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1 PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDACJI
Dane Fundacji
Fundacja 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

wydawanie książek (58.11.Z),
pozostała działalność wydawnicza (58.19 Z),
badania rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.B),
działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
(59.11.Z),
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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 2020 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 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 ich planowaniem
i realizacją. 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 2020 roku w ramach tego obszaru zrealizowaliśmy łącznie 20 projektów badawczych,
konsultacyjnych, doradczych, analitycznych lub grantowych, we współpracy z organizacjami
pozarządowymi, sektorem publicznym, dużymi firmami, na poziomie lokalnym, krajowym
i międzynarodowym. Pomimo pandemii COVID-19 udało nam się utrzymać starych i pozyskać
nowych klientów i partnerów. Dalej omawiamy szczegółowo część z nich, o innych
wspominamy w ogólniejszym podsumowaniu na końcu rozdziału.
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BADANIE NEXT GENERATION
OPIS DZIAŁAŃ W 2020 R.
Zrealizowaliśmy badanie Next Generation wśród młodych Polaków i Polek
na zlecenie British Council. Jest to
kolejne badanie z cyklu, które
brytyjska organizacja przeprowadza od
ponad dekady w krajach przechodzących istotne przemiany społecznopolityczne. Celem przedsięwzięcia jest
wzmacnianie głosu młodych ludzi jako
pokolenia, które będzie kształtować
przyszłość swojego kraju. Badanie skupiało się na zrozumieniu doświadczeń, przekonań
i wartości młodych ludzi.
Badanie zrealizowaliśmy w partnerstwie z dwoma brytyjski organizacjami: Sound Connections
oraz Centrala. Naszym zadaniem była realizacja badania oraz analiza jego wyników. Badanie
było wieloetapowe i obejmowało przegląd literatury, ogólnopolskie badanie ilościowe, serię
grup fokusowych oraz badanie aktywności obywatelskiej młodych Polaków w mediach
społecznościowych.
Niewątpliwym wyzwaniem w realizacji badania była trwająca pandemia, która zmusiła nas
do realizacji wszystkich elementów badania w formule on-line.

CZAS REALIZACJI
marzec 2020 – marzec 2021

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
gospodarcza

FINANSOWANIE
Źródło: British Council

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorka: Agata Gołasa
Zespół: Agata Gołasa, Jan Herbst, Rafał Rudnicki, Maciej Onyszkiewicz, Aleksandra Pierścińska,
Anna Bartol i Maria Adamowicz
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METODA FUNDACJI ORANGE
OPIS DZIAŁAŃ W 2020 R.
Badanie i cykl warsztatów z zespołem
Fundacji Orange miały na celu stworzenie
materiału podsumowującego metody
realizacji
programów
społecznych
Fundacji w ciągu 15 lat jej istnienia.
W ramach przygotowań do projektu
zrealizowaliśmy analizę desk research,
dotyczącą metod i obszarów funkcjonowania fundacji korporacyjnych w Polsce.
Następnie
zrealizowaliśmy
wstępny
warsztat z zespołem Fundacji – nakreślający rozumienie metod działania Fundacji przez jej
zespół. W dalszej kolejności przeprowadziliśmy rozmowy indywidualne z kadrą zarządzającą
Fundacji, rozmowy eksperckie z osobami ze środowiska fundacji korporacyjnych, rozmowy
z uczestnikami projektów Fundacji Orange (indywidualne i grupowe) oraz rozmowy
z partnerami (organizacjami, samorządami) współpracującymi z Fundacją przy realizacji jej
projektów. W ostatnim kroku odbył się podsumowujący warsztat z zespołem Fundacji, a po
opracowaniu materiału – prezentacja wyników badania przed całym zespołem Fundacji oraz
wspólna refleksja nad wnioskami. Zespół realizujący badanie współpracował też z Fundacją
przy przygotowaniu publikacji – konsultowaliśmy finalne brzmienie tekstu, dobór
zaprezentowanych przykładów itp.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Na podstawie badania powstała publikacja „Metoda Fundacji Orange” promowana przez
Fundację na swoich stronach i w mediach społecznościowych.

CZAS REALIZACJI
Lipiec–październik 2020

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
gospodarcza

FINANSOWANIE
Źródło: Fundacja Orange

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorka: Aleksandra Pierścińska
Zespół: Damian Jaworek i Łucja Krzyżanowska
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BADANIE UŻYTKOWNIKÓW GRY PLANSZOWEJ „OJCZYSTY”
OPIS DZIAŁAŃ W 2020 R.
Celem projektu, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Kultury
było poznanie opinii dotyczących gry planszowej
„Ojczysty” oraz określenie
jej potencjału: z jednej
strony w edukacji, z drugiej
– jako formy spędzania
wolnego czasu.
W toku badania okazało
się, że gra jest bardzo słabo obecna na rynku, niemal niemożliwe okazało się dotarcie do jej
użytkowników. Dlatego, w porozumieniu z Zamawiającym, zmieniliśmy formułę badania,
rozdając użytkownikom egzemplarze gier do testowania.
W sumie w ramach badania przeprowadziliśmy 24 indywidualne wywiady pogłębione, w tym:





wywiad z twórcą gry,
10 wywiadów z graczami,
10 wywiadów z edukatorami,
wywiady z ekspertami zajmującymi się problematyką wykorzystania gier w edukacji,
projektowaniem gier oraz recenzowaniem gier planszowych.

Produktem badania był raport podsumowujący oraz publikacja „Ojczysty” – dodaj do edukacji!
Podręcznik dobrych praktyk dla nauczycieli i edukatorów, której celem jest zachęcenie do
wprowadzania gry do planu zajęć oraz ułatwienie tego procesu. W poradniku można znaleźć
m.in. 8 gotowych pomysłów na wykorzystanie gry w trakcie lekcji i zajęć z dziećmi oraz
młodzieżą.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Przygotowany w ramach projektu poradnik dla nauczycieli i edukatorów został zamieszczony
na stronie Narodowego Centrum Kultury. W związku z badaniem „Ojczystego” odbyła się
również audycja dotycząca wykorzystywania gier planszowych w edukacji. Zamawiający
deklaruje, że planuje także upowszechnić raport z badania użytkowników gry.
Materiały i efekty naszej pracy zostały przekazane do działu odpowiedzianego za grę planszową
„Ojczysty” w Narodowym Centrum Kultury. Dostaliśmy informację zwrotną, że zarówno raport
z badania, jak i poradnik dla nauczycieli i edukatorów zostały przyjęte z dużym entuzjazmem
i ciekawością.

CZAS REALIZACJI
listopad 2020 – styczeń 2021
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RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
gospodarcza

FINANSOWANIE
Źródło: Narodowe Centrum Kultury
Budżet Stoczni w 2020 r.: 48 800 zł netto

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorka: Katarzyna Wójcikowska-Baniak
Zespół: Damian Jaworek, Paweł Sielczak, Jan Wiśniewski, Jakub Wiśniewski i Łucja Krzyżanowska
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KONGRES KOBIET – BADANIE EWALUACYJNE PROJEKTU „PRZESTRZENIE
KOBIET”
OPIS DZIAŁAŃ W 2020 R.
Celem badania było przeprowadzenie ewaluacji
pilotażowego projektu „Przestrzenie Kobiet” realizowanego przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet w trzech
małych miejscowościach w województwie łódzkim. Celem
ewaluacji było dostarczenie Kongresowi Kobiet pogłębionej wiedzy na temat przebiegu i skutków realizacji projektu
w wybranych miejscowościach, ocena potencjału trwałości zrealizowanych działań oraz wskazanie możliwych
kierunków rozwoju i doskonalenia projektu w wypadku jego realizacji w kolejnych regionach.
W pierwszym kroku wraz z zespołem projektu odtworzyliśmy teorię zmiany „Przestrzeni
Kobiet”. Następnie przeprowadziliśmy studia przypadku we wszystkich czterech projektach
grantowych realizowanych w ich ramach. Objęły one rozmowy indywidualne z lokalnymi
liderkami projektów oraz wywiady grupowe z ich uczestniczkami. Studiom przypadku
towarzyszył sondaż zrealizowany na platformie internetowej wśród uczestniczek działań.
Dodatkowo przeprowadziliśmy wywiady z ekspertkami i aktywistkami społecznymi w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim i podkarpackim. Ich celem była ocena
potencjału i warunków sukcesu przeniesienia projektu pilotażowego w inne lokalizacje.
Z badania powstały raporty w języku polskim i angielskim. Wyniki zostały też przedstawione
zespołowi Kongresu Kobiet w formie prezentacji na spotkaniu.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Wyniki naszej ewaluacji zostały przedstawione grantodawcy (Open Society Foundation). Na ich
podstawie Kongres Kobiet przygotował grant proposal na kontynuację działań w trzech
kolejnych województwach.

CZAS REALIZACJI
Styczeń–maj 2020

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
gospodarcza

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorka: Aleksandra Pierścińska
Zespół: Anna Bartol, Maciej Onyszkiewicz, Jan Wiśniewski i Katarzyna Wójcikowska
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SZCZEKOCINY – MOJE MIEJSCE / SZKOLNY BUDŻET PARTYCYPACYJNY
OPIS DZIAŁAŃ W 2020 R.
W 2020 roku kontynuowaliśmy nasze działania w Szczekocinach związane z tworzeniem
modelu funkcjonowania tzw. MIEJSCA oraz planowaniem jego przyszłej oferty. W znaczącym
stopniu nasze działania skierowaliśmy do uczestników Akademii Lidera (równoległego
programu prowadzonego przez Fundację EFC i skierowanego do grupy młodych osób
w Szczekocinach).
Realizacja działań społecznych opartych na bezpośrednich relacjach uczestników w tym roku
była wyjątkowo trudna. Znaczącą część działań musieliśmy przenieść w tryb on-line lub zmienić
ich formułę.

Prowadziliśmy szereg konsultacji z partnerami z Fundacji EFC i władz samorządowych Gminy
Szczekociny oraz zaangażowanymi w proces uczestnikami.
We wrześniu uczestniczyliśmy w kolejnej edycji Forum Szczekociny, gdzie wpieraliśmy proces
przeprowadzenia narady obywatelskiej obejmującej refleksję nad potrzebami młodych osób
w kontekście powstającego MIEJSCA. Jej podsumowanie można znaleźć tutaj.
Równolegle w roku szkolnym 2020/2021 we współpracy ze szczekocińską szkołą
przeprowadziliśmy pierwszą edycję szkolnego budżetu partycypacyjnego. Uczniowie mogli
zgłaszać do realizacji projekty, spośród których sami w drodze głosowania wybrali zwycięskie
(realizowane dzięki wsparciu finansowemu Fundacji EFC). Realizacja projektów zaplanowana
jest na 2021 rok.

PLANY NA ROK 2020 A REALIZACJA
Zarówno w przypadku działań związanych z MIEJSCEM, jak i przy realizacji szkolnego budżetu
nasze działania miały zamknąć się w 2020 roku. Ich przedłużenie było wspólną decyzją Stoczni
oraz wszystkich zaangażowanych partnerów. Mimo trudności wynikających z braku możliwości
bezpośrednich kontaktów, dzięki zaangażowaniu samorządu Szczekocin, szkoły, a przede
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wszystkich partnerów z Fundacji EFC, udało się wypracować model działania MIEJSCA
i doprowadzić do podjęcia konkretnych działań przybliżających do otwarcia fizycznej
przestrzeni MIEJSCA. Oficjalne otwarcie planowane jest na połowę 2021 roku. Również szkolny
budżet zakończył się złożeniem projektów, choć na skalę działań i popularność procesu
wyraźnie rzutował brak możliwości pracy na miejscu, w szkolnych murach.

CZAS REALIZACJI
styczeń–grudzień 2020

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
gospodarcza

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

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorzy: Jan Wiśniewski i Paweł Sielczak
Zespół: Katarzyna Pliszczyńska
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WWF PROGRAM GRANTOWY
OPIS DZIAŁAŃ W 2020 R.
Przygotowaliśmy dla WWF Polska program grantowy skierowany do lokalnych społeczności
okolic obszarów przyrodniczo cennych, takich jak np. region Puszczy Białowieskiej. Proces
polegał m.in. na realizacji diagnozy potrzeb, analizie dokumentów zamawiającego oraz badaniu
standardów programów grantowych w Polsce i na świecie. Przeprowadziliśmy 3 dłuższe
spotkania konsultacyjne z WWF Polsk i warsztat strategiczny oraz wypracowaliśmy
dokumentację niezbędną do wdrożenia programu: wizję, charakterystykę odbiorców i (dwuścieżkową) strukturę programu. Dla każdej ze ścieżek programu stworzyliśmy: regulaminy,
formularze wniosków, kryteria oceny oraz model wdrażania programu.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Liczymy na to, że WWF Polska wdroży program w tym lub kolejnym roku.

