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WSTĘP
Przedstawiamy pierwsze sprawozdanie z działań Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
w 2009 roku. Fundacja została zarejestrowana 25 lutego 2009 roku w Sądzie Rejestrowym w Warszawie,
a faktycznie rozpoczęła działania w marcu 2009 roku.
Działania Stoczni w 2009 roku koncentrowały się na priorytetowych dla Stoczni obszarach badań społecznych
i ewaluacji, rozwoju lokalnego i partycypacji oraz tzw. future thinking,.
Głównymi odbiorcami działań Stoczni były organizacje pozarządowe, ale także samorządy i instytucje im
podległe.
Struktura tego dokumentu dzieli się na działalność statutową i projekty realizowane w jej ramach oraz projekty
realizowane w ramach działalności gospodarczej. Zysk wypracowany w ramach projektów, które realizujemy w
działalności gospodarczej przeznaczany jest na działalność statutową.
Ważnym elementem działalności statutowej Stoczni jest tworzenie Stoczni jako miejsca. Także ten rodzaj
działań postaramy się pokazać w sprawozdaniu opisując poszczególne spotkania i seminaria.
Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia ma siedzibę w biurze w Warszawie (00-028), przy
ul. Brackiej 20A.
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OPIS FUNDACJI
Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” została ustanowiona 6 lutego 2009 roku przez
Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Stowarzyszenie
Klon/Jawor, aktem notarialnym sporządzonym przez Izabelę Miklas, notariusza w Warszawie (Numer
repozytorium A 337/2009).
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla
właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej
Nadzór nad działalnością Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” sprawuje Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
Statutowe cele Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
Celem Fundacji jest:
1) pobudzanie i rozwój współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim oraz praktykami społecznymi na rzecz
umacniania w Polsce społeczeństwa obywatelskiego, budowy kapitału społecznego, unowocześniania oświaty
i nauki oraz równania szans edukacyjnych, a także rozwoju i modernizacji kraju,
2) wspieranie edukacji środowiska badaczy i praktyków zainteresowanych problematyką społeczną, w kierunku
interdyscyplinarnej i międzyśrodowiskowej analizy zjawisk społecznych,
3) przekształcanie wiedzy o charakterze akademickim w wiedzę użyteczną do diagnozowania potrzeb
i rozwiązywania problemów społecznych oraz projektowania i realizacji przedsięwzięć prorozwojowych,
zwłaszcza na poziomie lokalnym,
4) tworzenie i szerokie upowszechnianie zasobów informacyjnych z zakresu diagnostyki problemów
i pobudzania aktywności społecznej.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie własnych badań w dziedzinie problematyki społecznej oraz merytoryczne lub finansowe
wspieranie badań prowadzonych przez inne organizacje i instytucje;
2) prowadzenie własnych działań pilotażowych oraz merytoryczne lub finansowe wspieranie pilotażowych
działań innych organizacji i instytucji w zakresie innowacyjnego badania i rozwiązywania problemów
społecznych oraz dostarczania impulsów prorozwojowych dla społeczeństwa i modernizacji kraju;
3) tworzenie narzędzi pomocnych przy diagnozowaniu potrzeb społecznych oraz uzyskiwaniu pozytywnej
zmiany społecznej;
4) inicjowanie debaty publicznej oraz rekomendowanie rozwiązań o charakterze systemowym w dziedzinie
problematyki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem społeczeństwa obywatelskiego;
5) prowadzenie ewaluacji programów zorientowanych na rozwiązywanie problemów społecznych, rozwój
społeczeństwa obywatelskiego i budowę kapitału społecznego, w tym programów Fundatorów, w celu pełnej
oceny ich długofalowych skutków oraz stopnia, w jakim podjęte działania i osiągnięte rezultaty odpowiadają na
społeczne potrzeby i problemy;
6) przygotowywanie i wydawanie opracowań, analiz i sondaży;
7) organizowanie seminariów, konferencji, warsztatów, debat, targów;
8) prowadzenie i wspieranie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego, w tym prowadzenie szkoleń i doradztwa;
9) udzielanie stypendiów, dotacji i nagród osobom, organizacjom oraz instytucjom na działania związane z
realizacją celów Fundacji, w szczególności o charakterze naukowo-badawczym;
10) podejmowanie wspólnych działań z innymi - krajowymi i zagranicznymi - organizacjami, instytucjami,
placówkami naukowymi, które mają charakter badawczy lub edukacyjny w zakresie problematyki społecznej,
zwłaszcza wyznaczonej celami Fundacji;
11) gromadzenie i tworzenie zasobów informacji z zakresu tematyki społecznej oraz ich promowanie;
12) udostępnianie zainteresowanym osobom i środowiskom informacji, wiedzy i umiejętności przyczyniających
się do lepszego zrozumienia spraw społecznych, a zwłaszcza czynników sprzyjających rozwojowi społeczeństwa
obywatelskiego, a także unowocześniania edukacji i modernizacji kraju.
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Organy statutowe Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
- Rada Fundacji
- Zarząd
W skład Rady Fundacji wchodzą: Ilona Gosk – Przewodnicząca Rady Fundacji, Marta Gumkowska – Z-ca
przewodniczącego Rady; Rafał Kramza, Renata Koźlicka-Glińska, Urszula Krasnodębska-Maciuła i Anna Sienicka.
W skład Zarządu Stoczni wchodzą:
Prezes Zarządu – Anna Giza-Poleszczuk
Wiceprezes Zarządu – Kuba Wygnański
Członek Zarządu – Wojciech Rustecki
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DZIAŁANIA STATUTOWE
PROJEKTY: BADAWCZO-EWALUACYJNE /PILOTAŻOWE / FUTURE
THINKING
PROJEKT: Ewaluacja programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” (w ramach projektu
Monitoring, Ewaluacje, Analizy)
Okres realizacji projektu: wrzesień-listopad 2009
Koordynatorka: Agata Komendant-Brodowska
Projekt realizowany dla: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce
Cele projektu: dostarczenie informacji o programie Lokalne Partnerstwa PAFW w celu dalszego rozwijania tego
programu
Działania Stoczni w projekcie:
Badanie prowadzone przez Stocznię miało charakter praktyczno-ewaluacyjny i miało za zadanie dostarczyć
informacji potrzebnych do rozwoju programu w jego przyszłych edycjach. Wyniki badania zostały
przedstawione na konferencji programu Lokalnych Partnerstw PAFW
Budżet projektu: 10 760 PLN

