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1 PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDACJI 
 

Dane Fundacji 

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” 

Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa 

NIP: 701-01-70-150, regon: 141754758 

numer KRS: 0000324413, data wpisu: 25 lutego 2009 r. 

e-mail: stocznia@stocznia.org.pl 

 

Zarząd Fundacji 

Jan Herbst – członek zarządu 

Zofia Komorowska – wiceprezeska zarządu  

Łucja Krzyżanowska - członkini zarządu 

Maria Wiśnicka – członkini zarządu 

Jan Jakub Wygnański – prezes zarządu 

 

Cele statutowe 

1. wypracowanie i wdrażanie innowacji społecznych, 

2. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji obywatelskiej, 

3. wykorzystywanie dorobku naukowego i warsztatu nauk społecznych do tworzenia wiedzy 
użytecznej do diagnozowania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych oraz projektowania 
i realizacji przedsięwzięć prorozwojowych, zwłaszcza na poziomie lokalnym, 

4. tworzenie i szerokie upowszechnianie wiedzy i zasobów informacyjnych, w szczególności z zakresu 
diagnostyki problemów i pobudzania aktywności społecznej. 

 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:  

1. wydawanie książek (58.11.Z)  

2. pozostała działalność wydawnicza (58.19 Z),  

3. badania rynku i opinii publicznej (73.20.Z), 

4. działalność agencji reklamowych (73.11.Z),  

5. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.B),  
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6. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),  

7. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),  

8. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),  

9. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),  

10. sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z), 

11. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),  

12. przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 
(63.11.Z),  

13. działalność portali internetowych (63.12.Z),  

14. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z), 

15. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania (70.22.Z),  

16. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych 
prawem autorskim (77.40.Z),  

17. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 
(72.20.Z),  

18. działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z),  

19. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 
(74.90.Z),  

20. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana (82.99.Z),  

21. działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),  

22. artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z)  

23. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)  

 

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w rozmiarach służących celom Fundacji dla 
wspierania działalności statutowej.  
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2 DZIAŁANIA MERYTORYCZNE ZREALIZOWANE W 2018 ROKU 
 

2.1 OBSZAR: INNOWACJE 

 

W ramach tego obszaru w dalszym ciągu podejmujemy działania zmierzające zarówno 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 z 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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INNOWACJE NA LUDZKĄ MIARĘ 
OPIS DZIAŁAŃ W 2018 ROKU 
Celem projektu, który realizujemy wspólnie z 
Miastem Gdynia, Miastem st. Warszawa oraz 
ECORYS Polska, jest wsparcie w rozwoju 
nowatorskich, oddolnie wypracowywanych 
rozwiązań (innowacji społecznych) dotyczących usług świadczonych na rzecz osób, którym ze względu 
na niepełnosprawność, chorobę lub wiek trudno samodzielnie funkcjonować i ich opiekunów. W 
dwóch lokalizacjach – w Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni oraz  
w Marzycielach i Rzemieślnikach – funkcjonuje Inkubator pomysłów. 

W trakcie trzech naborów do Inkubatora, otrzymaliśmy łącznie ponad 270 pomysłów na innowacje 
społeczne. Ponad 70 z nich otrzymało wsparcie w postaci spotkań z ekspertami oraz licznych szkoleń 
dotyczących m.in. pracy projektowej i service design, modeli finasowania, promocji innowacji. 
Pracowaliśmy z ich autorami rozwijając pomysły na innowacje, zastanawiając się wspólnie, czy 
faktycznie są to najlepsze sposoby odpowiedzi na dany problem oraz pod jakimi warunkami mają 
szansę wzrosnąć i zadziałać. Po kilkumiesięcznej inkubacji wyłoniliśmy 33 innowacje, których autorom 
przekazaliśmy dotacje na przetestowanie swoich rozwiązań. Przez cały 2018 r. towarzyszyliśmy w 
testowaniu rozwiązań. Badaliśmy i sprawdzaliśmy na bieżąco, jak przebiega ich wdrożenie w wybranej 
lokalizacji. Organizowaliśmy spotkania sieciujące, pitchingowe oraz seminaria wiedzowo-problemowe 
dotyczące inkubowania innowacji społecznych.  

Dalszym celem jest wyłonienie – po zakończeniu pilotażowych wdrożeń – 18 innowacji, które warto 
upowszechnić na szerszą skalę. 

Oprócz wsparcia dla konkretnych innowacji, w ramach projektu testowany jest też sam model pracy 
„inkubacyjnej” z pomysłami mającymi odpowiedzieć na społeczne wyzwania. 

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 
Każda z 33 innowacji testowanych w ramach inkubatora pomysłów przyniosła konkretne rezultaty  
i przyczyniła do poprawy wycinka rzeczywistości. Dla przykładu: dzięki innowacji „Mistrzowie są wśród 
nas” powstał nowy, wzorowany na sprawnościach harcerskich program pracy, bazujący na systemie 
motywacyjnym, który ma na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości, zachęcanie i motywowanie 
osób z niepełnosprawnością intelektualną do większej samodzielności. Autorzy innowacji „Oswajanie 
dorosłości” opracowali szkolenie, które pomaga zrozumieć osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną, czym jest rodzicielstwo i przygotować odpowiednio do podjęcia decyzji o posiadaniu 
dziecka. W warsztatach wykorzystywane są symulatory niemowlęcia. Powstała kawiarnia integracyjna 
Caffe Aktywni prowadzona przez młodzież z niepełnosprawnością intelektualną i wspierające ich 
seniorki-mentorki.  

To tylko niektóre z przykładów, więcej szczegółów o poszczególnych innowacjach dostępnych jest na 
stronie www.innowacjespoleczne.org.pl. Są tu opisane najlepsze rozwiązania z potencjałem do 
dalszego wdrażania w innych miejscach. Wybierając je, zapoznawaliśmy się zarówno z raportami 
samych innowatorów i innowatorek, z produktami końcowymi przeprowadzonych przez nich pilotaży, 
a także z raportami z ewaluacji towarzyszącej testom. Wysłuchaliśmy także osobistych prezentacji 
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innowatorów i innowatorek. Dzisiaj bez obaw możemy je polecać innym, namawiając do korzystania. 
Pierwsze 6 innowacji, jakie zostały wybrane przez nas do upowszechniania to: 

Oswajanie dorosłości >> Caffe Aktywni >> Jak? >> Mistrzowie są wśród nas >> Animator więzi >> 
Trenerzy wsparcia >> 

W ramach projektu powstały także krótkie filmiki (social video) >> 

fot. Patrycja Kurek  fot. Piotr Mojsak 

CZAS REALIZACJI 
Czerwiec 2016 – czerwiec 2019 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 
statutowa 

FINANSOWANIE 
Źródło: Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 4.1) oraz dotacja 
celowa z budżetu państwa i środki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

Budżet Stoczni w 2018 r.: 1 366 639,65 (w tym przekazane granty) 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 
Koordynatorka: Maria Lewandowska-Woźniak 

Zespół: Agata Bluj, Adam Chabiera, Jacek Przeciszewski, Maja Durlik, Maciej Onyszkiewicz, Magdalena 
Biejat, Katarzyna Wójcikowska-Baniak, Monika Stec, Zofia Komorowska, Kuba Wygnański  
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MARZYCIELE I RZEMIEŚLNICY. DOM INNOWACJI SPOŁECZNYCH 
OPIS DZIAŁAŃ W 2018 ROKU 
Marzyciele i Rzemieślnicy są od dłuższego czasu miejscem dość rozpoznawalnym i coraz więcej 
instytucji zabiega o możliwość organizacji tam wydarzeń, nie tylko ze względu na jego estetyczne 
walory. Średnio w miesiącu odbywał się ok 250 wydarzeń (średnio ok 20 wydarzeń w miesiącu). 

 
fot. Wojtek Radwański 

Ważnym elementem funkcjonowania Marzycieli i Rzemieślników są cotygodniowe 
Śniadania&Gadania. Wciąż mają one integracyjno-sieciujący charakter, a jednocześnie coraz częściej 
poranne opowieści, które są ich stałym elementem, są czymś więc niż tylko ciekawym początkiem 
tygodnia. Nasze zaproszenie przyjmują wyjątkowe osoby, które opowiadają o bardzo ważnych i często 
aktualnych tematach. W 2018 r. odbyło się 31 spotkań. 
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Z Przestrzeni pracy korzysta już tyle osób, ile zakładaliśmy w naszych planach (pod koniec grudnia 2018 
r. było ich ok 45).  

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 
Rezultatem, który udało się utrzymać jest marka 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 nadal 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 2018 r. wzięło udział ok 11,5 tys. osób. 

WIĘCEJ INFORMACJI 
www.marzycieleirzemieslnicy.pl  

https://www.facebook.com/marzycieleirzemieslnicy  

CZAS REALIZACJI 
działalność stała 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 
statutowa/gospodarcza 

FINANSOWANIE 
Źródło: zyski z wynajmu powierzchni 

Budżet w 2018 r.: ok 520 000 (netto) 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 
Zespół: Magdalena Gawin, Jacek Przeciszewski 

Wsparcie ze strony zarządu: Zofia Komorowska, Kuba Wygnański 

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 
W roku 2019 Marzyciele i Rzemieślnicy kontynuują swoją działalność.  
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MEMO 
OPIS DZIAŁAŃ W 2018 ROKU 
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 2018 zakończyliśmy realizację projektu. W ostatnim Zadaniu, które 
stanowiło jednocześnie fazę pilotażową, prowadziliśmy działania skoncentrowane na wdrażaniu 
urządzenia MEMO. Nakreśliliśmy i przeanalizowaliśmy dwa główne modele wdrożenia urządzenia: w 
działalności społecznej oraz w działalności komercyjnej/sprzedażowej (instytucjom, ale również 
użytkownikom indywidualnym). 