CZAS REALIZACJI
maj–październik 2020

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
gospodarcza

FINANSOWANIE
Źródło: WWF Polska

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynator: Adam Chabiera
Zespół: Maria Wiśnicka, Marek Cywiński i Anna Bartol
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WWF STRATEGIA
OPIS DZIAŁAŃ W 2020 R.
W 2020 roku kontynuowaliśmy naszą
współpracę z Fundacją WWF Polska.
Powierzono nam rolę moderatorów
partycypacyjnego procesu planowania strategicznego, w ramach którego cały zespół WWF współtworzył
strategię Fundacji na lata 2021–
2025.
Cały proces podzieliliśmy na 3 etapy.
Pierwszy, kiedy to wspólnie z zespołem Fundacji stworzyliśmy listę 10
kluczowych problemów środowiskowych, na które WWF będzie szukał
odpowiedzi w kolejnych latach, zrealizowaliśmy jeszcze w 2019 roku.
W drugim etapie (styczeń–luty) pracowaliśmy nad pogłębioną analizą 10 wybranych
problemów środowiskowych. Każdemu z nich przyglądał się zespół pracowników WWF, rolą
Stoczni była zaś moderacja pracy każdego z zespołów. Produktem tego etapu były analizy
problemu – graf ilustrujący drzewo problemu (gdzie korzenie drzewa przedstawiają przyczyny
problemu, zaś korona drzewa to jego konsekwencje) oraz narracyjny opis tego grafu.
Na podstawie tych analiz przedstawiciele WWF wybrali tematy, które w największym stopniu
wymagają interwencji w najbliższych latach.
W trzecim etapie (marzec–czerwiec) pracowaliśmy nad stworzeniem modeli logicznych
10 kluczowych, strategicznych projektów WWF na lata 2021–2025. Ponownie pracowaliśmy
w 10 zespołach złożonych z członków zespołu WWF, które koordynowali moderatorzy ze
Stoczni. Efektem tej pracy były modele logiczne 10 projektów na lata 2021–2025
przedstawiające długofalowe cele, zakładane rezultaty, produkty i niezbędne działania oraz ich
szczegółowe opisy. W ten sposób powstały teorie zmiany dla tych projektów, które stanowią
merytoryczny wsad do strategii Fundacji WWF Polska na lata 2021–2025.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Kończy się właśnie pierwszy rok obowiązywania nowej strategii WWF. Niektóre współmyślane
przez nas projekty są wdrażane w życie. Część z nich to kontynuacja działań z lat ubiegłych,
które zostały uporządkowane, skorygowane i uzupełnione w procesie planowania
strategicznego. Część jednak to zupełnie nowe przedsięwzięcia, którymi WWF Polska do tej
pory się nie zajmował i które wykluły się dzięki moderowanemu przez nas procesowi.
Opracowany przez nas dokument zawierający teorię zmiany 10 projektów strategicznych bywa
wykorzystywany w praktyce – po pierwsze służy jako materiał zapoznawczy z danym projektem
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dla nowych pracowników i osób spoza ścisłego zespołu projektowego, po drugie pomaga
w modyfikacji założeń projektów, np. gdy zmieniają się okoliczności zewnętrzne.
Większość z wypracowanych podczas całego procesu teorii zmiany projektów strategicznych
WWF ma horyzont 5-letni, więc ich pierwsze rezultaty poznamy dopiero
w kolejnych latach.

CZAS REALIZACJI
listopad 2019 – czerwiec 2020

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
gospodarcza

FINANSOWANIE
Źródło: WWF Polska

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynator: Maciek Onyszkiewicz
Zespół: Agata Bluj, Agata Gołasa, Łukasz Ostrowski, Maria Adamowicz i Maria Wiśnicka
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PROGRAM ROZWOJU WOLONTARIATU DLA FUNDACJI ZNAJDŹ POMOC
OPIS DZIAŁAŃ W 2020 R.
Od czerwca do października 2020 roku
realizowaliśmy proces strategiczny, w ramach
którego pomagaliśmy Fundacji Znajdź Pomoc
zajmującej
się
wsparciem
pacjentów
onkologicznych w opracowaniu Programu
Rozwoju Wolontariatu. Celem było przygotowanie organizacji do nawiązania współpracy
z wolontariuszami – wyboru obszaru, w który zostaną zaangażowani, i ustaleniu wszystkich
zasad współpracy z wolontariuszami. Naszą rolą była moderacja całego procesu, jednak
strategia została stworzona przez zainteresowanych wolontariatem pracowników Fundacji.
Cały proces podzieliliśmy na trzy etapy.
W pierwszym z nich przeprowadziliśmy diagnozę organizacji. Podczas wywiadów z zarządem
Fundacji, jej pracownikami i wolontariuszami zbieraliśmy informacje dotyczące
dotychczasowych działań Fundacji, jej zasobów, deficytów i potrzeb oraz doświadczeń
związanych z wolontariatem.
W drugim etapie przeprowadziliśmy 4 wywiady z innymi organizacjami, które dobrze radzą
sobie z włączaniem wolontariuszy w swoją pracę. Wybraliśmy takie, które zajmują się
podobnymi tematami jak Fundacja Znajdź Pomoc, oraz takie, które angażują wolontariuszy do
podobnych działań jak te, w które Fundacja chciałaby włączać swoich wolontariuszy
(wolontariat towarzyszący i wolontariat akcyjny).
W trzecim etapie pracowaliśmy już nad strategią wolontariatu. Zrealizowaliśmy 5 spotkań
warsztatowych on-line z zespołem Fundacji, podczas których uczestnicy określili cel i misję
wolontariatu Fundacji, wybrali obszary działań Fundacji, w które chcą angażować
wolontariuszy, określili pożądany profil wolontariusza, zasady współpracy Fundacji
z wolontariuszem, sposoby wspierania i motywowania wolontariuszy itp. Warsztaty
prowadziliśmy, opierając się na cyklu pracy z wolontariuszem (www.dobrywolontariat.pl).
Ostatecznym produktem tych spotkań był przygotowany przez nas dokument, który miał
stanowić wkład do Programu Rozwoju Wolontariatu przygotowanego przez Fundację.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Dzięki naszemu wsparciu Fundacji udało się opracować i wdrożyć w praktyce odpowiednie
procedury – sposoby wprowadzania wolontariuszy do organizacji, komunikacji zespołu
Fundacji z wolontariuszami, integracji i motywowania wolontariuszy do pracy oraz ewaluacji.

CZAS REALIZACJI
czerwiec 2020 – październik 2020

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
gospodarcza
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FINANSOWANIE
Źródło: Fundacja Znajdź Pomoc

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynator: Maciek Onyszkiewicz
Zespół: Agata Gołasa i Maria Adamowicz

19

MOBILNI W KULTURZE
OPIS DZIAŁAŃ W 2020 R.
Celem programu było przekazanie wsparcia
artystom oraz animatorom kultury, których
branża została szczególnie dotknięta przez
pandemię COVID-19. Spośród ponad 800
zgłoszeń przyznaliśmy dofinansowanie
ponad 120 projektom. Dzięki otrzymanym
środkom (dotacjom w wysokości 5, 7 lub 9
tysięcy złotych) ludzie kultury mieli okazję
zrealizować przedsięwzięcia wzbogacające
kulturalną ofertę m.st. Warszawy.
Zrealizowane projekty były wyjątkowo
różnorodne: powstały oryginalne rzeźby,
teledyski, zostały wydane płyty muzyczne,
książki i bajki dla dzieci, odbyło się wiele
performance’ów, spektakli teatralnych,
koncertów i warsztatów. Część projektów skupiała się na dotarciu do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, zostało też zrealizowanych dużo przedsięwzięć o tematyce ekologicznej.
Autorzy i autorki projektów realizowali swoje działania na żywo i on-line, dzięki czemu mogli
dotrzeć także do publiczności, która m.in. ze względu na pandemię była mniej mobilna.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
W ramach programu:




przez około 1120 godzin wspieraliśmy w ramach pomocy technicznej zgłaszających się
do programu i jego późniejszych beneficjentów,
podpisaliśmy 143 umowy z warszawskimi twórcami/twórczyniami i animator(k)ami,
przyznaliśmy dotacje 123 projektom kulturalnym.

CZAS REALIZACJI
maj–grudzień 2020

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa

FINANSOWANIE
Źródło: Biuro Kultury m.st. Warszawy
Budżet Stoczni w 2020 r.: budżet projektu wynosił 1 mln zł, z czego 100 tys. zł przeznaczone
było na obsługę programu

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorzy: Natalia Klamann i Jan Wiśniewski
Zespół: Marek Cywiński, Marcin Górecki i Maria Wiśnicka
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BADANIA I ANALIZY DLA PROGRAMÓW POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI
WOLNOŚCI
OPIS DZIAŁAŃ W 2020 R.
Realizując dotowany przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności program „Monitoring,
ewaluacje i analizy (MEVA)”, prowadziliśmy następujące działania:


















„Badanie oddziaływania na kapitał społeczny (BOX)” to projekt, który realizujemy dla
PAFW od 2012 roku. W 2020 roku pracowaliśmy nad dostosowaniem narzędzi BOX do
potrzeb samorządów;
dla programu „Działaj Lokalnie” wykonaliśmy badanie „Ocena metody animacji
społeczności lokalnej na rzecz dobra wspólnego”. Przeprowadziliśmy 2 wywiady
grupowe z przedstawicielami Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), w trakcie których
pytaliśmy o ich ocenę metody oraz dokumentu, w którym została ona przedstawiona;
dla programu „Działaj Lokalnie” wykonaliśmy badanie „Program Działaj Lokalnie w obliczu pandemii koronawirusa – położenie organizacji, ocena wsparcia i perspektywy
na przyszłość”;
wspieraliśmy PAFW w przygotowaniu, prowadzeniu i podsumowaniu seminarium
na temat ochrony środowiska i klimatu dla realizatorów programów PAFW.
Przeprowadziliśmy ankietę z uczestnikami seminarium, w której pytaliśmy o ocenę
pomysłów na działania ekologiczne w ramach programów PAFW;
koordynowaliśmy pracę grupy przygotowującej strategię nowego programu „Zielony
Lider” (opisane osobno);
dla programu stypendialnego im. Lane’a Kirklanda przygotowaliśmy „Plan ewaluacji na
lata 2020–2022” oraz „Badanie wpływu programu stypendialnego im. Lane’a Kirklanda
na kraje docelowe i absolwentów(-tki)” (opisane osobno);
dla Programu Rozwoju Bibliotek wykonaliśmy „Badanie przygotowujące IV rundę PRB”
(opisane osobno);
dla programu „Równać Szanse” poprowadziliśmy proces aktualizacji strategii (opisany
osobno);
PAFW wsparła również Fundację Zwolnieni z Teorii w badaniu wpływu jej programu
na uczestników (opisane osobno);
współpracowaliśmy przy tworzeniu strategii działań OFOP dotyczących programowania
w Polsce nowej perspektywy funduszy unijnych na lata 2021–2027. Wspieraliśmy
proces tworzenia strategii, poprowadziliśmy 2 spotkania warsztatowe,
współredagowaliśmy stanowisko organizacji społecznych dotyczące projektu Umowy
Partnerstwa oraz wspieraliśmy przeprowadzenie wysłuchań publicznych dotyczących
Krajowego Planu Odbudowy;
wykonaliśmy opracowania diagnostyczne oparte na kwerendzie źródeł dla Programu
Stypendiów Pomostowych, programów Działaj Lokalnie oraz Sektor 3.0.
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Ponadto współpracując bezpośrednio z organizacjami prowadzącymi programy PAFW,
prowadziliśmy badanie potrzeb stypendystów Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości oraz
ocenę prototypów rozwiązań pozafinansowego wsparcia dla Fundacji.

CZAS REALIZACJI
styczeń–grudzień 2020

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa/gospodarcza

FINANSOWANIE
Źródło: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynator: Łukasz Ostrowski
Zespół: BOX – Rafał Rudnicki; Działaj Lokalnie – Katarzyna Wójcikowska-Baniak, Łukasz
Ostrowski, Anna Bartol, Jan Herbst, Rafał Rudnicki i Marek Cywiński; seminarium: Adam
Chabiera, Damian Jaworek, Aleksandra Pierścińska, Łukasz Ostrowski, Rafał Rudnicki i Maria
Wiśnicka; OFOP: Maria Wiśnicka, Kuba Wygnański, Maria Perchuć-Żółtowska i Katarzyna
Pawłowska; opracowania diagnostyczne: Maciej Onyszkiewicz, Maria Adamowicz i Katarzyna
Wójcikowska-Baniak; FEP: Katarzyna Wójcikowska-Baniak i Maciej Onyszkiewicz

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU
Współpracę z PAFW kontynuujemy w 2021 roku.
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ZIELONY LIDER
OPIS DZIAŁAŃ W 2020 R.
Elementem wsparcia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w działaniach na rzecz ochrony
klimatu i środowiska była koordynacja procesu tworzenia strategii nowego programu o nazwie
„Zielony Lider”.

