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WSTĘP
W tym sprawozdaniu podsumowujemy, co nie powinno być zaskakujące, kolejny rok działań
Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.
Dzięki wspólnemu zaangażowaniu wszystkich członkiń i członków stoczniowego zespołu,
udało nam się w tym czasie zrealizować całkiem sporo działań – zarówno zaplanowanych,
jak i takich, które stanowiły odpowiedź na nagłe potrzeby.
Od kilku lat już wiemy, że nie jest możliwe opisanie stoczniowego roku w postaci zwięzłego
dokumentu, zaspokajającego ciekawość różniących się zainteresowaniami czytelników.
Dlatego ponownie zapraszamy do lektury materiału dość rozbudowanego, ale o przejrzystej
strukturze, która – mamy nadzieję – pozwoli na łatwe odnalezienie tego, co w naszych
działaniach jest dla Państwa ważne.

W imieniu całego zespołu życzymy ciekawej lektury
Jan Herbst, Zofia Komorowska, Łucja Krzyżanowska, Maria Wiśnicka, Kuba Wygnański
Zarząd Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
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1 PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDACJI
Dane Fundacji
Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa
NIP: 701-01-70-150, regon: 141754758
numer KRS: 0000324413, data wpisu: 25 lutego 2009 r.
e-mail: stocznia@stocznia.org.pl

Zarząd Fundacji
Jan Herbst – członek zarządu
Zofia Komorowska – wiceprezeska zarządu
Łucja Krzyżanowska – członkini zarządu
Maria Wiśnicka – członkini zarządu
Jan Jakub Wygnański – prezes zarządu

Cele statutowe
1. wypracowanie i wdrażanie innowacji społecznych,
2. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji obywatelskiej,
3. wykorzystywanie dorobku naukowego i warsztatu nauk społecznych do tworzenia wiedzy
użytecznej do diagnozowania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych oraz
projektowania i realizacji przedsięwzięć prorozwojowych, zwłaszcza na poziomie
lokalnym,
4. tworzenie i szerokie upowszechnianie wiedzy i zasobów informacyjnych, w szczególności
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),
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4. działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
5. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.B),
6. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
7. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
(59.11.Z),
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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2 DZIAŁANIA MERYTORYCZNE ZREALIZOWANE W 2019 ROKU
2.1 OBSZAR: BADANIA I DORADZTWO

Obszar badań i doradztwa obejmuje te działania Stoczni, które wcześniej określaliśmy
mianem Nawigacji. Decyzja o zmianie nazwy obszaru wynikała po pierwsze z prac nad
strukturą Stoczni, w wyniku których zdecydowaliśmy m.in. połączyć w ramach jednego
obszaru nasze działania badawcze podejmowane w ramach działalności statutowej
i gospodarczej, a także z dyskusji dotyczących odbioru pojęcia „Nawigacja” przez zewnętrzne
otoczenie Stoczni.
W obszarze tym mieszczą się działania Stoczni na rzecz wsparcia instytucji – organizacji
pozarządowych, podmiotów publicznych oraz sektora komercyjnego – w świadomym
budowaniu strategii działania oraz monitoringu rezultatów prowadzonych działań. Wsparcie
to obejmuje badania i analizy (w tym badania ewaluacyjne, badania wpływu, badania
diagnostyczne), wsparcie w tworzeniu teorii programów społecznych, planowanie pomiaru
ich rezultatów, komunikowanie wpływu, ale także wsparcie programów grantowych
realizowanych przez prywatne podmioty (obsługa grantów). Celem tych działań jest z jednej
strony tworzenie użytecznej dla odbiorców wiedzy o przebiegu i rezultatach działań
instytucji, z drugiej – pomoc w procesach związanych z planowaniem i realizacją tych
działań. Inaczej mówiąc, obszar obejmuje wszelkie działania związane z wykorzystaniem
warsztatu nauk społecznych lub kompetencji procesowych (warsztaty, moderacja) na rzecz
planowania lub oceny zmiany, a także wsparcie związane z know-how Stoczni dotyczącym
działań na rzecz trzeciego sektora.
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W 2019 roku kontynuowaliśmy rozwój obszaru, uczestnicząc łącznie w ponad 60 projektach
badawczych, konsultacyjnych, doradczych, analitycznych lub grantowych, we współpracy
z organizacjami pozarządowymi, sektorem publicznym, dużymi firmami, na poziomie
lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Zespół Stoczni poświęcił na pracę wokół tych
projektów łącznie prawie 3 tysiące dni (co odpowiada łącznie wymiarowi blisko 12 lat
pełnoetatowej pracy pojedynczego pracownika ). Dalej omawiamy szczegółowo część
z nich, o innych wspominamy w ogólniejszym podsumowaniu na końcu rozdziału.
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BADANIA DLA DZIAŁAJ LOKALNIE
OPIS DZIAŁAŃ W 2019 R.
Działaj Lokalnie to program Polsko-Amerykańskiej
Fundacji
Wolności
realizowany przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce. Misja Programu
streszcza się w motto „wspieramy
i aktywizujemy zwyczajnych ludzi, którzy
chcą razem działać na rzecz swojej
społeczności”.
W 2019 roku wykonaliśmy dla programu dwa badania. W pierwszym półroczu
przygotowaliśmy „Analizę uwarunkowań funkcjonowania Ośrodków Działań Lokalnie (ODL)”
w oparciu o 5 wywiadów grupowych z przedstawicielami ODL oraz opinie 4 ekspertów.
W drugim półroczu przeprowadziliśmy badanie ewaluacyjne „Lokalne Komisje Grantowe
w programie Działaj Lokalnie” oparte na: 5 wywiadach grupowych z przedstawicielami ODL,
12 wywiadach telefonicznych z członkami komisji grantowych, ankiecie internetowej
z członkami komisji (n=156, poziom realizacji 79%), analizie danych z generatora wniosków
i formularzy stosowanych w programie.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Od ukończenia raportu „Analiza uwarunkowań funkcjonowania Ośrodków Działań Lokalnie”
upłynęło jeszcze zbyt mało czasu, by został on wykorzystany. Zawarte w nim wnioski
i rekomendacje posłużą dopiero do konstruowania założeń programu na lata 2021-2022.
Póki co cieszymy się, że pewne zmiany w programie wpisują się w nasze rekomendacje (choć
nie są ich wynikiem), m.in.: ze względu na epidemię zaczęto prowadzić spotkania on-line dla
wnioskodawców z mniejszych miejscowości, konkurs grantowy w większym stopniu
otworzył się na Koła Gospodyń Wiejskich.
Materiał pozostaje dla nas źródłem inspiracji na kolejne lata realizacji Programu
koordynator Działaj Lokalnie
Wprowadzanie w programie rekomendacji z raportu „Lokalne Komisje Grantowe
w programie Działaj Lokalnie” w dużej mierze pokrzyżowała epidemia koronawirusa.
W pierwszym półroczu 2020 roku Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zmuszona była
wprowadzić w programie wiele zmian wynikających z nowej sytuacji. Praca nad
wykorzystaniem naszych rekomendacji została tymczasowo odłożona w czasie.
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CZAS REALIZACJI
marzec–listopad 2019

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa

FINANSOWANIE
Źródło: Program Monitorowanie, Ewaluacja, Analizy PAFW (MEVA)
Budżet Stoczni w 2019 r.: 26 000 zł

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynator: Łukasz Ostrowski
Zespół: Katarzyna Wójcikowska
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BADANIA DLA CENTRUM NAUKI KOPERNIK
OPIS DZIAŁAŃ W 2019 R.

W 2019 roku zrealizowaliśmy trzy niezależne projekty badawcze dla Centrum Nauki
Kopernik (CNK). Ponieważ były one zlecone i realizowane jednocześnie, omawiamy je tu
łącznie. Badania realizowane były przy okazji zbliżającego się dziesięciolecia CNK i miały być
wykorzystywane w działaniach komunikacyjnych związanych z jubileuszem.
Pierwsze z nich dotyczyło wsparcia w interpretacji wyników ogólnopolskiego sondażu na
temat stylu życia, postaw wobec edukacji, technologii i przyszłości Polaków,
przeprowadzonego przez CNK kilka miesięcy przed rozpoczęciem projektu (Jan Herbst
uczestniczył w pracach nad metodologią tego sondażu). Celem badania było wzbogacenie
interpretacji wyników sondażu – opisanie konstrukcji poznawczych/mentalnych stojących za
ujawnionymi w nim postawami różnych grup społecznych. Badanie składało się z dwóch
modułów: analiza danych zastanych, uwzględniająca badania polskie i europejskie
nawiązujące tematem do głównych zagadnień poruszanych w sondażu, oraz sześć
dwugodzinnych wywiadów grupowych.
Badanie drugie dotyczyło edukacyjnego wykorzystania technologii w szkołach
podstawowych. Jego celem była odpowiedź na pytanie o to, jakimi sprzętami i
technologiami dysponują szkoły, w jaki sposób je pozyskują oraz jak wykorzystują. Badanie
składało się z analizy desk research oraz 15 studiów przypadków w szkołach w całym kraju
(w badanej grupie znalazły się zarówno placówki publiczne, jak i prywatne). W każdej szkole
przeprowadzaliśmy wywiady pogłębione z dyrekcją oraz wybranymi nauczycielami,
prowadziliśmy obserwację lekcji oraz inwentaryzację sprzętu w placówce. Towarzyszyły
temu swobodne rozmowy z uczniami.
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Badanie trzecie skupiało się na młodzieżowym ruchu klimatycznym. Jego celem było
uzyskanie wiedzy na temat młodzieży zaangażowanej w strajki klimatyczne i inne działania
związane z jej sprzeciwem wobec bierności polityków w obliczu postępującego kryzysu
klimatycznego. Chodziło o odpowiedź na pytania o to, skąd takie osoby czerpią wiedzę na
temat zmian klimatycznych i jakie są ich motywacje do zaangażowania się w strajki. Zależało
nam również na zrekonstruowaniu tego, jak w praktyce zorganizowane są działania
młodzieży nastawione na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz jaką rolę w
aktywizmie młodzieży odgrywa jej otoczenie, w tym szkoła i środowisko rodzinne.
Podsumowaniem badań były raporty oraz prezentacje przekazane CNK. Wyniki projektu
pierwszego, który towarzyszył silnie nagłaśnianemu sondażowi, spotkały się z dużym
zainteresowaniem – w lutym 2020 roku Jan Herbst (dyrektor ds. badań w Stoczni) wystąpił
wraz z Robertem Firmhoferem (dyrektorem CNK) oraz dr Iloną Iłowiecką-Tańską
(odpowiedzialną w CNK za badania) w Programie III Polskiego Radia, opowiadając
o wynikach badania. Planowane było również przedstawienie wyników na szerszym forum
w CNK, niestety została ono odwołane ze względu na wybuch pandemii koronawirusa.

CZAS REALIZACJI
październik 2019 – styczeń 2020

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
gospodarcza

FINANSOWANIE
Źródło: Centrum Nauki Kopernik
Budżet badania 1 w 2019 r.: 20 800 zł netto
Budżet badania 2 w 2019 r.: 33 200 zł netto
Budżet badania 3 w 2019 r.: 31 500 zł netto

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorka badania 1: Aleksandra Pierścińska
Koordynatorka badania 2: Katarzyna Wójcikowska-Baniak
Koordynator badania 3: Damian Jaworek
Zespół: Aleksandra Pierścińska, Maria Adamowicz, Rafał Rudnicki, Katarzyna Wójcikowska-Baniak, Anna Bartol, Agata Gołasa, Natalia Klamann, Jan Wiśniewski, Piotr Żulikowski,
Damian Jaworek, Maciej Onyszkiewicz
Wsparcie merytoryczne: Jan Herbst
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BADANIA I ANALIZY DLA PROGRAMÓW POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ
FUNDACJI WOLNOŚCI
OPIS DZIAŁAŃ W 2019 R.

W ramach programu „Monitoring, ewaluacje i analizy (MEVA)” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności prowadziliśmy następujące działania:
 badanie oddziaływania na kapitał społeczny (BOX) – projekt, który realizujemy dla
PAFW od 2012 roku. W 2019 roku wykonaliśmy analizę danych zebranych za pomocą
sondażu BOX w latach 2015-2018 (1359 rekordów) i przygotowaliśmy raport
„Co wynika z sondażu BOX. Podsumowanie wyników”. Przeprowadziliśmy też małe
badanie zapotrzebowania na BOX w samorządach (7 wywiadów, przegląd
dokumentów strategicznych w 36 gminach) i przygotowaliśmy raport „Wnioski
z rozpoznania popytu na BOX wśród samorządów”;
 ewaluacja programu Szkoła z Klasą 2.0 (opisana na stronie 22);
 ewaluacja dla programu Działaj Lokalnie (opisana na stronie 9);
 przygotowaliśmy aktualizację rekomendacji do raportu „Nierówna droga”;
 przygotowaliśmy analizę danych diagnostycznych dla programu „PROJEKTOR –
wolontariat studencki”.
Ponadto, współpracując bezpośrednio z organizacjami prowadzącymi programy PAFW,
prowadziliśmy następujące działania:
 dla Fundacji Szkoła Liderów wykonaliśmy badanie dotyczące programu „Liderzy
PAFW”. Jego celem było przyjrzenie się temu, jak działają wybrani „liderzy PAFW”
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i próba opisu ich metod pracy w poszukiwaniu nowych trendów społecznych.
Przeprowadziliśmy wywiady z biograficzne z 5 liderami oraz wywiad grupowy
z częścią uczestników XIV edycji programu. Nasze wnioski zebraliśmy w raporcie
„Liderzy przełomu, liderzy kontynuacji”.
 przeprowadziliśmy trzy szkolenia z ewaluacji dla uczestników programu „Lokalne
Partnerstwa PAFW” (w Chrzanowie, Lubiewie i Krotoszynie) uzupełnione o
możliwość indywidualnych konsultacji dla każdego „lokalnego partnerstwa”;
 dla „Programu Stypendiów Pomostowych” Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
wykonaliśmy analizę ankiet ze stypendystami (n=647). Przygotowaliśmy 3 raporty:
o wszystkich uczestnikach z rocznika 2017/2018, o uczestnikach programu PRYMUS
oraz o uczestnikach programu EKONOMIA+.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
W wyniku badania popytu na BOX wśród samorządów w 2020 roku rozpoczniemy pracę nad
dostosowaniem narzędzi BOX do potrzeb samorządów.
Dane diagnostyczne dla programu PROJEKTOR zostały wykorzystane przez PAFW
w planowaniu środków finansowych na kontynuację programu.
Po szkoleniu dla „Lokalnych Partnerstw PAFW” otrzymaliśmy informację od czterech
organizacji, że planują zrobić ewaluację. Dwóm z nich pomagaliśmy w przygotowaniu
narzędzi badawczych do wykorzystania w ewaluacji.