PROJEKT: Kryzys gospodarczy a III sektor (w ramach projektu Monitoring, Ewaluacje,
Analizy)
Okres realizacji projektu: czerwiec – październik 2009
Koordynatorka projektu: Agata Komendant-Brodowska
Projekt realizowany dla: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Cele projektu: dostarczenie wiedzy na temat potencjalnych i realnych skutków kryzysu gospodarczego dla
organizacji III sektora
Działania Stoczni w projekcie:
Badanie miało służyć lepszemu zrozumieniu skutków kryzysu gospodarczego dla organizacji trzeciego sektora.
Kryzys gospodarczy uderzył w Polskę słabiej niż w inne państwa, ale część Polaków, a w szczególności część
polskich przedsiębiorstw odczuła jego skutki. Badanie miało odpowiedzieć na pytanie o to, jak kryzys
gospodarczy postrzegany jest przez przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz w jakich sytuacjach mógł
ich bezpośrednio dotknąć. Projekt dotyczył dwóch rodzajów skutków kryzysu: bezpośrednich skutków
finansowych dla organizacji oraz skutków społecznych, które dotyczą pola działania organizacji (np. usługi dla
rynku pracy lub usługi o charakterze pomocy społecznej). Projekt miał charakter eksploracyjny.
Budżet projektu: 10 100 PLN