Strategia została opracowana przez grupę roboczą składającą się z przedstawicieli(-ek)
8 organizacji: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Szkoła Liderów, Polskiej
Zielonej Sieci, Client Earth/Prawnicy dla Ziemi, WWF Polska, Fundacji Akademia Organizacji
Obywatelskich, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacji Stocznia.
Grupa pracowała na 3 kilkugodzinnych warsztatach on-line. Dodatkowo przeprowadziliśmy
indywidualne konsultacje z osobami z grupy roboczej oraz z tzw. krytycznymi przyjaciółmi, czyli
liderami i liderkami – potencjalnymi uczestnikami programu. Przeprowadziliśmy 5 wywiadów
indywidualnych oraz 2 wywiady fokusowe (z udziałem 4 osób każdy) na różnych etapach
procesu. Uzupełnieniem pracy warsztatowej i rozmów były pisemne ekspertyzy autorstwa
uczestniczek grupy roboczej: Izabeli Zygmunt oraz Agnieszki Warso-Buchanan.
Efektem pracy grupy był przygotowany przez nas dokument zatytułowany „Zielony Lider.
Strategia nowego programu”. Dokument został skonsultowany z osobami uczestniczącymi
w warsztatach. Koncepcję programu zaprezentowaliśmy także podczas spotkania przyszłemu
realizatorowi pilotażu programu – Fundacji Sendzimira.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Program „Zielony Lider” został uruchomiony w lutym 2021 roku, w kształcie bardzo bliskim
temu opisanemu w strategii.

CZAS REALIZACJI
czerwiec–listopad 2020

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa

23

FINANSOWANIE
Źródło: Program Monitorowanie, Ewaluacja, Analizy PAFW (MEVA)

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorka: Maria Wiśnicka
Zespół: Agata Bluj, Damian Jaworek i Łucja Krzyżanowska

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU
Kontynuacją projektu było opracowanie planu ewaluacji programu „Zielony Lider” w marcu
2021 roku. Realizacja badań została zaplanowana na III kwartał 2021 i 2022 roku.
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BADANIE WPŁYWU PROGRAMU STYPENDIALNEGO IM. LANE’A KIRKLANDA
OPIS DZIAŁAŃ W 2020 R.
W 2020 roku program stypendialny im. Lane’a Kirklanda
obchodził 20-lecie swojego istnienia. W związku z tą rocznicą
operator programu, Fundacja Liderzy Przemian, zwróciła się do
nas z prośbą o zebranie informacji na temat jego wpływu –
zarówno w postaci indywidualnych historii sukcesu jego
absolwentów(-tek), jak i danych liczbowych dających obraz skali
oddziaływania programu na dalsze losy stypendystów(-tek) oraz
ich wpływu na kraj pochodzenia.
Badanie składało się z dwóch komplementarnych wobec siebie
części – jakościowej opartej na 16 wywiadach biograficznych
z absolwentami(-kami) oraz ilościowej, w ramach której
przeprowadziliśmy sondaż na reprezentatywnej grupie 200
absolwentów(-tek) stypendium z lat 2000–2018.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Wyniki badania wraz z wnioskami zostały opisane w raporcie przekazanym Fundacji Liderzy
Przemian. Docelowo informacje te mają być wykorzystywane w komunikacji zewnętrznej
programu skierowanej do szerokiej publiczności.

CZAS REALIZACJI
lipiec–listopad 2020

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa/gospodarcza

FINANSOWANIE
Źródło: Program Monitorowanie, Ewaluacja, Analizy PAFW (MEVA) / Fundacja Liderzy Przemian

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorzy: Rafał Rudnicki i Aleksandra Pierścińska
Wsparcie: Łukasz Ostrowski

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU
Na 2021 rok zaplanowane jest kolejne badanie absolwentów na zlecenie Fundacji Liderzy
Przemian. Tym razem przedmiotem badania mają być przyczyny migracji i możliwości
współpracy Fundacji z absolwentami przebywającymi w Polsce.

25

BADANIE PRZYGOTOWUJĄCE IV RUNDĘ PROGRAMU ROZWOJU BIBLIOTEK
OPIS DZIAŁAŃ W 2020 R.
Program Rozwoju Bibliotek (PRB)
to przedsięwzięcie realizowane od
2009 roku przez Fundację Rozwoju
Społeczeństwa
Informacyjnego
(FRSI). Celem programu jest
wspieranie bibliotek publicznych w
małych miejscowościach w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności
społecznej, w których ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają
umiejętności i wspólnie działają.
Fundacja Stocznia niemal od początku istnienia PRB wspiera rozwój programu, prowadząc
badania ewaluacyjne i diagnostyczne. W 2020 roku Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego przygotowywała się do składania Grant Proposal na IV rundę Programu
Rozwoju Bibliotek. W związku z tym potrzebowała wsparcia w ocenie dotychczasowych działań
i diagnozie aktualnej sytuacji bibliotek.
Odpowiadając na tę potrzebę, przeprowadziliśmy badanie diagnostyczno-ewaluacyjne,
przygotowujące IV rundę PRB. Celem badania było zebranie opinii uczestników PRB na temat
poprzednich rund programu, pomysłów na jego kolejną rundę, potrzeb bibliotek, a także
aktualizacja danych statystycznych na temat sytuacji bibliotek w Polsce oraz ocena gotowości
wyróżniających się bibliotek („liderów PRB”) do zaangażowania się w realizację IV rundy.
W ramach badania przeprowadziliśmy:







6 wywiadów grupowych (on-line) z bibliotekami uczestniczącymi w poprzednich
rundach PRB,
sondaż internetowy zrealizowany metodą CAWI z bibliotekami uczestniczącymi
w poprzednich rundach PRB (n=212, poziom realizacji – 70%),
4 wywiady grupowe (on-line) z liderami PRB,
sondaż internetowy przeprowadzony metodą CAWI z liderami PRB (n=49, poziom
realizacji – 94%),
aktualizację danych statystycznych o bibliotekach w Polsce (na podstawie danych GUS
z lat 2013–2019),
spotkanie robocze i podsumowujące badanie z zespołem FRSI realizującym program.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Badanie potwierdziło, że proponowana konstrukcja PRB jest dobrze odbierana przez
uczestniczące w nim biblioteki. Dlatego zespół FRSI postanowił niczego istotnego nie zmieniać
w kolejnej edycji. Główna zmiana polegała na konieczności dostosowania się do sytuacji
pandemicznej, czyli braku możliwości przeprowadzenia stacjonarnie warsztatów planowania
rozwoju biblioteki.
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W opinii FRSI ważne było potwierdzenie, że dla rozwoju PRB kluczowa jest zmiana myślenia
o funkcji biblioteki w społeczności, zredefiniowanie roli bibliotekarki/bibliotekarza, poczucie
bycia częścią społeczności zawodowej, która jest otwarta na zmiany. Badanie wykazało, że
bibliotekarki i bibliotekarze są świadomi tego, że po pandemii nic nie będzie takie samo, choć
nikt nie wie, jak nowa rzeczywistość będzie wyglądać. To dawało przekonanie FRSI, że nie musi
przekonywać bibliotekarek/bibliotekarzy do tego, że nadchodzi kolejna ważna zmiana, a może
bardziej skupić się na tym, jak wspólne odpowiedzieć na to wyzwanie.
Badanie było jak fotografia rzeczywistości w dość przełomowym momencie dla nas
i dla bibliotek. W wielu aspektach potwierdziło nasze intuicje i pozwoliło z większą
pewnością planować szczegóły Programu – Jacek Królikowski, prezes FRSI.

CZAS REALIZACJI
marzec–sierpień 2020

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa

FINANSOWANIE
Źródło: Program Monitorowanie, Ewaluacja, Analizy PAFW (MEVA)

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynator: Damian Jaworek
Zespół: Maciej Onyszkiewicz, Łukasz Ostrowski, Hubert Borowski, Monika Stec i Katarzyna Julia
Olesińska
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AKTUALIZACJA STRATEGII ORAZ BADANIE WIZERUNKU RÓWNAĆ SZANSE
OPIS DZIAŁAŃ W 2020 R.
Równać Szanse to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
(PAFW) realizowany od 2001 roku przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży (PFDiM). Program daje młodym ludziom z małych miejscowości możliwość poprowadzenia własnego projektu społecznego.
W ten sposób zyskują oni użyteczne kompetencje, które zwiększają
ich szanse na dobry start w dorosłe życie.
Nad aktualizacją strategii pracowaliśmy w trakcie 5 warsztatów
z udziałem ekspertek i ekspertów (socjologów, psychologów,
pedagogów, trenerów, praktyków) oraz przedstawicieli PAFW
i PFDiM. Wykonaliśmy również 4 opracowania oparte na kwerendzie
źródeł na tematy: nierówności szans, kompetencji potrzebnych młodzieży oraz innych
programów o podobnych celach jak Równać Szanse. Wypracowane wnioski i rekomendacje
przedstawiliśmy w dokumencie „Propozycje do nowej strategii programu Równać Szanse”.
W czasie pracy nad aktualizacją strategii wiele razy powracało pytanie, jaki jest wizerunek
programu oraz czy jest on jego mocną, czy słabą stroną. Aby przeciąć te wątpliwości
przeprowadziliśmy badanie oparte na 9 wywiadach grupowych z młodzieżą oraz osobami
pracującymi z młodzieżą. Wnioski przedstawiliśmy w raporcie „Wizerunek Równać Szanse”.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności wykorzystała przeprowadzone przez nas analizy
do przygotowania strategii finansowania programu na kolejne lata. PAFW i PFDiM wprowadziły
również zmiany w formule realizacji programu: zmodyfikowały system konkursów grantowych,
zaktualizowały metodologię działania i wprowadziły korekty w organizacji programu.
Utrzymując nazwę programu, ograniczyły liczbę konkursów grantowych oraz poszerzyły cele
programu z kompetencji społecznych na społeczne i emocjonalne.

CZAS REALIZACJI
czerwiec–grudzień 2020

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa (aktualizacja strategii), gospodarcza (badanie wizerunku)

FINANSOWANIE
Źródło: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Budżet Stoczni w 2020 r.: 51 000 zł (aktualizacja strategii)

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynator: Łukasz Ostrowski
Zespół: Anna Bartol (aktualizacja strategii), Aleksandra Pierścińska, Maria Adamowicz i Rafał
Rudnicki (badanie wizerunku)
28

BADANIE WPŁYWU PROGRAMU ZWOLNIENI Z TEORII
OPIS DZIAŁAŃ W 2020 R.
Program Zwolnieni z Teorii (ZWZT)
to, zdaniem operatora, „pierwsza
praktyczna olimpiada w Polsce”,
w ramach której uczniowie szkół
ponadpodstawowych samodzielnie
organizują projekty społeczne.
Po etapach realizacji własnej
inicjatywy uczestników prowadzi
innowacyjna platforma edukacyjna,
wspierają ich również tzw. mentorzy (alumni poprzednich edycji).
W ten sposób uczniowie uczą się zarządzania projektem w profesjonalny sposób, a także
kształtują takie kompetencje jak praca w grupie, krytyczne myślenie czy kreatywność.
Badanie wpływu programu realizowaliśmy na zlecenie Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności. Głównym celem badania była ocena jego wpływu na losy alumnów. Realizatorzy
programu chcieli nie tylko sprawdzić, czy i w jaki sposób przyczynia się on do występowania
zmiany w uczestnikach, lecz także wykorzystać raport do działań komunikacyjnych
i rzeczniczych.
Badanie zaplanowane zostało na lata 2020–2021. W 2020 roku zrealizowaliśmy:






warsztaty z zespołem ZWZT odtwarzające teorię programu, którą następnie spisaliśmy
w podsumowującym dokumencie,
badanie ilościowe (pretest) uczestników VII edycji programu, którego celem był pomiar
wstępny kluczowych z punktu widzenia ZWZT kompetencji, umiejętności
i postaw badanych (pomiar końcowy zrealizowaliśmy w czerwcu 2021 roku),
badanie jakościowe na grupie 8 alumnów, którego wyniki przedstawiliśmy w raporcie
podsumowującym badanie,
opracowanie eksperckie dotyczące wybranych kompetencji społeczno-emocjonalnych,
istotnych z punktu widzenia założeń programu.