CZAS REALIZACJI
marzec 2018 – listopad 2019

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa / gospodarcza

FINANSOWANIE
W ramach programu Monitoring, Ewaluacje, Analizy (MEVA):
 Źródło: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 Budżet Stoczni w 2019 r.: około 335 700 zł
We współpracy z organizacjami prowadzącymi programy PAFW:
 Badanie dla „Liderów PAFW”: 26 600 zł netto
 Szkolenia dla „Lokalnych Partnerstw PAFW”: 6400 zł netto
 Analizy dla „Programu Stypendia Pomostowe”: 8000 zł netto

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynator: Łukasz Ostrowski
Zespół: BOX – Rafał Rudnicki; Szkoła z Klasą – Rafał Rudnicki, Aleksandra Pierścińska, Monika
Stec, Damian Jaworek, Maria Wiśnicka; Działaj Lokalnie – Łukasz Ostrowski, Katarzyna
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Wójcikowska; Nierówna droga – Kuba Wygnański, Jan Herbst; PROJEKTOR – Maciej
Onyszkiewicz; Szkolenia dla LPPAFW – Damian Jaworek, Maciej Onyszkiewicz; Liderzy PAFW
– Magdalena Biejat, Maciej Onyszkiewicz, Jan Wiśniewski; Analizy dla Programu Stypendiów
Pomostowych – Rafał Rudnicki

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU
Współpracę z PAFW kontynuujemy w 2020 roku.
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BADANIE WPŁYWU BANKU CITI HANDLOWY
OPIS DZIAŁAŃ W 2019 R.
Bank Citi Handlowy, najstarszy polski bank
komercyjny, w 2020 roku obchodzi 150-lecie
swojej działalności. Na kanwie tego jubileuszu,
za pośrednictwem Fundacji Citi Handlowy
im. Leopolda Kronenberga, poprosił nas o
opracowanie raportu opisującego jego wpływ
na rozwój społeczno-gospodarczy kraju.
To
ambitne
zadanie
zrealizowaliśmy,
korzystając z doświadczeń i warsztatu
wypracowanego przez lata naszej współpracy
z innymi dużymi firmami – przede wszystkim
z Orange Polska. Przeprowadziliśmy analizę
literatury historycznej i archiwów banku,
a także wywiady oraz warsztaty z jego całym
zarządem i dyrekcją. Ich celem było określenie
najważniejszych wątków, na których należy
skoncentrować opowieść o losach banku i jego wpływie na polską rzeczywistość
w perspektywie całej jego historii. Zebraliśmy wewnętrzne i zewnętrzne dane ukazujące
działalność i efekty działań banku w tych wątkach. Poddaliśmy je analizom, wykorzystując
kompetencje własne oraz zaproszonych ekspertów (w zakresie analiz ekonometrycznych
i makroekonomicznych). Stworzyliśmy z nich raport (obecnie w opracowaniu), który dzieli
się na część historyczną, opisującą kluczowe momenty w historii banku, i część współczesną,
obejmującą okres od momentu przejęcia Handlowego przez grupę Citi. Raport uzupełniają
infografiki pokazujące wybrane aspekty oddziaływania Handlowego na rozwój Polski.
Citi Handlowy postawił przed nami ambitne wyzwanie. Zadanie, by opisać 150 lat historii
banku w jednym raporcie zmusiło nas do wspięcia się na wyżyny naszych kompetencji,
a niejednokrotnie także do szybkiego ich uzupełniania. Pierwotnie planowany format
raportu (ok. 40–50 stron) okazał się nierealistyczny, biorąc pod uwagę oczekiwania banku
oraz bogactwo zgromadzonego materiału (ostatecznie liczy on więc ponad 130 stron).

CZAS REALIZACJI
sierpień 2019 – czerwiec 2020

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
gospodarcza

FINANSOWANIE
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Źródło: Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynator: Jan Herbst
Zespół: Jan Herbst, Katarzyna Wójcikowska-Baniak, Maria Adamowicz, Jan Wiśniewski,
Anna Bartol
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EWALUACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO SZCZECINA 2020
OPIS DZIAŁAŃ W 2019 R.

Ewaluację Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 (SBO) wykonaliśmy dla Urzędu
Miasta Szczecin. Celem była ocena procesu tworzenia SBO na 2020 rok, identyfikacja
mocnych i słabych stron oraz wypracowanie rekomendacji działań, które miałyby na celu
poprawę jakości kolejnych edycji.
Przeprowadziliśmy sondaż internetowy z głosującymi (wzięło w nim udział 474 osób, poziom
realizacji 2%), 2 wywiady grupowe z autorami projektów, sondaż internetowy z autorami
projektów (wzięły w nim udział 22 osoby, poziom realizacji 42%), a także analizę danych
z systemu obsługującego SBO, ze strony www.sbo.szczecin.eu, www.bip.um.szczecin.pl/
konsultacje oraz GUS.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
W kolejnej edycji SBO wprowadzono wiele zmian i choć nie można stwierdzić, że jest to po
prostu wynik wdrożenia naszych rekomendacji, to jednak nasz raport przyczynił się do ich
wprowadzenia. Wśród nich można wymienić:
 nową stronę www.sbo.szczecin.eu uwzględniającą nasze sugestie – autorom
projektów łatwiej jest znaleźć potrzebne informacje (np. cennik miejski, miejskie
plany i strategie oraz dane o działkach, na których można realizować projekty);
 umieszczenie na nowej stronie czytelnej infografiki wyjaśniającej, jak zgłosić projekt;
 powstanie newslettera SBO, który ma służyć dbaniu o relacje z osobami
angażującymi się w SBO (w planach);
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 fakt, że autorzy projektów i urzędnicy w jednostkach merytorycznych są zachęcani do
konsultacji na etapie pisania i weryfikacji wniosków (np. na nowej stronie jest
zakładka „pomoc” z listą kontaktową do jednostek urzędu);
 trwające prace nad wyszukiwarką projektów zrealizowanych w poprzednich edycjach
SBO;
 kontynuację działań tzw. Akademii SBO.
Raport ewaluacyjny przydaje nam się w wielu działaniach
Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego

CZAS REALIZACJI
listopad 2019 – luty 2020

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
gospodarcza

FINANSOWANIE
Źródło: Gmina Miasto Szczecin
Budżet Stoczni w 2019 r.: 21 000 netto zł

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynator: Łukasz Ostrowski
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EWALUACJA INNOWACJI SPOŁECZNYCH WSPARTYCH W RAMACH
PROJEKTU MIKROINNOWACJE – MAKROKORZYŚCI
OPIS DZIAŁAŃ W 2019 R.
Celem inkubatora działającego w ramach projektu
„Mikroinnowacje-Makrokorzyści” było wzmocnienie
regionalnego
ekosystemu
rozwoju
innowacji
społecznych nakierowanego na inkubację nowych
pomysłów redukujących problemy ludzi młodych
związanych ze znalezieniem zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji.
Realizatorem projektu była Lubelska Fundacja Rozwoju.
Naszą rolą w 2019 roku było przeprowadzenie głównych działań ewaluacyjnych – ocena, jak
testowane innowacje sprawdzają się w praktyce, na ile skutecznie realizują zakładane cele
oraz jakie są wstępne pomysły na wdrożenie tych rozwiązań na szerszą skalę. W wyniku
naszej pracy powstały aż 24 raporty z ewaluowanych mikroinnowacji.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Wnioski płynące z ewaluacji miały istotny wpływ na podejmowane przez inkubator decyzje
co do skalowania i upowszechniania wybranych innowacji. Kolejnym istotnym rezultatem
naszego udziału w projekcie było dalsze doskonalenie się zespołu Stoczni w realizacji
badania ewaluacyjnego innowacji (to już kolejny tego typu projekt, w którym zaangażowani
byli nasi badacze).

CZAS REALIZACJI
wrzesień 2018 – kwiecień 2019

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
gospodarcza

FINANSOWANIE
Źródło: Lubelska Fundacja Rozwoju
Budżet Stoczni w 2019 r.: 173 251 zł netto

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorka: Maria Adamowicz
Zespół: Maria Wiśnicka, Agata Gołasa, Maciej Onyszkiewicz
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EWALUACJA PROGRAMU MŁODA WARSZAWA. MIASTO Z KLIMATEM
DLA MŁODYCH 2016–2020
OPIS DZIAŁAŃ W 2019 R.
Warszawski program Młoda Warszawa na lata 2016–2020
wyznacza kierunki polityki młodzieżowej stolicy. Jej głównymi
celami są poprawa jakości życia młodych ludzi i wzmocnienie
uczestnictwa młodzieży w życiu miasta. Hasło programu –
„Miasto z klimatem dla młodych” – oznacza chęć stworzenia
optymalnych warunków rozwoju dla wszystkich młodych ludzi
mieszkających, uczących się i pracujących w stolicy. Program
określa młodzież jako osoby w wieku od 13 do 26 roku życia.
Jest realizowany przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.
W 2019 roku Stocznia odpowiedzialna była za kompleksową ewaluację programu pod kątem
jego zarządzania, sposobu realizacji, a także odbioru programu przez młodych ludzi.
W wyniku naszej pracy powstał raport podsumowujący wraz z rekomendacjami odnośnie do
przyszłości i kierunków rozwoju Młodej Warszawy.

CZAS REALIZACJI
grudzień 2018 – czerwiec 2019

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
gospodarcza

FINANSOWANIE
Źródło: Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy
Budżet Stoczni w 2019 r.: 109 756,10 zł netto

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorki: Maria Adamowicz, Magdalena Biejat
Zespół: Agata Bluj, Jan Herbst, Damian Jaworek, Rafał Rudnicki, Maria Wiśnicka
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EWALUACJA PROGRAMU SZKOŁA Z KLASĄ 2.0
OPIS DZIAŁAŃ W 2019 R.
Szkoła z Klasą 2.0 to kompleksowy program rozwoju
szkoły, którego głównymi celami są wspieranie
nauczycieli i dyrektorów w profesjonalizacji ich
pracy oraz docenianie i promocja wyjątkowych
działań szkół. Szkoła z Klasą 2.0 to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany
przez Fundację Szkoła z Klasą.
Celem ewaluacji było dostarczenie Fundacji Szkoła z Klasą pogłębionej wiedzy na temat
faktycznego przebiegu i skutków realizacji programu w szkołach oraz wskazanie możliwych
kierunków rozwoju i doskonalenia programu
W ramach ewaluacji przeprowadziliśmy: dwa wywiady grupowe z moderatorami (14 osób),
sondaż internetowy ze szkolnymi koordynatorami, członkami zespołów oraz dyrektorami
szkół (realizacja: 69% dyrektorów, 80% koordynatorów, 69% członków zespołów), cztery
studia przypadku w wybranych szkołach (wywiady z dyrektorem, koordynatorem, zespołem,
przedstawicielami społeczności szkolnej), powtórny sondaż internetowy (realizacja: 53%
dyrektorów, 92% koordynatorów, 56% członków zespołów) i powtórne studia przypadków
w 4 szkołach.

CZAS REALIZACJI
październik 2018 – czerwiec 2019

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa

FINANSOWANIE
Źródło: Program Monitorowanie, Ewaluacja, Analizy PAFW (MEVA)
Budżet Stoczni w 2019 r.: 32 550 zł

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynator: Rafał Rudnicki
Zespół: Aleksandra Pierścińska, Monika Stec, Damian Jaworek
Wsparcie: Maria Wiśnicka
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MAPOWANIE SEKTORA POLSKICH NGO DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE
WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

OPIS DZIAŁAŃ W 2019 R.
Badanie przeprowadziliśmy na zlecenie Grupy Zagranica we współpracy ze Stowarzyszeniem
Klon/Jawor. Celem badania był opis obrazu sektora polskich organizacji pozarządowych
działających w obszarze pomocy rozwojowej i edukacji globalnej. Istotnym kontekstem tego
przedsięwzięcia były strategiczne decyzje stojące przed Grupą Zagranica dotyczące
ewentualnego rozszerzania obszarów tematycznych działań statutowych Federacji
i poszerzenia jej bazy członkowskiej.
W ramach badania przeprowadziliśmy analizę danych zastanych i pogłębione wywiady
z przedstawicielami organizacji zajmujących się współpracą międzynarodową. Rolą
Stowarzyszenia Klon/Jawor było przeprowadzenie badania sondażowego z udziałem
organizacji działających w tym obszarze. Wyniki badania przedstawiliśmy w raporcie
przekazanym Grupie Zagranica. Prezentowaliśmy je także podczas Walnego Zebrania
Członków Grupy – był to wstęp do dyskusji o dalszych kierunkach rozwoju Federacji.

CZAS REALIZACJI
grudzień 2018 – maj 2019

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
gospodarcza

FINANSOWANIE
Źródło: Grupa Zagranica

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynator: Damian Jaworek
Zespół: Agata Bluj, Jan Herbst
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TYSKIE BROWARY KSIĄŻĘCE W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

OPIS DZIAŁAŃ W 2019 R.
Kampania Piwowarska zgłosiła się do nas z prośbą o pomoc w wypracowaniu koncepcji
przestrzeni Tyskich Browarów Książęcych tak, aby służyły one lokalnej społeczności.
Przeprowadziliśmy szereg działań o charakterze diagnostycznym i konsultacyjnym, żeby
określić znaczenie i potencjał browaru dla mieszkańców Tychów oraz jego miejsce na mapie
turystycznej Polski. Na nasze działania składały się wywiady z mieszkańcami, pracownikami
browaru, warsztaty z lokalnymi aktywistami, punkty konsultacyjne, spacery badawcze oraz
ankieta. Zrobiliśmy również dwie analizy typu desk research.
Wyniki badania wraz z wnioskami i rekomendacji zostały opisane w raporcie
i zaprezentowane zespołowi Kampanii Piwowarskiej. Posłużą do opracowania strategii
otwierania Tyskich Browarów Książęcych dla lokalnej społeczności.