PROJEKT: Badanie projektu PROJEKTOR – Wolontariat Studencki. Badanie zakończone
w 2010 r.. (w ramach projektu Monitoring, Ewaluacje, Analizy)
Okres realizacji projektu: listopad 2009 - marzec 2010
Koordynatorka: Maria Bal
Projekt realizowany dla: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Cele projektu:
Projekt badawczy miał na celu określenie mocnych stron Programu PROJEKTOR - Wolontariat Studencki oraz
określenie optymalnych kierunków jego rozwoju. Projekt zakładał również zbadanie szerszego kontekstu
podejmowania przez studentów działań na rzecz innych oraz zebranie przykładów dobrych praktyk programów
wolontariackich z Polski i innych krajów.
Działania Stoczni w projekcie:
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Badanie programu PROJEKTOR - Wolontariat Studencki służyło określeniu kierunku rozwoju programu. Badanie
obejmowało również zagadnienia związane z potencjałem zaangażowania się studentów w działania
wolontaryjne, ich motywacjami do działań na rzecz innych, oraz budżetem czasu studentów.
W pierwszej kolejności przygotowane zostały dokumenty, będące przeglądem dotychczas zebranej wiedzy
z zakresu wolontariatu. Analiza danych (desk research) „Wolontariat w Polsce” jest przeglądem dostępnych
informacji i wyników badań dotyczących wolontariatu w Polsce. W ramach opracowania przeprowadzona
została również kwerenda programów wolontariackich skierowanych do osób w wieku 18-30 lat. Przykłady
interesujących programów wolontariackich i skutecznych rozwiązań prawnych z innych krajów znajdują się
w opracowaniu „Wolontariat w Europie i na świecie”. Część jakościowa badania objęła rozmowy ze studentami
z różnych miast Polski na temat postrzegania przez nich wolontariatu i motywacji do aktywności społecznej
oraz doświadczeń z udziału w Programie PROJEKTOR – Wolontariat Studencki. Badacze, poprzez
przeprowadzone rozmowy telefoniczne, kontakt mailowy i analizę stron internetowych, przyjrzeli się
funkcjonowaniu wolontariatu na uczelniach wyższych. Podsumowaniem zebranego materiału było badanie
ilościowe przeprowadzone metodą ankiety internetowej na próbie 600 studentów.
Budżet projektu: 68 720 PLN (w 2009 roku: 10 000 PLN)

PROJEKT: Miasto Społeczne Warszawa – Śladami dawnych społeczników
Okres realizacji projektu: październik 2009 – grudzień 2009
Koordynatorzy: Marta Czaputowicz, Jan Mencwel
Projekt realizowany dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy
Cele projektu:
Głównym celem projektu było przywołanie warszawskiej tradycji społecznikowskiej jako istotnego kontekstu
i składnika tożsamości działań obywatelskich w Polsce. Za kulminację tej tradycji, której korzenie sięgają
początków XIX wieku, można uznać okres dwudziestolecia międzywojennego, w którym działalność społeczna
w różnych formach rozkwitła w Polsce na bardzo szeroką skalę. Miejscem, w którym widać to było
najwyraźniej, była Warszawa – miasto, którego autentycznymi współtwórcami byli przed wojną działacze
angażujący się we wszelkie dziedziny życia społecznego.
Działania Stoczni:
Przez okres trwania projektu gromadziliśmy świadectwa dotyczące dawnych organizacji wywodzących się
z tradycji warszawskiej (towarzystw, fundacji, spółdzielni itp.). Zarówno świadectwa materialne: fotografie,
dokumenty, archiwalia, jak i mówione: nagrywane rozmowy, wywiady i wspomnienia zostały digitalizowane
i umieszczane na stronie internetowej www.miastospoleczne.pl – w wirtualnym Archiwum Działalności
Społecznej. Przy okazji tworzenia archiwum chcieliśmy pobudzić debatę na temat zapomnianej dziś tradycji
warszawskich społeczników. Na przełomie listopada i grudnia w siedzibie Stoczni odbyły sie trzy spotkania
dyskusyjne z osobami które w swojej pracy naukowej i publicystycznej zajmują się badaniem polskich oraz
warszawskich tradycji inteligenckich i społecznikowskich.
Planujemy kontynuację projektu w 2010 roku.
Budżet projektu: 69 164 PLN