W ramach badania nawiązaliśmy też współpracę z zagraniczną jednostką badawczą Hello
Insight, która użyczyła nam stworzonego i zwalidowanego przez siebie narzędzia do pomiaru
wybranych kompetencji społeczno-emocjonalnych.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Opracowany przez nas raport jakościowy oraz przedstawione w nim rekomendacje
zainspirowały operatora programu do:
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modyfikacji założeń programu mentorskiego, aby mentorzy mogli jeszcze lepiej
wspierać uczestników – zachęcać ich do pogłębienia diagnozy problemu społecznego
czy do dzielenia się zadaniami w zespole,
zmniejszenia wagi grywalizacji między zespołami oraz szkołami (m.in. o nagrody
Złotych, Srebrnych i Brązowych Wilków, a także w ramach rankingu szkół).

CZAS REALIZACJI
lipiec–grudzień 2020 (kontynuacja w 2021)

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa

FINANSOWANIE
Źródło: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Budżet Stoczni w 2020 r.: 47 400 zł

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorka: Maria Adamowicz
Zespół: Maciej Onyszkiewicz, Łukasz Ostrowski i Jan Wiśniewski
Współpraca: dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka (ekspertka zewnętrzna, autorka opracowania dot.
kompetencji społeczno-emocjonalnych)

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU
Badanie jest kontynuowane w 2021 roku. W wyniku współpracy między Fundacją Stocznia
a Fundacją Zwolnieni z Teorii uruchomione zostaną kolejne badania (badania losów
edukacyjno-zawodowych alumnów I, II oraz III edycji).
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POZOSTAŁE PROJEKTY
Wśród pozostałych projektów realizowanych w 2020 roku przez zespół badań i doradztwa
warto wspomnieć m.in. o:


badaniu wpływu Orange Polska – już 7 rok kontynuujemy współpracę z Orange wokół
badań wpływu tej firmy na polską gospodarkę i społeczeństwo. Tak jak w poprzednich
latach, w 2020 roku 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.
Przygotowaliśmy m.in. raport poświęcony edukacji w Europie i na świecie w kontekście
pandemii COVID-19, opierający się na istniejących danych. Raport można przeczytać
tutaj. Przeprowadziliśmy także dialog z interesariuszami poświęcony działaniom, które
firma powinna podjąć w postcovidowej rzeczywistości;



projekcie INCARE, 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 badaniami pilotażowymi produktu i współpracuje
z innymi partnerami przy tworzeniu modelu biznesowego projektu. Rok 2020
poświęciliśmy na dopracowanie koncepcji badania oraz narzędzi do testowania oraz
na prace nad modelem biznesowym;



badaniu dla Facebooka – na początku 2020 roku kończyliśmy badanie dla Facebook
Polska. Facebook zwrócił się do nas jesienią 2019 roku z prośbą o zaprojektowanie
i przeprowadzenie badania dotyczącego wpływu tej platformy na życie jego
użytkowników, uwzględniając zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty tego
wpływu. Na badanie złożył się sondaż wśród 2000 użytkowników platformy (za
pośrednictwem panelu opinie.pl), badania fokusowe oraz netnograficzne
(moderowane dyskusje przez internet);



współpracy z Bankiem City Handlowy oraz Fundacją Kronenberga – w 2020 roku
kontynuowaliśmy prace nad raportem opisującym wpływ Banku Citi Handlowy
na rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Zaplanowaliśmy również wspólne projekty
badawcze na kolejny rok: „Przedsiębiorczość – możliwości, wyzwania i bariery (COVID),
oczekiwania i potrzeby młodych ludzi” oraz badanie potrzeb nauczycieli związanych
z nauczaniem zdalnym;



projekcie dla Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) – w 2020 roku zakończyliśmy projekt
przygotowania nowej wersji metody bilansu kompetencji dla IBE, prowadzony od lipca
2019 roku. W ramach projektu odbyły się 4 warsztaty design thinking z doradcami
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zawodowymi. Na podstawie rezultatów pracy warsztatowej powstały prototypy
informacyjnej strony internetowej oraz narzędzia do przeprowadzenia bilansu
kompetencji on-line. Prototypy zostały przetestowane podczas pilotażu, w którym
wzięło udział 12 doradczyń zawodowych wraz ze swoimi klientami. W trakcie testów
i po ich zakończeniu uczestnicy udzielali informacji zwrotnej na temat swoich
doświadczeń ze stroną i narzędziami – na jej podstawie przygotowano docelową wersję
narzędzia on-line i materiałów informacyjnych. Powstała także publikacja „Metoda
Bilansu Kompetencji. Praktyczny poradnik dla doradców”. Efekty projektu są dostępne
na stronie: mbk.ibe.edu.pl;


współpracy z Tesco Polska – w 2020 roku zakończyliśmy naszą współpracę przy
programie grantowym „Decydujesz. Pomagamy”. Od 2016 roku do programu zgłoszono
4621 projektów, które ocenialiśmy, a 1565 z nich nagrodziliśmy grantami o łącznej
wartości 5 575 000 złotych. W głosowaniach oddano łącznie 32 000 606 głosów. Pełne
podsumowanie wszystkich edycji znaleźć można tutaj. Praca przy tym projekcie była dla
nas bardzo cennym doświadczeniem. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy
jeszcze mieć okazję do bycia operatorem kolejnych konkursów grantowych.
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2.2 OBSZAR: INNOWACJE SPOŁECZNE

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.
Rok 2020 był dla nas – z oczywistych powodów – ogromnym wyzwaniem. Musieliśmy szybko
adaptować się do nowych, pandemicznych warunków, a jednocześnie rozwijając
dotychczasowe kierunki naszych działań, przygotowaliśmy 2 nowe przedsięwzięcia –
Katalizator innowacji społecznych, którego celem jest budowanie i animowanie środowiska
osób zajmujących się tematem innowacji społecznych w Polsce oraz międzynarodowy projekt
dotyczący centrów kompetencji w dziedzinie innowacji społecznych. Obydwa projekty
przygotowaliśmy w 2020 roku. Pierwszy z nich rozpoczął się w grudniu 2020 roku, a drugi –
w maju 2021 roku.
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INNOWACJE NA LUDZKĄ MIARĘ 2
OPIS DZIAŁAŃ W 2020 R.
Celem projektu, który realizujemy wspólnie z Miastem Gdynia, jest wsparcie w rozwoju
nowatorskich, oddolnie wypracowywanych rozwiązań (innowacji społecznych) dotyczących
włączenia społecznego. W trakcie projektu, w dwóch lokalizacjach – w Laboratorium Innowacji
Społecznych w Gdyni oraz w Marzycielach i Rzemieślnikach – funkcjonuje Inkubator pomysłów.
Projekt jest kontynuacją przedsięwzięcia, które realizowaliśmy w latach 2016–2019.

Fot. Wojtek Radwański

W trakcie dwóch cykli inkubacyjnych wspomożemy autorów i autorki ok. 100 innowacyjnych
pomysłów w ich rozwinięciu i dopracowaniu, a ok. 50 z nich otrzyma wsparcie w postaci grantu
na przetestowanie w praktyce swoich innowacji. W 2020 roku przeprowadziliśmy pierwszy
z dwóch naborów wstępnych pomysłów. W jego trakcie zorganizowaliśmy szereg wydarzeń online służących zainspirowaniu potencjalnych pomysłodawców (webinaria, warsztaty i spotkania
z innowatorkami z poprzedniego projektu). Przeprowadziliśmy także różnego rodzaju działania
promocyjne, aby możliwie szeroko dotrzeć z informacją o naborze. Ostatecznie otrzymaliśmy
149 zgłoszeń, a spośród nich wybraliśmy 56, których autorów i autorki zaprosiliśmy do udziału
w Inkubatorze. Od grudnia z częścią z nich pracuje nasz zespół.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Na tym etapie trudno mówić o rezultatach, a tym bardziej oddziaływaniu, ale z pewnością
sukcesem jest to, że aż tak wiele pomysłów zostało zgłoszonych. Mamy nadzieję, że
w przyszłości przełoży się to na efekty Inkubatora i jakość wspieranych przez nas innowacji.

CZAS REALIZACJI
marzec 2020 – wrzesień 2023
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RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa

FINANSOWANIE
Źródło: Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 4.1) oraz
dotacja celowa z budżetu państwa
Budżet w 2020 r.: 274 366,04 zł, w tym budżet Stoczni – 170 313,45 zł

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorzy: Maria Lewandowska-Woźniak i Adam Chabiera
Zespół: Anna Bartol, Natalia Klamann, Zofia Komorowska, Damian Jaworek, Maciej
Onyszkiewicz, Katarzyna Pawłowska, Jan Wiśniewski i Kuba Wygnański
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MARZYCIELE I RZEMIEŚLNICY. DOM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
OPIS DZIAŁAŃ W 2020 R.
Z oczywistych powodów był to bardzo trudny rok dla Marzycieli i Rzemieślników. Właściwie
od połowy marca (za wyjątkiem kilku letnich miesięcy) zaprzestaliśmy wynajmu przestrzeni
na wydarzenia. Łącznie odbyło się ich w ubiegłym roku 57 – część jeszcze przed pandemią,
a część – z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa – już później.

Fot. Wojtek Radwański

Ważnym elementem funkcjonowania Marzycieli i Rzemieślników były cotygodniowe Śniadania
& Gadania (w ubiegłym roku odbyło się ich 20). Od połowy marca prowadziliśmy je w wersji
hybrydowej lub w pełni on-line.
Po wakacjach, ze względu na liczne inne zajęcia i jednak ograniczoność formy on-line
w przypadku tego typu wydarzeń jak wspólne śniadania, zawiesiliśmy Śniadania & Gadania.
Mamy nadzieję powrócić do nich po wakacjach, bo miały ważny integracyjno-sieciujący
charakter i budowały markę i klimat Marzycieli.
Co ważne, w czasie pandemii nie przestała działać nasza Przestrzeń pracy. Pozwoliło nam to –
przy ograniczeniu kosztów, ogromnej życzliwości pp. Jabłkowskich i skorzystaniu też z jednej
z tzw. tarcz covidowych – utrzymać Marzycieli. Poza początkowym przestojem (gdy niemal
wszyscy przeszli na pracę zdalną) z marzycielskiej Przestrzeni pracy korzystało średnio
w miesiącu ok. 35 osób. Częściowo były to osoby, które pracowały w niej już przed pandemią,
a częściowo – zupełnie nowe osoby.

CZAS REALIZACJI
styczeń–grudzień 2020

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa/gospodarcza
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FINANSOWANIE
Źródło: zyski z wynajmu powierzchni
Budżet w 2020 r.: przychody – 245 967,67 zł, koszty – 341 491,01 zł (przychody nie
uwzględniają skorzystania z tarczy covidowej)

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Zespół: Magdalena Gawin oraz Jacek Przeciszewski (do sierpnia 2020)
Wsparcie ze strony zarządu: Zofia Komorowska i Kuba Wygnański

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU
W 2021 roku Marzyciele i Rzemieślnicy kontynuują swoją działalność w przygaszonej przez
pandemię formie, choć – gdy piszemy to sprawozdanie – zgłasza się do nas coraz więcej
organizatorów wydarzeń, którzy chcą wynająć naszą przestrzeń.
Po wakacjach w Marzycielach ulokuje się także zespół stoczniowego projektu Katalizator
Innowacji Społecznych.
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NAPRAWMYTO.PL
OPIS DZIAŁAŃ W 2020 R.
Naprawmy.To.pl to serwis prowadzony przez nas od 2012 roku. Służy zgłaszaniu przez
mieszkańców różnego rodzaju deficytów w przestrzeni publicznej. Odbiorcami zgłoszeń są
odpowiednie instytucje w poszczególnych samorządach. Na początku 2020 roku
współpracowało z nami 29 gmin, a pod koniec roku ta liczba zmniejszyła się do 25. Część gmin
zrezygnowała z NaprawmyTo.pl, tłumacząc to koniecznością wprowadzenia oszczędności
wynikających ze zmniejszonych w wyniku pandemii przychodów. W tym samym czasie
dołączyły jednak pojedyncze kolejne gminy (m.in. Cieszyn i Opoczno).
Przez cały czas – choć małymi krokami – rozwijamy serwis, dodając do niego kolejne drobne
funkcjonalności ułatwiające intuicyjne korzystanie zarówno przez mieszkańców, jak i
pracujących na nim urzędnikach.
Jednocześnie sytuacja pandemiczna stworzyła okazję do intensywnych poszukiwań
alternatywnych zastosowań serwisu – weszliśmy w intensywną, choć krótkotrwałą współpracę
z Koduj dla Polski z Fundacji e-Państwo, z którymi pracowaliśmy nad stworzeniem serwisu
ułatwiającego kojarzenie wolontariuszy z osobami potrzebującymi pomocy. Ostatecznie
– po oszacowaniu kosztów – nie zdecydowaliśmy się na zbudowanie takiego narzędzia
bazującego na funkcjonalnościach NaprawmyTo.pl. Okazało się też, że w tym okresie powstały
na rynku podobne propozycje takich rozwiązań informatycznych i dostosowanie
NaprawmyTo.pl nie byłoby optymalnym ruchem.