CZAS REALIZACJI
sierpień 2019 – luty 2020

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
gospodarcza

FINANSOWANIE
Źródło: Kampania Piwowarska

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorzy: Agata Gołasa i Damian Jaworek
Zespół: Jan Herbst, Maciej Onyszkiewicz, Aleksandra Pierścińska, Rafał Rudnicki,
Jan Wiśniewski
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WSPARCIE W BUDOWIE TEORII ZMIANY I STRATEGII WWF
OPIS DZIAŁAŃ W 2019 R.
W 2019 roku rozpoczęła się nasza współpraca z Fundacją WWF
Polska zajmującą się ochroną przyrody. Powierzono nam rolę
moderatorów partycypacyjnego procesu, w ramach którego cały
zespół WWF współtworzy strategię Fundacji na lata 2021–2025.
Praca nad strategią wystartowała w listopadzie. Do końca roku
przeszliśmy przez pierwszy etap procesu – podczas warsztatów
z zespołem Fundacji stworzyliśmy listę 10 najpoważniejszych
(najbardziej pilnych i mających największy wpływ na stan
środowiska naturalnego) problemów środowiskowych, na które
mamy wpływ z polskiej perspektywy. Większa część pracy nad
strategią WWF została zaplanowana na kolejny rok.
Wstępem do naszej pracy nad strategią WWF były przeprowadzone przez nas szkolenia na
temat teorii zmiany dla całego zespołu Fundacji. Podczas całodziennych spotkań
opowiadaliśmy uczestnikom o tym, czym jest teoria zmiany oraz dlaczego warto z niej
korzystać, planując i realizując projekty społeczne, a w części praktycznej przećwiczyliśmy jej
tworzenie.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Najważniejszym celem całego projektu jest stworzenie strategii Fundacji WWF Polska, która
pozwoli na ograniczenia negatywnego wpływu Polski na stan środowiska naturalnego,
a w dłuższej perspektywie również na jego poprawę.

CZAS REALIZACJI
sierpień 2019 – maj 2020

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
gospodarcza

FINANSOWANIE
Źródło: WWF Polska

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynator: Maciek Onyszkiewicz
Zespół: Agata Bluj, Agata Gołasa, Łukasz Ostrowski, Maria Adamowicz, Maria Wiśnicka
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SZCZEKOCINY – MOJE MIEJSCE
OPIS DZIAŁAŃ W 2019 R.
Na przełomie 2018 i 2019 roku na zlecenie Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego
i we współpracy z Zespołem Szkół w Szczekociach prowadziliśmy cykl działań badawczych
i animacyjnych ze szczekocińską młodzieżą. Jednym z wniosków naszej diagnozy było
wskazanie dużej potrzeby stworzenia w Szczekocinach miejsca spotkań i działań, otwartego
na potrzeby młodzieży i innych mieszkańców.
Dlatego też jesienią 2019 roku podjęliśmy na nowo nasze działania, przygotowując grunt
pod otwarcie takiego miejsca w niedalekiej przyszłości.
Wstępnym założeniem było położenie dużego nacisku na działania warsztatowe i edukację
związaną z nowymi technologiami oraz aktywnościami manualnymi. Oprócz tego,
potencjalnie miejsce mogłyby łączyć cechy świetlicy, domu kultury, kluby, lokalu
gastronomicznego – w proporcjach zależnych od potrzeb i marzeń mieszkańców.

W ramach projektu:
 przeprowadziliśmy szereg rozmów oraz wywiadów pogłębionych z osobami i
przedstawicielami instytucji mogącymi włączyć się w proces lub wesprzeć powstanie
takiego miejsca;
 przygotowaliśmy desk research opisujący podobne inicjatywy w Polsce oraz
zagranicą;
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 z grupą inicjatywną zaangażowaną w wymyślenie i zaprojektowanie miejsca
przeprowadziliśmy warsztaty wydobywcze wykorzystujące technikę design thinking
do zaprojektowania oferty miejsca;
 przeprowadziliśmy wśród mieszkańców Szczekocin ankietę on-line zbierającą opinie
dotyczące powstania miejsca dla młodzieży w Szczekocinach;
 zorganizowaliśmy wizytę studyjną w Krakowie, w której wzięła udział młodzież ze
Szczekocin wraz z opiekunami oraz lokalny lider. Odwiedziliśmy miejsca pracy
warsztatowej – Fablab Małopolska, Świetlicę SIEMACHA Spot oraz urząd miasta.

CZAS REALIZACJI
październik 2019 – czerwiec 2020

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
gospodarcza

FINANSOWANIE
Źródło: Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynator: Paweł Sielczak
Zespół: Paweł Sielczak, Jan Wiśniewski, Maria Adamowicz, Jan Jakub Wygnański,
Anna Bartol, Marek Cywiński
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POZOSTAŁE PROJEKTY
Wśród pozostałych projektów realizowanych przez Zespół Badań i Doradztwa w 2019 roku,
warto wspomnieć m.in. o:
 badaniu wpływu Orange Polska – już 6 rok z rzędu kontynuowaliśmy współpracę
z Orange wokół badań wpływu tej firmy na polską gospodarkę i społeczeństwo. Tak
jak w poprzednich latach, w roku 2019 aktualizowaliśmy wybrane wskaźniki
opisujące ten wpływ i przygotowywaliśmy materiały na ten temat do użytku
w działaniach komunikacyjnych firmy. Zaspokajaliśmy też bieżące potrzeby
analityczne naszych partnerów z Orange w ramach tzw. badawczego stand-by
i przygotowywaliśmy opracowania dotyczące aktualnych wydarzeń oraz zjawisk
istotnych z punktu widzenia działalności tej firmy;
 projekcie InCare – projekcie, który ze względu na tematykę i skład konsorcjum można
traktować jako kontynuację prowadzonego przez nas wcześniej projektu CAMI.
InCare to międzynarodowe przedsięwzięcie 8 ośrodków badawczych i akademickich,
zmierzające do stworzenia i komercjalizacji zintegrowanego, innowacyjnego systemu
urządzeń i usług cyfrowych pomocnych w opiece nad osobami starszymi. Stocznia
odpowiada w projekcie za działania związane z zbadaniami pilotażowymi produktu i
współpracuje z innymi partnerami przy tworzeniu modelu biznesowego projektu.
Niestety, ze względu na rozwój pandemii i zagrożenia związane z jej
rozprzestrzenianiem się w ośrodkach opieki nad osobami starszymi (gdzie m.in. miał
być testowany) projekt jest tymczasowo wstrzymany;
 badaniu dla Fundacji Panoptykon – badanie to stanowiło uzupełnienie projektu
badawczego zrealizowanego w 2018 roku i polegało na opisie oczekiwań związanych
z działalnością fundacji oraz praktyk korzystania z mediów w wyodrębnionych
grupach odbiorców (np. rodziców, studentów, odbiorców newslettera itd.). Analizy
przeprowadzone były na zbiorze z badania ankietowego przeprowadzonego wśród
sympatyków Panoptykonu w 2018 roku. Posłużyły fundacji do zaplanowania
komunikacji z sympatykami sprofilowanej pod konkretne grupy.
W ramach podobszaru obejmującego programy grantowe prowadziliśmy wspólnie z Tesco
Polska i Fundacją Tesco konkurs „Decydujesz. Pomagamy”, w którym klienci sklepów głosują
na lokalne projekty zmieniające najbliższą okolicę. Zrealizowaliśmy V i VI edycję.
Poprowadziliśmy także dla firmy Eurocash konkurs grantowy „Lokalni herosi – 100 inicjatyw
przedsiębiorców na 100-lecie niepodległości”. Konkurs skierowany był do właścicieli
sklepów spożywczych, którzy wspólnie z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i
instytucjami zrealizowały projekty dla społeczności lokalnych. Podobnie jak w przypadku
współpracy z Tesco byliśmy partnerem merytorycznym, odpowiadaliśmy za kontakty
z grantobiorcami, przygotowywanie umów i rozliczenie realizacji projektów.
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Rozpoczęliśmy także współpracę z Fundacją EVZ, która polegała na stworzeniu
dwuczęściowego projektu o nazwie „PoMoc. Działając razem, możemy więcej” mającego na
celu pośrednie i bezpośrednie wspieranie osób poszkodowanych przez nazizm w Polsce.
Jedna z części projektu polegała na stworzeniu programu grantowego wspierającego
partnerów Fundacji EVZ w Polsce, a druga – na organizacji konkursu na nowatorskie
działania w tym obszarze (projekt mieści się więc pomiędzy dwoma stoczniowymi
obszarami).
Cały program, jego regulamin oraz dokumentacja (wzory wniosków, regulamin, umowy) były
konsultowane nie tylko z fundatorem, ale też z wszystkimi potencjalnymi wnioskodawcami.
Jesteśmy w tym programie partnerem merytorycznym, odpowiadamy za kontakty z
grantobiorcami, sieciowanie ich ze sobą, wsparcie ich działań w trakcie realizacji oraz przy
ich kończeniu. Program będzie trwał do marca 2021 roku.
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2.2 OBSZAR: INNOWACJE SPOŁECZNE

Fot. Wojtek Radwański

W Stoczni wierzymy, że wiele ważnych społecznie potrzeb wymaga nowego podejścia.
Dlatego samodzielnie, lub pomagając innym, szukamy, dopracowujemy i sprawdzamy
w praktyce nowatorskie rozwiązania, czyli innowacje społeczne. Ich nowatorstwo wynika
z wprowadzania unikalnych rozwiązań lub stosowania znanego już rozwiązania w zupełnie
nowym kontekście społecznym.
Część z innowacji tworzymy i rozwijamy w stoczniowym zespole (np. NaprawmyTo.pl
i Siłownię Pamięci), ale prowadzimy także różne działania wspierające innych w tym, by
w bardziej dogodnych warunkach mogli pracować nad swoimi nowatorskimi rozwiązaniami
(temu m.in. służą Marzyciele i Rzemieślnicy oraz Inkubator pomysłów).
Wszystkie te działania prowadzimy w ramach stoczniowego obszaru Innowacje społeczne.
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INNOWACJE NA LUDZKĄ MIARĘ
OPIS DZIAŁAŃ W 2019 R.
Celem projektu, który realizowaliśmy wspólnie z Miastem Gdynia, m.st. Warszawa oraz
ECORYS Polska, było wsparcie w rozwoju nowatorskich, oddolnie wypracowywanych
rozwiązań (innowacji społecznych) dotyczących usług świadczonych na rzecz osób, którym
ze względu na niepełnosprawność, chorobę lub wiek trudno samodzielnie funkcjonować,
oraz ich opiekunów. W trakcie projektu, w dwóch lokalizacjach – Laboratorium Innowacji
Społecznych w Gdyni oraz Marzycielach i Rzemieślnikach w Warszawie – funkcjonował
Inkubator pomysłów.
W trakcie trzech naborów do inkubatora otrzymaliśmy łącznie ponad 270 pomysłów na
innowacje społeczne. Ponad 70 z nich otrzymało wsparcie w postaci spotkań z ekspertami
oraz licznych szkoleń dotyczących m.in. pracy projektowej, service design, modeli
finasowania i promocji innowacji. Pracowaliśmy z ich autorami, rozwijając pomysły na
innowacje, zastanawiając się wspólnie, czy faktycznie są to najlepsze sposoby odpowiedzi na
dany problem oraz pod jakimi warunkami mają one szansę wzrosnąć i zadziałać.
Po kilkumiesięcznej inkubacji wyłoniliśmy 33 innowacje, których autorom przekazaliśmy
dotacje na przetestowanie swoich rozwiązań. W 2019 roku zakończyły się pilotaże ostatnich
innowacji, a stoczniowi badacze i badaczki prowadzili ich ewaluacje i przygotowywali
raporty podsumowujące swoje badania.

