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WSTĘP
Tym sprawozdaniem podsumowujemy kolejny, dziewiąty już rok działalności Pracowni Badań
i Innowacji Społecznych „Stocznia”.
Zapraszając do jego lektury warto podkreślić, że naszym zamiarem było, podobnie jak
w latach ubiegłych, przygotowanie materiału, który nie tylko spełnia wymogi formalnego
sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji, ale stanowi też próbę kompleksowego
opisania w przystępny sposób, czym zajmowała się Stocznia w minionym roku, jakie są efekty
tego zaangażowania i jaką jesteśmy instytucją.
Wciąż uważamy, że taka forma - mimo że czasowo wymagająca - jest ciekawsza, nie tylko dla
członków i członkiń Rady Fundacji, ale i pozostałych czytelników zainteresowanych naszymi
działaniami. Mamy nadzieję, że lektura naszego sprawozdania okaże się pomocna
w zrozumieniu działalności Stoczni w roku 2017 oraz w wyrobieniu sobie opinii na jej temat.

W imieniu całego zespołu
Jan Herbst, Zofia Komorowska, Łucja Krzyżanowska, Maria Wiśnicka, Kuba Wygnański
zarząd Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
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1 PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDACJI
Dane Fundacji
Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa
NIP: 701-01-70-150, regon: 141754758
numer KRS: 0000324413, data wpisu: 25 lutego 2009 r.
e-mail: stocznia@stocznia.org.pl
Zarząd Fundacji
Jan Herbst – członek zarządu
Zofia Komorowska – wiceprezeska zarządu
Łucja Krzyżanowska - członkini zarządu
Maria Wiśnicka – członkini zarządu
Jan Jakub Wygnański – prezes zarządu
Cele statutowe
1. wypracowanie i wdrażanie innowacji społecznych,
2. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji obywatelskiej,
3. wykorzystywanie dorobku naukowego i warsztatu nauk społecznych do tworzenia wiedzy
użytecznej do diagnozowania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych oraz
projektowania i realizacji przedsięwzięć prorozwojowych, zwłaszcza na poziomie
lokalnym,
4. tworzenie i szerokie upowszechnianie wiedzy i zasobów informacyjnych, w szczególności
z zakresu diagnostyki problemów i pobudzania aktywności społecznej.
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:
1.
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),
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/komercyjna Fundacji prowadzona jest w rozmiarach służących
celom Fundacji dla wspierania działalności statutowej.

5

2 STRUKTURA DOKUMENTU
Sprawozdanie składa się z dwóch części.
W pierwszej, prezentujemy w podziale na obszary tematyczne projekty, które Stocznia
realizowała w minionym roku. Drugą, zdecydowanie krótszą, część sprawozdania
poświęciliśmy, tradycyjnie już, rozwojowi instytucjonalnemu Stoczni.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że (jak wiele rzeczy w Stoczni) także ten podział na obszary
tematyczne co jakiś czas ulega zmianom. Od 2017 r. posługujemy się podziałem na trzy
zasadnicze obszary - innowacje, partycypacja, nawigacja, które w naszym przekonaniu
najbardziej odpowiadają temu, jaka obecnie jest Stocznia i czym się zajmuje.
Każdy, kto zna choć trochę naszą instytucję, od razu się domyśli, że część z naszych aktywności
zdecydowanie wymyka się także temu podziałowi. Dlatego dodatkowo wyodrębniliśmy
w sprawozdaniu podrozdziały poświęcone pozostałym naszym działaniom statutowym
i działalności komercyjnej.
Niezależnie od podziału tematycznego, struktura opisu każdego z obszarów
przedstawionych w sprawozdaniu jest w miarę powtarzalna: na początku przedstawiamy
krótko ogólne i najważniejsze kwestie związane z danym obszarem. Następnie omawiamy
niemal wszystkie projekty wpisujące się w dany obszar tematyczny.
Struktura opisu każdego z projektów także jest zbliżona – zaczyna się on od prezentacji
najważniejszych działań i nawiązania do tzw. stoczniowej teorii zmiany (podział na ćwiartki
– think tank, do tank, działania edukacyjne i zmiana systemowa). Staraliśmy się także możliwie
konkretnie określić rezultaty i oddziaływanie naszych działań. Nie zawsze jest to precyzyjne,
ale mamy nadzieję, że i tak ułatwi odpowiedź na pytanie: „co wyniknęło
z naszych przedsięwzięć”. Każdy opis uzupełniają informacje dotyczące czasu realizacji,
wielkości budżetu, źródła finansowania, zaangażowania stoczniowego zespołu, a także
w większości przypadków odwołania do zasobów internetowych. Przy opisie projektów, które
są kontynuowane lub rozwijane w 2018 r., w skrócie przedstawiamy też planowane
w tym czasie aktywności.
Wiele stoczniowych projektów mieści się jednocześnie w kilku obszarach. Żeby nie czynić
sprawozdania jeszcze obszerniejszym, podobnie jak w latach ubiegłych, zdecydowaliśmy się
opisy takich projektów umieścić tylko raz – w części poświęconej obszarowi, w który dany
projekt wpisuje się najmocniej.
Pod koniec tej części sprawozdania (w podrozdziale 3.5) umieściliśmy zbiorczy opis naszej
działalności komercyjnej, prezentując w nim m.in. projekty, które nie wpisują się wprost
w żaden ze stoczniowych obszarów tematycznych.
Pierwszą część sprawozdania zamyka tabela podsumowująca niemal wszystkie zeszłoroczne
stoczniowe projekty.
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3 DZIAŁANIA MERYTORYCZNE ZREALIZOWANE W 2017 R.
3.1 OBSZAR: INNOWACJE

W ramach tego obszaru podejmujemy działania zarówno zmierzające do samodzielnego
projektowania i wdrażania nowatorskich pomysłów odpowiadających na realne potrzeby, jak
i wspieramy w tym innych. Staramy się także gromadzić i upowszechniać wiedzę
o innowacjach społecznych oraz integrować środowisko osób i instytucji zainteresowanych
tym tematem. Rozwijamy nasze kompetencje związane ewaluacją innowacji społecznych
i ich rozwoju. Prowadzimy także „Marzycieli i Rzemieślników. Dom Innowacji Społecznych”,
których założeniem jest m.in. wspieranie inicjatyw dotyczących wprowadzania innowacji
w politykach miejskich i szerzej innowacji społecznych.
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CAMI
OPIS DZIAŁAŃ W 2017 R.
W ramach międzynarodowego konsorcjum pod przewodnictwem
Uniwersytetu w Bukareszcie realizujemy projekt Cami
- wykorzystanie sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej nad
osobami starszymi. Jego celem jest stworzenie zintegrowanego
systemu wsparcia dedykowanego seniorom i ich opiekunom. Ma on pomóc w wydłużeniu
okresu samodzielności osób starszych przy jednoczesnym zapewnieniu im odpowiedniego
poziomu opieki na tym etapie życia.
System CAMI poprzez integrację różnych urządzeń
i sensorów będzie monitorował stan zdrowia seniorów
i sytuację w ich domu, przypominał o zaplanowanych
aktywnościach, regularnym przyjmowaniu leków oraz
asystował podczas wykonywania ćwiczeń fizycznych.
Jednocześnie będzie alarmował ich opiekunów
w przypadku wykrycia niebezpiecznej sytuacji
w domu, nieprawidłowych parametrów zdrowotnych
czy w sytuacji utraty równowagi przez seniora.
Do projektu dołączyliśmy pod koniec drugiego roku jego trwania, zastępując wcześniejszego
polskiego partnera. Jesteśmy zaangażowana w część badawczą obejmującą testy rozwiązania
z docelowymi użytkownikami oraz analizę potrzeb interesariuszy projektu.
W 2017 roku przeprowadziliśmy analizy oraz badania potrzeb i oczekiwań docelowych
użytkowników wobec rozwiązania CAMI. Pozwoliło nam to przejść do etapu jego testowania.
Zrealizowaliśmy pierwszy, wstępny etap obejmujący intensywne testy techniczne oraz
3-dniowy test urządzenia z użytkownikiem w domowych warunkach. Pod koniec roku
przeszliśmy do kolejnego etapu testów z użytkownikami. Regularnie raportowaliśmy wnioski
ze spotkań i konsultacji z różnego rodzaju interesariuszami.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
W ramach zadań, w których uczestniczyliśmy powstały:
•
•
•
•
•
•
•

Raport z analizy conjoint
Raport z badań fokusowych
Raport dotyczący grup docelowych oraz klasyfikacji użytkowników
Przegląd źródeł dotyczący seniorów w Polsce
Wstępny model biznesowy
Raport dotyczący potrzeb i oczekiwań interesariuszy
Raport z Analizy interesariuszy projektu CAMI
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WIĘCEJ INFORMACJI
http://www.camiproject.eu
http://stocznia.org.pl/projekty/cami-robot-asystent-dla-seniorow

CZAS REALIZACJI
marzec 2017 - listopad 2018

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa

FINANSOWANIE
Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju / program Active and assisted living (AAL)
Budżet Stoczni w 2017 r.: 191 025,05 zł

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorka: Agata Gołasa
Wsparcie ze strony zarządu: Maria Wiśnicka

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU
Projekt będzie kontynuowany do listopada 2018 roku.
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EUROPEJSKI KONKURS NA INNOWACJE SPOŁECZNE
OPIS DZIAŁAŃ W 2017 R.
W latach 2014–2017 wspólnie z partnerami – NESTA (Wielka Brytania),
Kennisland Foundation (Holandia), międzynarodową siecią Impact Hub
oraz firmą Matter&Co prowadziliśmy na zlecenie Komisji Europejskiej
trzy edycje Europejskiego konkursu na innowacje społeczne. Za każdym razem naszym
zadaniem było przeprowadzenie pierwszego etapu
oceny wstępnych aplikacji (w zależności od liczby
zgłoszeń od 800 do 1000) musieliśmy wybrać od 10
do 15%). Asesorami byli zarówno członkowie
naszego zespołu, jak i osoby spoza Stoczni.
Edycja realizowana w 2017 r. odbywała się pod
hasłem Equality Rebooted i w jej ramach szukaliśmy
pomysłów na zmniejszenie nierówności cyfrowych,
świeżego podejścia do zagadnień takich jak
wykluczenie cyfrowe, polityka spójności, ekonomia
współpracy i rozwijanie kompetencji niezbędnych
na rynku pracy.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Rezultatem naszego zaangażowania w 2017 r. była lista ok. 800 ocenionych aplikacji
i wybranie 80, które naszym zdaniem (zgodnie z przyjętymi kryteriami) były szczególnie
ciekawe i perspektywiczne. Lista ta była w kolejnych etapach redukowana, a panel sędziów
wybrał 30 półfinalistów, którzy następnie przy wsparciu naszych partnerów dopracowywali
swoje pomysły.
Przy okazji tego projektu zdobyliśmy i umocniliśmy doświadczenie przydatne przy ocenianiu
tego rodzaju innowacyjnych projektów oraz rozszerzyliśmy nasze kontakty w obszarze
innowacji społecznych – m.in. poprzez grupę wspomagających nas asesorów. Zaistnieliśmy
w środowisku zagranicznych organizacji i „dotrzymaliśmy im kroku”. Doświadczenie to
stanowi ważny element naszego portfolio.

WIĘCEJ INFORMACJI
https://eusic-2017.challenges.org

CZAS REALIZACJI
grudzień 2014 – grudzień 2017

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
komercyjna
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FINANSOWANIE
Źródło: zlecenie od Komisji Europejskiej
Budżet Stoczni w 2017 r.: ok 43 500 zł

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorka: Maja Durlik
Zespół projektu: Maria Adamowicz, Adam Chabiera, Jacek Grzeszak, Ewa Stokłuska, Jacek
Przeciszewski,
Współpracownicy: Krzysztof Cibor, Eric Kemp, Luna Kulas, Jan Mencwel, Aleksandra
Muzińska, Martyna Obarska, Dominika Potkańska, Katarzyna Sadło, Paulina Sobieszuk,
Katarzyna Starzyk, Katarzyna Szajewska, Marcin Zaród
Wsparcie ze strony zarządu: Zofia Komorowska, Kuba Wygnański

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU
W 2017 r. Komisja Europejska ogłosiła konkurs, w ramach którego szukała operatora konkursu
na kolejne 3 lata. Stocznia przystąpiła do nowego konsorcjum animowanego przez część
partnerów z poprzedniej edycji (Impact Hub, Matter&Co), którego oferta nie została wybrana.
W związku z tym od 2018 r. już nie realizujemy kolejnych edycji konkursu.