PROJEKT: Organizacja sesji w czasie Civil Society Forum w Bratysławie
Okres realizacji projektu: kwiecień – wrzesień 2009 (przygotowania) 16-18 września 2009 (Forum)
Koordynator: Zofia Komorowska
Opis: Trust for Civil Society in Center and Eastern Europe był organizatorem Civil Society Forum, które odbyło
się 16-18 września 2009 r. w Bratysławie.
Było to spotkanie służące refleksji nad minionymi 20 latami budowania społeczeństwa obywatelskiego w
naszym regionie, ale także próba wybiegnięcia do przodu i zastanowienia się nad perspektywą kolejnego
dwudziestolecia. W spotkaniu wzięły udział zarówno osoby zaangażowane w działalność organizacji
pozarządowych, jak i ci, którzy reprezentują inne formy aktywności obywatelskiej (m.in. bloggerzy, artyści,
dziennikarze).
Stocznia została poproszona o organizację niektórych elementów programu (wykład wprowadzający, sesja
„Who speaks for citizens”, ale ponadto wspierała CEE Trust w opracowywaniu ostatecznej koncepcji całego
przedsięwzięcia.
Budżet projektu: 37 900 PLN
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PROJEKT: Wstępna ewaluacja programu „Przedsiębiorczość” (w ramach projektu
Monitoring, Ewaluacje, Analizy)
Okres realizacji projektu: maj-lipiec 2009
Koordynatorzy: Tomasz Zając, Agata Komendant-Brodowska
Projekt realizowany dla: Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Współpraca przy projekcie: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Polsko-Amerykańska Fundacja
Wolności
Cel projektu: dostarczenie wskazówek do rozwoju programu „Przedsiębiorczość”
Działania Stoczni w projekcie:
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości realizuje program Przedsiębiorczość, który służy promowaniu wśród
młodzieży gimnazjalnej przedsiębiorczych postaw. Nauczyciele biorący udział w programie raczej towarzyszą
młodzieży w realizacji programu niż prowadzą zajęcia. Rolą Stoczni była pomoc realizatorowi i fundatorowi
programu w ustaleniu mocnych stron programu Przedsiębiorczość oraz wyzwań w jego ulepszaniu, a także
zaproponowanie nowych kierunków jego rozwoju.
Budżet projektu: 3000 PLN

PROJEKT: „Wędrujące pytanie o wolność – przystanek Woodstock”
Okres realizacji projektu: lipiec 2009
Prowadzący: Mateusz Halawa (SMG/KRC), Paulina Jędrzejewska (SMG/KRC), Julia Katarzyna Olesińska
(Stocznia), Marta Olejnik (Stocznia), Aleksandra Serafińska (SMG/KRC), Bartosz Stodulski (Stocznia), Maria
Wocial (SMG/KRC)
Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego
Współpraca: Inicjatywa Razem’89, Millward Brown SMG/KRC oraz prof. Barbara Fatyga wraz z zespołem
studentów z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Cel przedsięwzięcia:
Spotkanie na Woodstocku stwarzało okazją do symbolicznego zakończenie pytań o to, jak minęło ostatnie 20
lat i zajęcia się kwestią następnego dwudziestolecia. A to, jakie one będą w dużej mierze dotyczy i w jakimś
stopniu zależy od pokolenia osób, które były uczestnikami Woodstocku.
Całe przedsięwzięcie poza swoim badawczym elementem (zgromadzeniem materiału wskazującego, w jaki
sposób uczestnicy Woodstocku postrzegają wolność, jakie skojarzenia w nich wywołuje i w jaki sposób myślą
o przyszłości swojej własnej i szerzej – Polski) miało także swój „interwencyjny” charakter – miało stworzyć
okazję dla młodych ludzi do zastanowienia się co chcieliby zrobić z wolnością, którą „dostali” i którą
„dziedziczą”. Chodziło więc o to, by zbudować przestrzeń dla postawienia tego rodzaju pytań, na które sami
uczestnicy Woodstocku będą sobie udzielać odpowiedzi.
Pytanie o sens wolności jest zawsze bardzo trudne, bo dotyka kwestii najbardziej fundamentalnych
i ponadczasowych. Każdy odpowiada na nie przede wszystkim indywidualnie, ale istnieją też wątki wspólne
w pewnym sensie pokoleniowe. I te wspólne wątki staraliśmy się wychwycić w czasie obecności na
Woodstocku.
Działania Stoczni:
Osoby związane ze Stocznią oraz Millward Brown SMG/KRC przeprowadziły siedem warsztatów grupowych
prowadzonych techniką meta-planu. W każdym z nich wzięło udział ok. 6-7 uczestników Woodstocku, którzy
wspólnie rozmawiali szukając odpowiedzi na pytania o siebie i Polskę za kolejne 20 lat.
Projekt jest kontynuowany w 2010 roku w porozumieniu z Ambasadą Królestwa Niderlandów.