Fot. Wojtek Radwański
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Następnie dokończyliśmy wybór 18 innowacji
szczególnie udanych i wartych upowszechniania
(pierwsze 6 wybraliśmy jeszcze w 2018 roku),
a następnie różnymi kanałami i metodami
informowaliśmy o nich potencjalnych odbiorców.
Zorganizowaliśmy
także
kolejne
śniadanie
pitchingowe
oraz
seminarium
wiedzowo-problemowe dotyczące ewaluacji innowacji oraz
dwudniowe wydarzenie pn. „WymIaNNa”, służące
wymianie doświadczeń między innowatorami
i osobami zajmującymi się ich wspieraniem.
Przygotowaliśmy także publikację podsumowującą naszą wiedzę i doświadczenia dotyczące
inkubowania innowacji społecznych.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Każda z 33 innowacji testowanych w ramach Inkubatora pomysłów przyniosła konkretne
rezultaty i przyczyniła do poprawy wycinka rzeczywistości. Dla przykładu: dzięki innowacji
„Mistrzowie są wśród nas” powstał nowy, wzorowany na sprawnościach harcerskich
program pracy bazujący na systemie motywacyjnym, który ma na celu wzmocnienie
poczucia własnej wartości, zachęcanie i motywowanie osób z niepełnosprawnością
intelektualną do większej samodzielności. Autorzy innowacji „Oswajanie dorosłości”
opracowali szkolenie, które pomaga zrozumieć osobom z niepełnosprawnością
intelektualną, czym jest rodzicielstwo, i przygotować je odpowiednio do podjęcia decyzji
o posiadaniu dziecka. W warsztatach wykorzystywane są symulatory niemowlęcia. Inną
innowacją jest kawiarnia integracyjna Caffe Aktywni, prowadzona przez młode osoby
z niepełnosprawnością intelektualną i wspierające ich seniorki-mentorki.
To tylko niektóre z przykładów, więcej szczegółów o poszczególnych innowacjach
dostępnych jest na stronie www.innowacjespoleczne.org.pl. Przedstawiliśmy tam najlepsze
rozwiązania z potencjałem do dalszego wdrażania w innych miejscach. Wybierając je,
zapoznawaliśmy się z raportami samych innowatorów i innowatorek, z produktami
końcowymi przeprowadzonych przez nich pilotaży, a także z raportami z ewaluacji
towarzyszącej, która była prowadzona w trakcie testów. Wysłuchaliśmy także osobistych
prezentacji innowatorów i innowatorek. Dzisiaj bez obaw możemy je polecać innym,
namawiając do korzystania. W ramach projektu powstały także krótkie filmiki.
Ważnym rezultatem projektu jest wiedza i doświadczenie, które jako zespół nabyliśmy.
Wykorzystaliśmy je, szykując kolejny projekt (także wspólnie z Gdynią) na inkubowanie
innowacji społecznych dotyczących włączenia społecznego. Dzięki dofinansowaniu
z Europejskiego Funduszu Społecznego realizujemy go od kwietnia 2020 roku.
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CZAS REALIZACJI
lipiec 2016 – czerwiec 2019

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa

FINANSOWANIE
Źródło: Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 4.1)
oraz dotacja celowa z budżetu państwa i środki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Budżet Stoczni w 2019 r.: 431 019,31 zł

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorka: Maria Lewandowska-Woźniak
Zespół: Agata Bluj, Adam Chabiera, Jacek Przeciszewski, Maciej Onyszkiewicz, Magdalena
Biejat, Katarzyna Wójcikowska-Baniak, Monika Stec, Zofia Komorowska, Kuba Wygnański
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MARZYCIELE I RZEMIEŚLNICY
OPIS DZIAŁAŃ W 2019 R.
Marzyciele i Rzemieślnicy są od dłuższego czasu miejscem dość rozpoznawalnym i coraz
więcej instytucji zabiega o możliwość organizacji tam wydarzeń, nie tylko ze względu na jego
estetyczne walory. W 2019 roku gościliśmy lub współorganizowaliśmy w Marzycielach około
260 wydarzeń (średnio 21 wydarzeń w miesiącu, w których łącznie wzięło udział blisko
13,5 tys. osób).

Fot. Wojtek Radwański

Ważnym elementem funkcjonowania Marzycieli i Rzemieślników są w dalszym ciągu
cotygodniowe Śniadania & Gadania. Wciąż mają one integracyjno-sieciujący charakter,
a jednocześnie coraz częściej poranne opowieści, które są ich stałym elementem, są czymś
więc niż tylko ciekawym początkiem tygodnia. Nasze zaproszenie przyjmują wyjątkowe
osoby, które opowiadają o bardzo ważnych i aktualnych tematach. W 2019 roku odbyło się
28 spotkań.
Średnio z Przestrzeni pracy w Marzycielach i Rzemieślnikach korzystało ok. 35 osób.

CZAS REALIZACJI
działalność stała

34

Fot. Wojtek Radwański

FINANSOWANIE
Źródło: zyski z wynajmu powierzchni
Budżet w 2019 r.: 431 019,31 zł netto

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Zespół: Magdalena Gawin, Jacek Przeciszewski
Wsparcie ze strony zarządu: Zofia Komorowska, Kuba Wygnański
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NAPRAWMYTO.PL
OPIS DZIAŁAŃ W 2019 R.
Na początku 2019 roku współpracowało z nami 20 gmin, a pod koniec roku ta liczba
zwiększyła się do 29 gmin. Cały czas do portalu dołączają kolejne. W ciągu całego roku
w serwisie zostało zgłoszonych 15 000 spraw, z czego 7126 zostało rozwiązanych. Wśród
nowych gmin znalazły się gminy różnego typu i wielkości, m.in. miasta takie jak Chełm,
Chojnice i Łomianki oraz wiejska gmina Kobierzyce. Świadczy to o uniwersalności naszego
narzędzia.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Narzędzie działa od 2012 roku, od tego czasu naprawiono ponad 42 000 problemów
zgłoszonych przez platformę. NaprawmyTo.pl jest szczególnie intensywnie wykorzystywane
w niektórych dużych miastach, takich jak Katowice, w których w 2019 roku zgłoszono
kolejno prawie 7000 spraw. Udostępniając NaprawmyTo.pl, umożliwiamy samorządowcom
łatwiejszy kontakt z mieszkańcami i zachęcamy ich do większej otwartości na głos
mieszkańców.
Możliwość wykorzystania narzędzia przez mieszkańców mobilizuje ich do oddolnych działań
i organizowania się w grupy aktywności lokalnej, co widać na przykładzie inicjatywy
NaprawiaMY Koszutkę rozpoczętej przez jednego z mieszkańców Katowic. Tego typu
inicjatywy są dowodem na społeczny wpływ naszego narzędzia i zmianę nastawienia
obywateli do swojego najbliższego otoczenia.
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CZAS REALIZACJI
działalność stała

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
gospodarcza

FINANSOWANIE
Źródło: wpłaty abonamentowe od gmin korzystających z serwisu
Budżet Stoczni w 2019 r.: 136 434 zł netto

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorka: Natalia Klamann (a w pierwszej części roku Wojciech Surała)
Zespół: Zofia Komorowska, Kuba Wygnański
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SIŁOWNIA PAMIĘCI 2
OPIS DZIAŁAŃ W 2019 R.
Projekt stanowi kontynuację naszych działań podjętych w 2016 roku w ramach projektu
Siłownia Pamięci, w efekcie których powstał zbiór ogólnodostępnych, nieodpłatnych
ćwiczeń, kart pracy i scenariuszy zajęć dla seniorów. Spotkał się on z niezwykle pozytywnym
przyjęciem ze strony praktyków, dlatego w ramach „Siłowni Pamięci 2”:
 wzbogaciliśmy to repozytorium o nowe materiały (ćwiczenia) oraz o kompleksowy,
stworzony przez specjalistki sylabus zajęć na cały rok, który stanowi istotne wsparcie
dla prowadzących zajęcia treningu umysłu dla seniorów. Koncepcja sylabusa
i scenariusze zajęć zostały opracowane przez psycholożki zajmujące się terapią
pamięci, a następnie w praktyce przetestowane przez pracowników różnych
placówek kierujących swą ofertę do seniorów. Po zakończeniu merytorycznej pracy
nad sylabusem i jego graficznym opracowaniu, materiały udostępniliśmy on-line –
nieodpłatnie i na otwartej licencji, a także wydaliśmy drukiem i rozesłaliśmy do
placówek świadczących usługi na rzecz seniorów. Warto zaznaczyć, że sylabus
zakłada wykorzystanie podczas zajęć z seniorami aplikacji MEMO, a także ćwiczeń
opracowanych w ramach pierwszej edycji projektu (i oczywiście proponuje też
zupełnie nowe treści);
 zorganizowaliśmy seminarium dla psychologów, terapeutów i innych osób
pracujących z osobami starszymi (m.in. animatorów zajęć w bibliotece publicznej i na
uniwersytetach trzeciego wieku), podczas którego zdobyli oni wiedzę na temat
treningu pamięci i zapoznali się z materiałami zgromadzonymi w sylabusie.
Dodatkowo mieli możliwość poznać nowe światowe trendy w opiece nad osobami
cierpiącymi na choroby otępienne – tematykę tę przybliżyły Marlena Meyer
z Fundacji Dementia Action Alliance Polska oraz Agnieszka Daldorph z brytyjskiej
organizacji Age Exchange. Po szkoleniu jego uczestnicy przeprowadzili zajęcia oparte
na scenariuszach z sylabusa w grupach seniorów, z którymi na co dzień pracują.
Do końca trwania projektu mieli możliwość konsultowania się z autorkami sylabusa,
a zarazem doświadczonymi praktyczkami zajęć terapii pamięci;
 przebudowaliśmy
i
graficznie
odświeżyliśmy
stronę
internetową
www.silowniapamieci.pl, dzięki czemu jest nie tylko bardziej funkcjonalna, lecz także
atrakcyjna wizualnie, co ma niebagatelne znaczenie przy promocji i upowszechnianiu
gromadzonych tam materiałów;
 przeprowadziliśmy szeroko zakrojoną kampanię informacyjną kierowaną do
praktyków pracy z seniorami, informującą o naszych materiałach do treningów
umysłu i zasobach strony;
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 wydaliśmy drukiem publikację stanowiącą
poradnik nt. prowadzenia zajęć treningu
umysłu dla seniorów, który jest
rezultatem projektu „Siłownia Pamięci”
realizowanego przez nas w 2016 roku.
Poradnik był wcześniej dostępny jedynie
w wersji cyfrowej. Po wydruku
dystrybuowaliśmy go razem z sylabusem
wśród
organizacji
i
instytucji
organizujących zajęcia dla osób starszych.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
 podnieśliśmy wiedzę i umiejętności 59
osób na co dzień prowadzących zajęcia
dla seniorów o technikach i materiałach
wykorzystywanych
w
obszarze
profilaktyki
pamięci,
w
ramach
dwudniowego szkolenia z udziałem ekspertów z Polski i Wielkiej Brytanii oraz
3 szkoleń wprowadzających dla prowadzących zajęcia testujące scenariusze sylabusa
w placówkach opiekuńczych dla osób starszych;
 w wyniku naszych działań 417 seniorów uczestniczyło w zajęciach treningu umysłu.
Dla wielu osób z tej grupy niebagatelnym i pozytywnym doświadczeniem było
uczestniczenie w zajęciach wykorzystujących aplikacje na tablet. Niestety nie
wszystkie placówki, w których przeprowadzono zajęcia, dysponowały tabletami, co
spowodowało, że nie wszyscy seniorzy mieli możliwość ćwiczenia funkcji
poznawczych przy pomocy nowych technologii. W sumie w zajęciach z tabletami
wzięło udział 180 seniorów;
 dzięki szeroko zakrojonej kampanii w mediach społecznościowych i akcji mailingowej
promującej materiały do prowadzenia treningu umysłu, informacja o nich dotarła do
co najmniej 3099 osób (to nowi odnotowani użytkownicy strony, faktyczna liczba
osób, do których dotarliśmy z informacją, jest z pewnością wyższa);
 ponad 100 instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów otrzymało od nas
wydrukowane publikacje „Siłownia Pamięci. Trening umysłu. Scenariusze” i „Siłownia
Pamięci. Trening umysłu. Wstęp”.

CZAS REALIZACJI
kwiecień–grudzień 2019

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa
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FINANSOWANIE
Źródło: Rządowy Program na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020
realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Budżet Stoczni w 2019 r.: 105 790 zł

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorka: Agata Bluj
Zespół: Anna Bartol, Maria Wiśnicka
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2.3 OBSZAR: PARTYCYPACJA OBYWATELSKA

Fot. Wojtek Radwański

W Stoczni zajmujemy się partycypacją obywatelską, którą rozumiemy jako włączanie
obywateli w procesy decyzyjne i ich uczestnictwo w dyskusji nad ważnymi dla nich
sprawami. W polu naszych zainteresowań znajduje się też dialog, rozumiany jako otwarta
i szczera rozmowa, której uczestnicy są otwarci przede wszystkim na wysłuchanie
i zrozumienie drugiej strony, a nie na przekonanie jej do swoich racji.
Działamy zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Gromadzimy
i upowszechniamy wiedzę na temat partycypacji obywatelskiej (m.in. za pomocą strony
www.partycypacjaobywatelska.pl). Tworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń i uczenia
się od siebie między przedstawicielami administracji publicznej, organizacji pozarządowych
i innymi zainteresowanymi osobami (m.in. poprzez Fora Praktyków Partycypacji).
Wspieramy samorządy lokalne oraz instytucje publiczne i prywatne w projektowaniu
i realizacji procesów partycypacyjnych. Staramy się także, by wiedza i doświadczenia
zdobyte przy tych okazjach były wykorzystywane w innych miejscach.
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6. FORUM PRAKTYKÓW PARTYCYPACJI

Fot. Wojtek Radwański

OPIS DZIAŁAŃ W 2019 R.
Forum to dwudniowe wydarzenie o interaktywnej formule, skierowane do osób, które na co
dzień zajmują się realizacją różnego rodzaju procesów partycypacyjnych (przedstawicieli
organizacji pozarządowych, samorządów, administracji publicznej, uczelni oraz
freelancerów/ek).
W 2019 roku po raz trzeci zorganizowaliśmy forum poza Warszawą – tym razem w aż trzech
miastach: Gdańsku, Gdyni i Sopocie oraz w szerokim partnerstwie: z Urzędem Miejskim
w Gdańsku, Miastem Gdynia – Laboratorium Innowacji Społecznych, Urzędem Miasta
Sopotu oraz przy wsparciu Europejskiego Centrum Solidarności i Obszaru Metropolitalnego
Gdańsk-Gdynia-Sopot.
W tej edycji forum wzięło udział ponad 280 osób z ponad 50 samorządów z całej Polski.
Odbyło się blisko 40 sesji, prowadzonych przez ponad 80 prelegentów i gości. Co ważne
– ponownie udało się zaprosić nowych uczestników, w tym szczególnie ważną nową grupę
– praktyków i praktyczki partycypacji z Rosji, Ukrainy i Gruzji, a także przedstawicieli
mniejszych miejscowości – głównie z trójmiejskiego obszaru metropolitalnego.
Formuła (zakładająca także system odpłatnego udziału) nie zmieniła się od 4. Forum
odbywającego się w Lublinie. Przy tworzeniu programu i szczegółów wydarzenia tradycyjnie
już współpracowaliśmy z kilkunastoma organizacjami i samorządami (tzw. kontrybutorami),
a pomysły na sesje zgłaszali także sami uczestnicy.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Forum Praktyków Partycypacji jest corocznym ważnym punktem w kalendarzach osób
zajmujących się partycypacją obywatelską. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie
wydarzeniem – widać to w statystykach uczestnictwa, liczbie zgłaszanych propozycji sesji
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(2019 – blisko 80 pomysłów, 2018 – 25, 2017 – 13) i popularności profilu forum na
Facebooku (2019 – 1780 uczestników, 2018 – 1555, 2017 – 1400).
Uczestnicy w ankietach ewaluacyjnych ocenili wydarzenie bardzo pozytywnie:
 95% osób uważało, że warto było uczestniczyć w wydarzeniu;
 91% uczestników dowiedziało się czegoś, co ułatwi im pracę;
 79% osób nawiązało kontakty, które planuje wykorzystać w przyszłości.