11

INNOWACJE NA LUDZKĄ MIARĘ
OPIS DZIAŁAŃ W 2017 R.
Celem projektu, który realizujemy wspólnie z Gminą Miasta Gdynia,
Miastem st. Warszawa oraz ECORYS Polska, jest wsparcie w rozwoju
nowatorskich, oddolnie wypracowywanych rozwiązań (innowacji
społecznych) dotyczących usług świadczonych na rzecz osób
zależnych ze względu na niepełnosprawność, chorobę lub wiek i ich opiekunów.
W trakcie projektu, w dwóch lokalizacjach – w Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni
oraz w Marzycielach i Rzemieślnikach – funkcjonuje Inkubator pomysłów, w którym
testujemy model inkubacji innowacji oparty o lokalną, sieciową współpracę
międzysektorową.
W ramach Inkubatora autorzy pomysłów
otrzymują wsparcie (w formie szkoleń,
indywidualnych konsultacji i mentoringu) przy
dopracowywaniu koncepcji i przygotowywaniu
prototypu innowacyjnego rozwiązania, które
następnie część z nich testuje w mikroskali.
Spośród nich wybierzemy 6 najlepszych
(z potencjałem do dalszego wdrażania) i to je będziemy upowszechniać na szerszą skalę
w oparciu o doświadczenia z testowania.

fot. Wojtek Radwański
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Oprócz wsparcia dla konkretnych potencjalnych innowacji, w ramach projektu testujemy też
sam model pracy „inkubacyjnej” z pomysłami dotyczącymi odpowiedzi na społeczne
wyzwania.
W 2017 r. kontynuowaliśmy realizację projektu, w tym m.in.
•
•
•
•

przeprowadziliśmy nabór do drugiej i trzeciej edycji Inkubatora i wspieraliśmy ich rozwój,
towarzyszyliśmy testowaniu pomysłów z pierwszej edycji pomysłodawcami,
prowadziliśmy stronę innowacjespoleczne.org.pl,
zorganizowaliśmy seminarium na temat rozwoju innowacji społecznych.

fot. Paweł Ogrodzki

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Na tym etapie realizacji projektu wciąż trudno jeszcze mówić o konkretnych rezultatach
i oddziaływaniu.
Warto jednak wspomnieć, że w pierwszym naborze otrzymaliśmy 52 zgłoszenia, w drugim
(wiosną 2017) - 128, a w trzecim – 102. Co ważne, udało nam się także dotrzeć i namówić do
zgłoszenia się do Inkubatora bardzo różnorodne osoby i instytucje - zarówno osoby prywatne,
jak i małe i duże organizacje pozarządowe, a także przedsiębiorców, akademików oraz
instytucje publiczne (np. ośrodki pomocy społecznej). Zgłoszenia otrzymaliśmy ze wszystkich
województw.
Łącznie w ramach wszystkich trzech naborów wybraliśmy 73 pomysły, które wsparliśmy
szkoleniami, warsztatami, ale przede wszystkim indywidualnymi konsultacjami i naradami.
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Autorom 33 z nich przyznaliśmy granty na przeprowadzenie testowego wdrożenia
w wybranych przez nich lokalizacjach.
Obecnie kończymy sprawdzać, co wyniknęło z innowacji testowanych w pierwszej edycji
Inkubatora i przyglądamy się kolejnym. W sprawozdaniu za rok 2018 będziemy więc
w stanie podać więcej konkretnych rezultatów – zmian w życiu osób zależnych i/lub ich
opiekunów, które się zdarzyły dzięki wspartym przez nas innowacjom.
Warto też dodać, że dzięki temu projektowi bardzo dużo się uczymy (także na własnych
błędach) jeśli chodzi o wspieranie innowacji i innowatorów, a także stajemy się jednym
ważnych aktorów instytucjonalnych w tej dziedzinie.

WIĘCEJ INFORMACJI
www.innowacjespoleczne.org.pl

CZAS REALIZACJI
czerwiec 2016 – marzec 2019

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa

FINANSOWANIE
Źródło: Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 4.1)
oraz dotacja celowa z budżetu państwa
Budżet Stoczni w 2017 r.: ok 627 000 (w tym granty dla innowatorów)

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorka: Ewa Stokłuska (do XI.2017) / Maria Lewandowska-Woźniak (od XI.2017)
Zespół projektu: Agata Bluj, Adam Chabiera, Jacek Przeciszewski, Maja Durlik, Maciej
Onyszkiewicz, Katarzyna Starzyk-Durbacz/Monika Stec, Kuba Wygnański
Wsparcie ze strony zarządu: Zofia Komorowska

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU
Realizację projektu kontynuujemy w 2018 r.
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MARZYCIELE I RZEMIEŚLNICY. DOM INNOWACJI
SPOŁECZNYCH
OPIS DZIAŁAŃ W 2017 R.
Marzyciele i Rzemieślnicy mieszczą się na III p. Domu Towarowego
Bracia Jabłkowscy przy ul. Brackiej 25 w Warszawie dzięki
uprzejmości rodziny państwa Jabłkowskich. Stocznia jest operatorem
tego miejsca, które jest otwarte na goszczenie i współorganizowanie różnego rodzaju
wydarzeń o charakterze społecznym, zwłaszcza tych związanych z nowymi ideami,
innowacjami, sieciowaniem osób z różnych środowisk. Rok 2017 był pierwszym, w którym
Marzyciele funkcjonowali przez pełne 12 miesięcy.
W Marzycielach działają cztery typy przestrzeni: konferencyjna, warsztatowa, Przestrzeń
pracy i tzw. przestrzeń wspólna. Dzięki temu jednocześnie może odbywać się kilka wydarzeń
lub spotkań.
W 2017 r. w przestrzeni Marzycieli odbyły się 302 wydarzenia (konferencje, debaty,
seminaria, warsztaty, wykłady, dyskusje, spotkania itp.). Częściowo były one organizowane
przez Stocznię lub partnerów Marzycieli, częściowo przez podmioty zupełnie z nami nie
związane. W 2017 r. liczba osób pracujących przy naszych „biurkach” przekroczyła 30, a tym
samym dochód pochodzący z wynajmu tej przestrzeni stał się ważnym i, co najważniejsze,
stabilnym źródłem finansowania Marzycieli.
W przestrzeni Marzycieli realizujemy opisany wcześniej projekt „Innowacje na ludzką miarę”.
fot. Paweł Ogrodzki
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W przestrzeni i przy koordynacyjnym wsparciu zespołu Marzycieli, zrealizowaliśmy wspólnie
z zaprzyjaźnionym z nami zespołem cooperativa studio kolejny Inkubator pomysłów, czyli
przedsięwzięcie związane z kolektywnym generowaniem i dopracowywaniem pomysłów na
rozwiązania związane z polityką mieszkaniową Warszawy (na zlecenie Urzędu m.st.
Warszawy).

Ważnym elementem funkcjonowania MiR, który zainicjowaliśmy na początku 2017 r., są
cotygodniowe spotkania Śniadania&Gadania. Z przerwą na wakacje co tydzień (obecnie
w poniedziałki) organizujemy spotkania śniadaniowe połączone z krótką prezentacją
zapraszanych gości. W ich trakcie poruszaliśmy już bardzo różne tematy – od lżejszych do
zdecydowanie trudnych. Śniadania&Gadania oparte o względnie stałą grupę uczestników.
Bywa, że na śniadaniu pojawi się 15 osób a zdarza się, że 80.

fot. Wojtek Radwański
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REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Rezultatem, który udało się już osiągnąć było zbudowanie marki Marzyciele i Rzemieślnicy
jako miejsca rozpoznawalnego na mapie Warszawy zarówno wśród organizacji
pozarządowych, aktywistów miejskich, stołecznych urzędników, a także (co nie jest bez
znaczenia) firm. Marzyciele i Rzemieślnicy są już postrzegani jako miejsce, w którym odbywa
się wiele ważnych spotkań, a także jako przestrzeń, do której można przyjść i zrealizować swój
pomysł na spotkanie.
W wydarzeniach zorganizowanych w Marzycielach w 2017 r. wzięło udział ok 15,5 tys. osób.

WIĘCEJ INFORMACJI
www.marzycieleirzemieslnicy.pl
https://www.facebook.com/marzycieleirzemieslnicy

CZAS REALIZACJI
działalność stała

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa/komercyjna

FINANSOWANIE
Źródło: zyski z wynajmu powierzchni
Budżet w 2017 r.: ok 555 500 (netto)

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Zespół: Magdalena Gawin, Jacek Przeciszewski
Wsparcie ze strony zarządu: Zofia Komorowska, Kuba Wygnański
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MEMO
OPIS DZIAŁAŃ W 2017 R.
MEMO to zestaw trzech aplikacji na tablet, które powstały w wyniku
międzysektorowego projektu B+R realizowanego przez Stocznię,
miasto Gdynia, Uniwersytet SWPS oraz Laboratorium EE. Korzystanie z
MEMO wpływa pozytywnie na pamięć i funkcje poznawcze seniorów, a zarazem włącza ich
do świata technologii.
W 2017 roku prowadziliśmy intensywne badania prototypu MEMO. Przeprowadziliśmy je
z udziałem trzech grup odbiorców:
•
•
•

Tandemów - par złożonych z osoby starszej i młodszego członka rodziny
(wnuczki/wnuczka lub córki). Udział wzięło 6 seniorów i 5 wnuczków/dzieci;
Seniorów indywidualnych – osób mieszkających samodzielnie, w swoich mieszkaniach,
w dobrej kondycji poznawczej. Udział w tym module wzięło 6 seniorek.
Prowadzących zajęcia grupowe i uczestników tych zajęć z 4 typów instytucji świadczących
usługi dla seniorów. Udział w zajęciach z wykorzystaniem urządzenia MEMO wzięło ponad
180 osób seniorów.

Prowadziliśmy również działania promujące MEMO oraz pracowaliśmy nad strategią rozwoju
tego produktu.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Rezultatem projektu jest prototyp (w 69 egzemplarzach) składający się z: 1) ekranu
dotykowego (tablet), 2) obudowy, 3) oprogramowania, 4) treści zawierające materiały
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wytworzone oraz zastane (audiowizualne). Prototyp jest w pełni funkcjonalny i będzie mógł
być używany nieodpłatnie przez seniorów i opiekunów.

WIĘCEJ INFORMACJI
www.memoprojekt.pl

CZAS REALIZACJI
kwiecień 2015 – marzec 2018

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa

FINANSOWANIE
Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Program Innowacje Społeczne II)
Budżet Stoczni w 2017 r.: ok 250 000 zł

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorka: Maja Durlik
Zespół projektu: Katarzyna Milczewska, Jan Wiśniewski, Katarzyna Starzyk-Durbacz
Wsparcie ze strony zarządu: Maria Wiśnicka

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU
Na 2018 r. zaplanowano realizację ostatniego etapu projektu: stworzenie strategii trwałości
i rozwoju produktu.
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NAPRAWMYTO.PL
OPIS DZIAŁAŃ W 2017 R.
W 2017 r. w dalszym ciągu rozwijaliśmy serwis NaprawmyTo.pl.
Rozpoczęliśmy współpracę z kolejnymi samorządami - 31 grudnia
2017 r. z NaprawmyTo.pl współpracowało 16 gmin i miast z
różnych części Polski.
W 2016 r. zmieniliśmy firmę zapewniającą hosting oraz obsługującą informatycznie serwis. To
zapewniło nam stabilność funkcjonowania. Na początku roku zbilansowaliśmy budżet
NaprawmyTo.pl, a stała współpraca z informatykami (choć siłą rzeczy wciąż w ograniczonym
zakresie ze względu na konieczność spłaty pożyczki zaciągniętej w 2015 r.) pozwoliła na dalszą
stopniową modernizację.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Najbardziej konkretnym rezultatem jest liczba ponad 25 tys. spraw naprawionych za
pośrednictwem strony i aplikacji. Dowodzi to, że przy dobrej pracy urzędów, nasze narzędzie
jest skuteczne.
Poprzez NaprawmyTo.pl staramy się zmieniać nastawienie obywateli do swojego najbliższego
otoczenia, a także uczyć samorządowców większej otwartości na głos mieszkańców gminy.