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 wytworzone oraz zastane 
(audiowizualne). Prototyp jest w pełni funkcjonalny i może być używany nieodpłatnie przez seniorów 
i opiekunów. Część z prototypów trafiła do gdyńskich instytucji seniorskich, część jest wykorzystywana 
podczas zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku na USWPS. Jesienią 2018 15 prototypów wypożyczyliśmy 
do wykorzystania w projekcie Wolska Akademia Seniora realizowanego przez Fundację Metamorfozy. 
Samo oprogramowanie MEMO jest dostępne nieodpłatnie w sklepach Google Play i App Store 
https://www.projektmemo.pl/#pobierz-aplikacje 

 

CZAS REALIZACJI 
kwiecień 2015 – marzec 2018 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 
statutowa  

 



 11 

FINANSOWANIE 
Źródło: Program Innowacje Społeczne II Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

Budżet Stoczni w 2018 r.: 29 230 zł. 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 
Koordynatorka: Maja Durlik 

Wsparcie ze strony zarządu: Maria Wiśnicka 

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 
W 2019 będziemy rozwijać MEMO jako narzędzie do pracy z grupą seniorów podczas zajęć, przy 
wykorzystaniu doświadczeń i materiałów z projektu „Siłownia Pamięci” w ramach projektu 
finansowanego z programu ASOS.    
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NAPRAWMYTO.PL 
OPIS DZIAŁAŃ W 2018 ROKU 
2018 był bardzo ważnym rokiem dla serwisu NaprawmyTo.pl. Rozpoczęliśmy współpracę z kolejnymi 
samorządami – 31 grudnia 2018 roku współpracowało z nami już 20 gmin i miast z różnych części 
Polski, a kolejne gminy były w trakcie uzgadniania dołączenia do portalu. 

Do naszego serwisu dołączyło kolejne po Lublinie miasto wojewódzkie – Katowice. Wśród nowych 
gmin znalazły się m.in. Suwałki czy gmina Rakoniewice w Wielkopolsce. W roku 2018 dokonaliśmy 
przede wszystkim gruntownej modernizacji strony, dostosowując ją do potrzeb użytkowników 
urządzeń mobilnych.  

 
REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 
Najważniejszym rezultatem portalu jest liczba ponad 35 tys. spraw naprawionych za pośrednictwem 
strony i aplikacji. Wrażenie robi szczególnie prawie 7 tysięcy spraw w samych Katowicach, które 
zgłoszono w ciągu jedynie 8 miesięcy działania naszej 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. 

CZAS REALIZACJI 
Działalność stała 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI  
gospodarcza 
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FINANSOWANIE 
Źródło: wpłaty abonamentowe od gmin korzystających z serwisu 

Budżet Stoczni w 2018 r.: ok 100 tys. zł. 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 
Koordynator: Wojciech Surała 

Wsparcie: Zofia Komorowska, Kuba Wygnański 

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 
NaprawmyTo.pl będzie działało w kolejnych latach. Zależy nam na pozyskiwaniu nowych gmin do 
współpracy. 
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TRUST BON – INWESTYCJA W SPOŁECZNIE OPŁACALNY EFEKT 
OPIS DZIAŁAŃ W 2018 ROKU 
W 2018 r. finalizowaliśmy etap pierwszy projektu rozpoczętego przed rokiem. Wspólnie z naszymi 
partnerami – Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. i Związkiem Miast Polskich  
– stworzyliśmy model wdrażania wspólnych inwestycji społecznych (WIS) i opublikowaliśmy 
podręcznik tłumaczący jego istotę. Prowadziliśmy również rozmowy z licznymi samorządami lokalnymi 
na temat ich potencjalnego udziału w testowaniu WIS. Ostatecznie podpisaliśmy listy intencyjne z 12 
samorządami, z którymi wcześniej wspólnie opracowaliśmy założenia WIS dotyczące przede 
wszystkim obszaru tematycznego, grupy odbiorców i pożądanych rezultatów usług świadczonych w 
ramach WIS. 

W kwietniu 2018 roku formalnie zakończyliśmy etap pierwszy, przekazując Ministerstwu Inwestycji  
i Rozwoju całą niezbędną dokumentację naszej pracy. 

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 
Zdecydowana większość samorządów, z którymi podpisaliśmy listy intencyjne, mimo 
wielomiesięcznego opóźnienia wynikającego z późnej decyzji ministerstwa podtrzymało deklarację 
udziału w projekcie. 

CZAS REALIZACJI 
maj 2017 – kwiecień 2021 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 
statutowa 

FINANSOWANIE 
Źródło: Europejski Fundusz Społeczny (Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 4.1) 

Budżet Stoczni w 2018 r.: ok. 39 500 zł 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 
Koordynatorka: Katarzyna Pliszczyńska 

Zespół projektu: Jan Herbst, Damian Jaworek, Zofia Komorowska, Maciej Onyszkiewicz, Kuba 
Wygnański 

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 
Liczyliśmy na rozpoczęcie etapu drugiego jeszcze w 2018 r., ale akceptacja ministerstwa dla 
wypracowanego przez nas modelu WIS zapadła dopiero w grudniu. Dokumentację niezbędną przed 
rozpoczęciem drugiego etapu złożyliśmy w ministerstwie w lutym 2019 r. 
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SZANUJ ZIELEŃ 
OPIS DZIAŁAŃ W 2018 ROKU 

  
Na zlecenie Zarządu Zieleni w Warszawie przeprowadziliśmy proces służący wypracowaniu rozwiązań 
mających chronić miejską zieleń przed parkującymi samochodami. W jego trakcie zrealizowaliśmy 
następujące działania: 

1. Diagnoza. Aby przygotować się do wypracowania pomysłów na ochronę zieleni, 
przeprowadziliśmy diagnozę sytuacji w Warszawie. Odbyła się debata inaugurująca proces  
z przedstawicielami urzędów miejskich oraz warsztat dla miejskich aktywistów. Przez  
2 tygodnie prowadziliśmy również obserwacje terenowe w 12 punktach w przestrzeni 
miejskiej, wywiady z kluczowymi interesariuszami oraz analizę danych zastanych 
(pochodzących ze statystyk Straży Miejskiej i telefonu 19 115, mediów społecznościowych  
i mediów tradycyjnych). 

2. Komunikacja. Zorganizowaliśmy konferencje prasowe oraz nagraliśmy 2 filmy z sondami 
ulicznymi, które następnie zostały opublikowane w internecie (m.in. na kanałach Urzędu 
Miasta, Zarządu Zieleni i Stoczni). 

3. Warsztaty dla mieszkańców. Dzięki diagnozie wyłoniliśmy 6 najważniejszych tematów 
związanych z niszczeniem zieleni w Warszawie. Znalazły się wśród nich: polityka parkingowa  
i komunikacyjna miasta, imprezy masowe, rozwiązania z obszaru małej architektury i fizyczne 
bariery chroniące zieleń, współpraca z służbami porządkowymi, działania edukacyjne i 
informacyjne. Tematy te zostały omówione w trakcie otwartych warsztatów dla mieszkańców. 

4. Projektowanie rozwiązań i ankieta dla mieszkańców. Dzięki warsztatom zebrano około  
50 pomysłów na różne rozwiązania mające wspierać ochronę zieleni w Warszawie. Spośród 
nich wybraliśmy 22 pomysły, które projektanci z cooperativa studio przełożyli na rysunki 
projektowe. Rysunki te, wraz z krótkimi opisami, zostały opracowane w formie ankiety 
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internetowej i przedstawione warszawiakom. W ankiecie wzięło udział ponad 260 osób, które 
szeroko opisywały swoje wrażenia. Dzięki nim mogliśmy wyłonić rozwiązania, które zostały 
przyjęte pozytywnie i przekazać je do prototypowania. 

5. Prototypowanie i obserwacje. Po zakończeniu diagnozy, zostały przygotowane prototypy 
wybranych rozwiązań. Ich forma była uproszczona, natomiast pod kątem funkcjonalnym 
oddawały one wszystkie założenia opracowanych projektów. Łącznie prototypowanych było 
sześć pomysłów. Wśród nich znalazły się: podwyższone krawężniki, chroniące trawniki od 
strony parkingu, krawężniki punktowe, zapobiegające wjeżdżaniu na zieleń wzdłuż jezdni, 
nowy wzór płotka, chroniącego trawniki i pnie drzew, ograniczniki montowane w misach 
drzew, etykiety informacyjne wieszane na pniach drzew, zawieszki umieszczane przez 
strażników miejskich za wycieraczkami niewłaściwie zaparkowanych samochodów. 

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 
Efektem projektu jest katalog rozwiązań zawierający opis wszystkich 22 metod ochrony zieleni  
w Warszawie ze wskazaniem tych, które powinny być realizowane. Opracowaliśmy także założenia do 
kampanii społecznych mających uświadamiać mieszkańcom szkodliwość parkowania na zieleni oraz 
skróconą wersję raportu przeznaczoną dla szerszej publiczności. Zarząd Zieleni zadeklarował gotowość 
do wdrożenia wybranych rozwiązań, w tym nowych wzorów płotków, kampanii edukacyjnej dla szkół 
i akcji informacyjnej prowadzonej we współpracy ze Strażą Miejską. 

CZAS REALIZACJI 
maj – grudzień 2018 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 
gospodarcza 

FINANSOWANIE 
Źródło: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy 

Budżet Stoczni w 2018 r.: 107 300 zł netto 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 
Koordynacja: Magda Biejat, Jan Wiśniewski 

Wsparcie: Łucja Krzyżanowska 

Współpraca: cooperativa studio (Agnieszka Sikorska, Michał Kwasieborski)  
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2.2 OBSZAR: NAWIGACJA 

 

W obszarze Nawigacji 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. Chodzi m. in. o badania (w tym 
badania ewaluacyjne, badania wpływu, ale także diagnozy), wsparcie w tworzeniu teorii programów 
społecznych, planowanie pomiaru ich rezultatów, komunikowanie wpływu, ale także wsparcie 
programów grantowych realizowanych przez prywatne podmioty (obsługa grantów). 

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 
lub kompetencji moderatorskich (procesowych) na rzecz planowania lub oceny zmiany, a także 
wsparcie związane z know-how Stoczni dotyczącym działań na rzecz trzeciego sektora. 
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CAMI 
OPIS DZIAŁAŃ W 2018 ROKU 
W ramach międzynarodowego konsorcjum pod przewodnictwem Uniwersytetu w Bukareszcie 
wspieraliśmy badawczo projekt Cami - wykorzystanie sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej nad 
osobami starszymi. Jego celem było 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 monitoruje stan zdrowia i sytuację  
w domu seniora, przypomina o zaplanowanych aktywnościach oraz regularnym przyjmowaniu leków. 
Alarmuje opiekunów w przypadku wykrycia niebezpiecznej sytuacji w domu czy nieprawidłowych 
parametrów zdrowotnych.  