CZAS REALIZACJI
styczeń–sierpień 2019

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
gospodarcza

FINANSOWANIE
Źródła: Urząd Miejski w Gdańsku, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
Budżet Stoczni w 2019 r.: 103 795 zł

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorka: Maria Jagaciak
Zespół: Agata Bluj, Maria Perchuć-Żółtowska, Katarzyna Pliszczyńska, Paweł Sielczak
Wsparcie ze strony Zarządu: Zofia Komorowska, Kuba Wygnański
Wolontariuszka: Joanna Chomko
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KONSULTACJE SPOŁECZNE „JAKI SKWER MIĘDZY KĘPNĄ
A JAGIELLOŃSKĄ?”
OPIS DZIAŁAŃ W 2019 R.
Konsultacje miały na celu zebranie opinii i potrzeb dotyczących skweru leżącego między
ulicami Kępną i Jagiellońską na warszawskiej Pradze-Północ, a następnie wypracowanie
na tej podstawie koncepcji zmian.
Skwer leży na uboczu, służy głównie mieszkańcom najbliższej okolicy, zwłaszcza sąsiedniego
budynku. Jego obecny stan, czyli przede wszystkim: niskiej jakości roślinność, brak
infrastruktury i miejscami bardzo widoczny nieporządek, zniechęcają do korzystania z niego.
Proces konsultacji rozpoczęliśmy od obserwacji w terenie i rozmowy z najważniejszymi
interesariuszami procesu. Wielokrotnie spotykaliśmy się też z okolicznymi mieszkańcami
i użytkownikami skweru – podczas punktów konsultacyjnych na skwerze i spotkań
warsztatowych.
Konsultacje realizowaliśmy wspólnie z architektami z dwóch pracowni (JAZ+Architekci
i kształtownia.pl) na zlecenie Zarządu Zieleni m. st. Warszawy.

Fot. Tomek Kaczor
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REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Opinie zebrane przez nas w konsultacjach posłużyły projektantom do stworzenia koncepcji
zmian na skwerze. Na jej podstawie jeszcze w 2019 roku miał powstać projekt wykonawczy
obejmujący część skweru. Pierwsze prace modernizacyjne zaplanowano na 2020 rok.

CZAS REALIZACJI
sierpień–grudzień 2019

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
gospodarcza

FINANSOWANIE
Źródło: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Budżet Stoczni w 2019 r.: 24 000 zł netto

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorka: Katarzyna Pliszczyńska
Zespół: Maria Jagaciak, Marcin Górecki
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NARADY OBYWATELSKIE O EDUKACJI
OPIS DZIAŁAŃ W 2019 R.
Inspiracją do zorganizowania Narad Obywatelskich o Edukacji (NOoE) był najpoważniejszy
od lat strajk nauczycieli i pracowników oświaty. Zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów
zbiorowych postulatem strajku prowadzonego przez związki zawodowe była podwyżka płac,
jednak problemy, które doprowadziły do protestu, były i są szersze niż niskie zarobki
w oświacie.
Narady obywatelskie zainicjowaliśmy, chcąc wykorzystać moment, w którym kwestie
edukacji w wielu domach, szkołach i społecznościach znalazły się w centrum uwagi.
Wyszliśmy z założenia, że namysł nad sprawami edukacji, podobnie jak nad innymi
publicznymi kwestiami, nie może ograniczyć się do urzędników, polityków i ekspertów;
że kształt edukacji jest formą umowy społecznej, która angażuje wiele środowisk i powinna
być wypracowywana razem z nimi. Narady zostały zorganizowane po to, by:
 w bezpośrednim kontakcie z uczniami i rodzicami wyjaśnić intencje stojące za decyzją
o strajku i jego formie;
 uczciwie budować zrozumienie i porozumienie wykraczające poza środowisko
samych nauczycieli i nauczycielek;
 wyjść poza spór o czysto płacowym charakterze (postulat strajkowy) i wskazać jego
szerszy (systemowy) i głębszy (godnościowy) charakter;
 wspólnie zastanowić się, jakiej edukacji i jakiej szkoły oczekują różne środowiska,
a nie tylko nauczyciele i nauczycielki;
 zbudować możliwie szerokie, konstruktywne zainteresowanie systemowymi
postulatami dotyczącymi edukacji;
 rozpoznać lokalne środowiska zainteresowane kwestiami edukacji i tworzyć szanse
do tego, aby wiedziały o sobie nawzajem.
Zależało nam na tym, by NOoE była dla uczestników i uczestniczek obywatelskim
doświadczeniem autentycznej, wspólnej rozmowy dotyczącej spraw publicznych,
by pokazała, że w ważnych sprawach publicznych obywatelskie i oddolne działanie może
przynosić rzeczowe, konstruktywne i demokratycznie legitymizowane konkluzje, a także
by pomogła w umocnieniu szkoły jako ważnego dla lokalnej społeczności miejsca debaty
(być może wykraczającej poza kwestie edukacji).
Inicjatorami i głównymi promotorami narad były środowiska: JaNauczyciel oraz Protest!,
a my zapewniliśmy wsparcie merytoryczne i logistyczne. Wokół narad zgromadziło się też
liczne grono partnerów – osób i instytucji promujących pomysł zorganizowania narad.
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Warto pamiętać, że cały proces nie miał dotychczas w Polsce precedensu. Owszem,
wiadomo, na czym polega technika zwana Word Café, ale nigdy w Polsce nie była ona
stosowana na taką skalę. Wyzwaniem było też to, że instrukcje dotyczące uruchomienia
narady musiały być bardzo czytelne i proste. Od początku było też jasne, że organizatorzy
poszczególnych narad skazani są tylko na siebie – nikt nie docierał do nich ze szkoleniami.
Wszystko musiało się wydarzyć na własny koszt organizatorów. Pewną pomocą – poza
materiałami, które można było pobrać ze strony www.naradaobywatelska.pl – były też
materiały wideo, które zostały nagrane przez inicjatorów NOoE.

Mimo licznych starań nie udało się uruchomić szczególnego zainteresowania mediów.
Obecność NOoE w środkach masowego przekazu zawdzięczamy prawie wyłącznie osobistym
kontaktom organizatorów. Podstawowym mechanizmem promocji NOoE okazały się sieci
partnerów i media społecznościowe (w tym profil NOoE na Facebooku). Ostatecznie jednak,
mimo bardzo skromnych środków, całe przedsięwzięcie osiągnęło istotne rozmiary – łącznie
zgłoszono 150 narad, a materiały podsumowujące otrzymaliśmy od 141 z nich. Na tej
podstawie przygotowaliśmy raport zbiorczy, który w wersji on-line umieściliśmy na stronie
www.naradyobywatelskie.pl, a w wersji papierowej wysłaliśmy do kluczowych
interesariuszy.
Efekty NOoE były prezentowane też na sporej liczbie wydarzeń. Wiemy też, że w niektórych
szkołach uczestniczących w NOoE planowano korzystanie z tej metody także przy innych
okazjach. Na razie ze względu na pandemię plany te zostały odłożone.

CZAS REALIZACJI
marzec–wrzesień 2019

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa

47

FINANSOWANIE
Źródło: Sigrid Rausing Trust oraz darowizny od Szkoły Edukacji, Fundacji Edukacyjnej
im. Czerneckiego i Fundacji Rodziny Maciejko na druk raportu.
Budżet Stoczni w 2019 r.: ok. 55 000 zł

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Zespół: Maria Adamowicz, Aleksandra Pierścińska, Maria Wiśnicka, Kuba Wygnański, Zofia
Komorowska, Jan Herbst, Zofia Grudzińska, Jerzy Wiśniewski, Piotr Grotek, Mateusz
Strzelczyk
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ODKRYWANIE HISTORII LOKALNYCH
OPIS DZIAŁAŃ W 2019 R.
Głównym celem projektu było włączenie młodzieży w pogłębiony proces poznawania
i przetwarzania lokalnej historii dwóch rejonów w Warszawie: wolskiego Młynowa oraz
części dzielnicy Włochy (Stare Włochy). Naszym projektem chcieliśmy zachęcić młodzież
do poznawania „historii bliskiej” oraz wzmocnić poczucie przynależności i odpowiedzialności
za miejsce, w którym żyją.
Prowadziliśmy pracę z grupami młodych osób w formie spotkań, wycieczek i pracy nad
materiałami, podczas której przygotowywaliśmy się ̨ do przeprowadzenia wspólnego badania
polegającego na rozmowach z mieszkańcami ich najbliższej okolicy. Końcowym efektem
działania było przekazanie zdobytej wiedzy lokalnej społeczności w postaci wymyślonego
i opracowanego razem z młodzieżą ̨ produktu: wystawy (w przypadku Młynowa) oraz szlaku
spacerowego i mapy emocjonalnej (we Włochach).

Fot. Tomek Kaczor

CZAS REALIZACJI
wrzesień 2018 – czerwiec 2019

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa
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FINANSOWANIE
Źródło: Biuro Edukacji m.st. Warszawy
Budżet Stoczni w 2019 r.: 27 000 zł

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynator: Jan Wiśniewski
Zespół: Marek Cywiński, Damian Jaworek
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PROGRAM AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ KRAJOWY
OPIS DZIAŁAŃ W 2019 R.
Realizację Programu Aktywni Obywatele – Fundusz
Krajowy rozpoczęliśmy na przełomie 2018 i 2019 roku.
Jesteśmy
członkiem
konsorcjum,
będącego
operatorem programu, razem z Fundacją im. Stefana
Batorego (lider) oraz Fundacją Akademia Organizacji
Obywatelskich. Celem Programu jest wzmocnienie
społeczeństwa
obywatelskiego,
aktywności
obywatelskiej
oraz
upodmiotowienie
grup
zagrożonych wykluczeniem, a jego głównymi
elementami – konkursy dotacyjne dla organizacji
pozarządowych na projekty wspierające realizację tych
celów.
W 2019 roku byliśmy odpowiedzialni za przeprowadzenie konsultacji dotyczących programu.
Ich celem było zebranie opinii przede wszystkim przedstawicieli i przedstawicielek
organizacji pozarządowych na temat założeń programu tak, by możliwie najlepiej
odpowiadał na wyzwania i potrzeby dotyczące rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
w Polsce. Na proces konsultacyjny składały się trzy elementy: formularz on-line, główne
spotkanie konsultacyjne oraz spotkania tematyczne i środowiskowe dla organizacji
działających w obszarach wsparcia programu.

Fot. Wojtek Radwański
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W ciągu roku w ramach konsorcjum dopracowywaliśmy szczegóły założeń programu oraz
przygotowywaliśmy się do oficjalnego startu – konferencja otwierająca miała miejsce już na
początku 2020 roku (8 stycznia). Zespół Stoczni pracował w szczególności nad założeniami
1. obszaru wsparcia dotyczącego angażowania obywateli i obywatelek w sprawy publiczne
i działania społeczne, w tym działania dotyczące ochrony środowiska i przeciwdziałania
zmianom klimatycznym. Jesteśmy odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie
konkursów dotacyjnych (zaplanowanych na 2020 rok) oraz wsparcie organizacji na etapie
składania wniosków i na etapie realizacji projektów w ramach tego obszaru.

CZAS REALIZACJI
październik 2018 – grudzień 2024

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa

FINANSOWANIE
Źródło: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski
Mechanizm Finansowy 2014-2021 (tzw. fundusze EOG i fundusze norweskie)
Budżet Stoczni w 2019 r.: 104 194,81 zł

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorki: Maria Jagaciak, Zofia Komorowska, Maria Perchuć-Żółtowska
Zespół: Jan Herbst, Jan Jakub Wygnański

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU
Program Aktywni Obywatele to kilkuletnie przedsięwzięcie, zakładające przede wszystkim
organizację dwóch konkursów dotacyjnych na projekty tematyczne oraz jednego na projekty
sektorowe. Konkurs na projekty tematyczne (w tym wpisujące się w 1. obszar wsparcia, za
który odpowiedzialna jest Stocznia) został ogłoszony w lutym 2020 roku, a ogłoszenie
drugiego planowane jest na koniec 2020 roku. W czasie realizacji programu będziemy jako
Stocznia prowadzić też dodatkowe działania (tzw. projekt predefiniowany), wspierające
rozwój aktywności obywatelskiej i osób, które zajmują się lub chcą się zajmować organizacją
konsultacji społecznych i innych form dialogu publicznego. Zorganizujemy m.in. krajowe
i regionalne Fora Praktyków Partycypacji oraz seminaria poświęcone różnym aspektom
partycypacji obywatelskiej. Zapewnimy wsparcie mentoringowe dla osób, które chciałyby
rozpocząć działanie w tym obszarze. Będziemy również rozwijać stronę
www.partycypacjaobywatelska.pl.
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PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI 2

Fot. Wojtek Radwański

OPIS DZIAŁAŃ W 2019 R.
Druga edycja projektu „Przestrzeń dla partycypacji” rozpoczęła się pod koniec 2018 roku –
tak jak w jego poprzedniej odsłonie wspieraliśmy gminy z różnych części Polski
w przygotowaniu i realizacji konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego lub studium. Celem tych konsultacji jest aktywne włączenie mieszkańców do
współtworzenia ww. dokumentów na jak najwcześniejszym etapie procedury planistycznej,
w zakresie wykraczającym poza wymogi ustawy o planowaniu przestrzennym.
Podczas dwóch naborów przeprowadzonych w 2019 roku udało nam się zrekrutować
22 gminy z różnych części Polski. W tym roku 12 z nich opracowało tzw. Indywidualne Plany
Konsultacji, na podstawie których otrzymały granty w przedziale 20 000 – 25 000 złotych na
przeprowadzenie procesów konsultacyjnych. W 2019 roku 4 gminy zakończyły konsultacje
i przedłożyły komisjom urbanistyczno-architektonicznym projekty konsultowanych
dokumentów planistycznych.
Każda z gmin otrzymała wsparcie trzyosobowego zespołu, w skład którego weszli eksperci
i ekspertki z zakresu konsultacji społecznych oraz urbanista/ka. W 2019 roku odbyło się
łącznie 31 wizyt zespołów wspierających w gminach, podczas których opracowywano plany
konsultacji, doradzono bądź monitorowano przebieg działań partycypacyjnych.
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W ramach projektu wspieraliśmy gminy również poprzez organizację dwóch jednodniowych
spotkań sieciujących, podczas których gminy zapoznawały się z zasadami dotyczącymi
prowadzenia procesów konsultacyjnych, a przede wszystkim wymieniały się między sobą
wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie. Poza tym zorganizowaliśmy dla części z nich
dwudniowe szkolenie z wybranych przez nich obszarów tematycznych (wystąpienia
publiczne oraz zarządzenie konfliktem).
Projekt realizowaliśmy wspólnie z partnerami – Pracownią Zrównoważonego Rozwoju oraz
Związkiem Miast Polskich.
Projekt „Przestrzeń dla partycypacji 2” to przede wszystkim przestrzeń do przekazywania
dalej dobrych praktyk zebranych w jego poprzedniej edycji. Dzięki utrzymaniu większości
składu zespołu pracującego przy poprzednim projekcie oraz wniosków z jego ewaluacji
udało się przenieść płynnie wiedzę z jego pierwszej edycji. Przyczyniło się to do sprawnego
zrekrutowania kompletu gmin i efektywnego rozpoczęcia współpracy z nimi. Warto w tym
miejscu podkreślić, że udało się pozyskać reprezentację gmin z 10 województw (7 gmin z
wielkopolskiego, 3 z mazowieckiego, po 2 gminy z województw: łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego oraz po 1 gminie z województw:
pomorskiego, śląskiego, lubuskiego, małopolskiego).