PLANY NA ROK 2020 A REALIZACJA
Tak jak w przypadku wszystkich działań podejmowanych i kontynuowanych w 2020 roku,
pandemia pokrzyżowała plany i zmieniła to, co było możliwe do realizacji. W przypadku
NaprawmyTo.pl nie tylko nie udało się – jak planowaliśmy – zwiększyć łącznej liczby
samorządów, które weszły we współpracę z nami, ale nawet zmniejszyła się łączna liczba
samorządów korzystających z naszego narzędzia. Jako mały sukces postrzegamy jednak to,
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że pomimo pandemicznego zastoju i kryzysu, udało się nam zatrzymać w serwisie większość
dotychczas współpracujących z nami urzędów.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Narzędzie działa od 2012 roku, od tego czasu naprawiono ponad 52 381 problemów
zgłoszonych przez platformę. NaprawmyTo.pl jest nadal szczególnie intensywnie
wykorzystywane w niektórych dużych miastach, takich jak Lublin, Dąbrowa Górnicza czy
Katowice, w których w 2020 roku zgłoszono ponad 5100 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 nadal 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.

CZAS REALIZACJI
styczeń–grudzień 2020

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
gospodarcza

FINANSOWANIE
Źródło: wpłaty abonamentowe od gmin korzystających z serwisu
Przychód Stoczni w 2020 r.: 129 917,88 zł netto

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorka: Natalia Klamann
Wsparcie: Zofia Komorowska i Kuba Wygnański

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU
Niezmiennie będziemy próbować zainteresować naszym serwisem kolejne samorządy i szukać
kolejnych partnerów do współpracy. Planowane jest też położenie większego nacisku
na zebranie informacji zwrotnej o serwisie od odbiorców tego produktu. W 2021 roku chcemy
zorganizować spotkanie wszystkich zarządców serwisu, w czasie którego zbierzemy ich uwagi
dotyczące możliwych udoskonaleń NaprawmyTo.pl. Dodatkowo planujemy zbadanie opinii
mieszkańców o wykorzystywanym narzędziu i jego wpływie na ich poczucie partycypacji
w życiu lokalnym gminy.
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POMOC. DZIAŁAJĄC RAZEM, MOŻEMY WIĘCEJ
OPIS DZIAŁAŃ W 2020 R.
Projekt „PoMoc. Działając razem, możemy
więcej”, który realizujemy na zlecenie niemieckiej Fundacji EVZ, składa się z dwóch
ścieżek. Pierwsza polegała na przeprowadzeniu programu grantowego dla partnerów Fundacji EVZ w Polsce (organizacji
działających m.in. na rzecz osób pokrzywdzonych przez nazizm), w ramach którego
mogli zastosować nowe rozwiązania
w swoich działaniach lub skupić się na
swoim rozwoju instytucjonalnym. Druga ścieżka to organizacja konkursu na najlepsze
nowatorskie pomysły na rozwiązania mające na celu poprawę jakości życia osób starszych
doświadczonych przez II wojnę światową w Polsce.
W 2020 roku w ramach pierwszej ścieżki wspólnie z zespołem Fundacji EVZ wybraliśmy
4 projekty przygotowane przez jej organizacje partnerskie, a następnie wspieraliśmy je
w realizacji. Byliśmy odpowiedzialni za wsparcie merytoryczne, logistyczne oraz treningowe
dla uczestników programu. Byliśmy również pośrednikiem między organizacjami a niemieckim
fundatorem.
W ramach drugiej ścieżki uruchomiliśmy konkurs „Inicjator PoMocy”. W ramach konkursu
wybraliśmy 15 najlepszych pomysłów, których autorzy i autorki otrzymali wsparcie mentorskie,
aby rozwinąć wstępnie określone rozwiązania. W 2020 roku stworzyliśmy całą dokumentację
konkursu (regulamin, kryteria oceny), stronę internetową, a także przeprowadziliśmy promocję
oraz nabór inicjatorów pomocy. Więcej informacji o tym przedsięwzięciu znajduje się na
stronie www.inicjatorpomocy.pl.

PLANY NA ROK 2020 A REALIZACJA
Wszystkie plany, zarówno nasze, naszych fundatorów, jak i uczestników naszych działań,
zostały radykalnie zmienione przez pandemię, która zmusiła nas do elastyczności i reagowania
na bieżące potrzeby wszystkich zaangażowanych. Cała rekrutacja do konkursu na pomysły oraz
przekazywane później uczestnikom wsparcie zostały zrealizowane on-line.
Wszystkie projekty realizowane w ramach programu grantowego musiały dostosować się
do nowej rzeczywistości i szczególnie utrudnionego dostępu do odbiorców działań (czyli osób
w wieku 80+). Pomogliśmy grantobiorcom zmienić budżety, dostosować działania oraz
stworzyć nowe, które bardziej adekwatnie odpowiadałyby na bieżące potrzeby. Stworzyliśmy
też przestrzeń do wymiany doświadczeń dla partnerów Fundacji EVZ (nie tylko uczestniczących
w programie grantowym), aby mogli podzielić się swoimi obawami, wyzwaniami oraz
rozwiązaniami na nie.
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Zorganizowaliśmy również dodatkowe warsztaty i szkolenia dla partnerów Fundacji EVZ
na temat mierzenia wpływu organizacji oraz komunikowania go.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Ostateczne rezultaty działań objawią się dopiero w 2021 roku. Jednak już w 2020 roku można
było zaobserwować, że trudne warunki ułatwiły zacieśnienie się relacji wszystkich organizacji
i osób biorących udział w projekcie.

CZAS REALIZACJI
lipiec 2019 – lipiec 2021

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
gospodarcza

FINANSOWANIE
Źródło: Fundacja EVZ

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorzy: Maria Lewandowska-Woźniak i Adam Chabiera
Zespół: Zofia Komorowska, Katarzyna Pawłowska, Maciej Onyszkiewicz, Kuba Wygnański
i Łukasz Ostrowski

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU
Obie ścieżki mają swój ciąg dalszy w 2021 roku.
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SIŁOWNIA PAMIĘCI 3
OPIS DZIAŁAŃ W 2020 R.
W 2020 roku zrealizowaliśmy dwa działania związane z rozwojem
Siłowni Pamięci.
Pierwsze z nich było naszą odpowiedzią na pandemię i związane
z nią zamknięcie placówek kierujących swoją ofertę do seniorów.
Postanowiliśmy przygotować materiały, które byłyby dostępne online dla seniorów do samodzielnego wykonywania treningów
umysłu (we wcześniejszych edycjach projektu przygotowaliśmy
materiały wyłącznie do pracy grupowej). Wszystkie zeszyty do pracy
indywidualnej
umieściliśmy
na
www.silowniapamieci.pl/
indywidualnie i promowaliśmy szeroko wśród placówek i organizacji
kierujących swoją ofertę do seniorów (a za ich pośrednictwem – wśród seniorów), a także do
portali podejmujących tematykę senioralną. Część z nich opublikowało na swoich łamach
ćwiczenia do pracy indywidualnej lub dystrybuowało te materiały razem z posiłkami do domów
seniorów.
Poza tym w 2020 roku zrealizowaliśmy projekt Siłownia Pamięci 3. Jego celem była kontynuacja
działań rozpoczętych w poprzednich edycjach projektu, tzn. z jednej strony rozbudowy bazy
materiałów służących treningom umysłu dla seniorów, które są dostępne nieodpłatnie na
www.silowniapamieci.pl, a z drugiej prowadzenia szkoleń dotyczących prowadzenia treningów
umysłu skierowanych do opiekunów osób starszych.
W ramach Siłowni Pamięci 3:




zorganizowaliśmy seminarium w Lublinie 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 na naszej stronie
(głównie scenariuszami zajęć). Po szkoleniu uczestnicy przeprowadzili zajęcia oparte
na scenariuszach z publikacji Siłowni Pamięci w grupach seniorów, z którymi na co dzień
pracują. Ponieważ realizacja przez nich zajęć przypadła na czas, w którym większość
placówek była już zamknięta, prowadzący w znaczącej części prowadzili zajęcia on-line.
Było to dla nich pierwsze tego typu doświadczenie, które zachęciło ich do kontynuacji
zdalnego i regularnego kontaktu z seniorami. Do końca trwania projektu uczestnicy
seminarium mieli możliwość konsultowania się z nami i ze współpracującymi z nami
ekspertkami – dr Edytą Bonk i Marią Jarco – odnośnie do tego, jak prowadzić zajęcia
treningu umysłu;
przygotowaliśmy publikację „Siłownia Pamięci. Trening umysłu dla seniorów.
Scenariusze do pracy w parze senior-opiekun”, na którą składa się zestaw scenariuszy
wraz z ćwiczeniami w 3 wariantach trudności. Publikacja zawiera też wstęp
wprowadzający do tego, jak prowadzić treningi 1 na 1 z osobami starszymi w różnym
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stadium choroby otępiennej. Publikacja jest dostępna do pobrania na naszej stronie.
Dodatkowo przygotowaliśmy nowe materiały do pracy grupowej;
zorganizowaliśmy 4 bezpłatne webinaria poświęcone różnym aspektom prowadzenia
treningów umysłu i zajęć opartych na reminiscencji dla osób starszych. Trzy spotkania
skierowane były przede wszystkim do osób, które na co dzień pracują w miejscach
kierujących swoją ofertę do seniorów. Ostatnie związane było z prezentacją
przygotowanej przez nas publikacji. Webinarium skierowane było zarówno do
opiekunów domowych, jak i pracowników placówek i organizacji. Nagrania z dwóch
ostatnich w webinariów umieściliśmy na naszej stronie;
przeprowadziliśmy szeroko zakrojoną kampanię informacyjną kierowaną do praktyków
pracy z seniorami i opiekunów indywidulanych, informującą o naszych materiałach
do treningów umysłu i zasobach strony;
wspieraliśmy działania samorządów skierowane do osób starszych – udostępnialiśmy
nasze materiały w celu publikacji ich w lokalnych/gminnych gazetach, które są
dystrybuowane bezpłatnie wśród mieszkańców.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Podnieśliśmy wiedzę i umiejętności 46 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. W naszych webinariach średnio wzięło
udział po 120 osób.
W wyniku naszych działań 309 seniorów uczestniczyło w zajęciach treningu umysłu
prowadzonych przez osoby przeszkolone przez ekspertów podczas seminarium Siłowni Pamięci
w Lublinie. W tej grupie 91 osób miało też okazję do wykorzystania nowych technologii podczas
treningu umysłu (aplikacje MEMO na tablet, uczestnictwo w zajęciach zdalnych za
pośrednictwem różnych komunikatorów: Skype, Messenger itp.). Co ważne, większość osób
prowadzących te zajęcia deklaruje, że zamierza kontynuować prowadzenie treningu umysłu
dla seniorów w swoich placówkach (część nawet w sytuacji pracy zdalnej).
Rozbudowaliśmy treści umieszczone na stronie www.silowniapamieci.pl: opublikowaliśmy
na niej nową publikację „Siłownia Pamięci. Trening umysłu dla seniorów. Scenariusze do pracy
w parze senior-opiekun” (ponad 100 ćwiczeń z kartami pracy zebranych w 15 scenariuszach,
do końca 2020 roku pobrana ponad 800 razy), 10 nowych ćwiczeń do zajęć grupowych,
12 zestawów ćwiczeń do treningów umysłu indywidualnych, zapis z 2 webinariów.
Wszystkie materiały silnie promowaliśmy – w naszych mailingach (obecnie baza kontaktów
liczy 5000 adresatów – zarówno osób indywidualnych, jak i placówek na terenie całej Polski),
za pośrednictwem mediów tradycyjnych i społecznościowych, portali internetowych, a także
udostępniając lokalnej grupie kierującej swoją pomoc podczas pandemii do seniorów
(Fundacja Senior w koronie).
Otrzymujemy wiele wiadomości od odbiorców projektu Siłownia Pamięci – piszą do nas
podziękowania za udostępnione materiały, przeprowadzone szkolenia oraz prośby o kolejne
zestawy ćwiczeń, scenariusze zajęć i webinaria.
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Bardzo długo szukałam materiałów dla mamy, u której zauważyliśmy problemy
z pamięcią. W końcu trafiłam na Siłownię Pamięci i jestem zachwycona. Świetne
materiały, o różnym stopniu trudności, informacje dla opiekuna, jak dobrze i z korzyścią dla osoby starszej przeprowadzić ćwiczenia. Wszystko gotowe do wydruku
i dostępne za darmo! Do tego dochodzi aplikacja MEMO przygotowana specjalnie
z myślą o seniorach. Obserwuję, jak bardzo dobrze treningi umysłu wpływają na moją
mamę – poprawiają zdolność komunikacji językowej, usprawniają pamięć, logiczne
myślenie, koncentrację uwagi – Katarzyna Zuzek, opiekuje się swoją mamą.