Do projektu dołączyliśmy pod koniec drugiego roku jego trwania, zastępując wcześniejszego polskiego 
partnera. Byliśmy zaangażowani w część badawczą obejmującą testy rozwiązania z docelowymi 
użytkownikami oraz analizę potrzeb interesariuszy projektu. 

W 2018 roku przeprowadziliśmy testy z docelowymi użytkownikami sytemu w domowych warunkach 
oraz podczas grupowych sesji testowych. Regularnie raportowaliśmy wnioski ze spotkań i konsultacji 
z różnego rodzaju interesariuszami.  

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 
W ramach zadań, w których uczestniczyliśmy powstał: 

• 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 

• Raport dotyczący „strategii wyjścia” 

• Raport z pilotażu 

• Ostateczny model biznesowy 

• Raport o sytuacji osób starszych w Polsce 

CZAS REALIZACJI 
marzec 2017 - listopad 2018 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 
statutowa 
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FINANSOWANIE 
Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Budżet Stoczni w 2018 r.: 194 974,95 zł. 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 
Koordynatorka: Agata Gołasa 

Wsparcie: Maria Wiśnicka 

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 
W 2018 rozpoczęliśmy wraz z częścią partnerów projektu CAMI realizację kolejnego projektu  
w ramach programu AAL (projekt INCARE – zintegrowany system dla innowacyjnej opieki nad osobami 
starszymi). 
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EWALAUCJA INNOWACJI SPOŁECZNYCH W INKUBATORZE 

„TRANSFERHUB – OD EDUKACJI DO ZATRUDNIENIA” 
OPIS DZIAŁAŃ W 2018 ROKU  
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 Społeczno-Ekonomicznych. 

W ramach projektu inkubator poszukuje innowacyjnych rozwiązań, pomysłów na mikrointerwencje  
– nowe lub ulepszone usługi, produkty, modele relacji, które będą miały potencjał zmiany w skali 
całego kraju. 

Rolą Stoczni było przeprowadzenie ewaluacji – ocena, jak testowane innowacje sprawdzają się  
w praktyce, na ile skutecznie realizują zakładane cele. W 2018 r. kontynuowaliśmy intensywne prace 
badawcze zwieńczone przygotowaniem 31 raportów z ewaluacji oraz dwóch ścieżek skalowania 
wybranych innowacji.  

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 
Na pewno istotnym rezultatem naszego udziału w projekcie jest dopracowanie stoczniowego 
podejścia do ewaluacji innowacji i rozwinięcia kompetencji naszego zespołu w tym obszarze. W 2019 
FISE prowadzi działania zmierzające do wyskalowania wybranych innowacji. Jako ewaluatorzy 
mieliśmy wpływ na wybór innowacji do skalowania i będziemy z ciekawością śledzić ich losy. 

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 2018 r.: 108 593 zł. 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 
Koordynatorka działań Stoczni: Maria Wiśnicka 

Zespół projektu: Łukasz Ostrowski, Maciej Onyszkiewicz, Monika Stec, Damian Jaworek, Agata Gołasa 

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 
Pod koniec 2018 rozpoczęliśmy współpracę z Lubelską Fundacją Rozwoju, która jest liderem projektu 
analogicznego do TransferHubu i prowadzimy ewaluację lubelskich innowacji.  
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EWALUACJA INNOWACJI SPOŁECZNYCH Z INKUBATORA 

„MIKROINNOWACJE – MAKROKORZYŚCI” 
OPIS DZIAŁAŃ W 2018 ROKU 

Celem inkubatora jest wzmocnienie regionalnego ekosystemu 
rozwoju innowacji społecznych nakierowanego na inkubację 
nowych pomysłów redukujących problemy ludzi młodych  
w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po 
zakończonej edukacji. Realizatorem projektu jest Lubelska 
Fundacja Rozwoju. 

Rolą Stoczni jest przeprowadzenie ewaluacji – ocena, jak testowane innowacje sprawdzają się  
w praktyce, na ile skutecznie realizują zakładane cele oraz jakie są wstępne pomysły na wdrożenie tych 
rozwiązań na szerszą skalę. Do współpracy przy projekcie zaprosiliśmy badaczy z Lubelskiej Grupy 
Badawczej. W 2018r. rozpoczęliśmy pracę: wspólnie z Zamawiającym określiliśmy cele ewaluacji oraz 
nawiązaliśmy kontakt z innowatorami w celu opracowania planów ewaluacji. 

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

CZAS REALIZACJI 
wrzesień 2018 - kwiecień 2019 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 
komercyjna 

FINANSOWANIE 
Źródło: Lubelska Fundacja Rozwoju 

Budżet Stoczni w 2018 r.: ok. 60 tys. zł 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 
Koordynatorka: Maria Adamowicz 

Zespół: Maria Wiśnicka (kierownik projektu), Agata Gołasa, Maciej Onyszkiewicz 

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 
Duża część naszej pracy badawczej realizowana będzie w pierwszym kwartale 2019 roku.  
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MONITORING, EWALUACJE, ANALIZY (MEVA) 
OPIS DZIAŁAŃ W 2018 R. 
Monitoring, ewaluacje i analizy (MEVA) to przedsięwzięcie, w ramach którego wspieramy organizacje 
współpracujące z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności realizując dla nich badania i analizy. 

 

  
 

 
  

  
 

W 2018 roku: 

• Stworzyliśmy strategię przyszłości inicjatywy BOX – skrzynki z narzędziami do Badania 
Oddziaływania na Kapitał Społeczny (www.kapitalspoleczny.org).  

• Wykonaliśmy ewaluacje: 

o projektu „Grupa InicJaTyWy”, w którym Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego (FRSI) upowszechnia pomysł tworzenia samopomocowych grup 
dyrektorów bibliotek (szczegółowo piszemy o tym w dalszej części sprawozdania); 

o projektu „Rada społeczna – jak powołać?”, w którym FRSI popularyzowało ideę 
tworzenia społecznych rad przy bibliotekach (szczegółowo piszemy o tym w dalszej 
części sprawozdania); 

o projektu „Rozmawiajmy o uchodźcach”, w którym Centrum Edukacji Obywatelskiej 
zachęcało uczniów polskich szkół do zakładania „Klubów Dobrej Rozmowy”; 

o programu „Działaj Lokalnie”, w którym Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 
wspiera ludzi, którzy chcą razem działać na rzecz swojej społeczności. 

• Przeprowadziliśmy badanie potrzeb i analizę otoczenia dla programu FIMANGO, w którym 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wspiera organizacje pozarządowe  
w trudnej sztuce zarządzania finansami (szczegółowo piszemy o tym w dalszej części 
sprawozdania). 

• Zaplanowaliśmy ewaluację programu „Działaj Lokalnie” w latach 2019-2020. 
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• Pomogliśmy Fundacji Liderzy Przemian zaplanować, jakie dane powinna na bieżąco zbierać, 
by móc obserwować postępy w realizacji celów swoich programów. 

• Rozpoczęliśmy ewaluację programu „Szkoła z Klasą 2.0”, w którym Fundacja Szkoła z Klasą 
wspiera nauczycieli i dyrektorów szkół w profesjonalizacji ich pracy (szczegółowo piszemy o 
tym w dalszej części sprawozdania). 

• Rozpoczęliśmy realizację badania diagnostycznego pod kątem rozwoju programów 
prowadzonych przez FRSI p.n. Strefy Konsultacji. Zasadnicza część projektu (badania 
terenowe) realizowano w 2019 roku. 

• Dla Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności wykonaliśmy analizę wpływu reformy edukacji 
na Program Równać Szanse, by pomóc w przygotowaniu programu do zmian wynikających 
z reformy. 

• Wspieraliśmy przygotowanie grant proposal dla programu Równać Szanse. 

• Przygotowaliśmy opracowanie aktualizujące dane z przygotowanego w 2015 roku 
dokumentu „Młodzież wiejska w świetle badań ilościowych” oraz towarzyszący mu materiał 
„Out of the box – prowokacyjne pytania”, zawierający spostrzeżenia i refleksje na temat 
wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży. 

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 
Zebrane przez nas dane, spostrzeżenia, wnioski i rekomendacje na różny sposób służyły naszym 
partnerom, przykładowo: 

• Korzystając z naszych rekomendacji zespół „Rozmawiajmy o uchodźcach” wprowadził dwie 
ścieżki tworzenia Klubów Dobrej Rozmowy (w trakcie lekcji oraz jako pozalekcyjny klub dla 
chętnych); skrócił treść modułów kursu internetowego i wprowadził oznaczenie polecanych 
w modułach materiałów merytorycznych i metodycznych - która lektura jest obowiązkowa  
a która dla chętnych; stworzył scenariusz lekcji poświęconej wyłącznie zasadom dobrej 
dyskusji i kompetencjom związanym ze skuteczną komunikacją; wprowadził komponent 
zachęcający klub do działań skierowanych do szkolnej społeczności, np. plakaty informacyjne 
pozwalające Klubom na wizualną identyfikację oraz wirtualny festiwal dla młodzieży z 
Klubów Dobrej Rozmowy. 

Bardzo dobrze oceniam te nasze spotkania. Pozwalały mi (…) zebrać te wszystkie myśli 
i złożoność projektu (…) Bardzo jest to dla mnie pomocne, że mogę zobaczyć tę „naszą" 
koncepcję w oczach osób z zewnątrz (…). Często wracam do tego raportu. 
[Koordynatorka „Rozmawiajmy o uchodźcach”]. 

• Analiza wpływu reformy edukacji pomogła PAFW w przygotowaniu założeń kolejnej edycji 
programu „Równać Szanse”. 

CZAS REALIZACJI 
styczeń - grudzień 2018 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 
statutowa 
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FINANSOWANIE 
Źródło: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 

Budżet projektów badawczych w 2018 roku: ok 85 tys. zł 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 
Koordynator: Łukasz Ostrowski 

Zespół: Agata Gołasa, Jacek Grzeszak, Jan Herbst, Damian Jaworek, Katarzyna Milczewska, Maciej 
Onyszkiewicz, Łukasz Ostrowski, Rafał Rudnicki, Monika Stec, Jan Wiśniewski, Maria Wiśnicka, 
Katarzyna Wójcikowska. 

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 
Program MEVA będzie kontynuowany w latach 2019-2020. 
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EWALUACJA PROJEKTU „GRUPA INICJATYWY”  
OPIS DZIAŁAŃ W 2018 ROKU 
„Grupa InicJaTyWy” to projekt Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego upowszechniający 
ideę grup samopomocowych dyrektorów bibliotek. Projekt wspiera zakładanie tego rodzaju grup, aby 
rozwijać postawy i umiejętności liderskie dyrektorów bibliotek, a poprzez to przyczyniać się do 
rozwoju bibliotek w Polsce. 