CZAS REALIZACJI
listopad 2018 – grudzień 2021

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa

FINANSOWANIE
Źródło: Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2.19)
oraz dotacja celowa z budżetu państwa
Budżet Stoczni w 2019 r.: 471 873,82 złotych

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorka / koordynator: Maria Perchuć-Żółtowska / Marcin Górecki
Zespół: Agata Bluj, Maria Jagaciak, Zofia Komorowska, Katarzyna Pliszczyńska, Rafał Rudnicki
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SAMORZĄDNA MŁODZIEŻ NA ŻOLIBORZU I W ŚRÓDMIEŚCIU
OPIS DZIAŁAŃ W 2019 R.
W 2019 roku rozpoczęliśmy trzecią edycję projektu „Samorządna młodzież”, wspierając tym
razem uczniów z Żoliborza i Śródmieścia w uczestnictwie w warszawskim budżecie
obywatelskim. Korzystaliśmy przy tym ze wsparcia (w kwestiach organizacyjno-logistycznych) lokalnych organizacji, czerpiąc z dobrych doświadczeń drugiej edycji
projektu. Podczas lekcji, warsztatów, wycieczek do urzędu i indywidualnych konsultacji
opowiadaliśmy i ćwiczyliśmy w praktyce, na czym polegają miejskie mechanizmy
realizowania pomysłów.

Kadr ze zrealizowanego przez nas filmu, zachęcającego młodzież do uczestnictwa w budżecie obywatelskim.
Realizacja: zespół wespół

Dzięki przeprowadzonym przez nas 42 spotkaniom i lekcjom ponad 300 osób w wieku 13–19
lat podniosło poziom wiedzy dotyczącej budżetu obywatelskiego (jego zasad,
harmonogramu i celów). Młodzież dowiedziała się także, jak kształtowany jest budżet miasta
i jakie zadania stoją przed urzędnikami odpowiadającymi za jego realizację. Uzupełniając
kwestie związane z tym, jak funkcjonuje miasto, uczniowie wybrali się przy naszej asyście do
urzędów dzielnic, poznając sposób ich działania oraz pracujących w nich urzędników.
Młodzież pracowała też z nami, przekładając swoje pomysły na wnioski do budżetu
obywatelskiego. Pracowaliśmy także z dorosłymi, podnosząc ich wiedzę dotyczącą
potencjału edukacyjnego tkwiącego w budżecie obywatelskim i innych narzędziach
obywatelskiego zaangażowania w Warszawie.
Wspierając promocję mechanizmu, rozpoczęliśmy też prace nad materiałem filmowym,
zachęcającym młodzież do uczestnictwa w budżecie obywatelskim.
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REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Rok 2019 zakończył się rozpoczętymi pracami nad konkretnymi projektami młodzieżowymi
do budżetu obywatelskiego. Podobnie jak w poprzednich edycjach, pracowaliśmy głównie
z uczniami szkół podstawowych, którzy są bardziej otwarci na tego typu formy
zaangażowania.

CZAS REALIZACJI
wrzesień 2019 – wrzesień 2020

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa

FINANSOWANIE
Źródło: Urząd m.st. Warszawy
Budżet Stoczni w 2019 r.: 29 980 zł

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorka: Maria Jagaciak
Zespół: Marek Cywiński, Marcin Górecki, Paweł Sielczak, Jan Wiśniewski
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SZKOLNY BUDŻET PARTYCYPACYJNY
OPIS DZIAŁAŃ W 2019 R.
W 2019 roku skończyliśmy realizację projektu, w ramach którego
wspieraliśmy
trzy
warszawskie
szkoły
podstawowe
w przygotowaniu i realizacji procedury szkolnego budżetu
partycypacyjnego.
W każdej ze szkół pracował specjalnie utworzony zespół roboczy,
złożony z władz szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów. Z naszym
wsparciem zespoły stworzyły zasady budżetu, a następnie
koordynowały cały proces, od kampanii informacyjnej w szkole
po wybór i realizację zwycięskich projektów.
Po zakończeniu szkolnych budżetów wspólnie z zespołami roboczymi przeprowadziliśmy
ewaluację tych procesów. Na jej podstawie przygotowaliśmy poradnik „Szkolny budżet
partycypacyjny – wskazówki dla początkujących”, w którym zawarliśmy uniwersalne zasady
organizowania szkolnych budżetów partycypacyjnych, odpowiadające potrzebom różnych
warszawskich (i nie tylko) placówek edukacyjnych.

Fot. Paweł Ogrodzki

Projekt realizowaliśmy w partnerstwie z Fundacją Pole Dialogu, która swoim wsparciem
objęła 5 szkół.
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REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Łącznie w ramach całego projektu uczniowie zgłosili 93 pomysły, spośród których wyłonili
15 zwycięskich. Cieszymy się z dużego zaangażowania społeczności szkolnych –
w działaniach wzięło udział 70% uczniów i uczennic placówek, w których pracowaliśmy,
a 66% z nich było zainteresowanych tym, aby szkoła realizowała szkolny budżet
partycypacyjny w kolejnych latach.
Informacja o naszym poradniku trafiła do kilku tysięcy osób poprzez nasz profil na
Facebooku i newslettery. Pisały o nas różne media i portale branżowe, więc ten zasięg był
z pewnością jeszcze większy. Efekty naszego projektu promował też Urząd m.st. Warszawy
– informacja o szkolnych budżetach pojawiła się w komunikacji miejskiej, a wydrukowany
przez miasto poradnik trafił do wszystkich szkół w stolicy.
Po kilku miesiącach widzimy, że temat szkolnych budżetów partycypacyjnych jest
podejmowany także w innych miastach – wnioski dotyczące ich wdrażania złożono m.in.
w ramach Programu Aktywni Obywatele.

CZAS REALIZACJI
październik 2018 – marzec 2019

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa

FINANSOWANIE
Źródło: Urząd m.st. Warszawy
Budżet Stoczni w 2019 r.: 13 930 zł

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorka: Maria Jagaciak
Zespół: Adam Chabiera, Katarzyna Pliszczyńska

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU
Po zakończeniu projektu wspólnie z Fundacją Pole Dialogu i Urzędem m.st. Warszawy
wydrukowaliśmy w 300 egzemplarzach nasz poradnik na temat szkolnych budżetów
partycypacyjnych (kilkadziesiąt z nich trafiło do zgłaszających się do nas osób
zainteresowanych tym tematem). Zrealizowaliśmy też dwa podcasty i bezpłatne webinarium
na temat szkolnego budżetu partycypacyjnego, w którym udział wzięło ponad 30 osób
(nagranie webinarium na YouTube’ie Stoczni wyświetliło ponad 130 osób).
Na zaproszenie Urzędu Miasta Krakowa spotkaliśmy się również z opiekunami samorządów
szkolnych, by opowiedzieć im o szkolnych budżetach partycypacyjnych. W spotkaniu wzięło
udział około 100 osób.
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Efektem projektu było także zorganizowanie wspólnie z Edukacyjną Fundacją im. prof.
Romana Czerneckiego konkursu na 10-lecie naszych organizacji, w którym nagrodą było
zorganizowanie szkolnego budżetu. Zwycięzcą konkursu było zielonogórskie liceum
ogólnokształcące. Idea szkolnego budżetu została włączona także do innego projektu, który
na zlecenie Fundacji im. Czerneckiego realizujemy w gminie Szczekociny.
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WSPARCIE DLA UKRAINY
OPIS DZIAŁAŃ W 2019 R.
W 2019 roku prowadziliśmy różnorodne działania wspierające rozwój społeczeństwa
obywatelskiego w Ukrainie. Wszystkie realizowane były we współpracy z organizacją
pozarządową OPORA, która działa w Ukrainie od wielu lat na rzecz jawności życia
publicznego i transparentności wyborów. Współpraca odbywała się głównie w ramach
projektów finansowanych z Programu RITA („Praktyczny kurs konsultacji społecznych” oraz
„Sylabus konsultacji społecznych”), w których Stocznia była liderem. Dodatkowo
przygotowaliśmy na zlecenie Opory materiały edukacyjne w ramach realizowanego przez nią
projektu „Responsible community governance”.

Istotą podejmowanych przez nas działań było wsparcie Opory i przekazywanie naszej wiedzy
i sposobu myślenia o partycypacji obywatelskiej. Wiele działań miało praktyczny wymiar –
wierzymy, że najlepiej jest uczyć się przez doświadczenie i w ten sposób budować
umiejętności planowania i realizowania konsultacji społecznych. Na tym polegał kończony
w 2019 roku projekt „Praktyczny kurs konsultacji społecznych”. Razem z Oporą wspieraliśmy
trzy ukraińskie samorządy – Dubno, Bar i Sewerynówkę – w wymyśleniu, przygotowaniu
i przeprowadzeniu pierwszych konsultacji społecznych z prawdziwego zdarzenia.
Po podsumowaniu pierwszego projektu wspólnie doszliśmy do wniosku, że zależy nam
na dalszym wzmacnianiu zespołu Opory w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych.
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Tego dotyczył drugi projekt, czyli „Sylabus konsultacji społecznych”, rozpoczęty w lipcu 2019
roku. Naszym zadaniem było przygotowanie wspólnie z Oporą narzędzi szkoleniowych
(sylabusa konsultacji społecznych – scenariuszy, ćwiczeń szkoleniowych, opisów
przykładowych procesów konsultacyjnych), doradztwo i wsparcie dla Opory, której
członkowie pracowali z ukraińskimi urzędami (tym razem bardziej samodzielnie).
Dodatkowo chcieliśmy przekazać Oporze doświadczenie Stoczni z zakresu tworzenia portalu
www.partycypacjaobywatelska.pl i pomóc w stworzeniu podobnej bazy na potrzeby
ukraińskie.
Pomiędzy działaniami zawartymi w projektach finansowanych z Programu RITA, zostaliśmy
poproszeni przez Oporę o przygotowanie materiałów edukacyjnych dla samorządów
ukraińskich i przeprowadzenia 2-dniowego szkolenia dla liderów lokalnych. Działania
realizowane były w ramach projektu „Responsible community governance”. Podręcznik
i materiały szkoleniowe, przetłumaczone na język ukraiński, są aktualnie jednym
z podstawowych źródeł wiedzy na temat partycypacji obywatelskiej dla Opory.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Rezultaty naszych działań w dużej mierze będą zależeć od gotowości Opory do
wykorzystania w praktyce wiedzy i doświadczeń, wyniesionych ze wspólnych działań
projektowych naszych organizacji. Powstało dużo materiałów edukacyjnych: scenariusze
szkoleń, podręcznik omawiający podstawy konsultacji społecznych, strona internetowa,
na której gromadzone są materiały dotyczące partycypacji obywatelskiej. Cieszymy się,
że przedstawiciele Opory starają się uczestniczyć w wydarzeniach takich jak Forum
Praktyków Partycypacji, gdzie prowadzili sesję o prowadzeniu dialogu w sytuacjach
konfliktu.
Projekt „Sylabus konsultacji społecznych” trwa do czerwca 2020 roku. Na ten rok zostały
zaplanowane dwa szkolenia dla przedstawicieli samorządów ukraińskich, konsultacje
społeczne w Winnicy planowane i prowadzone w ramach współpracy miasta i Opory oraz
dalsze uzupełnianie ukraińskiej strony o nowe treści. Rola Stoczni sprowadza się już głównie
do doradztwa dla Opory.

CZAS REALIZACJI
Praktyczny kurs konsultacji społecznych: lipiec 2018 – luty 2019
Sylabus konsultacji społecznych: lipiec 2019 – czerwiec 2020
Responsible community governance: czerwiec–sierpień 2019

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
Praktyczny kurs konsultacji społecznych, Sylabus konsultacji społecznych: statutowa
Responsible community governance: gospodarcza
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FINANSOWANIE
Źródło: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach programu RITA – Przemiany
w regionie realizowany przez Fundację dla Demokracji (Praktyczny kurs konsultacji
społecznych, Sylabus konsultacji społecznych)
Budżet Stoczni w 2019 r: 39 987,19 zł (wszystkie ww. projekty łącznie)

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorka: Maria Jagaciak
Zespół: Agata Bluj, Wojciech Surała
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2.4 STYPENDIUM PHDO
Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
„PhDo” jest skierowany do doktorantów studiujących na stacjonarnych studiach
doktoranckich w polskich uczelniach publicznych lub instytutach naukowych. Warunkiem
uzyskania stypendium jest współpraca doktoranta ze wskazaną przez niego organizacją
pozarządową oraz związek między tematem pracy doktorskiej a działalnością tej organizacji.
Aplikując, kandydat/ka musi wykazać, że ma poparcie konkretnej organizacji, która jest
zainteresowana wynikami jego pracy doktorskiej.
W 2019 roku zakończyliśmy współpracę ze stypendystkami poprzedniej edycji
i przeprowadziliśmy konkurs na kolejną edycję Stypendium PhDo. Ponownie wybraliśmy
2 osoby, którym przyznaliśmy stypendium. Poniżej prezentujemy ich sylwetki.