WIĘCEJ INFORMACJI
www.naprawmyto.pl

CZAS REALIZACJI
działalność stała

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
komercyjna
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FINANSOWANIE
Źródło: wpłaty od gmin korzystających z serwisu
Budżet w 2017 r.: ok 80 500 zł

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynator: Cyryl Skibiński (do I.2018) / Wojciech Surała (od II.2018)
Wsparcie: Zofia Komorowska, Kuba Wygnański
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TRANSFERHUB
OPIS DZIAŁAŃ W 2017 R.
TransferHUB to miejsce pracy (HUB) nad oddolnymi, łączącymi
różnorodne światy i doświadczenia pomysłami dotyczącymi wyzwań
i barier w przechodzeniu (Transfer) osób młodych z edukacji do
zatrudnienia. Liderem projektu jest Fundacja Inicjatyw SpołecznoEkonomicznych.
W ramach projektu inkubator poszukuje
innowacyjnych rozwiązań, pomysłów na
mikrointerwencje – nowe lub ulepszone usługi,
produkty, modele relacji, sposoby powiązania
ze sobą odległych od siebie światów, które
dzięki współpracy z nami będą miały potencjał zmiany w skali całego kraju.
Rolą Stoczni jest przeprowadzenie ewaluacji – ocena, jak testowane innowacje sprawdzają się
w praktyce, na ile skutecznie realizują zakładane cele. W 2017 r. rozpoczęła się intensywna
praca badawcza: opracowywanie planów ewaluacji i realizacja badań. Braliśmy też udział
w kursach USeR dla innowatorów.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Na pewno istotnym rezultatem naszego udziału w projekcie jest dopracowanie stoczniowego
podejścia do ewaluacji innowacji.

WIĘCEJ INFORMACJI
www.transferhub.pl

CZAS REALIZACJI
sierpień 2016 – listopad 2018

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa

FINANSOWANIE
Źródło: Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 4.1)
oraz dotacja celowa z budżetu państwa
Budżet Stoczni w 2017 r.: ok 108 000 zł

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorka stoczniowych działań: Maria Wiśnicka
Zespół projektu: Łukasz Ostrowski, Maciej Onyszkiewicz, Monika Stec
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TRUST BON – INWESTYCJA W SPOŁECZNIE
OPŁACALNY EFEKT
OPIS DZIAŁAŃ W 2017 R.
Celem projektu jest przygotowanie i przeprowadzenie w kilku
samorządach testu innowacji społecznej wykorzystującej mechanizm
płatności za rezultaty i udział zewnętrznego inwestora, bazującej na
zagranicznych doświadczeniach z social impact bonds (SIB). Wspólnie z naszymi
Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (liderem projektu) oraz Związkiem
Miast Polskich, z którymi realizujemy to przedsięwzięcie, postanowiliśmy nazywać w polskich
warunkach ten rodzaj przedsięwzięcia Wspólną Inwestycją Społeczną (WIS).
W 2017 r. przeprowadziliśmy krajowe i zagraniczne wizyty
studyjne, warsztaty eksperckie służące doprecyzowaniu
obszaru tematycznego projektu i uszczegółowienie
problemów społecznych nadających się do objęcia
obligacjami społecznymi, prace nad zestawem
wskaźników rezultatu potrzebnych do wdrożenia
mechanizmu w wybranym obszarze tematycznym oraz nad narzędziami pozwalającymi na
monitoring i ewaluację jakości realizowanych usług.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
TRUST BON to jeden z kilku projektów dotyczących testowania SIB-ów
w Polsce. Jego pomyślna realizacja może przyczynić się do upowszechnienia wśród
samorządów mechanizmu płatności za rezultaty w zlecaniu usług społecznych. Ponieważ
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projekt – na koniec 2017 r. – był we wstępnej fazie realizacji, jego oddziaływanie (nie licząc
zainteresowania samorządowców ideą obligacji społecznych) nie były jeszcze widoczne.
Efektem naszych dotychczasowych działań, choć powstałym w 2018 r. jest podręcznik WIS,
który przygotowaliśmy wspólnie z zespołem TISE oraz wstępne deklaracje udziału od
12 samorządów.

WIĘCEJ INFORMACJI
http://stocznia.org.pl/projekty/trust-bon-inwestycja-w-spolecznie-oplacalny-efekt

CZAS REALIZACJI
maj 2017 – kwiecień 2021

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa

FINANSOWANIE
Źródło: Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 4.1)
Budżet Stoczni w 2017 r.: ok 251 000 zł

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorka: Katarzyna Pliszczyńska
Zespół projektu: Jan Herbst, Damian Jaworek, Zofia Komorowska, Maciej Onyszkiewicz, Kuba
Wygnański

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU
Realizację projektu kontynuujemy w 2018 r.
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3.2 OBSZAR: NAWIGACJA

Choć Nawigacja funkcjonuje od niedawna jako osobny obszar działań Stoczni, to obejmuje
aktywności, które od samego początku były dla nas ważne.
W obszarze tym mieszczą się wysiłki na rzecz wsparcia instytucji – organizacji pozarządowych,
podmiotów publicznych oraz sektora komercyjnego – w świadomym budowaniu strategii
działania oraz monitoringu rezultatów prowadzonych działań. Chodzi m. in. o badania
ewaluacyjne, badania wpływu, wsparcie w tworzeniu teorii programów społecznych,
planowanie pomiaru ich rezultatów, komunikowanie wpływu, diagnozowanie potrzeb
i problemów lokalnych, badania i analizy na potrzeby lokalnych strategii rozwoju.
Nawigacja to z jednej strony tworzenie użytecznej dla odbiorców wiedzy o przebiegu
i rezultatach działań instytucji, z drugiej – pomoc w procesach związanych z planowaniem
i realizacją tych działań. To wszelkie działania związane z wykorzystaniem warsztatu nauk
społecznych oraz kompetencji moderatorskich (procesowych) na rzecz planowania lub oceny
zmiany.
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BOX (BADANIE ODDZIAŁYWANIA NA KAPITAŁ
SPOŁECZNY) – KONTYNUACJA
OPIS DZIAŁAŃ W 2017 R.
W 2014 r. w ramach współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją
Wolności przygotowaliśmy podręcznik i zbiór narzędzi do pomiaru
kapitału społecznego.
W 2015 r. powstała strona internetowa oraz materiały (w formie elektronicznej
i drukowanej) skierowane dla organizacji, które chciałyby sprawdzić, jak ich działania
przekładają się na kapitał społeczny na poziomie lokalnym. Przeprowadziliśmy konkurs, dzięki
któremu mogły one otrzymać wsparcie finansowe (dotacja na realizacje badania
i wsparcie ze strony specjalisty) oraz merytoryczne, aby zbadać odziaływanie na kapitał
społeczny.
W 2016 r. przeprowadziliśmy drugą edycję konkursu, do której zaprosiliśmy organizacje
i osoby uczestniczące w różnych programach PAFW (co oznaczało poszerzenie grupy
docelowej w porównaniu z poprzednią edycją). Granty otrzymały cztery organizacje. Na
podstawie doświadczeń z ubiegłych lat uzupełnione i poprawione zostały narzędzia badawcze
i opisy metod.

W 2017 r. dokonaliśmy zmiany mechanizmu wyboru grantobiorców. Tym razem miał on
charakter celowy – do współpracy zaprosiliśmy organizacje, które otrzymały dotacje we
wcześniejszych edycjach. Zmiana miała na celu przetestowanie możliwości powtórzenia
sondażu w tych samych lokalizacjach i pomiaru zmiany zachodzącej w czasie.
Oprócz nadzoru nad badaniami w 2017 roku odświeżyliśmy stronę internetową projektu oraz
przygotowaliśmy założenia strategii trwałości przedsięwzięcia, w której zarysowane zostały
możliwe dalsze ścieżki wykorzystania i rozwoju narzędzia.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
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Bezpośredni rezultatem są wnioski na temat narzędzi BOX oraz informacje zebrane przez
organizacje. W zależności od wybranej ścieżki rozwoju projekt może mieć duże znaczenie dla
pozyskiwania danych na temat wpływu inwestycji dokonywanych przez PAFW na rozwój
lokalnego kapitału społecznego.

WIĘCEJ INFORMACJI
http://www.kapitalspoleczny.org

CZAS REALIZACJI
czerwiec 2016 – kwiecień 2017

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa

FINANSOWANIE
Źródło: Program Monitorowanie, Ewaluacja, Analizy PAFW (MEVA)
Wartość budżetu w 2017 r.: ok 36 000 zł

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynator: Rafał Rudnicki
Wsparcie: Jan Herbst, Łukasz Ostrowski

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń z realizacji przygotowana została strategia
trwałości wskazujące możliwe sposobu wykorzystania narzędzi BOX w przyszłości.

27

BADANIE PROGRAMÓW FUNDACJI ORANGE
OPIS DZIAŁAŃ W 2017 R.
Od grudnia 2016 r. prowadziliśmy ewaluację trzech społecznoedukacyjnych programów realizowanych przez Fundację Orange,
skoncentrowanych wokół nowoczesnych technologii: Pracownie
Orange,
MegaMisja
i #SuperKoderzy.
Głównym celem badań była ocena wypływu każdego z programów na ich bezpośrednich
odbiorców - liderów programów, uczniów uczestniczących w programie, ich rodziców,
nauczycieli oraz środowisko szkolne i lokalne społeczności.
Przeprowadziliśmy szereg działań badawczych:
prowadziliśmy warsztaty, internetowe badania
sondażowe (CAWI), analizy danych zastanych,
wizyty badawcze (typu case study).

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
W efekcie naszej pracy powstały trzy raporty ewaluacyjne wraz
z rekomendacjami i zebraniem czynników mogących utrudniać
i ułatwiać realizację programu i osiąganie zakładanych rezultatów.
Nasze badanie dostarczyło Fundacji także ilościowe i jakościowe
materiały ilustrujące rezultaty programu oraz tzw. success stories
wzbogacone cytatami o efektach programów.
CZAS REALIZACJI
grudzień 2016 – czerwiec 2017
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
komercyjna
FINANSOWANIE
Źródło: Fundacja Orange
Wartość budżetu: ok 100 000 zł netto
ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorka: Magdalena Biejat
Zespół projektu: Damian Jaworek, Jan Wiśniewski, Maja Durlik, Rafał Rudnicki, Jan Herbst
Wsparcie ze strony zarządu: Łucja Krzyżanowska
KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU
Kontynuujemy współpracę z Fundacją Orange. W roku 2018 prowadzimy ewaluację
programów MegaMisja i #SuperKoderzy.
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BADANIE WPŁYWU PROGRAMU STYPENDIÓW
POMOSTOWYCH
OPIS DZIAŁAŃ W 2017 R.
W 2017 r. kontynuowaliśmy realizacje badanie wpływu Programu
Stypendiów Pomostowych Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczość.
Zakończyliśmy działania badawcze i opracowaliśmy raport w dwóch wersjach – ewaluacyjnej
dla operatora programu i PAFW oraz promocyjnej przeznaczonej dla szerszej publiczności
(w tym potencjalnych sponsorów programu)
Wnioski z procesu badawczego (sposobu zbierania danych oraz współpracy z operatorem)
przedstawiliśmy na zjeździe zorganizowanym dla operatorów programów PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Efektem realizacji badania było stworzenie atrakcyjnego w formie i treści raportu, możliwego
do wykorzystania przez operatora programu w pozyskiwaniu darczyńców. Ponadto
sformułowaliśmy wnioski i rekomendacje, które mogą być przydatne w tworzeniu kolejnych
edycji programu.

29

CZAS REALIZACJI
wrzesień 2016 – maj 2017

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa

FINANSOWANIE
Źródło: Program Monitorowanie, Ewaluacja, Analizy PAFW (MEVA)
Wartość budżetu: ok 27 500 zł

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynator: Rafał Rudnicki
Zespół projektu: Łukasz Ostrowski, Jan Wiśniewski
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E2 – STANDARDY EWALUACJI
OPIS DZIAŁAŃ W 2017 R.
Od 2010 roku współpracujemy z Polsko-Amerykańską Fundacją
Wolności nad wypracowaniem i wprowadzeniem w życie standardów
ewaluacji programów Fundacji. W ramach tej współpracy w 2017 r.
przygotowaliśmy merytorycznie i poprowadziliśmy sesję na temat
badania wpływu programów społecznych i prezentowania wyników tych badań. Sesja
zatytułowana „Czy potrafimy opowiedzieć o naszym wpływie? Doświadczenia programów
Stypendia Pomostowe, Równe Szanse, Liderzy PAFW i English Teaching” była częścią Zlotu
operatorów programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który na początku
października odbył się w Łochowie.