Ewaluacja miała wesprzeć zespół projektu w doskonaleniu jego formuły i przygotowaniu kontynuacji 
oraz sprawdzać, w jakim stopniu pomysł grup rozwojowych dla dyrektorek bibliotek przyjmuje się  
w praktyce. 

Odwiedziliśmy 4 wybrane grupy dyrektorskie – rozmawialiśmy z ich uczestnikami  
i inicjatorkami/inicjatorkami. Przeprowadziliśmy też z inicjatorami/inicjatorkami 2 wywiady grupowe 
oraz sondaż ze wszystkimi uczestnikami grup (n=106) i wszystkimi inicjatorami/inicjatorkami (n=32). 

 

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 
Przekazaliśmy zespołowi projektu szereg wniosków i rekomendacji. Pokazaliśmy, że grupy są 
potrzebne, działają zgodnie z założeniami, ich uczestnicy są bardzo zadowoleni oraz że istnienie grupy 
ma na nich pozytywny wpływ - zachęcaliśmy by trzymać się obranego kierunku. Wskazaliśmy również 
bariery i ryzyka związane z rozwojem grup. Radziliśmy, by urealnić niektóre cele, przemyśleć rolę 
inicjatora, zadbać o motywację inicjatorów grup oraz nadal ich wspierać, choć czasem w nieco inny 
sposób. Nasze przemyślenia i wskazówki zostały bardzo dobrze przyjęte przez zespół projektu, ale nie 
wiemy jeszcze jak zostały wykorzystane. 

CZAS REALIZACJI 
czerwiec 2017 - wrzesień 2018 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 
statutowa 



 26 

FINANSOWANIE 
Źródło: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach programu Monitoring, Ewaluacje, Analizy 
(MEVA) 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 
Koordynator: Łukasz Ostrowski 

Zespół: Jan Herbst 
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BADANIE EWALUACYJNE PILOTAŻU PROJEKTU „RADA SPOŁECZNA – JAK 

POWOŁAĆ?” 
OPIS DZIAŁAŃ W 2018 ROKU 
W 2018 roku przeprowadziliśmy ewaluacje pilotażowego projektu „Rada społeczna – jak powołać?” 
realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w latach 2017-2018. Celem 
ewaluacji było przyjrzenie się procesowi zakładania rad bibliotecznych oraz systemowi wsparcia tego 
procesu i dostarczenie rekomendacji realizatorowi dla dalszych działań.  

W ramach badania przeprowadziliśmy warsztat z zespołem projektu, wywiady grupowe  
z przedstawicielami bibliotek, powtórzone dwukrotnie (na początku i na koniec pilotażu) ankiety 
skierowane do członków rad i pracowników bibliotek oraz dwa studia przypadku. Całość 
podsumowane zostało raportem i prezentacją wyników przed zespołem FRSI zajmującym się 
projektem. 

 

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 
Rezultatem przeprowadzonych przez nas badań był raport zawierający wnioski i rekomendacje dla 
dalszych działań związanych z powoływaniem rad społecznych przy bibliotekach. 

CZAS REALIZACJI 
styczeń 2018 – styczeń 2019 

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

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 
Koordynator: Rafał Rudnicki 

Zespół: Antoni Głowacki, Katarzyna Milczewska 

Wsparcie: Maria Wiśnicka 
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BADANIE DLA PROGRAMU FIMANGO 
OPIS DZIAŁAŃ W 2018 ROKU 
Na zlecenie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przeprowadziliśmy badania i analizy dotyczące 
tego, jak organizacje pozarządowe zarządzają finansami. Ich wyniki miały pomóc w wypracowaniu 
rekomendacji dla programu FIMANGO prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego.  

Działania badawcze prowadziliśmy od stycznia do kwietnia i były to:  

• spotkania warsztatowe z przedstawicielkami FRSO i przedstawicielami PAFW, � 

• kwerenda źródeł dotyczących istniejących standardów zarządzania finansami w organizacjach 
pozarządowych w Polsce, � 

• 6 wywiadów eksperckich, � 

• wtórna analiza danych z badania „Kondycja sektora organizacji �pozarządowych 2015” 
Stowarzyszenia Klon/Jawor, � 

• analiza desk research dostępnych usług wsparcia w zakresie zarządzania finansami, � 

• 22 ustrukturyzowane wywiady pogłębione z przedstawicielkami i przedstawicielami 
organizacji pozarządowych ze wsi i małych miast. � 

Głównym efektem prac badawczych był raport opisujący wyróżnione przez nas segmenty organizacji 
pozarządowych ze względu na ich potrzeby rozwojowe w zakresie zarządzania finansami.

 

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 
Po zakończeniu realizacji projektu przeprowadziliśmy jego mini ewaluację wykorzystując część 
narzędzi przygotowanych wcześniej w ramach programu MEVA. Dowiedzieliśmy się z niej m.in., że 
segmentacja, którą zaproponowaliśmy posłużyła do komunikowania oferty programu FIMANGO. 
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Dostaliśmy narzędzie do komunikowania się. To pomogło potem przedstawić nasz program 
działań. Teraz w planowaniu promocji używamy języka z zaproponowanej segmentacji. (…)  
Zmiana – nie przez sam raport, tylko przez język, którego mogliśmy użyć. [Koordynatorka 
programu]. 

Badanie pomogło też lepiej zrozumieć miejsce programu FIMANGO w odniesieniu do innych 
programów PAFW 

CZAS REALIZACJI 
styczeń 2018 - kwiecień 2018 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 
statutowa 

FINANSOWANIE 
Źródło: program MEVA 2017-2018 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 
Koordynatorka: Maria Wiśnicka 

Zespół: Jacek Grzeszak, Łukasz Ostrowski, Maria Adamowicz 
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BADANIE EWALUACYJNE PROGRAMU SZKOŁA Z KLASĄ 2.0  
OPIS DZIAŁAŃ W 2018 ROKU 
W 2018 rozpoczęliśmy działania ewaluacyjne Programu Szkoła z Klasą 2.0 Fundacji Szkoła z Klasą. 
Przeprowadziliśmy dwa warsztaty z zespołem programu, na których odtworzyliśmy teorię programu 
oraz postawiliśmy pytania badawcze dla ewaluacji. Następnie przystąpiliśmy do zbierania danych. Do 
końca 2018 roku przeprowadziliśmy dwa wywiady grupowe z osobami pełniącymi funkcję 
moderatorów (nauczyciele wspierający zespoły pracujące w szkołach), odwiedziliśmy dwie szkoły  
w ramach studiów przypadku. Rozpoczęliśmy również realizacje badania ilościowego (pierwszy jego 
etap zakończył się w styczniu 2019 roku). 

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 
Dotychczasowym rezultatem przeprowadzonych badań była prezentacja wniosków z analizy 
pierwszego etapu ewaluacji. 

CZAS REALIZACJI 
wrzesień 2018 – czerwiec 2019 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 
statutowa 

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

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 
Koordynator: Rafał Rudnicki 

Zespół: Monika Stec, Damian Jaworek 

Wsparcie: Maria Wiśnicka 

KONTYNUACJE PROJEKTU 
Badanie jest kontynuowane w 2019 roku. 
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MAPA DROGOWA PROGRAMU STYPENDIALNEGO HORYZONTY 
OPIS DZIAŁAŃ W 2018 R. 
Celem przedsięwzięcia było odświeżenie formuły programu stypendialnego EFC tak, by w większej 
mierze niż dotychczas kształtował cnoty obywatelskie wśród młodych ludzi. Wyzwanie polegało tym, 
by nowe rozwiązania nie popsuły tego, co wartościowe i dobrze działające w pierwotnym kształcie 
programu. Staraliśmy się zaplanować proces zmian partycypacyjnie, by maksymalnie wykorzystać 
doświadczenie zespołu EFC i pomysły partnerskich organizacji w tworzeniu optymalnej kombinacji 
starych i nowych elementów oferty stypendialnej Fundacji.  

W trakcie tego procesu odbyły się: dwa spotkania robocze zespołu Stoczni i kierownictwa Fundacji 
EFC, jedno spotkanie inaugurujące z przedstawicielami organizacji partnerskich, warsztat  
z koordynatorami programu, warsztat z całym zespołem EFC (w tym z koordynatorami), 2 warsztaty 
ze wszystkimi uczestnikami procesu, wywiad grupowy z alumnami programu. 

 
fot. Żródło EFC 

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 
Wdrażanie zmian zaproponowanych przez Stocznię w „Mapie drogowej” to proces na kolejne lata. Ale 
już teraz czujemy, że mieliśmy okazję brać udział w ambitnym i kształcącym przedsięwzięciu, które 
wpłynie na sposób działania EFC. 

CZAS REALIZACJI 
październik 2018 - grudzień 2018 
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RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 
gospodarcza 

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

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 
Koordynatorka: Maria Wiśnicka 

Zespół: Agata Bluj, Kuba Wygnański  
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ODKRYWAMY SZCZEKOCINY 

 
Fot. Cezary Ciszewski 

OPIS DZIAŁAŃ W 2018 R. 
Projekt zakładał przeprowadzenie w Szczekocinach cyklu działań animacyjno-badawczych, w czasie 
których razem z młodzieżą analizowaliśmy potencjał miejscowości, a także zastanawialiśmy się, jaka 
może być rola Zespołu Szkół w Szczekocinach w jego przyszłym rozwijaniu i wykorzystywaniu. 
Motorem przedsięwzięcia byli uczniowie, którzy stworzyli zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie 
badania, opracowanie jego wyników oraz przedstawienie ich w ciekawej formie społeczności lokalnej.  

W ramach projektu: 

• Przygotowaliśmy scenariusz oraz przeprowadziliśmy wspólnie z młodzieżą kilkanaście 
wywiadów IDI z zaangażowanymi w sprawy lokalne mieszkańcami. 

• Wspólnie z młodzieżą uczestniczącą w projekcie przeprowadziliśmy cztery mobilne punkty 
konsultacyjne w przestrzeni miasta. 

• Odbył się spacer badawczy, którego efektem był przygotowany film z udziałem młodych osób, 
opowiadający o ich subiektywnym spojrzeniu na swoje otoczenie. 