WERONIKA KAMIŃSKA

Socjolog, uczestniczka III roku Socjologicznych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie
Gdańskim. Autorka i współautorka publikacji związanych z opieką medyczną i socjologią
kultury. Uczestniczyła m.in. w projektach „Bardzo Młoda Kultura”, „Gdańszczanin 50+”,
„Pomorskie Poszerzenie Pola Kultury”. Współpracowała w kilku projektach z firmą badawczą
PBS w Sopocie. Była wolontariuszką w kwidzyńskim hospicjum im. św. Wojciecha, a także
w Fundacji Mam Marzenie.
Prowadzi badania w obszarze socjologii medycyny paliatywnej, w których analizuje potrzeby
psycho-społeczne osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej przebywających pod
opieką hospicjum. Od kilku lat jest związana z hospicjum im. św. Wojciecha w Kwidzynie,
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gdzie badała społeczny konstrukt kobiecości jako formę pomocy przejścia przez ostatni etap
choroby, a obecnie bada indywidualne opinie pacjentów na temat opieki medycznej
i potrzeb. Szczególnie interesują ją problemy społeczne oraz socjologia muzyki (prywatnie
gra na saksofonie oraz śpiewa jazz).

TYMOTEUSZ KRÓL

Fot. J. Olko
Doktorant w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Sam pisze o sobie:
„Wymieranie języków dotknęło mnie już w wieku dziecięcym: jako dziesięciolatek
zorientowałem się, że język, w którym rozmawiam z babcią – język wilamowski, wymiera.
Moje możliwości przeciwdziałania śmierci języka ograniczone były ze względu na mój wiek
i brak odpowiedniego wykształcenia. Z biegiem lat zamykałem kolejne etapy edukacji,
poznawałem nowe publikacje, a także nowych ludzi. Z językoznawstwa, w którym widziałem
moją drogę działania z językiem wilamowskim, moje zainteresowania przesunęły się
w kierunku socjolingwistyki (praca licencjacka) i etnologii (studia w Institut für Europäische
Ethnologie w ramach programu Erasmus+). Również moje działania się rozwinęły: nauczanie
języka wilamowskiego w Wilamowicach pod patronatem Stowarzyszenia oraz na Wydziale
„Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, a także kolejne projekty naukowe tam
realizowane. Wyjeżdżałem również na konferencje naukowe i warsztaty w SOAS oraz
Uniwersytecie w Lejdzie, a także w inne miejsca, gdzie rewitalizowane są języki, jak Tlaxcala
w Meksyku czy Wyspa Man. Po zdobyciu tych doświadczeń stwierdziłem, że nie chcę
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porzucać mojej pracy w Wilamowicach, ale kontynuować ją zarówno w formie badań, jak i
działalności kulturalnej i społecznej.
Od początku działałem w Stowarzyszeniu „Wilamowianie”, organizując konferencje,
spotkania, prelekcje, a także robiąc badania, pozyskując eksponaty w terenie (powstała
kolekcja etnograficzna licząca kilka tysięcy eksponatów. Wspólnie z jego zarządem
i członkami stwierdziliśmy, że oprócz zbierania folkloru i dokumentowania kultury
materialnej i rewitalizowania języka, istnieje potrzeba poruszenia trudnej historii Wilamowic
w okresie powojennym oraz pamięci na ten temat. Stąd projekt „Góry, pagórki, przykryjcie
nas – Wilamowianie wobec powojennych prześladowań” finansowany w ramach programu
„Diamentowy Grant”, który umożliwił mi przeprowadzenie badań w Wiedniu oraz wielu
innych miastach, po których rozrzuceni są Wilamowianie. W ramach niego powstaje książka,
która będzie podstawą do doktoratu. Chciałbym, aby moim badaniom i publikacjom
towarzyszyła również refleksja samych Wilamowian”.
Od 2011 roku uczy języka wilamowskiego zainteresowaną młodzież z Wilamowic i okolic.
Jest autorem pomocy naukowych, a także współautorem słownika obrazkowego
i podręcznika do nauki tego języka. Pomaga również w działalności wilamowskojęzycznego
teatru
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2.5 PODSUMOWANIE PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W 2019 ROKU

Obszar tematyczny

Rodzaj
działalności

partycypacja obywatelska

gospodarcza

2 Aktualizacja rekomendacji do raportu „Nierówna droga”

badania i doradztwo

statutowa

3 Analiza danych diagnostycznych dla programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”

badania i doradztwo

statutowa

4 Analiza uwarunkowań funkcjonowania Ośrodków Działań Lokalnie

badania i doradztwo

statutowa

5 Analizy dla Programu Stypendiów Pomostowych
6 Badanie dla Facebook Polska
7 Badanie dla Fundacji Panoptykon

badania i doradztwo
badania i doradztwo
badania i doradztwo

gospodarcza
gospodarcza
gospodarcza

8 Badanie dotyczące edukacyjnego wykorzystania technologii

badania i doradztwo

gospodarcza

Lp. Nazwa projektu
1 6. Forum Praktyków Partycypacji

9

Badanie dotyczące interpretacji wyników ogólnopolskiego sondażu CNK na temat stylu
życia, postaw wobec edukacji, technologii i przyszłości Polaków

badania i doradztwo

gospodarcza

10
11
12
13
14

Badanie dotyczące programu „Liderzy PAFW”
Badanie Młodzieżowego Strajku Klimatycznego
Badanie oddziaływania na kapitał społeczny (BOX)
Badanie wpływu Banku Citi Handlowy
Badanie wpływu Orange Polska

badania i doradztwo
badania i doradztwo
badania i doradztwo
badania i doradztwo
badania i doradztwo

gospodarcza
gospodarcza
gospodarcza
gospodarcza
gospodarcza

Lp. Nazwa projektu

Obszar tematyczny

Rodzaj
działalności

15 Ewaluacja „Lokalne Komisje Grantowe w programie Działaj Lokalnie”

badania i doradztwo

statutowa

badania i doradztwo /
partycypacja obywatelska

gospodarcza

17 Ewaluacja innowacji społecznych z Inkubatora „Mikroinnowacje – Makrokorzyści”

badania i doradztwo /
innowacje społeczne

gospodarcza

18 Ewaluacja programu Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016–2020

badania i doradztwo

gospodarcza

19 Ewaluacja programu Szkoła z Klasą 2.0

badania i doradztwo

statutowa

20 InCare

badania i doradztwo /
innowacje społeczne

statutowa

21 Innowacje na ludzką miarę

innowacje społeczne

statutowa

partycypacja obywatelska

gospodarcza

badania i doradztwo

gospodarcza

16 Ewaluacja budżetu obywatelskiego w Szczecinie

22 Konsultacje społeczne: Jak skwer między Kępną a Jagiellońską?
23

Mapowanie sektora polskich NGO działających w obszarze współpracy
międzynarodowej

24
25
26
27

Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych
NaprawmyTo.pl
Narady Obywatelskie o Edukacji
Odkrywanie historii lokalnych

innowacje społeczne
innowacje społeczne
partycypacja obywatelska
partycypacja obywatelska

gospodarcza
gospodarcza
statutowa
statutowa

28

Opracowanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania jednego z podwórek w
śródmieściu Szczecina

partycypacja obywatelska

gospodarcza

29 PoMoc. Działając razem, możemy więcej

badania i doradztwo /
innowacje społeczne

gospodarcza

30 Praktyczny kurs konsultacji społecznych

partycypacja obywatelska

statutowa
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Lp. Nazwa projektu
31 Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
Program grantowy „Lokalni Herosi – 100 inicjatyw przedsiębiorców na 100-lecie
32
niepodległości”
33 Program grantowy Tesco „Decydujesz, pomagamy”
34 Przestrzeń dla Partycypacji 2
35 Responsible community governance
36 Samorządna młodzież na Żoliborzu i w Śródmieściu
37 Siłownia Pamięci 2
38 Stypendia PhDo
39 Sylabus konsultacji społecznych
40 Szczekociny – moje miejsce
41 Szkolenia z ewaluacji dla uczestników programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”
42
43
44
45

Szkolny budżet partycypacyjny
Tyskie Browary Książęce w lokalnej społeczności
Wiatr w żagle
Wsparcie przy budowie teorii zmiany i strategii Fundacji WWF Polska

partycypacja obywatelska

Rodzaj
działalności
statutowa

badania i doradztwo

gospodarcza

badania i doradztwo
partycypacja obywatelska
partycypacja obywatelska
partycypacja obywatelska
innowacje społeczne
inne
partycypacja obywatelska
badania i doradztwo

gospodarcza
statutowa
gospodarcza
statutowa
statutowa
statutowa
statutowa
gospodarcza

badania i doradztwo

gospodarcza

partycypacja obywatelska
badania i doradztwo
inne
badania i doradztwo

statutowa
gospodarcza
statutowa
gospodarcza

Obszar tematyczny
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3 ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY STOCZNI W 2019 ROKU
3.1 ZESPÓŁ
W Stoczni pracuje 30 osób, od kilku lat staramy się utrzymać w miarę stałą wielkość zespołu.
W 2019 roku do Stoczni dołączyli: Ania Bartol, Marta Tafil-Dalach, Marcin Górecki, Natalia
Klamann i Olga Kiełkowska. Pracę w fundacji zakończyli: Jacek Grzeszak, Monika Stec,
Wojtek Surała, Katarzyna Janiak i Magda Biejat.
Niezmiennie staramy się budować i integrować jako zespół wokół wspólnych wartości:
akceptacji różnorodności przekonań i sposobu bycia, koleżeństwa i wzajemnej pomocy,
troski o rozwój własny i współpracowników, szczerość w komunikacji.

3.2 WOLONTARIUSZE
Zgodnie z naszym Credo staramy się w odpowiedzialny sposób włączać do pracy
wolontariuszy – dbając o ich prawa i troszcząc się o to, aby ich praca była sensowna i nigdy
nie była marnotrawiona. Wierzymy, że ich gotowość do bezinteresownego zaangażowania
jest dowodem i testem wiarygodności i wartości naszych działań.
W 2019 roku na zasadzie wolontariatu współpracowały z nami 3 osoby: Agnieszka, Joanna
oraz Hanna. Wspierały nas w działaniach z obszaru partycypacji obywatelskiej (projekty:
Samorządna Młodzież na Żoliborzu i w Śródmieściu, 6. Forum Praktyków Partycypacji,
Przestrzeń dla Partycypacji 2 i RITA) oraz w projekcie „Odkrywanie historii lokalnych”.
Dodatkowo, w odpowiedzi na zainteresowanie praktyką w Stoczni, w projekcie „Narady
Obywatelskie o Edukacji” wspierało nas dwóch praktykantów z Akademii Pedagogiki
Specjalnej: Mateusz oraz Piotr.
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3.3 ROZWÓJ KOMPETENCJI
W 2019 roku uruchomiliśmy Fundusz „Światły Stoczniowiec”. Jest to mechanizm zarządzany
oddolnie służący do finansowania inicjatyw edukacyjnych osób z zespołu Stoczni.
Wzorem lat ubiegłych, prowadziliśmy również działania grupowe służące rozwijaniu wiedzy
i kompetencji stoczniowców. Były to przed wszystkim szkolenia wewnętrzne i spotkania
z ciekawymi gośćmi, które odbywały się zazwyczaj w ramach spotkań czwartkowych oraz
DOKształtu. Spośród grupowych działań edukacyjnych warto wymienić:
 spotkania ze stypendystkami PHDO Agnieszką Wierzbicką i Moniką Zięciak
poświęcone problematyce ich rozpraw doktorskich,
 spotkanie z Tadeuszem Iwańskim dotyczące Ukrainy,
 spacer z Marcinem Bogusławskim po Starym Mieście,
 spotkanie z Kubą Wygnańskim poświęcone partycypacyjnym metodom naprawiania
demokracji,
 spotkanie z Maćkiem Onyszkiewiczem na temat przyszłości systemu emerytalnego.
W trakcie dwudniowego DOKształtu odbyły się:
 warsztaty wykorzystania różnych narzędzi, m.in. Power Point, MAXQDA, CANVA,
 warsztat o radykalizacji społeczeństwa.
Jak zawsze, tematy spotkań i DOKształtów, pomysły na konkretnych gości były zgłaszane
przez stoczniowców i w części przez nich organizowane.
W 2019 roku rozwijaliśmy także działania rekreacyjne i kulturalno-oświatowe, które służyły
pielęgnowaniu stoczniowej wspólnoty, integracji zespołu i lepszemu poznawaniu się nowych
i wieloletnich pracowników
Dla formowania stoczniowego ducha znaczenie mają również organizowane stale od wielu
lat cotygodniowe spotkania całego zespołu w czwartki o 14.00, spotkanie okołoświąteczne,
na które zapraszamy naszych współpracowników, przedstawicieli instytucji wspierających
stoczniowe działania oraz organizacji partnerskich, a także wyjazd integracyjny, podczas
którego spędzamy razem niemal 3 dni, gotując, grając i rozważając istotne dla Stoczni kwestie.
W 2019 roku pobyt na Suwalszczyźnie wykorzystaliśmy do refleksji i dyskusji nad
wyzwaniami związanymi z prowadzeniem przez Stocznię działalności gospodarczej,
sposobach na ulepszenie Funduszu „Światły Stoczniowiec” i nowej wersji Manuala. Prócz
tego tradycyjnie korzystaliśmy z bani, graliśmy w planszówki, zorganizowaliśmy Turniej
Badmintona im. Mai Durlik. Nowością było pokonanie fragmentu trasy na rowerach przez
dużą część stoczniowców.