Sesja miała w dużej mierze formę wymiany doświadczeń. W konsekwencji seminariów
i dyskusji na temat komunikowania wpływu, które organizowaliśmy od 2015 r., w 2016 r.
próbę zbadania i opisania swojego wpływu podjęły programy „Równać Szanse”, „Liderzy
PAFW” oraz „Program Stypendiów Pomostowych”. I to właśnie m.in. o tych doświadczeniach
rozmawialiśmy w trakcie sesji w Łochowie. Dodatkowo opowiadaliśmy również
o doświadczeniach z pracy nad publikacją „Teaching English with ENGLISH TEACHING”, czyli
syntetycznym podsumowaniem 15 lat funkcjonowania, dotychczasowych osiągnięć
i rezultatów Programu English Teaching.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Nasza sesja została bardzo dobrze oceniona w ankietach ewaluacyjnych (73% oceniło ją na
„5”, 24% na „4”, w pięciostopniowej skali). Uczestnicy określili ją jako ciekawą, pouczającą
autentyczną. Podobała się otwartość i szczerość prelegentów, pokazanie pracy „od kuchni”
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razem z różnymi potknięciami i trudnościami. Wśród uwag krytycznych usłyszeliśmy, że chyba
nie do końca udało się rozplątać różne nieporozumienia związane z raportami wpływu
pomiędzy różnymi interesariuszami.
Przy okazji warto wspomnieć, że według naszych szacunków wznowiony w 2016 roku
poradnik „Ewaluacja. Jak to się robi?” rozszedł się od tego czasu w 200 egzemplarzach
drukowanych oraz został pobrany ze strony internetowej 354 razy (dane z czerwca 2018).
Towarzyszący poradnikowi film animowany od maja 2013 do czerwca 2018 roku miał 3 150
odsłon.

CZAS REALIZACJI
sierpień-październik 2017

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa

FINANSOWANIE
Źródło: Program Monitoring, Ewaluacje, Analizy PAFW (MEVA)
Wartość budżetu w 2017: ok 50 000 (w tym grant na przygotowanie zjazdu)

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynator: Łukasz Ostrowski
Wsparcie ze strony Zarządu: Maria Wiśnicka
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EWALUACJA PROGRAMU ENGLISH TEACHING
OPIS DZIAŁAŃ W 2017 R.
English Teaching to największy w Polsce niekomercyjny program
wspierający naukę i nauczanie języka angielskiego na wsiach
i w małych miastach. Jego autorem i fundatorem jest PolskoAmerykańska Fundacja Wolności, od 2002 roku prowadzony jest
przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA. Stocznia pomaga już od 2012 roku pomaga
w ewaluacji programu.
W 2017 ukończyliśmy cykl badań zaplanowanych i rozpoczętych jeszcze na początku 2016 r.
W sumie w tym czasie wykonaliśmy:
•
•
•

•
•
•

warsztat służący aktualizacji planu ewaluacji programu,
dwie tury wyjazdów terenowych w 2016 i 2017 roku
sondaż z gimnazjalistami z 9. edycji programu (wzięli w
nim udział uczniowie z 20 wybranych klas uczestniczących
w zajęciach oraz dla porównania z 20 klas nie
uczestniczących w zajęciach). Sondaż w tym schemacie
został przeprowadzony dwukrotnie – pierwszy pomiar w
2016 oraz drugi w 2017 roku,
sondaż z młodzieżą z 7. edycji programu,
6 wywiadów pogłębionych z native speakers,
badania Ścieżki Ambasadorów oparte na wywiadach,
warsztatach i obserwacjach realizowanych w 4 lokalizacjach.

Przygotowaliśmy również we współpracy z PAFW i Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA
atrakcyjny wizualnie raport „Teaching English with ENGLISH TEACHING” podsumowujący
15 lat programu.

CZAS REALIZACJI
sierpień 2016 – listopad 2017

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa

FINANSOWANIE
Źródło: Program Monitoring, Ewaluacje, Analizy PAFW (MEVA)
Wartość budżetu w 2017: ok 50 000 zł

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynator: Katarzyna Julia Olesińska
Zespół projektu: Joanna Kozera, Zofia Włodarczyk, Maria Adamowicz, Katarzyna Murawska,
Damian Jaworek, Maja Durlik, Katarzyna, Irena Teleżyńska, Katarzyna Dębska
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EWALUACJA PROJEKTU ROZMAWIAJMY
O UCHODŹCACH
OPIS DZIAŁAŃ W 2017 R.
Przeprowadziliśmy ewaluację realizowanego przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej trzeciej edycji projektu „Rozmawiamy o
uchodźcach”, skierowanego do nauczycieli, pedagogów szkolnych i wychowawców
z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także bibliotekarzy i bibliotekarek oraz opiekunów
świetlic. Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli do rozmawiania z uczniami
o kwestiach uchodźców, by zapobiec
rozprzestrzenianiu się często nierzetelnych i
błędnych opinii oraz ułatwienie młodzieży
udziału w podejmowaniu osobistych i
obywatelskich decyzji dotyczących uchodźców.
Projekt współfinansowany jest w m.in. ze
środków
Polsko-Amerykańskiej
Fundacji
Wolności.
Celem przeprowadzonej przez nas ewaluacji
była ocena skuteczności i wpływu projektu na
nauczycieli i uczniów oraz ocena poszczególnych
elementów tego przedsięwzięcia, w tym: ocena
kursu
e-coachingowego oraz Klubu Dobrej Rozmowy.
W trakcie procesu ewaluacji zrealizowaliśmy:
•

warsztaty z zespołem CEO koordynującym projekt na początku i na zakończenie procesu
ewaluacji,

•

ankiety internetowe z nauczycielami uczestniczącymi w projekcie,

•

wywiad grupowy z nauczycielami opiekującymi się Klubami Dobrej Rozmowy,

•

5 studiów przypadku w szkołach, w których prowadzone były Kluby Dobrej Rozmowy.

Końcowym produktem naszego badania jest raport zawierający wnioski i rekomendacje, który
przedstawiliśmy zespołowi Centrum Edukacji Obywatelskiej.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Przeprowadzona ewaluacja pokazała m.in. że nauczyciele biorący udział w projekcie czują się
lepiej przygotowani do prowadzenia z uczniami lekcji o uchodźcach i wiedzą więcej na temat
uchodźstwa i migracji po zakończeniu kursu e-coachingowego. Dla nauczycieli ważne jest,
żeby projekt przyczynia się do zwiększenia pozytywnych opinii uczniów wobec uchodźców.
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Pokazaliśmy również, że Kluby Dobrej Rozmowy zwiększają wśród uczniów świadomość
znaczenia tematu uchodźców, pomagają im formułować własne opinie i dyskutować na temat
uchodźców oraz zachęcają uczestników do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami
i uczniami w swojej szkole.
Częściowo w wyniku naszych rekomendacji w kolejnej edycji projektu (ruszyła wiosną 2018)
wprowadzono:
•

działania wzmacniające rolę Klubów Dobrej Rozmowy, które stały się głównym
elementem projektu, są realizowane w większej liczbie szkół, zmodyfikowano jego
konstrukcję,

•

dalsze działania wspierające i integrujące młodzież uczestniczącą w projekcie, np. Festiwal
internetowy skierowany do uczniów,

•

modyfikację Przewodnika dla młodzieży „Klub Dobrej Rozmowy”, który jest wzbogacony
o materiały przeznaczone dla nauczyciela i dla uczniów,

•

dookreślenie założeń projektu dotyczących kwestii neutralności i roli nauczyciela.

CZAS REALIZACJI
marzec 2017 – grudzień 2017

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa

FINANSOWANIE
Źródło: Program Monitorowanie, Ewaluacja, Analizy PAFW (MEVA)
Wartość budżetu: ok 28 600 zł

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorzy: Damian Jaworek, Łukasz Ostrowski
Współpraca: Jan Wiśniewski

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU
W 2018 r. prowadzimy ewaluację V edycji projektu.
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EWALUACJA SIECI MOBILNYCH DORADCÓW DLA
PROGRAMU NOWE TECHNOLOGIE LOKALNIE
OPIS DZIAŁAŃ W 2017 R.
Celem ewaluacji realizowanej dla programu Nowe Technologie
Lokalnie (realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego)
w IV kwartale 2016 i I kwartale 2017 roku była ocena funkcjonowania nowego modelu sieci
Mobilnych Doradców (MD) oraz diagnoza potrzeb organizacji pozarządowych w zakresie
oczekiwanego wsparcia ICT.
Badanie oparliśmy na wywiadzie z regionalnymi koordynatorami programu, 2 wywiadach
grupowych i sondażu z Mobilnymi Doradcami oraz 6 wywiadach grupowych
z beneficjentami programu (łącznie 24 organizacje).

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Wnioski z badania zostały podsumowane w raporcie zatytułowanym „Analiza modelu
działania Mobilnych Doradców programu Nowe Technologie Lokalnie oraz propozycje
usprawnień w zakresie edukacji”.

CZAS REALIZACJI
styczeń – marzec 2017

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa

FINANSOWANIE
Źródło: Program Monitoring, Ewaluacje, Analizy PAFW (MEVA)
Wartość budżetu w 2017: ok 21 000 zł