• Zespół Stoczni przygotował analizę danych zastanych o najważniejszych problemach  
i potencjałach Szczekocin. 
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• Członkowie zespołu Stoczni uczestniczyli w lokalnym forum dotyczącym przyszłości miasta 
„Szczekociny – i co dalej?”. 

• Przeprowadzono warsztaty projektowania graficznego, na których młodzież korzystając 
z zebranej wiedzy na mobilnych punktach konsultacyjnych przygotowała subiektywną mapę 
z odniesieniem do najistotniejszych ich zdaniem miejsc w Szczekocinach. 

• Odbyła się wizyta studyjna Młodzieżowej Rady Gminy z Lichnowy oraz warsztaty street art, na 
których wspólnie przygotowywano torby z motywami inspirowanymi historiami lokalnymi. 

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 
Młodzież uczestnicząca w projekcie została wyposażona w podstawową wiedzę związaną z badaniami 
społecznymi i diagnozą lokalną, która może stać się podbudową do dalszego zaangażowania młodych 
osób z ZSSZ w sprawy swojej miejscowości. 

Przygotowany raport z części badawczo-diagnostycznej projektu będzie elementem wyznaczania 
kierunków przyszłych działań EFC w Szkole patronackiej w Szczekocinach. 

Subiektywna mapa „Okrywamy Szczekociny” jest także elementem budowania tożsamości lokalnej 
wśród młodych osób ze szkoły oraz częścią działań informacyjnych o działaniach EFC w szkole 
patronackiej.  

W kolejnych miesiącach planowane są wspólne działania grupy ze Szczekocin i Lisewa Malborskiego. 

CZAS REALIZACJI 
październik 2018 – marzec 2019 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 
gospodarcza 

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

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 
Koordynator: Paweł Sielczak 

Zespół: Paweł Sielczak, Katarzyna Wójcikowska, Jan Wiśniewski, Jan Jakub Wygnański, Jan Herbst, 
Marek Cywiński 

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU  
Projekt realizowany będzie do marca 2019 r. Planowane są dalsze działania w Szczekocinach we 
współpracy z Edukacyjną Fundacją im. prof. Romana Czerneckiego EFC. 
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BADANIE WIZERUNKU I KOMUNIKACJI Z ODBIORCAMI FUNDACJI 

PANOPTYKON 
OPIS DZIAŁAŃ W 2018 ROKU 
We wrześniu 2018 roku zostaliśmy poproszeni o przeprowadzenie badania wizerunku i komunikacji 
Fundacji Panoptykon. Celem badania było stworzenie rekomendacji dla działań promocyjnych i 
fundraisngowych. W badaniu sięgnęliśmy po różnorodny zestaw metod i technik badawczych, 
zarówno o charakterze jakościowym, jak i ilościowym. M.in. dzięki uprzejmości firmy Kantar Millward 
Brown SA mieliśmy możliwość przeprowadzenia sondażu na reprezentatywnej próbie Polaków w 
wieku 15-75 lat.  

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 
Bezpośrednim rezultatem przeprowadzonych przez nas badań był zbiorczy raport zawierający wnioski 
i rekomendacje dla działań komunikacyjnych i fundraisingowych Fundacji Panoptykon. Wiemy, że 
zostały one wykorzystane m.in. w planowaniu kampanii pozyskiwania środków w ramach mechanizmu 
1% podatku. 

CZAS REALIZACJI 
wrzesień 2018 – luty 2019 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 
gospodarcza 

FINANSOWANIE 
Źródło: Fundacja Panoptykon 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 
Koordynator: Rafał Rudnicki 

Zespół: Damian Jaworek 

Wsparcie: Jan Herbst  
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BADANIE PROGRAMU CANSAT 
OPIS DZIAŁAŃ W 2018 R. 

Zrealizowaliśmy badanie ewaluacyjne programu edukacyjnego CanSat 
organizowanego przez Biuro Edukacji Kosmicznej ESERO-Polska przy Centrum 
Nauki Kopernik. Program służył zaangażowaniu młodzieży szkolnej w projekt 
inżynierski, polegający na samodzielnym konstruowaniu minisatelitów 
i prowadzeniu za ich pomocą badań naukowych. 

Głównym celem badań było przyjrzenie się czynnikom oddziałującym na 
osiągniecia w konkursie oraz wpływowi programu na bezpośrednich i pośrednich jego odbiorców: 
uczniów uczestniczących w programie, ich opiekunów oraz środowisko szkolne. 

 Przeprowadziliśmy szereg działań badawczych, prowadzonych metodami jakościowymi: 

• studia przypadku 5 zespołów uczestniczących w programie, w tym dwie tury studiów 
przypadku 3 zespołów w trakcie oraz po zakończeniu programu. W ramach studiów przypadku 
prowadziliśmy wywiady z zespołami uczestniczącymi w projekcie, ich opiekunami, dyrekcją 
szkół, uczniami nieuczestniczącymi w projekcie, spacery badawcze po szkołach; 

• obserwację finału konkursu; 

• spotkania robocze oraz rekomendacyjne z zespołem Centrum Nauki Kopernik koordynującym 
projekt.  

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 
W efekcie naszej pracy powstał raport zawierający analizy przebiegu programu oraz wnioski  
i rekomendacje dotyczące jego rozwijania w kolejnych edycjach. 

CZAS REALIZACJI 
styczeń 2018 – czerwiec 2018 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 
gospodarcza 

FINANSOWANIE 
Źródło: Centrum Nauki Kopernik 

Wartość budżetu: 29 500 PLN netto 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 
Koordynator: Damian Jaworek 

Współpraca: Paweł Sielczak 

Wsparcie ze strony zarządu: Łucja Krzyżanowska 
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2.3 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. 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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5. FORUM PRAKTYKÓW PARTYCYPACJI 
OPIS DZIAŁAŃ W 2018 ROKU 

 
fot. Wojtek Radwański 

Forum to dwudniowe wydarzenie o interaktywnej formule, skierowane do osób, które na co dzień 
zajmują się realizacją różnego rodzaju procesów partycypacyjnych. 

W 2018 r. po raz drugi zorganizowaliśmy wydarzenie poza Warszawą – tym razem we Wrocławiu,  
w partnerstwie z Urzędem Miejskim Wrocławia i Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.  
W wydarzeniu wzięła udział największa, jak do tej pory, liczba uczestników – ponad 250 osób: 
urzędników z blisko 60 samorządów, przedstawicieli organizacji społecznych, uczelni, firm oraz 
aktywistów. Co ważne, udało się zaprosić nowe osoby, które brały udział w wydarzeniu po raz 
pierwszy, a także przedstawicieli mniejszych miejscowości i wsi (choć ich reprezentacja wciąż wydaje 
się zbyt mała). 

Formuła (zakładająca także system odpłatnego udziału) nie zmieniła się od 4. FPP w Lublinie. Nowością 
względem poprzednich edycji było wykorzystanie aplikacji mobilnej, która w ocenie uczestników 
bardzo się sprawdziła. 

Przy tworzeniu programu i szczegółów wydarzenia tradycyjnie już współpracowaliśmy z kilkunastoma 
organizacjami i samorządami, a pomysły na sesje zgłaszali uczestnicy. 

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 
Forum Praktyków Partycypacji stało się ważnym punktem w kalendarzach osób zajmujących się 
partycypacją obywatelską. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie wydarzeniem – widać to  
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w statystykach uczestnictwa, liczbie zgłaszanych propozycji sesji (25 pomysłów, w 2017 r – 13)  
i popularności fanpejdża Forum na facebooku (1555 uczestników, do 1400 rok wcześniej). 

Uczestnicy w ankietach ewaluacyjnych oceniali wydarzenie bardzo pozytywnie: 

• 97% osób uważało, że warto było uczestniczyć w wydarzeniu; 

• 89% uczestników dowiedziało się czegoś, co ułatwi im pracę; 

• 79% osób nawiązało kontakty, które planuje wykorzystać w przyszłości. 

CZAS REALIZACJI 
marzec 2018 - czerwiec 2018 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 
gospodarcza 

FINANSOWANIE 
Źródło: Urząd Miejski Wrocławia i Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Sigrid Trust 

Budżet Stoczni w 2018 r.: 95 550 zł 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 
Koordynatorka: Maria Jagaciak 

Zespół: Agata Bluj, Maria Perchuć-Żółtowska, Katarzyna Pliszczyńska, Wojciech Surała, Paweł 
Sielczak 

Wsparcie ze strony Zarządu: Zofia Komorowska, Kuba Wygnański 

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 
Kolejna edycja Forum jest już potwierdzona i odbędzie się aż w trzech miastach. Zawiązaliśmy w tym 
celu szerokie partnerstwo: trzech samorządów (Gdyni, Gdańska i Sopotu), Europejskiego Centrum 
Solidarności i Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.  
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AS W BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM 
OPIS DZIAŁAŃ W 2018 ROKU 
W ramach projektu zachęcaliśmy i wspieraliśmy starszych mieszkańców dwóch warszawskich dzielnic 
– Śródmieścia i Pragi-Północ – w aktywnym uczestnictwie w 5. edycji budżetu partycypacyjnego. Nasze 
działania miały 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 2018 r. zorganizowaliśmy m.in.: 

• miniwykłady i kawiarenki obywatelskie, 

• spacery nordic walking, służące m.in. zidentyfikowaniu projektów zrealizowanych w ramach 
poprzednich edycji BP, 

• szkolenia ze sztuki prezentacji, 

• dyżury konsultacyjno-informacyjne na etapie składania wniosków, ich promocji i głosownia, 

• spotkanie podsumowujące projekt, w którym wzięli udział m.in. przedstawiciele instytucji 
publicznych i organizacji zajmujących się aktywizacją seniorów i działających na ich rzecz. 

 
fot. Wojtek Radwański 

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 
Realizując projekt, dotarliśmy z informacją o budżecie partycypacyjnym (i innych możliwościach 
partycypacji obywatelskiej) do kilkuset starszych mieszkańców Warszawy. Kilkanaście osób 
zdecydowało się napisać swój wniosek do budżetu, z których kilka zostało przegłosowanych i będą 
realizowane przez dzielnice w 2019 r. 
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Ponadto efektami projektu są: promocja oferty senioralnej miejskich i dzielnicowych instytucji  
i organizacji pozarządowych, sieciowanie pracowników tych organizacji i sieciowanie członków 
dzielnicowych rad seniorów. 