PROJEKT: Badanie w projekcie Niewidzialne Dzieci (projekt właściwy Fundacji Rozwoju
Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego – FRD).
Okres realizacji projektu: listopad-grudzień 2011
Koordynatorka projektu: Agnieszka Strzemińska
Projekt realizowany dla Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego
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Cele projektu:
Program „Niewidzialne Dzieci”, realizowany przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego
i Fundację Dzieci Niczyje ma na celu przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu dzieci w wieku 0-6 lat
na terenach wiejskich. Celem projektu jest wdrożenie i przetestowanie systemu zapewniającego zaspokajanie
najważniejszych potrzeb rozwojowo-edukacyjnych małych dzieci w wiejskich społecznościach lokalnych.
Działania Stoczni w projekcie:
W ramach tego projektu Stocznia podjęła się uczestniczeniu w pracach zespołu ekspertów projektu; wsparciu
FRD w wyborze gmin do projektu; przygotowania materiałów i przeprowadzenia szkolenia z zakresu diagnozy
partycypacyjnej gmin; opracowania dokumentu, którego celem jest zdiagnozowanie sytuacji małych dzieci na
obszarach wiejsko-miejskich. Ponadto Stocznia zajmujesię bieżącą ewaluacją – sprawdzeniem możliwości
transferu modelu wypracowanego w projekcie oraz przeprowadzi badanie świadomości sytuacji wykluczenia
małych dzieci w świadomości społeczeństwa
Budżet projektu: 20 000 PLN

PROJEKT: Foresight Obywatelski
Czas trwania: sierpień 2009 - czerwiec 2010
Koordynator projektu: Paweł Hess
Projekt realizowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Cele projektu:
Celem projektu jest wzmocnienie środowiska pozarządowego w niezwykle istotnej warstwie zbiorowej
tożsamości i samo-refleksji. W odróżnieniu od wielu programów zorientowanych na czysto techniczne
umiejętności typu know how? tym razem chodzi o działania, których celem jest pomoc w formułowaniu
dalekosiężnych celów (know why?) i myślenia strategicznego – zarówno poszczególnych organizacji jak i całego
sektora.
Działania Stoczni:
Projekt „Foresight obywatelski” adresowany jest w szczególności do aktualnych i przyszłych liderów środowiska
pozarządowego, skłonnych i zdolnych do przeprowadzania faktycznych zmian w swoich organizacjach
i otoczeniu.
W 2009 roku przygotowane zostały założenia dla realizacji warsztatów, opracowana została koncepcja strony
internetowej oraz przygotowane zostały artykuły o charakterze foresightowym. W grudniu 2009 roku odbyło
się spotkanie pt: Obywatelska Polska 2030 z udziałem osób z zespołu doradców Premiera RP. Spotkanie to
zapoczątkowało cykl spotkań dotyczących przemian we współczesnym świecie oraz ich konsekwencji dla
sektora pozarządowego i aktywności obywatelskiej.
Budżet projektu: 156 400 PLN (w 2009 roku)

PROJEKT: Pomoc w zakresie dostępu do leków dla instytucji świadczących pomoc samotnych
matkom i ich dzieciom
Partner projektu: Fundacja Dbam o Zdrowie
Koordynator projektu: Zofia Komorowska
Cele projektu: Projekt polegał na dostarczeniu specjalnych kart umożliwiających bezpłatny odbiór leków z
aptek sieci Dbam o Zdrowie. Program przeszedł pomyślny pilotaż w jednym z warszawskich placówek pomocy
dla bezdomnych.
Działania Stoczni: Inwentaryzacja potrzeb instytucji uczestniczących w projekcie, w zakresie leków.
Kwestionariusz wysłany mailowo i tradycyjną pocztą dał podstawę dla obliczenia zakresu wymaganej pomocy.