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynator: Monika Stec
Zespół projektu: Łukasz Ostrowski, Damian Jaworek
Wsparcie ze strony Zarządu: Maria Wiśnicka
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EWALUACJA WORLD BIOTECH TOUR
OPIS DZIAŁAŃ W 2017 R.
W 2017 roku Centrum Nauki Kopernik dołączyło do grona centrów
nauki z całego świata (obok analogicznych instytucji
z Brazylii, Finlandii, RPA i Hiszpanii), które w swoich krajach
realizują trzecią już edycję międzynarodowego projektu World Biotech Tour (WBT).
Organizatorami projektu są dwie amerykańskie organizacje: Association of Science
Technology Centres (ASTC) oraz Fundacja Biogen.
Celem World Biotech Tour (WBT) jest popularyzacja biotechnologii, budowa globalnej sieci
naukowców. Projekt ma służyć również pobudzaniu biotechnologicznych pasji młodzieży,
zwiększaniu społecznej świadomości na temat biotechnologii, a także budowaniu podstaw
przyszłej współpracy naukowej.
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Stocznia została poproszona o przeprowadzenie ewaluacji projektu realizowanego w Polsce,
w ramach którego uczestnicy pogłębiali (przy wsparciu naukowych ekspertów) swoją wiedzę
z dziedziny biotechnologii. Przede wszystkim pod okiem mentorów rozwijali swoje
kompetencje z zakresu komunikacji naukowej. Ambasadorzy odbyli również szkolenia,
warsztaty z umiejętności miękkich, zwłaszcza emisji głosu i wystąpień publicznych.
Prezentowali swoje pasje naukowe publiczności przybyłej na Piknik Naukowy i Festiwal Nauki.
Brali też udział w dyskusjach na forum międzynarodowym z uczestnikami WBT
z innych krajów. Zwieńczeniem ich pracy była finałowa gala, na której Ambasadorzy
przedstawili swoje projekty, a specjalne jury wybrało najlepsze wystąpienie.
Zwyciężczynią polskiej edycji konkursu została Maria Rutkowska, której wystąpienie dotyczyło
modyfikacji genetycznych i medycznego wykorzystania inżynierii genetycznej.
W nagrodę pojechała na Światowy Szczyt Centrów Nauki w Tokio, gdzie spotkała zwycięzców
pozostałych krajowych konkursów WBT i wzięła udział finale biotechnologicznego tournée.
Towarzyszyliśmy młodym naukowcom przez cały czas trwania projektu i prowadziliśmy
badania wykorzystując kupony ewaluacyjne, obserwacje, wywiady indywidualne
i pogłębione, ankiety z wykorzystaniem tabletów.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Przygotowaliśmy raport, który zawiera podsumowanie działań prowadzonych przez CNK
Kopernik i ich efektów oraz rekomendacje dla Association of Science Technology Centres do
wykorzystania w kolejnych edycjach programu.
CZAS REALIZACJI
styczeń – grudzień 2017
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
komercyjna
FINANSOWANIE
Źródło: Association of Science Technology Centres
Wartość budżetu Stoczni: ok 55 000 netto (w tym część w 2018)
ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorka: Łucja Krzyżanowska
Zespół projektu: Katarzyna Milczewska, Maria Adamowicz, Damian Jaworek, Agata Bluj,
Monika Stec, Paweł Sielczak, Magdalena Gawin, Jacek Grzeszak
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MISJE SPOŁECZNE WARSZAWSKICH TEATRÓW
MIEJSKICH
OPIS DZIAŁAŃ W 2017 R.
Wspólnie z Fundacją Pole Dialogu oraz dr Mikołajem Lewickim
z Uniwersytetu Warszawskiego podjęliśmy się bardzo ciekawego, ale
trudnego zadania – partycypacyjnego wypracowania misji społecznej warszawskich teatrów
miejskich.
W związku z pracami nad wdrażaniem Programu Rozwoju Kultury 2020 Biuro Kultury m.st.
Warszawy rozpoczęło prace nad partycypacyjnym wypracowywaniem misji społecznej
warszawskich teatrów. Pilotaż procesu, który docelowo ma objąć wszystkie 18 warszawskich
teatrów miejskich, był prowadzony w TR Warszawa.
Naszym celem była diagnoza funkcjonowania teatru (w szczególności analiza publiczności)
oraz zebranie opinii interesariuszy na temat możliwej misji społecznej TR Warszawa.
Przedstawiamy przez nasz zespól raport opierał się na analizie danych zastanych oraz
wyników z badania interesariuszy.
Desk research objął analizę badań, których
przedmiotem był TR Warszawa w ostatnim okresie
– w szczególności chodzi o badania publiczności
warszawskich instytucji kultury, dane z tzw.
Ankiety Teatralnej, czyli badania miejskich teatrów
w latach 2014 i 2015, roczne sprawozdania
z działalności TR Warszawa, badanie Znajomość
miejskich instytucji kultury 2015.
Przeprowadziliśmy
też
badania
własne
z interesariuszami zidentyfikowanymi wspólnie
z Biurem Kultury i teatrem, m.in. z licealistami,
studentami Akademii Teatralnej, organizacjami
pozarządowymi oraz instytucjami kultury współtworzącymi Plac Defilad i ekspertami.
W 2017 r. rozpoczęliśmy także analogiczne prace z dwoma kolejnymi teatrami: Teatrem Lalka
oraz Teatrem Kwadrat.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
W efekcie naszej pracy w 2017 r. powstały: raport – desk reserach – o miejskich teatrach
w Warszawie, raport „Diagnoza TR Warszawa. Analiza danych zastanych oraz wyniki badania
interesariuszy”, wytyczne do misji społecznej TR oraz model procesu wypracowania zmian
w statutach warszawskich teatrów uwzględniających misję społeczną, który jest
wykorzystywany w pracach z kolejnymi teatrami.
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CZAS REALIZACJI
marzec – grudzień 2017
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
komercyjna
FINANSOWANIE
Źródło: Biuro Kultury m.st. Warszawy
Wartość budżetu Stoczni w 2017 r.: ok 48 500 zł netto
ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorka: Łucja Krzyżanowska
Zespół projektu: Monika Stec, Katarzyna Wójcikowska-Baniak
.
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NIERÓWNOŚCI
OPIS DZIAŁAŃ W 2017 R.
W roku 2016 przeprowadziliśmy dla Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności analizę stanu i ewolucji nierówności społecznych w Polsce
w perspektywie ostatnich 15 lat.
Skoncentrowaliśmy się przy tym na kilku kluczowych
obszarach, w których się one ujawniają:
nierównościach ekonomicznych, edukacyjnych,
rynku
pracy,
kompetencji
obywatelskich,
kompetencji cyfrowych oraz nierównościach
terytorialnych (rozwoju lokalnego). W każdym z tych
obszarów, opisaliśmy istniejący stan wiedzy na temat
struktury, dynamiki oraz geografii nierówności,
zarówno na podstawie przeglądu literatury
przedmiotu, jak i analizy danych zastanych (badań
sondażowych,
danych
administracyjnych,
wyborczych, danych statystyki publicznej oraz innych
danych gromadzonych w ramach projektów
badawczych poświęconych zagadnieniu nierówności).
W roku 2017 zamknęliśmy pracę nad raportem i kontynuowaliśmy działania polegające na
stworzeniu spisu źródeł danych o nierównościach. Dokonaliśmy aktualizacji kluczowych
trendów dotyczących ewolucji nierówności w kontekście zmian związanych
z reformami wprowadzanymi po wyborach w 2015 roku. Rozwinęliśmy także część
rekomendacyjną raportu, tworząc Atlas dobrych praktyk w dziedzinie przeciwdziałania
nierównościom (głównie edukacyjnym), zawierający 11 przykładów innowacyjnych działań
w tej dziedzinie z całego świata.
Ze względu na ograniczenia związane z charakterem raportu, który był opracowany jako
wewnętrzny dokument dla PAFW, jego dystrybucja i promocja miała bardzo ograniczony
charakter. Przeprowadziliśmy dwa spotkania z zespołem PAFW oraz przedstawicielami
operatorów programów Fundacji, a także dwa otwarte seminaria z udziałem szerszej
publiczności oraz ekspertów (jedno poświęcone aspektowi dziedziczenia nierówności, drugie
poświęcone różnicom terytorialnym). Za zgodą PAFW, udostępniliśmy także elektroniczną
wersję opracowania kilkunastu uczestnikom spotkań, którzy o nią poprosili.

CZAS REALIZACJI
kwiecień 2016 – listopad 2017

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa
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FINANSOWANIE
Źródło: Polsko Amerykańska Fundacja Wolności
Wartość budżetu w 2017 r.: ok 37 000 zł

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynator w 2017 r.: Jacek Grzeszak
Analizy: Jan Herbst
Wsparcie: Kuba Wygnański
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3.3 OBSZAR: PARTYCYPACJA

W Stoczni zajmujemy się partycypacją obywatelską, którą rozumiemy jako włączanie
obywateli w procesy decyzyjne, ich uczestnictwo w dyskusji nad ważnymi dla nich sprawami
i w podejmowaniu istotnych decyzji. Działamy zarówno na szczeblu lokalnym, jak
i ogólnopolskim.
Gromadzimy i upowszechniamy wiedzę na temat partycypacji (m.in. za pomocą portalu
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
także instytucje publiczne (przede wszystkim samorządy lokalne) 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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4. FORUM PRAKTYKÓW PARTYCYPACJI
OPIS DZIAŁAŃ W 2017 R.
W 2017 r. Forum Praktyków Partycypacji odbyło się pierwszy raz poza
Warszawą – w Lublinie. Zorganizowaliśmy je na początku czerwca w
partnerstwie z tamtejszym samorządem.
Względem lat ubiegłych zmieniło się nie tylko
miejsce, ale także formuła organizacyjna – środki
na organizację wydarzenia pochodziły głównie
z Urzędu Miasta Lublin. Ponadto większość
uczestników i uczestniczek samodzielnie opłacała
koszty podróży i noclegów, a i sam udział
w Forum był częściowo odpłatny dla uczestników.
Co ważne, żadna z tych opłat nie mogła być barierą
w udziale – dysponowaliśmy funduszem
pozwalającym na zwolnienie z opłat lub pokrycie
kosztów noclegu lub podróży tych osób, dla
których ich wniesienie byłoby kłopotem.
Przy wymyślaniu programu i szczegółów
wydarzenia tradycyjnie już współpracowaliśmy
z kilkunastoma organizacjami i samorządami (tzw.
kontrybutorami), a pomysły na sesje zgłaszali
uczestnicy.
Forum to dwudniowe wydarzenie o interaktywnej formule, skierowane do osób, które na co
dzień zajmują się realizacją różnego rodzaju procesów partycypacyjnych (przedstawicieli
organizacji pozarządowych samorządów lokalnych, administracji publicznej, uczelni)
W 2017 r. w sumie uczestniczyło w nim ok 230 osób. Dodatkowe kilkadziesiąt osób brało
udział za pośrednictwem transmisji on-line.

fot. Wojtek Radwański
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REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Forum jest wciąż wydarzeniem istotnym w środowisku osób zajmujących się tematem
partycypacji obywatelskiej (sądząc po rosnącej liczbie zgłoszeń można zaryzykować
stwierdzenie, że nawet coraz bardziej istotnym). Za każdym razem otrzymujemy zgłoszenia
od większej liczby osób niż możemy ostatecznie zaprosić do uczestnictwa. Wzrasta także
zainteresowanie funpagem FPP (obecnie jest to ok 1,4 tys. osób, w ciągu roku liczba ta wzrosła
o ok 20%) oraz liczba propozycji sesji, które otrzymujemy od uczestników.
Dość niespotykane są też statystki - 100% uczestników 4. Forum (tych, którzy wypełnili
ankietę) uważa, że warto było uczestniczyć w tym wydarzeniu. Zdecydowana większość
wskazała też, że:
•

wydarzenie było okazją do podzielenia się swoimi doświadczeniami (96%),

•

dowiedzieli się czegoś nowego (93%),

•

nawiązali kontakty, które przydadzą się w przyszłości (87%),

•

dowiedzieli się czegoś, co ułatwi im pracę w przyszłości (88%).

fot. Wojtek Radwański

WIĘCEJ INFORMACJI
http://partycypacjaobywatelska.pl/forum-2017
https://www.facebook.com/forumpraktykowpartycypacji

CZAS REALIZACJI
marzec - czerwiec 2017
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RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
komercyjna

FINANSOWANIE
Źródło: Urząd Miasta Lublina, opłaty uczestników
Budżet Stoczni: ok 115 000 zł netto

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorka: Maria Jagaciak
Zespół projektu: Agata Bluj, Maria Perchuć-Żółtowska, Katarzyna Pliszczyńska, Ewa Stokłuska
Wsparcie ze strony Zarządu: Zofia Komorowska, Kuba Wygnański
Wolontariuszka: Magda Mazurek

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU
Kolejna edycja Forum odbyła się 11 i 12 czerwca 2018 r. we Wrocławiu.
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AS W BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM
OPIS DZIAŁAŃ W 2017 R.
W ramach projektu zachęcamy i wspieramy starszych mieszkańców
dwóch warszawskich dzielnic – Śródmieścia i Pragi-Północ
– w aktywnym uczestnictwie w 5. edycji budżetu partycypacyjnego.
Działania, które prowadzimy, mają na celu zwiększenie udziału osób
powyżej 60 roku życia na wszystkich etapach budżetu – od spotkań otwierających, poprzez
opracowywanie i składanie wniosków oraz ich promocję, aż po głosowanie.
W 2017 r. zorganizowaliśmy m.in.:
•

miniwykłady i kawiarenki obywatelskie,

•

spacery nordic walking, służące m.in. diagnozie przestrzeni publicznej,

•

warsztaty kreatywne z pisania projektów,

•

dyżury konsultacyjne na etapie tworzenia wniosków.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Realizując projekt, dotarliśmy z informacją o budżecie partycypacyjnym (i innych
możliwościach partycypacji obywatelskiej) do kilkuset starszych mieszkańców Warszawy.
Kilkanaście z napotkanych przez nas osób zdecydowało się napisać swój wniosek do budżetu.

CZAS REALIZACJI
wrzesień 2017 – lipiec 2018
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RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa

FINANSOWANIE
Źródło: Urząd m.st. Warszawy
Budżet Stoczni w 2017 r.: ok 24 000 zł

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorka: Agata Bluj
Zespół projektu: Katarzyna Pliszczyńska

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU
Realizację projektu kontynuujemy w 2018 r.
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MIASTO W DIALOGU Z 3 SEKTOREM
OPIS DZIAŁAŃ W 2016 R.
Projekt „Miasto w dialogu z 3 sektorem” realizowaliśmy w latach
2016-2017 we współpracy z Fundacją Pole Dialogu, która była
liderem tego projektu. Jego celem było przeprowadzenie cyklu debat
i warsztatów na temat zmiany struktury dialogu m.st. Warszawy z
organizacjami pozarządowymi i partycypacyjne wypracowanie zestawu rekomendacji
dotyczących usprawnienia i podniesienia jakości współpracy z organizacjami w ramach
struktury.