Więcej informacji na temat projektu i jego efektów: https://tiny.pl/tmj4l 

CZAS REALIZACJI 
wrzesień 2017 - lipiec 2018 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 
statutowa 

FINANSOWANIE 
Źródło: Urząd m.st. Warszawy 

Budżet Stoczni w 2018 r.: 38 010 zł (całkowity w tym 34 725 zł z dotacji) 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 
Koordynatorka: Agata Bluj 

Zespół: Katarzyna Pliszczyńska 

 



 43 

PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI 
OPIS DZIAŁAŃ W 2018 ROKU 
W ramach projektu wspieraliśmy gminy z 
różnych części Polski w przygotowaniu i 
realizacji konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub 
studium. Celem konsultacji było aktywne włączenie mieszkańców do współtworzenia ww. 
dokumentów na jak najwcześniejszym etapie procedury planistycznej, w zakresie wykraczającym poza 
wymogi ustawy o planowaniu. Wsparcie otrzymało od nas 25 gmin (a nie 26, jak pierwotnie 
zakładaliśmy; wynikało to z trudności w rekrutacji gmin). Było to wsparcie eksperckie (szkolenia, 
doradztwo) oraz finansowe (grant na przeprowadzenie konsultacji). Pięć gmin otrzymało od nas 
wsparcie także na kolejnym etapie sporządzania dokumentu planistycznego, czyli konsultacji przy 
wyłożeniu projektu dokumentu do publicznego wglądu. 

 

fot. Wojtek Radwański 

W ramach projektu: 

• wspólne z gminami planowaliśmy przebieg konsultacji dokumentu planistycznego, 

• przyznaliśmy granty na przeprowadzenie konsultacji w wysokości do 20 tys., 

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

• zorganizowaliśmy dla uczestników projektu spotkania służące wymianie doświadczeń  
z innymi gminami prowadzącymi podobne konsultacje. 

Rok 2018 było ostatnim rokiem realizacji projektu. Był to czas intensywnej pracy z gminami, 
kończącymi tzw. I etap konsultacji oraz tymi, które realizowały dodatkowo tzw. II etap (wyłożenia 
projektu do publicznego wglądu). Pracowaliśmy z gminami w ramach tzw. zespołów wspierających 
(każdą gminę wspierał specjalista ds. konsultacji oraz urbanista/planista). W pierwszej połowie roku 
rekrutowaliśmy jeszcze ostatnie gminy do projektu. We wrześniu zorganizowaliśmy dla gmin 
uczestniczących w projekcie dwudniowe spotkanie sieciujące. 

Projekt realizowaliśmy wspólnie z partnerami - Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 
Fundacją Napraw Sobie Miasto, Pracownią Zrównoważonego Rozwoju oraz Związkiem Miast Polskich. 
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REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 
Projekt „Przestrzeń dla partycypacji” był nie tylko dużym przedsięwzięciem w skali Polski (byliśmy 
jednym z siedmiu realizatorów analogicznych projektów w ramach programu zarządzanego przez 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju), ale też ważnym doświadczeniem dla samej Stoczni. Był to jeden  
z dwóch projektów finansowanych ze środków europejskich w ostatnim czasie, których partnerem 
wiodącym była nasza organizacja. Było to wyzwanie, które z pewnością wzmocniło nasze 
kompetencje, jeśli chodzi o zarządzanie tego typu projektami, a także pogłębiło doświadczenia 
dotyczące pracy z samorządami oraz wiedzę na temat samego partycypacyjnego planowania 
przestrzennego.  

Na stronie projektu gromadzimy m.in. publikacje na temat partycypacyjnego planowania 
przestrzennego. Dwie ostatnie, stworzone przez naszych partnerów w trakcie realizacji projektu to: 
„Przepis na plan. Narzędziownik” oraz „Przewodnik po planowaniu przestrzennym”. Wykorzystujemy 
je w kolejnej edycji projektu, a także w „pozaprojektowych” kontaktach z przedstawicielami gmin  
i innymi osobami zainteresowanymi tą tematyką. 

Jesteśmy zdania, że zagadnienie planowania przestrzennego, które było przedmiotem projektu, jest 
ogromnie istotne, jeśli chodzi o podnoszenie świadomości mieszkańców na temat tego, jak 
kształtowane jest miasto i jego rozwój. Wierzymy, że coraz więcej gmin będzie starało się wcielać  
w życie partycypacyjne podejście w planowaniu. Jako Stocznia będziemy o to zabiegać m.in. poprzez 
realizację drugiej edycji projektu (pod nazwą „Przestrzeń dla partycypacji 2”), która formalnie 
rozpoczęła się w listopadzie 2018 roku i potrwa do końca 2021 roku.  

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 

Budżet Stoczni w 2018 r.: 438 190,62 zł (w tym przekazane granty) 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 
Koordynatorka: Maria Perchuć-Żółtowska 

Zespół: Agata Bluj, Maria Jagaciak, Katarzyna Pliszczyńska, Rafał Rudnicki 

Wsparcie ze strony zarządu: Zofia Komorowska 
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KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 
Pozyskaliśmy dofinansowanie na realizację drugiej edycji projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. 
Formalnie projekt rozpoczął się w listopadzie 2018 roku i potrwa do końca 2021 roku. W ramach 
kolejnej edycji planujemy wesprzeć 22 gminy w zaplanowaniu i przeprowadzeniu konsultacji 
społecznych dokumentów planistycznych. Pozostałe założenia są w przeważającej większości takie 
same, jak w pierwszej edycji. Naszymi partnerami w realizacji projektu są Pracownia Zrównoważonego 
Rozwoju oraz Związek Miast Polskich.  
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SAMORZĄDNA MŁODZIEŻ  
OPIS DZIAŁAŃ W 2018 ROKU 

 
Fot: Paweł Ogrodzki 

W 2018 r. kończyliśmy drugą edycję projektu „Samorządna młodzież”, wspierając uczniów z Pragi-
Północ i Bemowa w uczestnictwie w warszawskim budżecie partycypacyjnym i inicjatywie lokalnej. 
Podczas lekcji, warsztatów, wycieczek do urzędu i indywidualnych konsultacji opowiadaliśmy  
i ćwiczyliśmy w praktyce, na czym polegają miejskie mechanizmy realizowania pomysłów. Do czerwca 
2018 r. przeprowadziliśmy w sumie ponad 60 lekcji, 8 wycieczek do urzędów, 2 debaty dla uczniów, 
17 warsztatów, ponad 60 godzin konsultacji indywidualnych. Pomogliśmy w przygotowaniu i złożeniu 
27 projektów do budżetu partycypacyjnego. 6 z nich zostało wybranych przez mieszkańców i będzie 
realizowanych w 2019 roku. 

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 
W wyniku drugiej edycji projektu – podobnie jak przy pierwszej, wzrosła świadomość młodzieży, z 
którą pracowaliśmy odnośnie tego, co Warszawa oferuje mieszkańcom. 

Dodatkowo, część projektów z Bemowa zostało wybranych w głosowaniu, co może zwiększyć 
motywację młodzieży do podobnych działań partycypacyjnych w przyszłości.  

CZAS REALIZACJI 
październik 2017 - czerwiec 2018 
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RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 
statutowa 

FINANSOWANIE 
Źródło: Urząd m.st. Warszawa 

Budżet Stoczni w 2018 r.: 24 890 zł 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 
Koordynatorka: Maria Jagaciak 

Zespół: Paweł Sielczak, Wojciech Surała 

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 
Pod koniec 2018 roku rozpoczęliśmy kolejne działania skierowane do młodzieży – tym razem testując 
budżet partycypacyjny w ramach szkoły. Te działania opisujemy w dalszej części sprawozdania. 
Dodatkowo, wiele wątków związanych z działaniami partycypacyjnymi dla młodzieży poruszaliśmy 
podczas 5. Edycji Forum Praktyków Partycypacji we Wrocławiu w czerwcu 2018 roku. 
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SZKOLNY BUDŻET PARTYCYPACYJNY 
OPIS DZIAŁAŃ W 2018 ROKU 
W 2018 roku rozpoczęliśmy działania w ramach projektu „Szkolny budżet partycypacyjny”, który 
realizujemy we współpracy z Fundacją Pole Dialogu. Naszym zadaniem było wsparcie 8 szkół (Stocznia 
działania realizowała w 3 podstawówkach) w przygotowaniu i realizacji całej procedury szkolnego 
budżetu w wybranych placówkach edukacyjnych. Do końca 2018 roku udało się stworzyć w nich 
zespoły robocze, składające się z przedstawicieli władz szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów, 
przygotować regulaminy procesu oraz przeprowadzić całą procedurę. Przy okazji, w każdej ze szkół 
odbyła się kampania edukacyjno-informacyjna wzmacniająca wiedzę o szkolnym budżecie 
partycypacyjnym. Skierowana była głównie do uczniów, jednak swoim zasięgiem, poprzez warsztaty  
i szkolne kanały komunikacji, dotarła także do nauczycieli i rodziców. 

Na 2019 rok zaplanowana została ewaluacja i spisanie wniosków w poradniku, w którym postaramy 
się stworzyć model (lub kilka modeli) szkolnego budżetu partycypacyjnego, skrojony do potrzeb 
warszawskich szkół. 

 
fot. Paweł Ogrodzki 

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 
Podjęte przez nas działania w 2018 roku realnie przyczyniły się do spełnienia naszego głównego celu, 
czyli zwiększenia poczucia sprawczości wśród uczniów. W szkołach - przy nadrzędnej roli młodzieży, 
rozdysponowano środki w ramach szkolnego budżetu partycypacyjnego. Młodzież współtworzyła 
zasady i nadzorowała procedury. To głównie młodzi ludzie składali projekty i w zdecydowanej 
większości ich pomysły zostały przegłosowane. 



 49 

Ważnym elementem projektu było doprowadzenie do sytuacji, w której władze szkoły siadały  
z młodzieżą przy jednym stole i wspólnie decydowały o zasadach budżetu. Dyrekcja, nauczyciele  
i nauczycielki, rodzice, prezydium samorządu uczniowskiego oraz inne uczennice i uczniowie wspólnie 
tworzyli zasady, planowali działania, pracowali nad wnioskami do budżetu i dyskutowali nad 
pomysłami. Efekty są już widoczne. W kilku szkołach potraktowano budżet partycypacyjny jako 
diagnozę potrzeb, a dyrekcja zobowiązała się do zrealizowania wszystkich zgłoszonych projektów.  