3.4 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I PRODUKTÓW STOCZNI
W 2019 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Wiatr w żagle”, którego jednym z celów jest
upowszechnianie wiedzy i produktów Stoczni. Stocznia działa od 10 lat, ma markę̨,
kompetentny zespół, sprawność ́ organizacyjną, doświadczenie oraz dorobek w postaci
publikacji, know-how, praktycznych rozwiązań́, scenariuszy szkoleń́ i warsztatów itp.
Niestety brakuje nam zasobów (czasu i środków), by szeroko i efektywnie upowszechniać
wiedzę oraz zapewnić trwałość efektów naszych przedsięwzięć.́ Chcąc utrzymać stabilność
organizacji, koncentrujemy się ̨ na realizacji bieżących projektów i pozyskiwaniu nowych,
a w konsekwencji w niewystarczający sposób budujemy na tym, co już̇ wypracowaliśmy.
Otrzymane z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (NIW-CRSO) wsparcie
wykorzystujemy na: uporządkowanie wiedzy i umiejętności, którymi możemy podzielić ́ się ̨
z innymi, prowadzenie działań promocyjnych oraz świadczenie usług informacyjnych,
edukacyjnych i doradczych na rzecz osób i organizacji działających społecznie
potrzebujących naszego wsparcia.
W ramach projektu w 2019 roku udało się zaktualizować, ponownie zredagować
i wypromować publikację „Siłownia Pamięci. Trening umysłu dla seniorów. Wstęp” z 2016
roku oraz wydrukować i wypromować publikację „Szkolne budżety partycypacyjne”, która
powstała w ramach innego projektu. Od początku 2020 roku materiały ze strony
www.silowniapamieci.pl pobrano ponad 4 tys. razy.
Oprócz tego przeprowadziliśmy dwa działania edukacyjne: webinarium na temat szkolnych
budżetów partycypacyjnych oraz seminarium dla przedstawicieli organizacji społecznych
z Żyrardowa i okolic na temat aktywnych form prowadzenia konsultacji społecznych.
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3.5 STRATEGIA FUNDRAISINGU
Dzięki dofinansowaniu z PROO rozpoczęliśmy również prace nad strategią fundraisingu na
lata 2020–2021. Objęły one: spotkania zespołu projektowego, warsztat z zarządem oraz
rozmowy indywidualne z przedstawicielami zespołu fundacji dotyczące zagadnień: misji
organizacji, sukcesów, wyróżników, priorytetów, grup odbiorców, planów na przyszłość,
kanałów komunikacji, benchmarków i sytuacji finansowej. Prace nad strategią zakończyliśmy
w 2020 roku i rozpoczęliśmy etap jej wdrażania.
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4 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019
W 2019 roku Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” prowadziła
działalność statutową nieodpłatną i działalność gospodarczą. Poniższa tabela ukazuje
wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem typu źródeł oraz strukturę tych
przychodów.
Tabela 1. Struktura rzeczowa przychodów (w zł i gr.) w 2019 r.
Wyszczególnienie
Przychody z działalności statutowej

Struktura
70,51%

1. Środki publiczne

zł.

Forma płatności

4 952 058,48
1 409 290,56 przelewy

2. Środki samorządowe

70 910,00 przelewy

3. Środki zagraniczne

737 820,29 przelewy

4. Środki inne

2 710 323,70 przelewy

5. Pozostałe przychody z działalności statutowej

23 713, 93 przelewy

Przychody z działalności gospodarczej

29,46%

2 069 091,42 przelewy

Pozostałe przychody operacyjne

0,01%

959,10 przelewy

Przychody finansowe

0,02%

1 401,08 przelewy

PRZYCHODY OGÓŁEM

100,00 %

7 023 510,08

W związku z prowadzoną działalnością Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych
„Stocznia” poniosła następujące koszty.
Tabela 2. Informacja o kosztach w 2019 r.
Wyszczególnienie

zł.

Forma płatności

Koszty działalności statutowej

4 928 344,55 przelewy

Koszty działalności gospodarczej

1 780 611,64 przelewy

Koszty administracyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty finansowe
KOSZTY OGÓŁEM

159 572,13 przelewy
8 568,28 przelewy
11 708,31 przelewy
6 888 804,91

Fundacja nie przyjmowała i nie dokonywała żadnych płatności gotówką, w tym płatności o
wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 tys. euro.
Na koniec roku 2019 Fundacja zatrudniała na umowę o pracę 32 osoby (łącznie
30,05 etatu) na następujących stanowiskach: dyrektor/ka (5), menadżer/ka (8), specjalista
(1), koordynator/ka (14), asystent/ka (2), kierownik/czka (2).
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Łącznie w 2019 r. 17 osób zajmowało się w przeważającej części etatu działalnością
gospodarczą, w tym 1 zaangażowana była w realizację działań w ramach działalności
gospodarczej na pełen etat. Średnio łącznie ok 16 etatów było finansowanych z działalności
gospodarczej).
Łączna kwota wynagrodzeń osób zatrudnionych w Fundacji Pracownia Badań i Innowacji
Społecznych „Stocznia” w 2019 roku wyniosła: 1 815 038,50 zł brutto, w tym:
- wynagrodzenia z działalności gospodarczej: 847 111,08 zł brutto
- premie: 0,00 zł
- nagrody 0,00 zł
- inne świadczenia 62821,18 zł (zasiłek macierzyński)
Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 5 członkom i członkiniom zarządu
zatrudnionym w Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w 2019 roku
wyniosła: 544 302,14 zł brutto w tym:
- wynagrodzenia: 503 924,00 zł
- premie: 0,00 zł
- nagrody 0,00 zł
- inne świadczenia 40 378,14 zł (zasiłek macierzyński)
Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 5 osobom zatrudnionym wyłącznie
w ramach działalności gospodarczej (4 z tych osób to osoby zatrudnione w Fundacji nie na
cały etat) w 2019 roku wyniosła: 333 066,02 zł brutto w tym:
- wynagrodzenia: 333 066,02 zł
- premie: 0,00 zł
- nagrody 0,00 zł
- inne świadczenia 0,00 zł
Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym działalnością
gospodarczą w 2019 roku wyniosła: 138 426,19 zł brutto w tym:
- wynagrodzenia: 98 048,05 zł
- premie: 0,00 zł
- nagrody 0,00 zł
- inne świadczenia 40 378,14 zł (zasiłek macierzyński)
W 2019 roku Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.
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Na dzień 31 grudnia 2019 r. na rachunkach bankowych Fundacji ulokowane były środki
pieniężne o łącznej wysokości: 439 697,69 zł w banku Santander Bank Polska S.A., z siedzibą
w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17.
Na dzień 31 grudnia 2019 Fundacja posiadała 10 rachunków bankowych:
Rachunek podstawowy (bieżący) – 86 1090 2851 0000 0001 4265 2583
Rachunek pomocniczy nr 1 – 21 1090 2851 0000 0001 4265 2589
Rachunek pomocniczy nr 2 – 10 1090 2851 0000 0001 4265 2593
Rachunek pomocniczy nr 3 – 15 1090 2851 0000 0001 4265 2600
Rachunek pomocniczy nr 4 – 20 1090 2851 0000 0001 4265 2607
Rachunek pomocniczy nr 5 – 25 1090 2851 0000 0001 4265 2614
Rachunek pomocniczy nr 6 – 57 1090 2851 0000 0001 4265 2620
Rachunek pomocniczy nr 7 – 35 1090 2851 0000 0001 4265 2628
Rachunek pomocniczy nr 8 – 90 1090 2851 0000 0001 4392 1174
Rachunek pomocniczy nr 9 – 16 1090 2851 0000 0001 4265 2582
Środki, o których mowa wyżej były ulokowane na rachunku podstawowym oraz rachunkach
pomocniczych nr 1,2,3,5,8,9.
Żadne środki nie były gromadzone w gotówce.
W 2019 roku Stocznia nie posiadała obligacji i akcji.
W 2019 roku Stocznia nabyła 50 udziałów w Funduszu Wspólnych Inwestycji Społecznych
Sp. z o.o., o łącznej wartości 5000,00 zł.
W 2019 roku Fundacja nie nabyła nieruchomości.
W 2019 roku Fundacja nabyła środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o
następującej wartości: 124 007,64 zł.
Wartość aktywów Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w 2019
roku wyniosła:
-

aktywa trwałe: 428 326,62 zł

-

aktywa obrotowe: 2 978 029,76 zł

Wartość zobowiązań Fundacji wyniosła:
-

zobowiązania długoterminowe: 215 362,84 zł

-

zobowiązania krótkoterminowe: 250 943,13 zł, w tym:
 kredyty i pożyczki: 96 552,09 zł
 z tytułu dostaw i usług, o okresie do 12 miesięcy: 44 625,05 zł

 zobowiązania publiczno-prawne: 97 351,51 zł, w tym
 podatku VAT w kwocie: 91 313,74 zł
 podatku CIT w kwocie: 1 620,00 zł
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 podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie: 1 244,00 zł
 zobowiązania wobec ZUS w kwocie: 3 173,77 zł
 zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w kwocie: 12 315,99 zł
 zobowiązania inne: 98,49 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń oraz publicznoprawne zostały
uregulowane w 2020 r.
Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia składa deklaracje podatkowe:
PIT-4R i PIT-8AR, VAT-7, VAT-UE, CIT-8, a także wymagane deklaracje do ZUS.
Podatek VAT został rozliczony za rok 2019 według okresów miesięcznych. Pozostałe
zobowiązania rozliczane są na bieżąco.
Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
W 2020 r. w Fundacji przeprowadzona zostało badanie sprawozdania finansowego za rok
2019 przez biegłego rewidenta.
W 2019 roku Fundacja realizowała następujące projekty zlecone przez podmioty
państwowe i samorządowe:
6. Forum Praktyków Partycypacji
Opis projektu na stronie 42
Wartość zamówienia: 32 520,32 z netto
Zlecający: Gmina Miasta Gdańska
Podstawa zlecenia: umowa
Działalność gospodarcza
Siłownia Pamięci 2
Opis projektu na stronie 38
Wartość dotacji w 2019 r.: 105 790 zł
Zlecający: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej / program Aktywności
Społecznej Osób Starszych
Podstawa zlecenia: wsparcie realizacji zadania publicznego
Działalność statutowa
Wiatr w Żagle
Wartość dotacji w 2019 r.: 48 200 zł
Zlecający: Narodowy Instytut Wolności / Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich
Podstawa zlecenia: powierzenie realizacji zadania publicznego
Działalność statutowa
Ewaluacja Programu Młoda Warszawa – II etap
Opis projektu na stronie 21
Wartość łączna zamówień: 109 756,10 zł netto
Zlecający: Miasto Stołeczne Warszawa
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Podstawa zlecenia: zapytania ofertowe
Działalność gospodarcza
INCARE
Wartość budżetu Stoczni w 2019: 212 708,62 zł
Zlecający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Podstawa zlecenia: konkurs w ramach programu AAL
Działalność statutowa
Innowacje na ludzką miarę 2
Opis projektu na stronie 31
Łączna wartość dotacji w 2019 r: 431 019,31 zł
Zlecający: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)
Podstawa zlecenia: konkurs w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój
Działalność statutowa
Przestrzeń dla Partycypacji 2
Opis projektu na stronie 53
Łączna wartość dotacji w 2019 r: 611 572,63 zł, w tym dla Stoczni 471 873,82 zł
Zlecający: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)
Podstawa zlecenia: konkurs w ramach działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój
Działalność statutowa
Jaki skwer między Kępną a Jagiellońską?
Opis projektu na stronie 49
Wartość zamówienia w 2019 r.: 24 000,00 zł netto
Zlecający: Zarząd Zieleni ms.t. Warszawy
Podstawa zlecenia: zapytanie ofertowe
Działalność gospodarcza
Konsultacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Warszawie
Wartość zamówienia w 2018 r.: 16 145,53 zł netto
Zlecający: Miasto Stołeczne Warszawa
Podstawa zlecenia: zapytanie ofertowe
Działalność gospodarcza
Trzy badania dla Centrum Nauki Kopernik
Opis projektu na stronie 11
Wartość łączna zamówień: 85 500 zł netto
Zlecający: Centrum Nauki Kopernik
Podstawa zlecenia: zapytania ofertowe
Działalność gospodarcza
Odkrywanie historii lokalnych
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Opis projektu na stronie 49
Wartość dotacji w 2019 r.: 27 000,00 zł
Zlecający: Miasto Stołeczne Warszawa
Podstawa zlecenia: wsparcie realizacji zadania publicznego
Działalność statutowa
Ewaluacja budżetu obywatelskiego w Szczecinie
Opis projektu na stronie 18
Wartość zamówienia: 21 000 zł netto
Zlecający: Gmina Miasto Szczecin
Podstawa zlecenia: zapytanie ofertowe
Działalność gospodarcza
Samorządna młodzież na Żoliborzu i w Śródmieściu
Opis projektu na stronie 55
Wartość dotacji w 2019 r.: 29 980,00 zł
Zlecający: Miasto Stołeczne Warszawa
Podstawa zlecenia: wsparcie realizacji zadań publicznych
Działalność statutowa
Proces diagnostyczny i prototypowania dot. bilansu kompetencji
Wartość zamówienia w 2019 r.: 66 465,28 zł netto
Zlecający: Instytut Badań Edukacyjnych
Podstawa zlecenia: zapytanie ofertowe
Działalność gospodarcza
Szkolny budżet partycypacyjny
Opis projektu na stronie 57
Wartość dotacji w 2019 r.: 13 930 zł
Zlecający: Miasto Stołeczne Warszawa
Podstawa zlecenia: powierzenie realizacji zadania publicznego
Działalność statutowa
Dodatkowo samorządy lokalne korzystały z wsparcia moderatorskiego Stoczni w ramach
drobnych zleceń, uczestniczyły odpłatnie w organizowanych przez nas wydarzeniu (m.in.
Forum Praktyków Partycypacji), szkoleń w dziedzinie partycypacji obywatelskiej, a także
odpłatnie korzystały z serwisu NaprawmyTo.pl
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