CZAS REALIZACJI
czerwiec–grudzień 2020

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa

FINANSOWANIE
Źródło: Rządowy Program na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014–2020 realizowany
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Budżet Stoczni w 2020 r.: 140 000 zł

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorka: Agata Bluj
Zespół: Anna Bartol, Magda Gawin, Marta Tafil-Dalach i Maria Wiśnicka

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU
Chcemy rozwijać Siłownię Pamięci, bo jest ogromne zapotrzebowanie na tego rodzaju
materiały i narzędzia. Dlatego będziemy potrzebować finansowania na dalsze działania
i rozwój. Z tego powodu uruchomiliśmy działania fundraisingowe.
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2.3 OBSZAR: PARTYCYPACJA OBYWATELSKA

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 partycypacjaobywatelska.pl). Tworzymy przestrzeń
do wymiany doświadczeń i uczenia się od siebie pomiędzy przedstawicielami administracji
publicznej, organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych osób (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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PROGRAM AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ KRAJOWY
OPIS DZIAŁAŃ W 2020 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 2020 roku byliśmy odpowiedzialni w szczególności za przygotowanie i przeprowadzenie
2 konkursów tematycznych oraz wsparcie organizacji na etapie składania wniosków i na etapie
realizacji projektów w ramach 1. obszaru wsparcia „Angażowanie obywateli i obywatelek
w sprawy publiczne i działania społeczne”.
Program oficjalnie rozpoczął się konferencją otwierającą w styczniu, wzięło w niej udział 141
organizacji społecznych z Polski i 22 z Państw-Darczyńców. Konferencja miała część
informacyjną oraz warsztatową, poświęconą zbieraniu wskazówek dotyczących realizacji
projektów.
W lutym wystartował pierwszy konkurs tematyczny. Na etapie wniosków wstępnych (luty–
marzec) zespół Stoczni współprowadził 9 spotkań informacyjnych w regionach oraz
webinarium informacyjne. Na etapie składania wniosków pełnych zorganizowaliśmy dla
wnioskodawców 4 warsztaty inspiracyjne z udziałem specjalistów/-ek – z powodu pandemii
warsztaty były prowadzone już on-line (lipiec). Tematy zostały wybrane na podstawie refleksji
ekspertów/-ek i zespołu programu po ocenie wniosków wstępnych i dotyczyły: współpracy
z decydentami w trakcie realizacji projektu, mającej pomagać wprowadzać w życie efekty
prowadzonych działań, wspierania lokalnych liderów i liderek, udziału młodzieży w projektach
oraz angażowania obywateli i obywatelek w lokalne działania dotyczące ochrony środowiska.
W ramach pierwszego konkursu tematycznego w 1. obszarze wsparcia wpłynęło 713
wniosków, a 100 otrzymało dotację.
W ramach drugiego konkursu tematycznego na etapie wniosków wstępnych poprowadziliśmy
3 spotkania informacyjne on-line – 1 dotyczące całego programu oraz 2 dotyczące naszego
obszaru wsparcia, w tym rozmowy mimo różnic, które są tzw. działaniem priorytetowym
(grudzień).
W ramach drugiego konkursu w 1. obszarze wsparcia wpłynęło 810 wniosków (koniec naboru
nastąpił w styczniu 2021 roku). Konkurs zostanie rozstrzygnięty w 2021 roku.
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W obu konkursach udzielaliśmy wnioskodawcom bieżącego wsparcia, szykując dodatkowe
materiały (np. podręcznik dla wnioskodawców i grantobiorców czy poradnik dotyczący
produktów i rezultatów w projektach realizowanych w ramach programu) oraz udzielając
informacji mailowo i telefonicznie.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy ma przyczynić się przede wszystkim do
wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienia
grup zagrożonych wykluczeniem. Zaplanowane rezultaty będą realizowane przede wszystkim
poprzez wspieranie projektów w ramach opisanych wyżej konkursów tematycznych,
a dodatkowo w ramach tzw. projektów predefiniowanych, które mają na celu poszerzenie
zakresu wpływu programu oraz wzmocnienie jego efektów w dwóch priorytetowych obszarach
wsparcia: rozwoju aktywności obywatelskiej oraz rozwoju organizacji społecznych i sektora
obywatelskiego (Stocznia prowadzi projekt „Przestrzeń Praktyków Partycypacji”).

CZAS REALIZACJI
październik 2018 – grudzień 2024

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa

FINANSOWANIE
Źródło: środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 (tzw. fundusze EOG i fundusze
norweskie).
Budżet Stoczni w 2020 r.: 543 199,24 zł

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorki: Maria Jagaciak, Zofia Komorowska i Maria Perchuć-Żółtowska
Zespół: Marek Cywiński, Marcin Górecki, Jan Herbst, Aneta Korpikiewicz i Kuba Wygnański

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU
Poszerzeniem zakresu wpływu programu oraz wzmocnieniem jego efektów ma być m.in.
realizowany przez nas projekt predefiniowany („Przestrzeń Praktyków Partycypacji”). Projekt
ten wspiera rozwój aktywności obywatelskiej i osób, które zajmują się lub chcą się zajmować
organizacją konsultacji społecznych i innych form dialogu publicznego. Więcej piszemy o nim
dalej.
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PRZESTRZEŃ PRAKTYKÓW PARTYCYPACJI
OPIS DZIAŁAŃ W 2020 R.
Przestrzeń Praktyków Partycypacji (PPP) jest jednym z projektów predefiniowanych
realizowanych w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Celem projektu jest
wzmocnienie środowiska praktyków partycypacji obywatelskiej (urzędników, pracowników
instytucji publicznych i organizacji pozarządowych na co dzień zajmujących się włączaniem
mieszkańców w procesy decyzyjne dotyczące spraw publicznych) i upowszechnienie oraz
rozwój partycypacji obywatelskiej w Polsce. W ramach 4 lat trwania projektu zaplanowaliśmy
szereg wydarzeń edukacyjno-sieciujących kierowanych do tzw. praktyków i praktyczek
partycypacji (krajowe i regionalne Fora Praktyków Partycypacji, forum młodzieżowe, seminaria
tematyczne), będziemy rozwijać stronę partycypacjaobywatelska.pl, uruchomimy program
mentoringowy dla stawiających pierwsze kroki w działaniach partycypacyjnych, a także
będziemy promować podejmowanie dialogu przez społeczności lokalne na ważne publicznie
sprawy.
W 2020 roku przeprowadziliśmy następujące spotkania dla praktyków i praktyczek
partycypacji:


spotkanie „RODO a partycypacja on-line” (maj) – szkolenie poświęcone tematowi ochrony
danych osobowych w kontekście działań partycypacyjnych prowadzonych on-line;



Zoom Praktyków Partycypacji (czerwiec), który z powodu pandemii „zastąpił”
odbywające się zwykle o tej porze Forum Praktyków Partycypacji. Składało się na niego
5 spotkań tematycznych (m.in. o budżecie obywatelskim, o języku konsultacji
społecznych oraz o konsultacjach społecznych w czasie pandemii);



7. Forum Praktyków Partycypacji (październik) – 2-dniowe wydarzenie on-line,
w ramach którego zorganizowaliśmy 10 spotkań tematycznych (m.in. o wzmacnianiu
partycypacji mieszkańców lokalnie przez różnego rodzaju inicjatywy sąsiedzkie, Debacie
Narodowej we Francji, partycypacji w działaniach mających na celu ochronę klimatu
i włączaniu młodzieży w działania obywatelskie).

Od początku projektu zasilamy stronę partycypacjaobywatelska.pl w treści związane z nowymi
doświadczeniami, ciekawymi praktykami i materiałami dotyczącymi partycypacji obywatelskiej.
Przygotowywaliśmy się też do ulepszenia tzw. bazy praktyków partycypacji oraz do aktualizacji
i przebudowy bazy dotyczącej budżetów obywatelskich w Polsce.
Prowadzimy ewaluację działań podejmowanych w ramach projektu, głównie w formie ankiet
skierowanych do uczestników/-czek organizowanych przez nas wydarzeń. Jako zespół braliśmy
też udział w warsztacie ewaluacyjnym, którego celem było stworzenie modelu logicznego dla
projektu.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Spotkania przez nas organizowane cieszyły się dużą popularnością. W spotkaniu „RODO
a partycypacja on-line” wzięło udział ok. 60 osób, w spotkaniach Zoomu Praktyków Partycypacji
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średnio po ok. 80, a w spotkaniach 7. Forum Praktyków Partycypacji – średnio po ok. 70 osób.
Z ankiet wynika ich pozytywna ocena – szczególnie pod względem merytorycznym. Istotnym
aspektem projektu Przestrzeń Praktyków Partycypacji jest jednak nie tylko edukacja, lecz także
sieciowanie środowiska. Trudno mówić o sukcesie w tym wymiarze naszej działalności w 2020
roku – zdalne spotkania pod tym względem nie są niestety skutecznym narzędziem.

CZAS REALIZACJI
kwiecień 2020 – luty 2024

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa

FINANSOWANIE
Źródło: dotacja programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy
EOG
Budżet Stoczni w 2020 r.: 71 510,06 zł

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorka: Agata Bluj
Zespół: Maria Adamowicz, Marcin Górecki, Maria Jagaciak, Katarzyna (Pliszczyńska)
Pawłowska, Maria Perchuć-Żółtowska i Jan Wiśniewski
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PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI 2
OPIS DZIAŁAŃ W 2020 R.
Druga edycja projektu „Przestrzeń dla partycypacji” rozpoczęła się pod koniec 2018 roku.
W ramach tego projektu wspieraliśmy gminy z różnych części Polski w przygotowaniu i realizacji
konsultacji społecznych wybranych przez nich dokumentów planistycznych. Celem tych
konsultacji było aktywne włączenie mieszkańców do współtworzenia dokumentów na jak
najwcześniejszym etapie procedury planistycznej, w zakresie wykraczającym poza wymogi
ustawy o planowaniu przestrzennym. Każda z gmin otrzymała wsparcie trzyosobowego
zespołu, w skład którego wchodzili eksperci i ekspertki z zakresu konsultacji społecznych oraz
urbanist(k)a. Poza tym oferowaliśmy gminom różnego rodzaju wsparcie szkoleniowe i wymianę
doświadczeń podczas tzw. spotkań sieciujących. Projekt realizowaliśmy wspólnie z partnerami
– Pracownią Zrównoważonego Rozwoju oraz Związkiem Miast Polskich.
Rok 2020 upłynął w projekcie pod znakiem pandemii. Sytuacja wymusiła na nas szybki przegląd
dostępnych rozwiązań technologicznych, przeszkolenie zespołu z ich wykorzystania oraz,
przede wszystkim, przekazanie tej wiedzy uczestniczącym w projekcie gminom. W tym celu
przeprowadziliśmy szkolenia z zakresu dostępnych aplikacji internetowych, które mogą
posłużyć gminom do prowadzenia spotkań z mieszkańcami dotyczących planowania
przestrzennego. Przekazaliśmy również uczestni(cz)kom projektu zasady moderowania
spotkań w internecie. Świadczyliśmy też indywidualne doradztwo dla gmin z zakresu wykorzystania platform wideokonferencyjnych (i nie tylko) w prowadzeniu konsultacji społecznych.
Epidemia niezaprzeczalnie wpłynęła na spowolnienie procesów konsultacyjnych w gminach
biorących udział w projekcie. Część gmin przeniosła swoje działania konsultacyjne na okres,
kiedy obostrzenia były mniejsze i można było w bezpiecznych warunkach spotykać się
z mieszkańcami. Tylko niektóre z nich decydowały się na wykorzystanie narzędzi internetowych, lecz zawsze w połączeniu z tradycyjnymi formami spotkań (metoda hybrydowa).

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 2020 r.: 354 145,25 zł

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorzy: Maria Perchuć-Żółtowska i Marcin Górecki
Zespół: Agata Bluj, Maria Jagaciak, Zofia Komorowska, Katarzyna (Pliszczyńska) Pawłowska
i Rafał Rudnicki
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SAMORZĄDNA MŁODZIEŻ NA ŻOLIBORZU I W ŚRÓDMIEŚCIU
OPIS DZIAŁAŃ W 2020 R.
W 2020 roku realizowaliśmy trzecią edycję projektu „Samorządna młodzież” rozpoczętego
we wrześniu 2019 roku, wspierając tym razem uczniów i uczennice 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.
W 2020 roku domknęliśmy etap składania projektów do budżetu obywatelskiego (w sumie
19 projektów) i towarzyszyliśmy młodzieży w formalnych kontaktach z urzędami dzielnic.
Przygotowaliśmy też 4 on-line’owe wersje warsztatów podnoszących kompetencje młodzieży
we wskazanych przez nią obszarach, filmik promujący uczestnictwo w budżecie i pakiet
materiałów dla nauczycieli i nauczycielek. Próbowaliśmy też po wakacjach wspierać uczniów
i uczennice na etapie promocji i głosowania na projekty w budżecie obywatelskim, jednak
z uwagi na pandemiczne okoliczności było to bardzo trudne.