Liczymy, że prace nad regulaminami SBP, a później także wnioskami do budżetu znacznie przyczyniły 
się do zwiększenia wiedzy uczennic i uczniów na temat zasad funkcjonowania szkoły i konstrukcji jej 
budżetu. Jednak dopiero pogłębiona ewaluacja zaplanowana na 2019 rok pozwoli nam to w pełni 
ocenić. 

 
fot. Paweł Ogrodzki 

CZAS REALIZACJI 
październik 2018 - marzec 2019 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 
statutowa 

FINANSOWANIE 
Źródło: Urząd m.st. Warszawa  

Budżet Stoczni w 2018 r.: 29 990 zł 

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

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 
W 2019 roku projekt będzie kontynuowany do końca marca. W tym czasie przeprowadzimy ewaluację 
procesów SBP w szkołach, zorganizujemy spotkanie warsztatowe dla uczestników projektu oraz innych 
szkół, które realizowały SBP oraz przygotujemy publikację z zestawieniem zaleceń oraz przestróg dla 
wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć w swoich placówkach ten proces.  

W 2019 roku będziemy także pro bono wspierać SBP w jednej ze szkół współpracujących z EFC. Będzie 
to „prezent” z okazji 10-lecia Stoczni oraz EFC. 
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JAKI PLAC ZABAW PRZY ULICY BAŚNIOWEJ? KONSULTACJE SPOŁECZNE 
OPIS DZIAŁAŃ W 2018 ROKU 
Konsultacje społeczne miały na celu zebranie opinii i potrzeb mieszkańców na temat remontu placu 
zabaw przy ul. Baśniowej na warszawskiej Ochocie, a następnie wspólne wypracowanie koncepcji jego 
modernizacji. 

Konsultacje podzieliliśmy na etapy: diagnostyczny, zbierania uwag do wstępnej koncepcji 
zagospodarowania placu zabaw i prezentacji jego ostatecznej koncepcji. W ich trakcie 
zorganizowaliśmy punkty konsultacyjne, warsztaty projektowe i otwarte spotkania z mieszkańcami 
dobierając metody zbierania opinii tak, by umożliwiały włączenie się w rozmowę zarówno dorosłym 
jak i dzieciom. 

Konsultacje przeprowadziliśmy we współpracy z Kształtownia.pl (studio architektury krajobrazu) na 
zlecenie Urzędu Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy. 

 
fot. Źródło własne 

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 
W wyniku konsultacji społecznych przygotowana została koncepcja modernizacji placu zabaw przy  
ul. Baśniowej. W 2019 r. Urząd Dzielnicy Ochota wystąpi o środki na przygotowanie projektu 
wykonawczego, a przeprowadzenie remontu przestrzeni objętej konsultacjami planowane jest na lata 
2019-2020 r. 
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Więcej informacji o konsultacjach: https://tiny.pl/tmj27 

CZAS REALIZACJI 
wrzesień - listopad 2018 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 
gospodarcza 

FINANSOWANIE 
Źródło: Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa 

Budżet Stoczni w 2018 r.: 44 095,50 zł 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 
Koordynatorka: Agata Bluj 

Zespół: Damian Jaworek, Paweł Sielczak 
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KONSULTACJE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO W WARSZAWIE 
OPIS DZIAŁAŃ W 2018 ROKU 
Na zlecenie m.st. Warszawy prowadziliśmy w 2018 roku (i kontynuujemy w 2019 roku) konsultacje 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w różnych częściach Warszawy. Projekt 
realizujemy we współpracy z architektami i urbanistami z A2P2 architecture&planning. 

Naszym zadaniem jest przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych na różnych etapach 
procedury planistycznej – składania wniosków do projektu planu lub na etapie koncepcji miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego.  

W 2018 roku przeprowadziliśmy konsultacje wariantowych koncepcji miejscowych planów 
zagospodarowania dla rejonu PKP Warszawa Włochy, rejonu ulicy Działkowej, Gocławia w rejonie 
Wału Miedzeszyńskiego oraz północnej części Targówka Mieszkaniowego, a także konsultacje na 
etapie zbierania wniosków do planu dla rejonu Placu Zawiszy. 

W ramach każdego z tych procesów prowadzimy warsztaty z mieszkańcami i innymi użytkownikami 
przestrzeni oraz dyżurujemy w punktach konsultacyjnych i tam zbieramy opinie przechodniów. Po 
zakończeniu konsultacji bierzemy udział w przygotowywaniu raportów, zawierających podsumowanie 
zebranych opinii, także tych, które spłynęły drogą elektroniczną.  

 
fot. Źródło własne 

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 
Nasze działania dobrze uzupełniają się z projektem „Przestrzeń dla partycypacji“. Możemy na bieżąco 
korzystać z obu rodzajów doświadczeń – jako realizatorów konsultacji (w przypadku konsultacji 
miejscowych planów w Warszawie) oraz jako osób je wspierających (w przypadku „Przestrzeni dla 
partycypacji”).  
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Na razie trudno jest mówić o bezpośrednim efektach tych konsultacji. Plany zagospodarowania nadal 
są w trakcie przygotowywania i jeszcze nie wiadomo, jak wiele z uwag zgłoszonych przez mieszkańców 
zostanie uwzględnionych w ostatecznych ich wersjach. 

CZAS REALIZACJI 
wrzesień 2018 – wrzesień 2019 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 
gospodarcza 

FINANSOWANIE 
Źródło: Miasto Stołeczne Warszawa 

Budżet Stoczni w 2018 r.: 12 362 zł 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 
Koordynatorka: Maria Perchuć-Żółtowska 

Zespół: Agata Bluj, Maria Jagaciak, Katarzyna Pliszczyńska 

Wsparcie ze strony zarządu: Łucja Krzyżanowska  



 55 

JAKI SKWER PRZY KARMELICKIEJ? KONSULTACJE SPOŁECZNE 
OPIS DZIAŁAŃ W 2018 ROKU 
Konsultacje społeczne miały na celu zebranie opinii i potrzeb dotyczących skweru leżącego między 
ulicą Karmelicką, Anielewicza i Edelmana na warszawskim Muranowie, a następnie wypracowanie na 
tej podstawie koncepcji jego modernizacji. W ramach konsultacji najpierw rozmawialiśmy z 
mieszkańcami Muranowa podczas licznych spotkań na skwerze, w pobliskich podwórkach i pod 
lokalnymi sklepami. Następnie organizowaliśmy warsztaty, na których zastanawialiśmy się nad 
potrzebnymi zmianami i projektowaliśmy konkretne rozwiązania dla skweru. Na tej podstawie 
architekci stworzyli wstępną koncepcję, do której zbieraliśmy jeszcze uwagi. Na koniec, podczas 
otwartego spotkania, zaprezentowaliśmy ostateczną koncepcję skweru. 

Konsultacje społeczne realizowaliśmy wspólnie z architektami z pracowni JAZ+Architekci i Studio-ak 
na zlecenie Zarządu Zieleni m. st. Warszawy. 

 
fot. Damian Jaworek 

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 
Przygotowana w ramach konsultacji społecznych koncepcja modernizacji skweru jest pierwszym 
krokiem do nowego zagospodarowania tej przestrzeni. Ogłoszenie zamówienia na projekt 
wykonawczy i realizację modernizacji skweru zgodnie z koncepcją powinno nastąpić w 2019 roku,  
a sama realizacja rozpocznie się prawdopodobnie w 2020 roku. Do czasu zmodernizowania skweru 



 56 

koncepcja będzie chronić tę przestrzeń przed dowolną zabudową, wynikającą np. z nowych projektów 
do budżetu partycypacyjnego. 

Więcej informacji o konsultacjach: https://tiny.pl/tmpxm 

CZAS REALIZACJI 
sierpień - październik 2018 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 
gospodarcza 

FINANSOWANIE 
Źródło: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy 

Budżet Stoczni w 2018 r.: 27 650,01 zł    

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 
Koordynatorki: Agata Bluj, Katarzyna Pliszczyńska 
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JAK ODMIENIĆ SKWER SZYMANOWSKIEGO? KONSULTACJE SPOŁECZNE 
OPIS DZIAŁAŃ W 2018 ROKU 
Wspólnie z architektami z pracowni JAZ+architekci i Kształtownia.pl na zlecenie Zarządu Praskich 
Terenów Publicznych przeprowadziliśmy konsultacje społeczne dotyczące przestrzeni skweru 
Szymanowskiego w Warszawie. Przeprowadziliśmy je dwuetapowo. Pierwszy z etapów miał charakter 
diagnostyczny. Zależało nam na tym, aby dowiedzieć się, w jaki sposób mieszkańcy korzystają ze 
skweru Szymanowskiego, jakie mają odnośnie do niego potrzeby i pomysły na jego modernizację. Na 
podstawie zebranych informacji projektanci opracowali wstępną koncepcję zagospodarowania 
skweru, do której w drugim etapie konsultacji zbieraliśmy opinie mieszkańców. Na zakończenie 
procesu zaprezentowaliśmy mieszkańcom ostateczny projekt aranżacji skweru i jego bezpośredniego 
otoczenia. W ramach konsultacji zorganizowaliśmy: otwarte spotkania (rozpoczynające i 
podsumowujące konsultacje), warsztaty diagnostyczne i plenerowe z elementami prototypowania 
rozwiązań, punkty konsultacyjne.  

 
fot. Wojtek Radwański 

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 
W efekcie konsultacji powstał projekt nowej aranżacji przestrzeni skweru Szymanowskiego oraz 
koncepcja zagospodarowania jego bezpośredniego otoczenia. W lutym 2019 r Zarząd Praskich 
Terenów Publicznych wyłonił w przetargu realizatora rewitalizacji skweru według wypracowanej 
podczas konsultacji koncepcji zagospodarowania. 