W 2016 r. przeprowadziliśmy działania diagnostyczne dotyczące dialogu na linii administracja
– trzeci sektor, przedstawiliśmy wnioski wynikające z diagnozy na dużym, wydarzeniu „Miasto
współpracy. Miasto dialogu” skierowanym do wszystkich zainteresowanych kwestią dialogu
w m. st. Warszawa z trzecim sektorem.
Kolejny etapem projektu był KOLAB, czyli praca warsztatowa 16 osobowej grupy roboczej,
której zdaniem było wypracowanie propozycji rozwiązań dla struktury dialogu w odpowiedzi
na zdiagnozowane problemy. Grupa (uformowana z przedstawicieli administracji, organizacji
pozarządowych działających w obecnej strukturze dialogu i pozostających poza nią, a także
aktywistów miejskich i radnych) spotykała się kilkukrotnie i wypracowała trzy alternatywne
propozycje struktury dialogu warszawskiej administracji i organizacji pozarządowych.
W roku 2017 efekty tej pracy zostały jeszcze skonsultowane z szerokim gronem warszawskich
organizacji pozarządowych, aktywistów, urzędników i wszystkich zainteresowanych
tematyką. Konsultacje te miały m.in. formę gry dyskusyjnej. W jej organizacji
i przeprowadzeniu wspieraliśmy zespół Pola Dialogu.
Przygotowaliśmy także raport podsumowujący proces i jego rezultaty (w tym rekomendacje
dla urzędu miasta, w jaki sposób przeformułować warszawską strukturę dialogu).
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fot. Mariusz Sztompka

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Najważniejszym rezultatem jest to, że rozwiązania wypracowane w ramach procesu zaczęły
obowiązywać w Warszawie od początku 2018 roku.
Ponadto temat dialogu pomiędzy lokalną administracją, a organizacjami pozarządowymi
został ożywiony w warszawskiej debacie – odbyły się liczne warsztaty i spotkania na ten
temat.
Uczestnicy wydarzeń wielokrotnie zwracali uwagę na wartość wynikającą z możliwości
poznania innych warszawskich działaczy struktury ciał dialogu („zsieciowania się”) i wymiany
poglądów dzięki działaniom realizowanym w projekcie.

WIĘCEJ INFORMACJI
http://stocznia.org.pl/projekty/miasto-w-dialogu-z-3-sektorem

CZAS REALIZACJI
czerwiec 2016 – marzec 2017

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa

FINANSOWANIE
Źródło: Urząd m.st. Warszawa
Wartość budżetu Stoczni w 2017 r.: 2700 zł

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorka: Agata Bluj
Zespół projektu: Ewa Stokłuska, Maria Jagaciak, Maria Prechuć-Żółtowska, Jan Wiśniewski
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PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI
OPIS DZIAŁAŃ W 2017 R.
Wspieramy gminy w przygotowaniu i realizacji konsultacji społecznych
dokumentów
planistycznych
–
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego lub studium. Celem konsultacji jest
aktywne angażowanie mieszkańców do współtworzenia ww.
dokumentów na jak najwcześniejszym etapie procedury planistycznej, w zakresie
wykraczającym poza wymogi ustawy o planowaniu.
Zgodnie z założeniami docelowo 26 gmin
ma otrzymać od nas wsparcie eksperckie
i finansowe w konsultacjach na etapie
tworzenia projektu dokumentu. Do końca
2017 roku pomogliśmy w opracowaniu
21 planów konsultacji na ten etap
i przekazaliśmy 18 grantów. Sześciu gminom będziemy natomiast towarzyszyć przez cały
proces, doprowadzając do złożenia gotowych projektów pod głosowanie na radzie gminy. Do
projektu mogą się zgłaszać gminy z całej Polski.

W ramach projektu:
•

wspólne planujemy z gminami przebieg konsultacji dokumentu planistycznego,

•

przyznajemy granty na przeprowadzenie konsultacji w wysokości do 20 tys. zł,

•

zapewniamy szkolenia, warsztaty i doradztwo ekspertów z dziedziny planowania
przestrzennego i partycypacji obywatelskiej na etapie przygotowania i realizacji
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konsultacji społecznych dla osób bezpośrednio zaangażowanych w proces po stronie
gminy,
•

organizujemy spotkania służące wymianie doświadczeń z innymi gminami prowadzącymi
podobne konsultacje.

W 2017 roku w ramach projektu głównie pracowaliśmy z gminami nad przygotowaniem
planów konsultacji oraz ich realizacją (każdą gminę wspiera tzw. zespół wspierający składający
się ze specjalisty ds. konsultacji i urbanisty/planisty). Prowadziliśmy II nabór gmin do projektu,
a następnie nabór uzupełniający. Zorganizowaliśmy też spotkanie sieciujące dla gmin
uczestniczących w projekcie.

fot. Wojtek Radwański

Projekt realizujemy wspólnie z partnerami - Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych,
Fundacją Napraw Sobie Miasto, Pracownią Zrównoważonego Rozwoju oraz Związkiem Miast
Polskich.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Projekt „Przestrzeń dla partycypacji” to duże przedsięwzięcie o skali ogólnopolskiej (jesteśmy
jednym z siedmiu realizatorów analogicznych projektów), które jest zarządzane przez
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Projekt i sposób działania, który w nim proponujemy,
może potencjalnie wpłynąć na większe angażowanie mieszkańców w procedury planowania
przestrzennego w gminach w przyszłości.
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Już teraz wiemy na przykład, że niektóre gminy biorące udział w projekcie, zaczynają
realizować rozszerzone konsultacje dokumentów planistycznych także poza nim, na własną
rękę. Ale wiemy też, że taki sposób działania w większości nie jest dla gmin naturalny i co
więcej nie są one często zainteresowane, żeby się go nauczyć (stąd nasza długo trwająca
rekrutacja uzupełniająca do projektu). Całościowa ewaluacja projektu jest zaplanowana na
2018 rok.

WIĘCEJ INFORMACJI
http://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen

CZAS REALIZACJI
maj 2016 – grudzień 2018

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa

FINANSOWANIE
Źródło: Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2.19)
oraz dotacja celowa z budżetu państwa
Wartość budżetu Stoczni w 2017 r.: 553 671,87 zł (w tym przekazane granty)

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorka: Maria Perchuć-Żółtowska
Zespół projektu: Magda Biejat, Agata Bluj, Maria Jagaciak, Zofia Komorowska, Katarzyna
Pliszczyńska, Rafał Rudnicki
Wsparcie ze strony zarządu: Zofia Komorowska

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU
Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania wniosku na kontynuowanie naszych działań
w latach 2019-2022
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SAMORZĄDNA MŁODZIEŻ
OPIS DZIAŁAŃ W 2017 R.
W 2017 r. realizowaliśmy dwa bardzo podobne do siebie projekty
skierowane do młodzieży. W obydwu przypadkach celem było
upowszechnienie wśród warszawskiej młodzieży wiedzy na temat
budżetu partycypacyjnego i inicjatywy lokalnej oraz umożliwienie praktycznego udziału
w tych mechanizmach. Do czerwca 2017 r. pracowaliśmy z młodzieżą ze szkół i młodzieżowych
rad dzielnic na Woli i Ochocie, z kolei od października, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem
Lokalna Inicjatywa Bemowo, na Bemowie i Pradze-Północ.
Opowiadaliśmy i ćwiczyliśmy w praktyce, na czym polegają miejskie mechanizmy realizowania
pomysłów podczas lekcji, warsztatów, wycieczek do urzędu i indywidualnych konsultacji. Do
końca 2017 r. przeprowadziliśmy w sumie blisko 100 lekcji dla młodzieży w wieku 13 – 19 lat,
ponad 50 godzin konsultacji indywidualnych i pomogliśmy w przygotowaniu i złożeniu
26 projektów do budżetu partycypacyjnego.

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
W wyniku pierwszej edycji projektu (zakończonej w czerwcu 2017 r.) wzrosła świadomość
młodzieży, z którą pracowaliśmy odnośnie tego, co Warszawa oferuje mieszkańcom. Niestety
projekty, wymyślone przez młodzieżowe zespoły, nie zostały w głosowaniu wybrane przez
mieszkańców. Z deklaracji młodych ludzi, z którymi mieliśmy kontakt wynikało jednak, że nie
są tym zniechęceni.
Druga edycja projektu realizujemy do czerwca 2018 r., dlatego trudno jest mówić
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o rezultatach widocznych pod koniec 2017 r. Niewątpliwie nasze działania przyczyniły się do
wzrostu wiedzy o budżecie partycypacyjnym i inicjatywie lokalnej - w sumie w lekcjach wzięło
udział około 440 młodych ludzi. Bezpośrednim efektem działań był fakt, że młodzi
warszawiacy, z którymi współpracowaliśmy złożyli na Bemowie i Pradze-Północ
26 projektów do budżetu partycypacyjnego (w wyniku pierwszej edycji projektu - 11). Jest to
ogromny wzrost wobec miejskich statystyk, według których w każdej z tych dzielnic rok
wcześniej złożono tylko 1 młodzieżowy projekt.

CZAS REALIZACJI
1. edycja: styczeń - czerwiec 2017
2. edycja: październik 2017 - czerwiec 2018

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa

FINANSOWANIE
Źródło: Urząd m.st. Warszawa
Wartość budżetu Stoczni w 2017 r.: ok 43 400 zł (łącznie 2 projekty)

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorka: Maria Jagaciak
Zespół projektu: Agata Bluj, Katarzyna Pliszczyńska, Jacek Grzeszak, Paweł Sielczak
Współpracownica: Katarzyna Witkowska
Wsparcie ze strony zarządu: Zofia Komorowska

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU
Projekt jest kontynuowany w 2018 r.
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3.4 INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH DZ. STATUTOWEJ
W planach na lata 2017-2019 zrezygnowaliśmy z wyodrębniania obszaru Zbliżanie wiedzy
i praktyki. Postanowiliśmy skoncentrować nasze wysiłki w trzech opisanych powyżej polach.
Nie znaczy to jednak, że zupełnie zaniechaliśmy działań związanych z akademią i łączeniem
środowisk działaczy i naukowców.
W 2017 kontynuowaliśmy dwa przedsięwzięcia: Pracademię oraz Stypendia PhDo, a także
realizowaliśmy jeden projekt nawiązujący jeszcze do dawnych naszych aktywności
dotyczących zbierania i dokumentowania lokalnych historii.

PRACADEMIA.EU
OPIS DZIAŁAŃ W 2017 R.
Stworzyliśmy Pracademię, aby ułatwić studentom realne działanie
i współpracę z profesjonalistami z różnych sektorów
– pozarządowego, publicznego i prywatnego i w ten sposób przygotowywać ich do życia
zawodowego. Zależy nam, by pisanie pracy zaliczeniowej czy dyplomowej było dla studentów
pozytywnym i ważnym doświadczeniem, a instytucje zewnętrzne chciały i umiały korzystać
z efektów ich pracy.
Znajdujemy i udostępniamy przez portal praktyczne tematy do opracowania w ramach pracy
zaliczeniowej lub dyplomowej na każdym etapie studiów. Propozycje tematów pochodzą od
organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i firm, dotyczą różnych dziedzin, mogą też
być interdyscyplinarne.
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W 2017 roku uruchomiliśmy nową wersję portalu, przyjaźniejszą dla użytkowników
i administratora. Zorganizowaliśmy spotkanie promujące Pracademię z przedstawicielami
organizacji pozarządowych, odbyliśmy wiele spotkań indywidualnych zarówno
z potencjalnymi „dawcami” tematów, jak i ich „biorcami” po stronie uczelni.

PLANY NA ROK 2017 A REALIZACJA
Ze względu na to, że Pracademia jest obecnie prowadzona jako projekt własny Stoczni
i wykracza poza 3 podstawowe obszary działalności Fundacji, nie zakładaliśmy żadnych
konkretnych rezultatów tego przedsięwzięcia. Liczyliśmy, że uda się je kontynuować
i rozwijać bez środków zewnętrznych.

REZULTATY
Udało nam się zachęcić 9 organizacji do zgłoszenia tematu, dla jednego z nich znaleźliśmy
realizatora.

WIĘCEJ INFORMACJI
www.pracademia.eu

CZAS REALIZACJI
styczeń 2017 – grudzień 2017

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa

FINANSOWANIE
Źródło: środki własne
Wartość budżetu w 2017 r.: 0 zł

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorka: Jacek Drozda
Wsparcie ze strony zarządu: Maria Wiśnicka, Łucja Krzyżanowska

57

STYPENDIUM PHDO
OPIS DZIAŁAŃ W 2017 R.
Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko
– Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo” jest skierowany do
doktorantów
studiujących
na
stacjonarnych
studiach
doktoranckich w polskich uczelniach publicznych lub instytutach
naukowych. Warunkiem uzyskania stypendium jest współpraca doktoranta ze wskazaną przez
niego organizacją pozarządową oraz związek między tematem pracy doktorskiej a
działalnością tej organizacji. Aplikując kandydat musi wykazać, iż ma poparcie konkretnej
organizacji, która jest zainteresowana wynikami jego pracy doktorskiej.
W 2017 r. zakończyliśmy współprace ze stypendystami z edycji 2016 i przeprowadziliśmy
konkurs na kolejną edycję Stypendium PhDo. Tym razem spośród 26 kandydatów wybraliśmy
2 osoby, którym przyznaliśmy stypendium. Były to Natalia Ulaniecka i Anna Wilczyńska.

