ujemne różnice kursowe:  55,72 zł 

- pozostałe koszty operacyjne:  1 061,54 zł 
 

Wynagrodzenia wypłacone przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych 
Stocznia w 2012 roku: 1 114 374,39 zł brutto, w tym: 

- umowy o pracę wynagrodzenia: 796 762,34 

- w tym wynagrodzenia z działalności gospodarczej: 100 216,39 zł 

- premie 5 455,66 

- umowy zlecenia, o dzieło 317 612,05 zł  

 - w tym umowy zlecenia, o dzieło gospodarczej 34 495,93 zł  

Roczne wynagrodzenie wypłacone członkom zarządu: 110 400,00 zł 

- premie 0 ,00 PLN 

- nagrody 0 ,00 PLN 

- inne świadczenia 0 ,00 PLN 

Na koniec roku obrotowego Fundacja zatrudniała na umowę o pracę 18 osób (łącznie 16 
etatów) na następujących stanowiskach: Dyrektor zarządzający (1), Koordynator (7), 
Manager (7), Asystent ds. Finansowych (1), Kierownik Biura (1), Specjalista ds. Badań (1). 
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 2 osoby na pełen etat zajmowały się działalnością gospodarczą Stoczni, oraz posiadały 
wsparcie w postaci części etatu personelu administracyjnego. 

Wartość aktywów i pasywów: 647 593,07 zł 

Zobowiązania krótkoterminowe: 31 068,17 zł 

Z tego: 

- podatek dochodowy od osób fizycznych: 158,00 zł 
- podatek dochodowy od osób prawnych 67,00 zł 
- zobowiązania ZUS: 6,50 zł 
- VAT: 22 331,00 zł 
- zobowiązania wobec dostawców: 2 320,25 zł 
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 0,00 
- pozostałe zobowiązania: 6 185,42 zł 
 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 447 855,21 zł 
 

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia składa deklaracje podatkowe: 
PIT-4R i PIT-8AR, VAT-7, CIT – 8, a także wymagane deklaracje do ZUS. 

Zobowiązania z tytułu podatków na koniec 2012 wyniosły 22 556,00 i są regulowane na 
bieżąco. 

Podatek VAT został rozliczony za rok 2012 według okresów miesięcznych. Pozostałe 
zobowiązania rozliczane są na bieżąco.  

Na dzień 31 grudnia 2012 r. na rachunkach bankowych Stoczni ulokowane były środki 
pieniężne o łącznej wysokości: 544 557,10 PLN, w tym 185 000 PLN na lokatach w banku 
DnB Nord. 

W 2012 roku Stocznia nie posiadała obligacji, akcji ani udziałów. 

W 2012 roku Stocznia wykorzystywała następujące środki trwałe:  

- urządzenia techniczne i maszyny – m.in. projektor, drukarki, aparat, dyktafony i komputery  
o wartości w cenie nabycia 97 554,77 PLN 

Wartość nabytych w 2012 roku środków trwałych wyniosła  6358,74 PLN 

Oprogramowanie Windows zawiera się w cenie nabycia komputerów. 

 

Wynik finansowy działalności gospodarczej 

Przychody z prowadzenia działalności gospodarczej w 2012 roku wyniosły 314 401,90 PLN i 
stanowiły 14,39% przychodów Fundacji ogółem. Koszty prowadzenia działalności 
gospodarczej wynosiły: 295 741,77 PLN  Wynik finansowy działalności gospodarczej: 
18 660,13 PLN 

 

Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne 

W 2012 roku Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych. 
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Nabyte nieruchomości 

W 2012 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 2012 roku Fundacja realizowała następujące projekty zlecone przez podmioty państwowe  
i samorządowe: 

1) Projekt: „Badanie kawiarni obywatelskich”  

Opis projektu w dziale dotyczącym działalności statutowej 
Wartość dotacji: 31 979,00 PLN; Wydatki: 31 903,43 PLN; Zwrot niewykorzystanej 
dotacji: 75,57 
Zlecający: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Podstawa zlecenia: Konkurs 
Działalność statutowa 
 

2) Projekt: „FIO-Dobrywolotariat.pl” 

Opis projektu w dziale dotyczącym działalności statutowej 
Wartość dotacji: 91 950,00 PLN(dotacja w 2012 r.); Wydatki: 87 250,47 PLN; Zwrot 
niewykorzystanej dotacji: 4 699,53 PLN 
Zlecający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
Podstawa zlecenia: Program Operacyjny FIO – konkurs 
Działalność statutowa 
 