PLANY NA ROK 2020 A REALIZACJA
Rok 2020 był trudny ze względu na specyfikę projektu i grupę
docelową. Ponieważ pracowaliśmy z uczniami i uczennicami,
a główna część działań opierała się na kontaktowaniu ich
z urzędem i wsparciu w promowaniu projektów do budżetu
obywatelskiego, realizacja projektu stanowiła wyzwanie.
Przygotowaliśmy więcej materiałów w formie on-line, które
uczniowie i uczennice mogli odtworzyć samodzielnie lub
na zdalnej lekcji z osobami je uczącymi. Opracowaliśmy też
dodatkowy (niezaplanowany wcześniej) poradnik dla nauczycieli i nauczycielek ze scenariuszami zajęć dotyczącymi
aktywnego angażowania się młodzieży w działania na rzecz
swojego miasta (swojej gminy). Materiały przeznaczone są
do pracy z osobami w wieku 12–19 lat.
Przedłużyliśmy projekt do września (pierwotnie miał trwać do czerwca), licząc że na jesieni
poprawi się sytuacja epidemiczna i będziemy mogli pracować z uczniami nad promocją
projektów do budżetu obywatelskiego. Niestety, ze względu na drugą falę nie mogliśmy wejść
do szkół, dlatego oddziaływanie projektu na uczniów, nasza relacja z nimi i realne wzmacnianie
aktywności obywatelskiej zostały mocno ograniczone.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Pomimo dobrego startu na przełomie 2019 i 2020 roku, projekt miał dużo słabsze niż
zakładaliśmy oddziaływanie na młodzież będącą jego odbiorcami. Udało nam się zaangażować
młodzież do udziału, pracowaliśmy nad ciekawymi projektami, uczniowie i uczennice złożyli
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w sumie blisko 20 projektów (to nadal jest dużo w skali uczestnictwa tej grupy wiekowej
w warszawskim budżecie obywatelskim). Jednak przełożenie na długofalową zmianę postaw
zostało ograniczone przez pandemię i pracę zdalną. Wpłynęło to niekorzystnie na relację
z młodzieżą i budowanie klimatu wokół działań obywatelskich.
Liczymy jednak, że przygotowane przez nas materiały i scenariusze będą dłużej służyły
zaangażowanym nauczycielom i nauczycielkom, a więc pośrednio także młodzieży.
Po zakończeniu projektu zgłaszały się do nas gminy chętne, by przeprowadzić szkolenia na
bazie przygotowanych scenariuszy. Ich celem było zachęcenie nauczycieli do włączania
młodzieży w miejskie budżety obywatelskie. Można uznać, że był to pozytywny, choć
niezamierzony, rezultat naszych działań.

CZAS REALIZACJI
wrzesień 2019 – wrzesień 2020

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa

FINANSOWANIE
Źródło: Urząd m.st. Warszawy
Budżet Stoczni w 2020 r.: 51 300 zł

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorka: Maria Jagaciak
Zespół: Marcin Górecki, Paweł Sielczak i Jan Wiśniewski
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WARSZAWSKI PANEL KLIMATYCZNY
OPIS DZIAŁAŃ W 2020 R.
Wspólnie z Fundacją Pole Dialogu i Fundacją
Civis Polonus zrealizowaliśmy Warszawski Panel
Klimatyczny – pierwszy w Polsce panel obywatelski przeprowadzony całkowicie on-line.
Celem panelu było wypracowanie przez mieszkańców i mieszkanki rekomendacji w sprawie
zwiększania efektywności energetycznej oraz
udziału odnawialnych źródeł energii w Warszawie.
W spotkaniach panelu udział wzięło 90 losowo
wybranych osób – różnych pod względem płci,
wieku, miejsca zamieszkania i wykształcenia. Towarzyszyli im miejscy urzędnicy, eksperci
i ekspertki oraz przedstawiciele i przedstawicielki tzw. stron, czyli organizacji, instytucji i grup
nieformalnych zainteresowanych tematem panelu. Do naszych najważniejszych zadań
w trakcie panelu należały:


opracowanie zasad panelu, w tym regulaminu i zasad wyboru panelistów i panelistek,



wybór panelistów i panelistek, czyli przeprowadzenie dwóch losowań,



współtworzenie scenariuszy spotkań panelu,



współmoderacja spotkań panelu,



działania komunikacyjne związane z panelem, w tym opracowanie podsumowania.

Oficjalne podsumowanie Warszawskiego Panelu Klimatycznego nastąpiło już w 2021 roku.
Wtedy przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy odebrali wypracowane w panelu
rekomendacje. W 2021 roku stworzyliśmy również raport opisujący szczegółowo zasady,
wszystkich uczestników i przebieg panelu, a także przyjęte rekomendacje.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Efektem pracy panelistów i panelistek był zestaw 49 wiążących dla miasta rekomendacji. Wśród
nich znalazły się propozycje związane z:


zarządzaniem energią w budynkach, lepszą wentylacją w szkołach i efektywnym
wykorzystaniem ciepłej wody,



nowymi budynkami i zabytkami,



planowaniem przestrzennym,



zielonymi standardami, w tym standardem energetycznym dla budynków,



odnawialnymi źródłami energii, w tym wspólnotami energetycznymi,



współpracą z sąsiadami Warszawy,
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edukacją.

Realizacja panelu ugruntowała pozycję Stoczni jako ważnego promotora panelu
obywatelskiego, coraz bardziej świadomego także wyzwań z nim związanych. Wykorzystujemy
tę rolę, wspierając innych realizatorów paneli, a także pokazując to narzędzie podczas
różnorodnych konferencji i warsztatów.

CZAS REALIZACJI
wrzesień 2020 – luty 2021

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa

FINANSOWANIE
Źródło: Urząd m.st. Warszawy
Budżet Stoczni w 2020 r.: 24 250,50 zł

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorki: Maria Jagaciak i Katarzyna (Pliszczyńska) Pawłowska
Zespół: Marcin Górecki, Jan Herbst i Aleksandra Pierścińska
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INNE DZIAŁANIA ZESPOŁU DS. PARTYCYPACJI OBYWATELSKIEJ
W 2020 roku, zaraz po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, podjęliśmy jako zespół
działania mające na celu rozwinięcie naszych kompetencji z zakresu wykorzystania narzędzi online do działań partycypacyjnych, dzielenie się tą wiedzą z innymi praktykami i praktyczkami
partycypacji oraz stworzenie im przestrzeni do wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń
związanych z wpływem pandemii na obszar, którym się zajmujemy.
Oprócz opisanych wcześniej projektów zorganizowaliśmy spotkanie on-line „Partycypacja
w czasach zarazy” (kwiecień), podczas którego prawie 80 praktyków i praktyczek partycypacji z
całej Polski i nie tylko, reprezentujących m.in. urzędy samorządowe i centralne oraz organizacje
społeczne, starało się odpowiedzieć na pytania, co dzieje się z partycypacją
w czasie epidemii koronawirusa i jak epidemia wpłynie na przyszłość partycypacji.
Przeprowadziliśmy również szkolenia z zakresu konsultacji on-line, m.in. dla urzędników
i urzędniczek z Bielska-Białej, Poznania i Lublina oraz szkolenie dot. budżetu obywatelskiego
dla Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
W połowie roku zostaliśmy też zaproszeni do dołączenia do People Powered –
międzynarodowej sieci organizacji zajmujących się partycypacją obywatelską. People Powered
wspiera mieszkańców i mieszkanki z całego świata w wywieraniu wpływu na podejmowane
przez rządzących decyzje. Jak dotąd tylko trzy organizacje z Polski mają status członka tej sieci.
People Powered organizuje m.in. międzynarodowe webinaria tematyczne, spotkania peerlearningowe i mentorinowe. Prowadzi też stronę internetową, na której zbiera zasoby
(w różnych językach) przydatne praktykom i praktyczkom partycypacji na całym świecie.
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2.4 STYPENDIUM PHDO
Program 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/jej pracy doktorskiej.
W 2020 roku zakończyliśmy współpracę ze stypendystkami poprzedniej edycji i przeprowadziliśmy konkurs w kolejnej edycji. Ponownie wybraliśmy 2 osoby, którym przyznaliśmy
stypendium. Poniżej prezentujemy ich sylwetki.

HANNA ACHREMOWICZ
Pedagożka, edukatorka, nauczycielka. Absolwentka
studiów z pedagogiki, filozofii i oligofrenopedagogiki.
Z zamiłowania uważna słuchaczka głosu dzieci. W Szkole
Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego pracuje nad
rozprawą, w której bada zjawisko uczenia się partycypacji publicznej przez młodzież. Mama Róży i Sary.
Od dziewięciu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem
Edukacji Krytycznej, w którym realizuje zarówno
działania społeczne, jak i badania związane z partycypacją, edukacją kulturalną i wykluczeniem społecznym. Koordynowała oraz realizowała liczne projekty
badawcze, edukacyjne i kulturalne, finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury, NCBiR, Gminy
Wrocław oraz Gminy Poznań, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich, Programu Horizon 2020 i innych. Jest autorką i współautorką publikacji oraz
manuali poświęconych włączaniu dzieci i młodzieży w działania społeczne i kulturalne. Promuje
badania partycypacyjne. Współorganizowała Konferencję Dziecięcą we Wrocławiu, podczas
której dzieci w wieku wczesnoszkolnym debatowały nad zagadnieniem międzykulturowości
i przedstawiły swoje rekomendacje władzom miasta. Od 2019 roku zajmuje się włączaniem
dzieci i młodzieży w konsultacje społeczne we Wrocławiu. Poszukuje przy tym metod
partycypacji, które odpowiadają możliwościom poznawczym i zainteresowaniom najmłodszych
obywateli. Realizowała również konsultacje z dziećmi i młodzieżą przy Planie Zrównoważonej
Mobilności Miejskiej Poznania.
Do zbadania zjawiska uczenia się partycypacji publicznej przez młodzież wykorzystuje teorię
uczenia się Knuda Illerisa. Badania prowadzi z wykorzystaniem metod partycypacyjnych,
wdrażając młodzież do bycia badaczami w swoim środowisku. Współpracując ze Stowarzyszeniem Edukacji Krytycznej poszukuje odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób młodzież uczy
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się partycypacji w przestrzeni pozaszkolnej, jakie rekomendacje mogą z tego wynikać oraz jakie
dobre praktyki włączają młodzież w działania partycypacyjne w organizacjach pozarządowych.

KLAUDIA WOS
Pedagog specjalny, od 2019 roku doktorantka w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Opiekun
naukowy Koła Naukowego Młodych Pedagogów
Specjalnych. Autorka lub współautorka artykułów
naukowych publikowanych w czasopismach o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym w dziedzinie
nauk społecznych. Jej zainteresowania badawcze
obejmują rozwój społeczny osób z niepełnosprawnością
intelektualną na każdym etapie życia, ze szczególnym
wyróżnieniem okresu dorosłości oraz starości, a także
szeroko pojętą seksualność człowieka. Badania, które
podejmowała, dotyczyły m.in. edukacji seksualnej
w szkołach specjalnych, rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich kompetencji
związanych z uczestnictwem w kulturze czy kompetencji
obywatelskich. We wszystkich projektach wdraża
sukcesywnie paradygmat badań partycypacyjnych, umożliwiający aktywny udział w projekcie
osób badanych. Liderka innowacji społecznej „Wyzwania życia” oraz realizatorka kilku
projektów społecznych we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi lub
placówkami edukacyjnymi.
W ramach pracy doktorskiej zajmuje się seksualnością osób starszych z niepełnosprawnością
intelektualną zamieszkujących w instytucjach opieki całodobowej. Wykorzystując badania
jakościowe, chce poznać subiektywną wizję seksualności badanej grupy, sposób jej wyrażania
oraz znaczenia, jakie przypisują temu obszarowi w swoim życiu. Wyniki dotyczące
holistycznego spojrzenia na obszar seksualności – a zatem także intymności, prywatności,
możliwości samostanowienia oraz adekwatnego do potrzeb organizowania czasu i przestrzeni
– mogą być wykorzystywane przez wszelkie instytucje zajmujące się organizowaniem form
mieszkalnictwa oraz wspieraniem dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Wspólne działania z Gdyńską Fundacją Dom Marzeń pozwolą na stworzenie rekomendacji
dla praktyki umożliwiających tworzenie nowoczesnych, otwartych, dostosowanych do potrzeb
i przyjaznych miejsc do życia osób z niepełnosprawnością intelektualną – zarówno tych
w starszym wieku, jak i w okresie dorosłości. Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami
możliwości godnego starzenia się i życia w pełni swoich praw stanowi wyzwanie, które
nieśmiało podejmuje.
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2.5 PODSUMOWANIE PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W 2020 ROKU
LP.