REZULTATY
W 2017 przeprowadziliśmy mini-badanie ewaluacyjne wśród stypendystów poprzednich
edycji. Wzięło w nim udział 7 były stypendystów. 5 osób przyznało, że stypendium miało
istotne znaczenie dla ich ścieżki zawodowej i/lub naukowej, dwie, że to znaczenie było, acz
niewielkie. Jeden ze stypendystów opisał to w ten sposób:
Stypendium było sygnałem, że moja praca jest uznawana za ważną - to było dla mnie bardzo
ważne i motywujące, szczególnie że często prace, które opierają się na współpracy z NGO,
mające przełożenie praktyczne na rzeczywistość i mogące przyczynić się do znaczących zmian
są traktowane mniej priorytetowo. Środki ze stypendium umożliwiają realizację prac
terenowych w kolejnych sezonach moich prac badawczych. Udało mi się zebrać tak wiele
materiału, że mogę napisać kilka ważnych publikacji, a mój doktorat będzie stanowił zbiór co
najmniej 4 mocnych prac.

WIĘCEJ INFORMACJI
http://stocznia.org.pl/stypendysci

CZAS REALIZACJI
styczeń - grudzień 2017

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa

FINANSOWANIE
Źródło: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (fundator stypendiów)
Wartość budżetu Stoczni: 0 zł
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ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorka: Maria Wiśnicka
Zespół projektu: Łucja Krzyżanowska, Ewa Stokłuska, Damian Jaworek, Jacek Drozda
Współpracownicy (eksperci – wolontariusze oceniający wnioski): dr hab. Mirosław Filiciak, dr
hab. Renata Włoch, dr hab. Jaku Urbanik, dr hab. inż. arch. Michał Stangel, dr hab. Mikołaj
Herbst

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU
Program stypendialny będzie kontynuowany w kolejnym roku.
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SZLAK PARTYCYPACYJNY NA TARGÓWKU
FABRYCZNYM
OPIS DZIAŁAŃ W 2017 R.
W 2017 r. proces wodowania Towarzystwa Krajoznawczego
Krajobraz został zakończony pełnym usamodzielnieniem się
nowego stowarzyszenia. Z tego względu projekty o charakterze
„krajobrazowym” (tzn. koncentrujące się na historii społecznej i włączające mieszkańców
w proces opisywania swojego miejsca zamieszkania oraz w tworzenie oryginalnych sposobów
prezentowania zebranych wiadomości) przestały być w zasadzie realizowane w Stoczni.
Wyjątek stanowi rozpoczęty w 2016 roku projekt Targówek Mówi II.

fot. Łukasz Izert

W 2013 roku zrealizowaliśmy projekt Targówek Mówi, w ramach którego powstała strona
www, papierowa mapa oraz wystawa w dzwonnicy kościoła. Stworzyliśmy także zalążek
społecznego archiwum wspomnień i wiedzy o Targówku Fabrycznym.
W 2016 i 2017 r. wróciliśmy wspólnie z Towarzystwem Krajobraz w to samo miejsce
z nowym przedsięwzięciem. Tym razem naszym celem było rozbudowanie wiedzy o tej
niezwykłej części Warszawy, w przestrzeni której bardzo wyraźnie odbijały się kolejne dekady
ostatnich 70 lat. O wspomnienia, wrażenia i opinię znów pytaliśmy tych, którzy Targówek
znają najlepiej – czyli jego mieszkańców. Razem z nimi szukaliśmy odpowiedzi na pytanie,
dlaczego ta dzielnica jest wyjątkowa i w jaki sposób o jej wyjątkowości opowiedzieć innym
– warszawiakom i turystom. Wierzymy, że to miejsce ma potencjał, by przyciągnąć gości,
a związani ze swoją dzielnicą mieszkańcy są w stanie opowiedzieć o niej w sposób unikalny
i pasjonujący.
W ramach projektu powstał trwały szlak spacerowy w przestrzeni dzielnicy. Rozbudowaliśmy
również mapę oraz stronę internetową oraz archiwum wiedzy o Targówku Fabrycznym.
Zebraliśmy także informacje i wskazówki przydatne dla programu rewitalizacji.
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fot. Tomasz Kaczor

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE
Największą wartością projektu była praca z niezwykle zaangażowaną społecznością lokalną
Targówka. Do grona osób, które poznaliśmy jeszcze w 2013 roku, dołączyli kolejni społecznicy,
tworząc jedyny w swoim rodzaju zespół projektu. Być może dlatego udało nam się
zaangażować mieszkańców we wszystkie etapy przedsięwzięcia – od wytyczania szlaku na
mapie i zbierania historii, aż po instalowanie tablic w przestrzeni – mimo że łącznie warsztaty
trwały kilkadziesiąt godzin!

WIĘCEJ INFORMACJI
http://targowekmowi.pl

CZAS REALIZACJI
wrzesień 2016 – czerwiec 2017

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
statutowa

FINANSOWANIE
Źródło: Urząd m.st. Warszawy, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Dom Development
Wartość budżetu Stoczni w 2017 r.: ok 29 000 zł

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI
Koordynatorzy: Jan Wiśniewski, Agata Bluj
Współpracownicy: Jan Mencwel, studio zespół wespół, wolontariuszka Eliza Chojnacka,
Paweł Cywiński
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3.5 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA
Rok 2017 był w porównaniu z rokiem ubiegłym spokojniejszy. Zrealizowaliśmy mniej
projektów, ale były one większe, stabilne i wzmocniły nasze relacje ze stałymi klientami. Jak
co roku pracowaliśmy z przedstawicielami wszystkich sektorów, zarówno z firmami,
organizacjami pozarządowymi, jak i jednostkami samorządowymi czy innymi instytucjami
publicznymi.
Część naszych działań realizowanych w ramach działalności komercyjnej, które wprost
wpisują się obszary tematyczne naszej ogólnej aktywności, została opisana powyżej. Tutaj
jednak chcemy wspomnieć jeszcze o kilku przedsięwzięciach.
Niezmiennie jednym z naszych kluczowych klientów, z którym współpracujemy od 2013 r. jest
Orange Polska. W 2017 r. kontynuowaliśmy współpracę w ramach projektu „Badanie wpływu
Orange Polska”. Aktualizowaliśmy dane zebrane we wcześniejszych latach - ponad 200
danych/wskaźników dotyczących wpływu społecznego Orange w obszarach gospodarki,
klientów, pracowników, społeczności, środowiska i innowacji. Dane te są wykorzystywane
w zewnętrznej komunikacji firmy, a także do rewizji długoterminowych celów jej strategii CSR.
Pracowaliśmy również nad syntetycznymi miarami wpływu firmy (indeksami), które będą
dopracowywane i rozwijane w kolejnym roku.
Kontynuowaliśmy współpracę także z innymi stałymi klientami - badania ewaluacyjne
programu „Pozdro!” dla Fundacji Medicover oraz wspomniane już badanie dla Centrum
Nauki Kopernik.
W 2016 roku uruchomiliśmy nowym obszar działań - konkursy grantowe, w których pełnimy
rolę partnera merytorycznego. Od tego czasu, wspólnie z Tesco, przeprowadziliśmy trzy
edycje konkursu „Decydujesz. Pomagamy”, w którym klienci sklepów głosują na lokalne
projekty zmieniające najbliższą okolicę.
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Spośród naszych pozostałych projektów prowadzonych w ramach działalności komercyjnej
warto wymienić w tym miejscu jeszcze trzy.
Na zlecenie Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecina zrealizowaliśmy
badanie ewaluacyjne Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 (SBO). Przedmiotem
badania była ocena przebiegu i skutków SBO na podstawie zebranego materiału
empirycznego. Przygotowany przez nas raport zawierał wnioski z badania oraz rekomendacje
dla przyszłych edycji. Miały one zarówno charakter operacyjny (są wskazówkami dla Urzędu
Miasta jak skuteczniej może przeprowadzić proces w kolejnej edycji SBO), jak i strategiczny
(dotyczą zmian postulowanych na szerszą skalę, w perspektywie kilku kolejnych edycji
Budżetu).
Na zlecenie Fundacji Sendzimira prowadziliśmy diagnozę potrzeb dotyczących dostępu do
informacji o zieleni miejskiej (w tym w szczególności o wycinkach drzew i planowanych
inwestycjach naruszających istniejące tereny zieleni) ze strony najaktywniejszych grup realnie
zaangażowanych w ochronę miejskiej przyrody w celu weryfikacji działań urzędów miast
partnerskich w tym zakresie oraz doprecyzowanie oczekiwań społecznych dotyczących
informacji o zieleni miejskiej.
Koniec roku upłynął nam na zwiedzaniu mazowieckich zabytków. Wspólnie z Mazowieckim
Instytutem Kultury zastanawialiśmy się nad wpływem obiektu zabytkowego na atrakcyjność
kulturalną i turystyczną miasta powiatowego, gminy, powiatu. Prowadziliśmy studium
przypadków w wybranych gminach i powiatach województwa mazowieckiego.

Badanie miało na celu przyjrzenie się temu, w jaki sposób obiekty zabytkowe oddziałują na
atrakcyjność kulturalną i turystyczną na otoczenia/miejscowość. Wyszczególniliśmy
potencjalne obszary lokalnego wpływu zabytku, którym przyglądaliśmy się w trakcie badania,
były to: oferta kulturalna, ekonomia, środowisko naturalne, jakość życia, tożsamość lokalna.
Innym celem badania było wskazanie głównych czynników sprzyjających
i utrudniających rozwój atrakcyjności wybranych miejscowości. Badanie miało charakter
pilotażu i służyło dostarczeniu wiedzy, wskazówek i inspiracji pomocnych w prowadzenia
prowadzeniu rozbudowanych badań oraz w tworzeniu dokumentów strategicznych
dotyczących rozwoju kultury i turystyki w województwie mazowieckim. Ze względu na
pilotażowy charakter badania przyglądaliśmy się jedynie wybranym obszarom i elementom
wpływu zabytków.
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3.6 PODSUMOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W 2017 R.
Obszar tematyczny

Lp.

Nazwa projektu

1

Aktywny Senior

X

statutowa

2

AS w budżecie partycypacyjnym

X

statutowa

3

Badanie dot. informacji o zieleni

X

komercyjna

4

Badanie dot. wpływu zabytków

X

komercyjna

5

Badanie programów Fundacji Orange

X

komercyjna

6

Badanie wpływu Programu Stypendiów Pomostowych

X

statutowa

7

BOX (Badanie oddziaływania na kapitał społeczny)

X

statutowa

8

CAMI

X

statutowa

9

E2 - standardy ewaluacji

X

statutowa

10

Europejski konkurs na innowacje społeczne

11

Ewaluacja programu English Teaching

X

statutowa

12

Ewaluacja Programu PoZdro!

X

komercyjna

13

Ewaluacja Rozmawiajmy o uchodźcach

X

statutowa

14

Ewaluacja sieci Mobilnych Doradców NTL

X

statutowa

15

Ewaluacja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

X

16

Ewaluacja World Biotech Tour

X

17

Fabryka Życia – wsparcie dla Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

18

Forum Praktyków Partycypacji

19

Inkubator mieszkaniowy

X

20

Innowacje na ludzką miarę

X

Innowacje

X

Nawigacja

Partycypacja

X

Inne

Rodzaj działalności

komercyjna

X

komercyjna
komercyjna
komercyjna

X

komercyjna
komercyjna

X

statutowa
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Obszar tematyczny

Lp.

Nazwa projektu

21

Marzyciele i Rzemieślnicy

X

statutowa / komercyjna

22

MEMO

X

statutowa

23

Miasto w dialogu z 3 sektorem

24

Misje społeczne warszawskich teatrów miejskich

25

NaprawmyTo.pl

26

Obywatelskie wysłuchanie publiczne

27

PhDo w Stoczni

X

statutowa

28

Pracademia.eu

X

statutowa

29

Program grantowy Tesco "Decydujesz, pomagamy"

X

komercyjna

30

Projekt Nierówności

X

31

Przestrzeń dla partycypacji

X

32

Innowacje

Nawigacja

Partycypacja

Inne

X

Rodzaj działalności

statutowa

X

komercyjna

X

komercyjna
X

statutowa

statutowa
X

statutowa

Samorządna młodzież na Bemowie i Pradze Północ

X

statutowa

33

Samorządna młodzież na Woli i Ochocie

X

statutowa

34

Szlak partycypacyjny na Targówku Fabrycznym

X

statutowa

35

Ścieżki wolontariackie w Stoczni

X

statutowa

36

TransferHUB

X

37

TRUST BON - inwestycja w społecznie opłacalny efekt

X

38

Umebluj Ulrychów

X

statutowa

39

W kontakcie i o czasie

X

statutowa

40

Wpływ społeczny Orange Polska

X

statutowa
statutowa

X

komercyjna
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4. ZESPÓŁ STOCZNI W 2017 R.