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

Opis projektu w dziale dotyczącym działalności statutowej 
Wartość dotacji: 137 380,00 PLN; Wydatki: 137 037,41 PLN; Zwrot niewykorzystanej 
dotacji: 342,59 PLN 
Zlecający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
Podstawa zlecenia: Program Operacyjny FIO – konkurs 
Działalność statutowa 

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

Opis projektu w dziale dotyczącym działalności statutowej 
Wartość dotacji: 24 700,00 PLN; Wydatki: 24 644,32 PLN; Zwrot niewykorzystanej 
dotacji: 55,68 PLN 
Zlecający: Miasto Stołeczne Warszawa 
Podstawa zlecenia: Konkurs 
Działalność statutowa 
 

5) Projekt: „Jak usłyszeć głos seniora” 

Opis projektu w dziale dotyczącym działalności statutowej 
Wartość dotacji: 35 525,00 PLN (dotacja w 2012 r.); Wydatki: 35 496,41 PLN; Zwrot 
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niewykorzystanej dotacji: 28,59 PLN 
Zlecający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
Podstawa zlecenia: Konkurs (program ASOS 2012-2013) 
Działalność statutowa 
 

6) Projekt: „Warszawa Korczaka 2012” 

Opis projektu w dziale dotyczącym działalności statutowej 
Wartość dotacji: 36 740,00 PLN; Wydatki: 36 265,46 PLN; Zwrot niewykorzystanej 
dotacji: 474,54 PLN 
Zlecający: Miasto Stołeczne Warszawa 
Podstawa zlecenia: Konkurs 
Działalność statutowa 
 

7) Projekt: „MDM mówi” 

Opis projektu w dziale dotyczącym działalności statutowej 
Wartość dotacji: 25 000,00 PLN; Wydatki: 25 000,00 PLN; Zwrot niewykorzystanej 
dotacji: 0,00 PLN 
Zlecający: Miasto Stołeczne Warszawa – Urząd Dzielnicy Śródmieście 
Podstawa zlecenia: Konkurs 
Działalność statutowa 
 

8) Badanie: „Ocena stopnia realizacji celów Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 

wskazanych w Krajowym Planie Działań dla Europejskiego Roku Wolontariatu” 

Wartość badania: 31 000,00 PLN brutto 
Zlecający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
Podstawa zlecenia: Konkurs 
Działalność gospodarcza 
 

9) Badanie: „Przeprowadzenie i koordynacja procesu konsultacji społecznych w zakresie 

głównych założeń Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na latach 2009-2014” 

Opis projektu w dziale dotyczącym działalności gospodarczej 
Wartość badania: 22 755,00 PLN brutto 
Zlecający: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
Podstawa zlecenia: Konkurs 
Działalność gospodarcza 
 

10) Badanie: „Analiza z elementami ewaluacji Programu "Edukacja +"” 

Opis projektu w dziale dotyczącym działalności gospodarczej 
Wartość badania: 15 000,00 PLN brutto 
Zlecający: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Podstawa zlecenia: Konkurs 
Działalność gospodarcza 
 

11) Badanie: „Analiza z elementami ewaluacji priorytetu „Edukacja Kulturalna” - zadania 

z edukacji medialnej” 
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Opis projektu w dziale dotyczącym działalności gospodarczej 
Wartość badania: 35 000,00 PLN brutto 
Zlecający: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Podstawa zlecenia: Konkurs 
Działalność gospodarcza 

 

 

Kontrola (i wyniki) 

Sprawozdanie finansowe Fundacji za 2012 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 2012 roku 
projekt „Warszawa da się zrobić – pilotaż wolontariatu miejskiego” finansowany ze środków 
Programu Operacyjnego FIO. Kontrola nie wykazała żadnych uchybień w realizacji projektu. 

Przedstawiciele Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności kontrolowali w październiku 2012 
roku dokumentację programu Monitoring, Ewaluacje, Analizy na rok 2012 (MEVA 2012). 
Kontrola nie wykazała żadnych uchybień w realizacji projektu. 

 

7 ZAŁĄCZNIKI 

KOPIE UCHWAŁ ZARZĄDU 
KOPIA OPINI i RAPORTU Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 