NAZWA PROJEKTU

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI

OBSZAR

1

Aktualizacja strategii i badanie wizerunku Równać Szanse

statutowa/gospodarcza

badania i doradztwo

2

Badanie Next Generation

gospodarcza

badania i doradztwo

3

Badanie przygotowujące IV rundę PRB

statutowa

badania i doradztwo

4

Badanie użytkowników gry planszowej „Ojczysty”

gospodarcza

badania i doradztwo

5

Badanie wpływu programu stypendialnego im. Lane’a Kirklanda

statutowa/gospodarcza

badania i doradztwo

6

Badanie wpływu programu Zwolnieni z Teorii

gospodarcza

badania i doradztwo

7

BOX

statutowa

badania i doradztwo

8

Citi – badania

gospodarcza

badania i doradztwo

9

Działaj Lokalnie

statutowa

badania i doradztwo

10

Działania okołocovidowe

statutowa

ogólnoinstytucjonalne

11

Facebook

gospodarcza

badania i doradztwo

12

Fundusz pomocowy

statutowa

ogólnoinstytucjonalne

13

IBE – badania

gospodarcza

badania i doradztwo

14

INCARE

statutowa

badania i doradztwo

15

Innowacje na ludzką miarę 2

statutowa

innowacje społeczne

16

Katalizator Innowacji Społecznych

statutowa

innowacje społeczne

17

Kongres Kobiet

gospodarcza

badania i doradztwo

18

Marzyciele i Rzemieślnicy

statutowa/gospodarcza

innowacje społeczne

19

Metoda Fundacji Orange

gospodarcza

badania i doradztwo

20

Mobilni w kulturze

statutowa

badania i doradztwo

21

NaprawmyTo.pl

gospodarcza

innowacje społeczne

22

Orange

gospodarcza

badania i doradztwo

23

PoMoc. Działając razem, możemy więcej

gospodarcza

innowacje społeczne

24

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

statutowa

partycypacja obywatelska

25

Program Działaj Lokalnie w obliczu pandemii koronawirusa

statutowa

badania i doradztwo

26

Program rozwoju wolontariatu dla Fundacji Znajdź Pomoc

gospodarcza

badania i doradztwo

27

Przestrzeń dla Partycypacji 2

statutowa

partycypacja obywatelska

28

Przestrzeń Praktyków Partycypacji

statutowa

partycypacja obywatelska

29

RITA

statutowa

partycypacja obywatelska

30

Samorządna młodzież na Żoliborzu i Śródmieściu

statutowa

partycypacja obywatelska

31

Sigrid Rausing Trust

statutowa

ogólnoinstytucjonalne

32

Siłownia Pamięci 3

statutowa

innowacje społeczne

33

Stypendium PhDo

statutowa

ogólnoinstytucjonalne

34

Szczekociny – moje miejsce

gospodarcza

badania i doradztwo

35

Warszawski Panel Klimatyczny

statutowa

partycypacja obywatelska

36

Wiatr w żagle

statutowa

ogólnoinstytucjonalne

37

WWF program grantowy

gospodarcza

badania i doradztwo

38

WWF Strategia

gospodarcza

badania i doradztwo

39

Zielony Lider

statutowa

badania i doradztwo
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3 ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY STOCZNI W 2020 ROKU
ZESPÓŁ
Pod koniec 2020 roku zespół Stoczni tworzyło 31 osób. W 2020 roku do dołączyła do nas Aneta
Korpikiewicz, a pracę zakończył Jacek Przeciszewski. Większe zmiany w składzie zespołu i jego
powiększenie miały miejsce w początkach 2021 roku.
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. Dobre relacje w zespole są dla nas powodem do dumy
i przedmiotem ciągłych starań.

WOLONTARIUSZE I WOLONTARIUSZKI
Oprócz stałego zespołu i współpracowników staramy się też 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 jednocześnie testem) wiarygodności i wartości naszych działań.
W 2020 roku, pomimo pandemii i wywołanej przez nią zmiany formuły pracy na zdalną, na zasadzie
wolontariatu współpracowały z nami aż 4 osoby: Yulia, Weronika, Michał i Aniela.
Ochotniczki i ochotnicy wspierali nas w działaniach z obszaru partycypacji obywatelskiej (projekty:
„Samorządna młodzież na Żoliborzu i w Śródmieściu” i „Sylabus konsultacji społecznych”) oraz
w ramach Siłowni Pamięci.

ROZWÓJ KOMPETENCJI
Fundusz „Światły Stoczniowiec” to mechanizm zarządzany oddolnie służący do finansowania
inicjatyw edukacyjnych osób z zespołu Stoczni. W 2020 roku skorzystano z niego 3 razy,
finansując udział w webinariach oraz konferencji on-line.
Wzorem lat ubiegłych, prowadziliśmy również działania grupowe służące rozwijaniu wiedzy
i kompetencji stoczniowców, choć w tym roku on-line. Były to przed wszystkim szkolenia
wewnętrzne i spotkania z ciekawymi gośćmi, które odbywały się zazwyczaj w ramach naszych
spotkań czwartkowych oraz DOKształtu.
Spośród grupowych działań edukacyjnych warto wymienić:










2 spotkania ze stypendystkami programu PhDo,
spotkanie z Karolem Trammerem, autorem książki „Ostre cięcie. Jak niszczono polską
kolej”,
spotkanie na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych poprowadzone przez Olgę
Kiełkowską,
spotkanie o koronawirusie z perspektywy biologicznej poprowadzone przez Marka
Cywińskiego,
wykład Marcina Góreckiego o prowadzeniu warsztatów z elementami dociekania
filozoficznego,
2 spotkania poświęcone omówieniu wyników badania wpływu Stoczni,
spotkanie z Filipem Szareckim z Frontu Europejskiego o fake newsach,
prezentacja Agaty Gołasy i Oli Pierścińskiej o narzędziach on-line w badaniach
marketingowych,
gra o przyszłości partycypacji obywatelskiej z wykorzystaniem Mentimetera
prowadzona przez Marię Perchuć-Żółtowską i Agatę Bluj.

W trakcie dwudniowego DOKształtu odbyły się:






wykład Jacka Grzeszaka pt. „Czy pandemia zmieni oblicze kapitalizmu?”,
prezentacja Krzysztofa Domeradzkiego z firmy Kantar „Młodzi, Popularni Autentyczni –
Nowy odbiorca i jego nowa kultura”,
warsztat Noemi Gryczko „Jak prowadzić angażujące spotkania on-line”,
wykład Kamila Śliwowskiego z CDT o kompetencjach przyszłości,
gra strategiczna i dyskusja o tym, jak wykorzystywać gry w naszej pracy poprowadzone
przez Joannę Średnicką z Pracowni Gier Szkoleniowych.

Organizacją spotkań czwartkowych oraz DOKształtu zajmuje się trzyosobowy zespół ds.
edukacji, który układając program wydarzeń, bazuje też na badaniu potrzeb i oczekiwań
stoczniowców.
Dla formowania stoczniowego ducha znaczenie mają również organizowane stale od wielu lat
cotygodniowe spotkania całego zespołu w czwartki o 14, spotkanie świąteczne, na które
zapraszamy naszych współpracowników oraz przedstawicieli instytucji wspierających

stoczniowe działania i organizacji partnerskich. W 2020 roku wszystkie te spotkania zmuszeni
byliśmy odbywać zdalnie.
Na żywo odbył się wyjazd integracyjny, podczas którego spędziliśmy razem niemal 3 dni, grając,
spacerując, ale też rozważając istotne kwestie dla Stoczni. Tym razem wyjechaliśmy na
Pojezierze Iławskie.

UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I PRODUKTÓW STOCZNI
W 2020 roku kontynuowaliśmy realizację projektu „Wiatr w żagle”, którego jednym z celów
jest upowszechnianie wiedzy i produktów Stoczni. Nasze pierwotne plany musiały zostać́
istotnie zmienione ze względu na pandemię. Zrezygnowaliśmy z jednego z wybranych
w poprzednim roku kierunku działania w obszarze partycypacji – dodrukowane „Szkolne
budżety partycypacyjne” zostały rozesłane do osób zainteresowanych, ale temat nie był
kontynuowany ze względu na zamknięcie szkół. Natomiast udało się zrealizować ofertę
wsparcia w obszarze innowacji. Na początku roku aktywnie promowaliśmy publikację „Siłownia
Pamięci. Trening umysłu dla seniorów. Wstęp” (w 2020 roku poradnik miał 800 unikalnych
pobrań).
Z powodu zawieszenia grupowych zajęć dla seniorów postanowiliśmy przygotować materiały
do samodzielnej pracy osoby starszej, na bazie publikacji zamieszczonych na stronie Siłowni
Pamięci. W 2020 roku powstało 12 zestawów ćwiczeń do indywidualnej pracy seniora. Zeszyty
łącznie pobrano ponad 3800 razy (unikalne zdarzenia). Dodatkowo wolontariusze Seniora
w Koronie przekazywali materiały drukowane swoim podopiecznym.
W czerwcu zorganizowaliśmy darmowe webinarium „Jak prowadzić grupowe zajęcia treningu
umysłu dla seniorów?”. Webinarium było skierowane do osób mających doświadczenie lub
plany prowadzenia grupowych treningów umysłu dla seniorów, np. pracowników i wolontariuszy placówek opieki społecznej, uniwersytetów trzeciego wieku, bibliotek i klubów
seniora. Uczestniczyło w nim ponad 100 osób.
W obszarze badań i doradztwa zorganizowaliśmy 2 szkolenia on-line dotyczące:




tworzenia ankiet (skierowane do osób prowadzących projekty społeczne z małym
doświadczeniem lub bez doświadczenia w tworzeniu ankiet. Uczestniczyło w nim
12 osób);
teorii zmiany, ze szczególnym uwzględnieniem modelu logicznego (w szkoleniu
uczestniczyło 13 osób).

Odświeżyliśmy także „Miniporadnik ewaluacji”, publikację z 2016 roku, tak by dopasować ją do
projektów realizowanych on-line. Dodaliśmy opisy technik ewaluacyjnych on-line, ponownie
złożyliśmy poradnik i przeprowadziliśmy kampanię promocyjną. W efekcie poradnik pobrano
500 razy.
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DZIAŁANIA FUNDRAISINGOWE
W 2020 roku zamknęliśmy prace nad strategią fundraisingu na lata 2020–2023. Strategia
została zaprezentowana całemu zespołowi oraz Radzie Fundacji. W ramach wdrażania
strategii:









zoptymalizowaliśmy funkcjonowanie systemu do analizowania ruchu na stronach
internetowych;
rozpoczęliśmy proces uruchomienia możliwości prowadzenia zbiorek na Facebooku
(zakończony z sukcesem w 2021 roku);
na podstawie dokładnej analizy rynku wybraliśmy i wdrożyliśmy system do płatności
on-line (na stronie www.silowniapamieci.pl);
rozpoczęliśmy pracę nad modyfikacją strony stocznia.org.pl zgodnie z rekomendacjami
zawartymi w strategii;
zmieniliśmy nazwę fundacji na Fundacja Stocznia zgodnie z rekomendacjami zawartymi
w strategii;
zmieniliśmy logo, tak aby komunikowało, że jesteśmy fundacją. Nowe logo
wprowadziliśmy na najpopularniejszych stronach fundacji, stopkach maili, materiałach
promocyjnych itp.;
opracowaliśmy krótki materiał promocyjny nt. fundacji do wykorzystania w komunikacji
z potencjalnymi donorami.

Podjęliśmy decyzję, że działania fundraisingowe będą ̨ skoncentrowane wokół Siłowni Pamięci,
jako projekcie o największym potencjale. Dlatego też podjęliśmy wysiłki zmierzające do
sukcesywnego pozyskiwania odbiorców i sympatyków Siłowni Pamięci oraz budowania bazy
danych
kontaktowych
(potencjalnych
darczyńców).
Zmodyfikowaliśmy
stronę
www.silowniapamieci.pl – dostosowaliśmy ją do wymagań komunikacji fundraisingowej,
dodając nowe treści (szerszy kontekst problemu społecznego), grafiki, hasła typu call to action
i podstronę „Wspieraj”, gdzie wdrożyliśmy system płatności on-line.
Zbudowaliśmy bazę podmiotów/instytucji na potrzeby działań promocyjnych i – korzystając
z niej – wysyłaliśmy mailingi na temat naszych działań i nowych materiałów Siłowni Pamięci.
Dzięki udostępnianiu naszych informacji na stronach i w mediach społecznościowych
dotarliśmy do szerszego grona odbiorców.
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