9

DEBATY I SPOTKANIA – STOCZNIA JAKO MIEJSCE
Debata „Rola Instytucji Obywatelskich w Demokracji”
Debata, która odbyła się 1 czerwca w Warszawie, została zorganizowana wspólnie z Fundacją im. Stefana
Batorego oraz Wydziałem Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.
Spotkanie prowadził prof. Andrzej Rychard, a jej uczestnikami byli prof. Susan Rose-Ackerman (Yale University),
prof. Mirosław Wyrzykowski (sędzia Trybunału Konstytucyjnego) oraz Kuba Wygnański (Stocznia).
Pretekstem do dyskusji było polskie wydanie książki prof. Susan Rose-Ackerman "Od wyborów do demokracji",
w której autorka analizuje ustrojowe mechanizmy konsolidowania się porządku demokratycznego w Polsce i na
Węgrzech po przełomie 1989 roku.

Cykl spotkań o zaangażowaniu społecznym w Warszawie
W 2009 roku w Stoczni miały miejsce trzy spotkania dotyczące dawnych warszawskich społeczników. Podczas
pierwszego ze spotkań varsavianista Jerzy S. Majewski w formie multimedialnej przybliżył dawno zapomniany
świat klubów, towarzystw i związków, które działały przed II wojną światową na Muranowie i Powiślu, na
Pradze i Starówce, w Śródmieściu i na Żoliborzu. Drugie spotkanie, z udziałem Stefana Bratkowskiego, prof.
Bohdana Cywińskiego oraz prof. Andrzeja Mencwela, dotyczyło tradycji zaangażowania społecznego, która
narodziła się w początkach XX wieku w Warszawie. Na trzecie spotkanie zaprosiliśmy współczesnych miejskich
aktywistów – Bognę Świątkowską z Fundacji Bęc Zmiana, Hannę Nowak-Radziejowską, koordynatorkę
warszawskich obchodów 20 rocznicy 4 czerwca 1989, Jacka Kastelańca, organizatora manifestacji i koncertów
na rzecz wolnej Ukrainy i Białorusi, a także Marcina Wojdata, przedstawiciela władz miasta. Dyskusja
poświęcona była temu, jak wygląda dzisiejsza Warszawa – czy jej mieszkańcy chętnie angażują się w rozmaite
akcje społeczne i czy pojęcie wspólnej sprawy i wspólnego dobra jest im bliskie.

Seminaria PKS – Stocznia
Stocznia, wspólnie z Pracownią Kapitału Społecznego przy Instytucie Socjologii w 2009 roku zorganizowała cykl
otwartych seminariów poświęconym przeprowadzonym jak i ciekawym badaniom społecznym. Na spotkania
zapraszani byli socjologowie, praktycy i doktoranci, którzy prezentowali najnowsze trendy, metody i wyniki
przeprowadzonych przez siebie badań. Spotkania te mają charakter formacyjny, zorientowany na podnoszenie
kompetencji pracowników i współpracowników Stoczni oraz studentów Instytutu Socjologii UW.
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
PROJEKT: Zawód nauczyciel
Okres realizacji projektu: kwiecień – wrzesień 2009
Koordynatorki: Łucja Krzyżanowska, Maria Wiśnicka
Projekt realizowany dla: Centrum Nauki Kopernik
Cele projektu: dostarczenie wiedzy na temat warunków pracy, percepcji roli zawodowej oraz potrzeb
nauczycieli przedmiotów ścisłych
Działania Stoczni w projekcie:
Badanie posłużyło dostosowaniu oferty Centrum do potrzeb nauczycieli oraz pośrednio – ich uczniów.
Zawierało ono również elementy testu gotowych konceptów. Zespół badawczy Stoczni miał na celu
dostarczenie wiedzy o nauczycielach przedmiotów ścisłych, postrzeganiu przez nich swojej roli zawodowej oraz
ich potrzebach związanych z tą rolą. Szczegółowymi celami projektu były: identyfikacja potrzeb związanych
z doskonaleniem umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów ścisłych, identyfikacja barier
i problemów, które mogą utrudniać realizację celów CNK wobec nauczycieli oraz identyfikacja najlepszych
kanałów komunikacyjnych, które umożliwią efektywne dotarcie z ofertą do nauczycieli.
Budżet projektu: 27 816 PLN