5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2017
W 2017 roku Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” prowadziła
działalność statutową nieodpłatną i działalność gospodarczą. Poniższa tabela ukazuje
wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem typu źródeł oraz strukturę tych
przychodów.
Tabela 1. Struktura rzeczowa przychodów (w zł i gr.) w 2017 r.
Wyszczególnienie
Przychody z działalności statutowej

Struktura
73,83%

1. Środki publiczne

zł.
4 334 741,08
2 773 321,33

2. Środki samorządowe

164 847,83

3. Środki zagraniczne

574 653,05

4. Środki inne

799 128,15

5.Pozostałe przychody z działalności statutowej

22 790,72

Przychody z działalności gospodarczej
Pozostałe przychody operacyjne
Przychody finansowe

26,06%
0,05%
0,06%

1 530 016,28
2 955,97
3 566,63

PRZYCHODY OGÓŁEM

100,00%

5 871 279,96

W związku z prowadzoną działalnością Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych
„Stocznia” poniosła następujące koszty.
Tabela 2. Informacja o kosztach w 2017 r.
Wyszczególnienie

Struktura

zł.

Koszty działalności statutowej
Koszty działalności gospodarczej
Koszty administracyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty finansowe

75,22%
22,63%
1,37%
0,06%
0,71%

4 311 872,41
1 297 152,61
78 693,66
3 723,91
40 968,56

KOSZTY OGÓŁEM

100,00%

5 732 411,15

Na koniec roku obrotowego Fundacja zatrudniała na umowę o pracę 31 osób (łącznie
23,98 etatu) na następujących stanowiskach: dyrektor/ka (3), menadżer/ka (8), specjaliści (2),
koordynator/ka (14), asystent/ka (2), kierownik/czka (2).
W tym, 9 osób zajmowało się w przeważającej części etatut działalnością gospodarczą
otrzymując wsparcie w postaci części etatów innych osób (średnio 7 etatów było
finansowanych z działalności gospodarczej).
Łączna kwota wynagrodzeń osób zatrudnionych w Fundacji Pracownia Badań i Innowacji
Społecznych „Stocznia” w 2017 roku wyniosła: 1 466 455,15 zł brutto, w tym:
- wynagrodzenia z działalności gospodarczej to: 432 673,81 zł brutto

- premie: 1000 zł brutto
- nagrody 0,00 zł
- inne świadczenia 0,00 zł
Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu w Fundacji
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w 2017 roku wyniosła: 292 029,50 zł
brutto w tym:
- wynagrodzenia: 292 029,50 zł
- premie: 0,00 zł
- nagrody 0,00 zł
- inne świadczenia 0,00 zł

Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego osobie kierującej działalnością gospodarczą
w 2017 roku wyniosła: 79 468,43 zł brutto w tym:
- wynagrodzenia: 79 468,43 zł
- premie: 0,00 zł
- nagrody 0,00 zł
- inne świadczenia 0,00 zł

W 2017 roku Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.
Na dzień 31 grudnia 2017 r. na rachunkach bankowych Fundacji ulokowane były środki
pieniężne o łącznej wysokości: 1 640 542,01 zł w banku DNB Bank Polska S.A., mieszczącym
się przy ul. Postępu 15 c, 02-676 Warszawa:
Na dzień 31 grudnia 20175 Fundacja posiadała 10 rachunków bankowych:
Rachunek podstawowy (bieżący) – 51 2190 0002 3000 0046 4031 0101
Rachunek pomocniczy nr 1 – 24 2190 0002 3000 0046 4031 0102
Rachunek pomocniczy nr 2 – 94 2190 0002 3000 0046 4031 0103
Rachunek pomocniczy nr 3 – 67 2190 0002 3000 0046 4031 0104
Rachunek pomocniczy nr 4 – 40 2190 0002 3000 0046 4031 0105
Rachunek pomocniczy nr 5 – 13 2190 0002 3000 0046 4031 0106
Rachunek pomocniczy nr 6 – 83 2190 0002 3000 0046 4031 0107
Rachunek pomocniczy nr 7 – 56 2190 0002 3000 0046 4031 0108
Rachunek pomocniczy nr 8 – 29 2190 0002 3000 0046 4031 0109
Rachunek pomocniczy nr 9 – 02 2190 0002 3000 0046 4031 0110
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Środki, o których mowa wyżej były ulokowane na rachunkach podstawowym oraz rachunkach
pomocniczych nr 1,2,3,5.
W 2017 roku Stocznia nie posiadała obligacji, akcji ani udziałów w spółkach prawa
handlowego.
W 2017 roku Fundacja nie nabyła nieruchomości.
W 2017 roku Fundacja nabyła środki trwałe o następującej wartości: 23 870,81 zł.
Wartość aktywów Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w 2017 roku wyniosła:
-

aktywa trwałe: 560 212,97 zł

-

aktywa obrotowe: 2 812 083,37 zł

Wartość zobowiązań Fundacji wyniosła
-

Zobowiązania długoterminowe: 324 617,78 zł

-

Zobowiązania krótkoterminowe: 377 371,39 zł, w tym:
- kredyty i pożyczki: 598 366,43 zł
- z tytułu dostaw i usług, o okresie do 12 miesięcy: 15 232,07 zł

- Zobowiązania publiczno-prawne: 60 130,00 zł, w tym
- podatku VAT w kwocie: 57 541,00 zł
- podatku CIT w kwocie: 2 234,00 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie: 166,00 zł
- zobowiązania wobec ZUS w kwocie: 189,00zł
- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w kwocie: 1 188,92 zł
- Zobowiązania inne: 27 071,75 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń oraz publicznoprawne zostały
uregulowane w 2018 r.
Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia składa deklaracje podatkowe:
PIT-4R i PIT-8AR, VAT-7, CIT – 8, a także wymagane deklaracje do ZUS.
Podatek VAT został rozliczony za rok 2017 według okresów miesięcznych. Pozostałe
zobowiązania rozliczane są na bieżąco.
W 2017 r. Fundacji była przeprowadzona kontrola dotycząca realizacji projektu „Innowacje na
ludzką miarę” oraz badanie sprawozdania finansowego za rok 2016 przez biegłego rewidenta.
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W 2017 roku Fundacja realizowała następujące projekty zlecone przez podmioty
państwowe i samorządowe:
Cami - wykorzystanie sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej nad osobami starszym
Opis projektu na stronie 8
Wartość budżetu Stoczni w 2017: 191 025,05 zł
Zlecający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Podstawa zlecenia: konkurs w ramach programu AAL
Działalność statutowa
Innowacje na ludzką miarę
Opis projektu na stronie nr 12
Łączna wartość dotacji w 2017 r: 844 233,69 zł, w tym: ok 627 000 dla Stoczni i granty dla
innowatorów)
Zlecający: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Podstawa zlecenia: konkurs w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój
Działalność statutowa
MEMO – multimedialne narzędzie wspomagające pamięć oraz aktywizujące osoby starsze
Opis projektu na stronie 18
Łączna wartość dotacji w 2017 r.: 425 830,92, w tym ok 250 000 zł dla Stoczni
Zlecający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Podstawa zlecenia: Konkurs „Innowacje Społeczne”
Działalność statutowa
TransferHUB
Opis projektu na stronie nr 22
Łączna wartość dotacji dla Stoczni w 2017 r: 108 071,04 zł
Zlecający: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Podstawa zlecenia: konkurs w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój
Działalność statutowa
Trust Bon
Opis projektu na stronie nr 23
Łączna wartość dotacji dla Stoczni w 2017 r: 251 336,67 zł
Zlecający: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Podstawa zlecenia: konkurs w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój
Działalność statutowa
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Misje społeczne warszawskich teatrów
Opis projektu na stronie 33
Wartość łączna zamówień: 48 650 zł netto
Zlecający: Miasto Stołeczne Warszawa
Podstawa zlecenia: zapytania ofertowe
Działalność gospodarcza
4. Forum Praktyków Partycypacji
Opis projektu na stronie 44
Wartość zamówienia: 104 000 zł netto
Zlecający: Urząd Miasta Lublin
Podstawa zlecenia: umowa
Działalność gospodarcza
AS w budżecie partycypacyjnym
Opis projektu na stronie 47
Wartość dotacji w 2017 r.: 23 720 zł
Zlecający: Miasto Stołeczne Warszawa
Podstawa zlecenia: wsparcie realizacji zadania publicznego
Działalność statutowa
Miasto w dialogu z 3 sektorem
Opis projektu na stronie 49
Wartość dotacji w 2017 r.: 2 700 zł
Zlecający: Miasto Stołeczne Warszawa
Podstawa zlecenia: powierzenie realizacji zadania publicznego
Działalność statutowa
Przestrzeń dla Partycypacji
Opis projektu na stronie nr 51
Łączna wartość dotacji w 2017 r: 952 233,96 zł, w tym: 553 823,87 zł (w tym przekazane granty
dla gmin)
Łączna wartość dotacji dla Stoczni w 2017 r:
Zlecający: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Podstawa zlecenia: konkurs w ramach działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój
Działalność statutowa
Samorządna młodzież na Bemowie i Pradze Północ
Opis projektów na stronie 54
Wartość dotacji w 2017 r.: 17 350 zł
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Zlecający: Miasto Stołeczne Warszawa
Podstawa zlecenia: wsparcie realizacji zadań publicznych
Działalność statutowa
Samorządna młodzież na Woli i Ochocie
Opis projektów na stronie 54
Wartość dotacji w 2017 r.: 26 091,99 zł
Zlecający: Miasto Stołeczne Warszawa
Podstawa zlecenia: wsparcie realizacji zadań publicznych
Działalność statutowa
Szlak partycypacyjny na Targówku Fabrycznym
Opis projektu na stronie 60
Wartość dotacji w 2017 r.: 28 500,84 zł
Zlecający: Miasto Stołeczne Warszawa
Podstawa zlecenia: wsparcie realizacji zadania publicznego
Działalność statutowa
Ewaluacja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
Wartość zamówień: 29 700 zł netto
Zlecający: Urzędu Miasta Szczecina
Podstawa zlecenia: zapytanie ofertowe
Działalność komercyjna
Badanie dotyczące wpływu zabytków
Wartość zamówienia: 14 634,15 zł
Zlecający: Mazowiecki Instytut Kultury
Podstawa zlecenia: zapytanie ofertowe
Działalność komercyjna
Fabryka Życia – wsparcie przy procesie rewitalizacji
Wartość zamówienia: łącznie 71 255 zł netto
Zlecający: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Podstawa zlecenia: zapytanie ofertowe
Działalność komercyjna

Umebluj Ulrychów
Wartość dotacji w 2017 r.: 9 400 zł
Zlecający: Miasto Stołeczne Warszawa
Podstawa zlecenia: mały grant
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Działalność statutowa

W kontakcie i o czasie
Wartość dotacji w 2017 r.: 9715 zł
Zlecający: Miasto Stołeczne Warszawa
Podstawa zlecenia: wsparcie realizacji zadań publicznych
Działalność statutowa

Ścieżki wolontariackie w Stoczni
Wartość dotacji w 2017 r.: 29 770 zł
Zlecający: Miasto Stołeczne Warszawa
Podstawa zlecenia: wsparcie realizacji zadań publicznych
Działalność statutowa
Aktywny senior w budżecie partycypacyjnym
Wartość dotacji w 2017 r.: 17 600 zł
Zlecający: Miasto Stołeczne Warszawa
Podstawa zlecenia: wsparcie realizacji zadań publicznych
Działalność statutowa
Inkubator mieszkaniowy
Wartość zamówienia.: ok 32 450 zł netto
Zlecający: Miasto Stołeczne Warszawa
Podstawa zlecenia: zapytanie ofertowe
Działalność komercyjna
Dodatkowo samorządy lokalne korzystały z wsparcia moderatorskiego Stoczni w ramach
drobnych zleceń, uczestniczyły odpłatnie w organizowanych przez nas wydarzenia (Forum
Praktyków Partycypacji i seminarium o panelu obywatelskim), szkoleń w dziedzinie
partycypacji obywatelskiej, a także odpłatnie korzystały z serwisu NaprawmyTo.pl
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