PROJEKT: Analiza potrzeb szkoleniowych podmiotów ekonomii społecznej na Mazowszu
Okres realizacji projektu: maj – październik 2009
Koordynatorka: Maria Wiśnicka
Projekt realizowany dla: Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Cele projektu: dostarczenie wiedzy na temat potrzeb szkoleniowych podmiotów ekonomii społecznej
i przedstawicieli administracji publicznej w zakresie uruchamiania instrumentów ekonomii społecznej.
Działania Stoczni w projekcie:
Stocznia w ramach tego projektu miała za zadanie wybrać na podstawie dogłębnej analizy siedem lokalizacji, do
których oferta szkoleniowa Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) będzie kierowana. Stocznia podjęła
się przeprowadzenia analizy potrzeb podmiotów ekonomii społecznej, działających w wybranych lokalizacjach.
Jednocześnie analizowaliśmy wiedzę i potrzeby szkoleniowe przedstawicieli administracji publicznej (w tym
samorządowców, pracowników publicznych służb zatrudnienia i pomocy społecznej). Na podstawie
przeprowadzonych wywiadów i analizy Stocznia pomogła FISE w wyborze przedsięwzięć z zakresu ekonomii
społecznej, które objęto zindywidualizowanym wsparciem OWES.
Wyniki badania zostały także wykorzystane w czasie III Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej. Na ich
podstawie, ale także w oparciu o zgromadzone przez FISE dane dotyczące projektów i projektodawców
poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wsparcie ekonomii społecznej", zespół Stoczni
przygotował tekst "Struktura infrastruktury ekonomii społecznej. Zaproszenie do dyskusji"
Budżet projektu: 53 999 PLN

Pozostałe projekty:
W ramach działalności gospodarczej Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
przeprowadziła również inne projekty i szkolenia takie jak:
- opracowanie zbioru danych z badania Barometr Współpracy, realizowanego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor
- szkolenie z zakresu marketingu dla firmy Nutricia
- organizacje spotkań i warsztatów dla organizacji pozarządowych
- przygotowanie analizy i prezentacji na Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej
- doradztwo projektowe
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ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY
Stocznia została powołana aktem notarialnym 6 lutego 2009 roku przez Fundację Inicjatyw SpołecznoEkonomicznych, Stowarzyszenie Klon/Jawor i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. 25 lutego 2009 roku
Stocznia została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000324413. W marcu Stocznia
uzyskała numer NIP: 701-01-70-150 i numer REGON: 141754758, wraz z rozszerzeniem -00025.
Stocznia zaczęła zatrudniać pracowników od maja 2009 roku. W okresie maj-lipiec Stocznia zatrudniała 2 osoby
na etat oraz kolejne 3 osoby na umowy zlecenie do projektów badawczych.
W grudniu 2009 roku Stocznia zatrudniała 4 osoby (razem 3 i ¼ etatu) oraz kolejnych 9 osób na umowach
zlecenie do koordynacji projektów badawczych.
Stocznia od momentu powstania rozpoczęła starania o wynajem lokalu niezbędnego do prowadzenia działań
statutowych Fundacji. Pierwsze 4 miesiące Stocznia funkcjonowała w biurze Fundacji Inicjatyw SpołecznoEkonomicznych. Na koniec lipca 2009 Stocznia podpisała z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami
umowę najmu lokalu przy ul. Brackiej 20A.
Lokal wynajęty od miasta posiada ogromny potencjał – mieści się w zabytkowym Pałacu Belina-Brzozowskich
w centrum Warszawy. Stan lokalu wymagał dużego wkładu finansowego w jego odnowienie, dlatego Zarząd
zdecydował się na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 150 tyś PLN na cele odnowienia pomieszczeń
i przygotowania lokalu do pracy. Uzyskiwanie odpowiednich planów odnowienia lokalu i uzyskanie pozwoleń
zajęło dużą część okresu od sierpnia do grudnia 2009 roku. Od połowy grudnia lokal na Brackiej jest w pełni
funkcjonalny i służy jako biuro i miejsce spotkań dla ciekawych inicjatyw pozarządowych.
W 2009 roku Zarząd Fundacji pracował również nad wypracowaniem procedur wewnętrznych instytucji.
Opracowane zostały reguły współpracy i zaangażowania w Stoczni, reguły otwartej i przejrzystej rekrutacji.
Wypracowane zostały reguły finansowe na 2009 i 2010 r (obieg dokumentów, polityka rachunkowości,
procedura zakupów towarów i usług). Opracowane zostały stawki wynagrodzeń przy projektach badawczoewaluacyjnych i siatka płac pracowników etatowych.
Dopracowano elementy współpracy z zewnętrzną księgowością.
Fundacja w 2009 roku znacznie rozwinęła swoją stronę internetową www.stocznia.org.pl, a w ramach innych
projektów utworzyła stronę www.foresightobywatelski.pl i www.miastospoleczne.pl.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2009 ROK
Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia prowadzi działalność gospodarczą.
Przychody uzyskane w 2009 roku: 658 691,38 zł
w tym:
Przychody uzyskane w 2009 roku: 658 691,45 zł
w tym:
- dotacje:
524 478,09 zł
- darowizny:
3 969,94 zł
- działalność gospodarcza:
130 243,35 zł
- odsetki uzyskane:
648,75 zł
- różnice kursowe doradztwo:
0,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne: 1316,32 zł

Koszty poniesione w 2009 roku:
w tym:

789 979,36 zł

- koszty administracyjne:
- koszty działań statutowych:
- koszty działalności gospodarczej:
- pozostałe koszty finansowe
w tym odsetki
- różnice kursowe:
- pozostałe koszty operacyjne:

181 381,01 zł
524 478,09 zł
77 907,50 zł
6 204,18 zł
5 967,14 zł
0,00 zł
8,58 zł

Wynagrodzenia wypłacone przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia w 2009 roku:
313 807,20 zł brutto, w tym:
- umowy o pracę 115 297,70 zł z tego:
- wynagrodzenia: 115 297,70 zł
- w tym wynagrodzenia z działalności gospodarczej : 3 200 zł
- premie 0,00
- umowy zlecenia, o dzieło 198 509,50 zł
- w tym umowy zlecenia, o dzieło gospodarczej 69 718 zł.
Wynagrodzenie (umowy o pracę) wypłacone członkom zarządu: 67 800 zł
Na koniec roku obrotowego Fundacja zatrudniała na umowę o pracę 4 osoby ( 2 na pełny etat, 1 w ¾, 1 w ½),
w tym 1 Członka Zarządu, 2 managerów i specjalistę ds. ewaluacji.
Wartość aktywów i pasywów: 209 312,33 PLN
Zobowiązania: 294 641,75 PLN
Z tego:
- podatek dochodowy od osób fizycznych: 252 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 78.
- zobowiązania ZUS:
- zaciągnięta pożyczka:150 061,65
- zobowiązania wobec dostawców – 1063,75
- pozostałe zobowiązania: 527, 70 PLN
- rozliczenia międzyokresowe 142 658,65
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Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia składa deklaracje podatkowe: PIT-4R i PIT-8AR,
ZUS DRA, VAT-7, CIT - 8
Podatek VAT został naliczony za rok 2009 według okresów miesięcznych. Wskazana należność zgoda jest z
deklaracją oraz została rozliczona. Pozostałe należności rozliczane są na bieżąco.
Na dzień 31 grudnia 2009 r. na rachunkach bankowych Stoczni ulokowane były środki pieniężne o łącznej
wysokości: 119 141,24 PLN
W 2009 roku Stocznia nie posiadała akcji ani udziałów.
W 2009 roku Stocznia wykorzystywała następujące środki trwałe:
- urządzenia techniczne i maszyny – projektor i komputery o wartości w cenie nabycia 39 343,85 PLN
- oprogramowanie OFFICE do komputerów o wartości 1983,72 PLN
Oprogramowanie Windows zawiera się w cenie nabycia komputerów.

14