CZAS REALIZACJI 
kwiecień - maj 2018 
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RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 
gospodarcza 

FINANSOWANIE 
Źródło: Zarząd Praskich Terenów Publicznych 

Budżet Stoczni w 2018 r.: 18 019,50 zł 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 
Koordynatorzy: Agata Bluj, Jan Wiśniewski 

Zespół: Marek Cywiński, Paweł Sielczak 
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PRAKTYCZNY KURS KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
OPIS DZIAŁAŃ W 2018 R. 
Wspólnie z ukraińską organizacją pozarządową Opora wspieramy trzy ukraińskie samorządy – Dubno, 
Bar i Sewerynówkę – w wymyśleniu, przygotowaniu i przeprowadzeniu konsultacji społecznych. 
Projekt ma na celu wsparcie przedstawicieli ukraińskich gmin w ich pierwszych doświadczeniach 
przeprowadzania procesów partycypacyjnych, ale także merytoryczne wzmocnienie zespołu Opory, 
aby w przyszłości już bez naszej pomocy mogli doradzać ukraińskim samorządom. W ramach projektu: 

• zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami Opory, mające na celu wymianę doświadczeń 
na temat partycypacji obywatelskiej i najciekawszych zjawisk w tym obszarze w obydwu 
krajach (np. nowych narzędzi partycypacji), a także stanu konsultacji społecznych na poziomie 
samorządu lokalnego. Zespół Stoczni dzielił się także swoimi doświadczeniami związanymi ze 
współpracą z lokalnymi samorządami i organizacją konsultacji społecznych; 

• wspólnie z Oporą zorganizowaliśmy dwudniowe spotkanie szkoleniowo-sieciujące, podczas 
którego przedstawiciele Dubna, Baru i Sewerynówki zdobyli wiedzę na temat dobrze 
prowadzonych procesów konsultacyjnych, zapoznali się z użytecznymi metodami konsultacji, 
a także przy wsparciu ekspertów Opory i Stoczni, przygotowali wstępny plan procesów 
konsultacyjnych, które w kolejnym etapie przeprowadzili; 

• wspólnie z Oporą doradzaliśmy samorządom w prowadzeniu tych procesów. 

fot. Źródło własne 
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REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 
Dzięki realizacji projektu trzy gminy i Opora zdobyły praktyczne doświadczenie w prowadzeniu 
konsultacji społecznych w procesach dotyczących lokalnych kwestii, a Opora dodatkowo zyskała 
doświadczenie w doradzaniu samorządom.  

CZAS REALIZACJI 
lipiec 2018 - luty 2019 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 
statutowa 

FINANSOWANIE 
Źródło: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, 
realizowanego przez Fundację dla Demokracji. 

Budżet Stoczni w 2018 r.:15 941,11 zł  

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 
Koordynatorka: Maria Jagaciak 

Zespół: Agata Bluj, Wojciech Surała 
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PANEL OBYWATELSKI W LUBLINIE 
OPIS DZIAŁAŃ W 2018 ROKU 
Na zlecenie Urzędu Miasta Lublin przeprowadziliśmy pierwszy w tym mieście panel obywatelski, 
pomagając mieszkańcom znaleźć najlepsze sposoby na rozwiązanie problemu smogu. Projekt 
zrealizowaliśmy wspólnie z Agnieszką Dudą-Jastrzębską i Martą Nazaruk-Naporą z Lubelskiej Grupy 
Badawczej oraz dr. Marcinem Gerwinem. 

Panel odbywał się pod hasłem „Co zrobić, aby oddychać czystym powietrzem w Lublinie?” – jego celem 
było wypracowanie wiążących dla miasta rekomendacji, które poprawią jakość powietrza. Wzięło w 
nim udział 60 losowo wybranych mieszkańców Lublina, zróżnicowanych pod kątem wieku, płci, 
miejsca zamieszkania i wykształcenia. Na panel składało się sześć spotkań – trzy edukacyjne i trzy 
poświęcone pogłębionej dyskusji nad możliwymi sposobami walki ze smogiem. W pracy nad 
rekomendacjami panelistów wspierali przedstawiciele urzędu i eksperci zajmujący się m.in. 
monitorowaniem jakości powietrza, transportem, rozwiązaniami grzewczymi, polityką przestrzenną  
i zielenią. 

 
fot. Marcin Pietrusz / FOTO QZ 

Do naszych zadań w ramach projektu należało: 

• współ-opracowanie scenariuszy spotkań panelu oraz zasad pracy nad propozycjami 
rekomendacji i głosowania nad nimi, 

• moderacja spotkań panelu, 

• opracowywanie materiałów informacyjnych (infografik, tekstów na stronę urzędu, 
informacji prasowych), 
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• współprzygotowanie raportu „Panel obywatelski – wskazówki dla zainteresowanych”. 

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 
Bezpośrednim rezultatem procesu było wypracowanie przez mieszkańców i mieszkanki Lublina listy 
55 rekomendacji w zakresie walki ze smogiem. Prezydent miasta na spotkaniu z uczestnikami panelu, 
w miesiąc po jego zakończeniu, przedstawił propozycje sposobów realizacji tych rekomendacji. 

Jesienią 2018 roku w Lublinie odbył się Europejski Panel Miejski poświęcony unijnej polityce 
migracyjnej. Każda osoba zamieszkująca to miasto mogło zgłosić chęć udziału w tym panelu. Okazało 
się, że znaczną część uczestników stanowiły osoby, które wcześniej wzięły udział w panelu 
poświęconym smogowi. Doświadczenie kilkutygodniowej pracy na rzecz miasta zaowocowało więc 
trwałym zaangażowaniem w sprawy publiczne. 

CZAS REALIZACJI 
luty–czerwiec 2018 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 
gospodarcza 

FINANSOWANIE 
Źródło: Urząd Miasta Lublin (jako podwykonawca Lubelskiej Grupy Badawczej) 

Budżet Stoczni w 2018 r.: ok. 12 300 zł 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 
Koordynatorka: Maria Jagaciak 

Zespół projektu: Katarzyna Pliszczyńska 
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WOLA PARK 
OPIS DZIAŁAŃ W 2018 ROKU 

 
fot.Wojtek Radwański 

Na jesieni 2018 r., na zlecenie Centrum Handlowego Wola Park realizowaliśmy proces konsultacyjny 
dotyczący przestrzeni wspólnych przed centrum handlowym, w tzw. Parku Ulricha. Park Ulricha to 
sąsiadująca z Wola Parkiem przestrzeń obejmująca tereny zielone oraz zabytkowe budynki – szklarnie 
i willę. Zespół CH Wola Park chciał się dowiedzieć, jakie są potrzeby różnych grup interesariuszy oraz 
jakie dokładnie funkcje mogłaby pełnić ta przestrzeń. Naszym zadaniem było sprawdzenie, co na ich 
temat sądzą okoliczni mieszkańcy i osoby odwiedzające Wola Park. Przeprowadziliśmy więc cztery 
punkty konsultacyjne, podczas których prezentowaliśmy plansze z propozycjami rozwiązań 
przestrzennych, nowych funkcji dla remontowanych szklarni i willi oraz pomysły na działania, które 
można by tam podejmować.  

REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE 
Docelowo przestrzeń ta ma być otwarta oraz służyć okolicznym mieszkańcom i klientom 
odwiedzającym Wola Park. Na podstawie warsztatów zostały opracowane wstępne koncepcje 
zagospodarowania terenu. Koncepcja stanowiła podstawę do ogłoszonego w 2019 roku konkursu 
architektonicznego. 

CZAS REALIZACJI 
październik-listopad 2018 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 
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gospodarcza 

FINANSOWANIE 
Źródło: Centrum Handlowego Wola Park 

Budżet Stoczni: 36 900 zł 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 
Koordynatorka: Maria Jagaciak 

Zespół: Adam Chabiera, Wojciech Surała 

Współpracownicy: Natalia Bierzyńska  

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 
W pierwszym kwartale 2019 r. rozpoczęliśmy przygotowania do kolejnego projektu dla Wola Parku  
– tym razem obejmującego diagnozę funkcjonalną przestrzeni wspólnych wewnątrz centrum 
handlowego. Projekt zakłada współpracę z pracownią Cooperativa Studio. 
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2.4 INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 

STYPENDIUM PHDO 
Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo” 
jest skierowany do doktorantów studiujących na stacjonarnych studiach doktoranckich w polskich 
uczelniach publicznych lub instytutach naukowych. Warunkiem uzyskania stypendium jest współpraca 
doktoranta ze wskazaną przez niego organizacją pozarządową oraz związek między tematem pracy 
doktorskiej a działalnością tej organizacji. Aplikując kandydat musi wykazać, iż ma poparcie konkretnej 
organizacji, która jest zainteresowana wynikami jego pracy doktorskiej. 

W 2018 roku zakończyliśmy współprace ze stypendystkami poprzedniej edycji i przeprowadziliśmy 
konkurs na kolejną edycję Stypendium PhDo. Spośród 30 kandydatów i kandydatek wybraliśmy  
2 osoby, którym przyznaliśmy stypendium. Poniżej prezentujemy sylwetki stypendystek. 

AGNIESZKA WIERZBICKA 

 

Architektka, podróżniczka, od 2015 roku doktorantka w Zakładzie Kształtowania Środowiska na 
Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Autorka i współautorka opracowań, publikacji, 
projektów architektonicznych i ideowych, związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu 
(m.in.: projekt szkoły w Kirantichhap, Nepal 2007; projekty i działania we współpracy z MiserArt od 
2015-obecnie; Nutshell of Life w Kakumie, Kenia - honorable mention IDEA Place and Displacement 
Competition 2017).  

W ramach pracy doktorskiej zajmuje się inkluzyjnymi przestrzeniami i ich cechami w kontekście 
bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem odczuć osób przebywających w ośrodkach dla 
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cudzoziemców, ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Stawia pytania o wpływ architektury na 
procesy włączające jej użytkowników w lokalne społeczeństwo, a także o wpływ wielokulturowości na 
sposoby kształtowania przestrzeni.  

Na co dzień bada relacje pomiędzy bezdomnością i przestrzenią poprzez działanie. Projektuje, 
eksperymentuje i ma możliwość działania ze wspaniałymi ludźmi w miejscach, w których osoby 
bezdomne są pełnoprawnymi użytkownikami, a jednocześnie zachowują prawo do swojej odrębności 
i indywidualności. Te działania i projekty, a także badania do rozprawy doktorskiej, są prowadzone 
w ścisłej współpracy z MiserArt – Strefa Kreatywna w Labiryncie Wykluczenia (http://miserart.com) 
oraz Fundacją Homo Sacer, i mają prowadzić do opracowania katalogu dobrych praktyk tworzenia 
przestrzeni inkluzyjnych.  

MONIKA ZIĘCIAK 

 

Magister nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika. Doktorantka w zakładzie pedagogiki społecznej 
Instytutu Pedagogiki, Wydziału Humanistycznego, Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka publikacji 
dotyczących różnych aspektów resocjalizacji nieletnich niedostosowanych społecznie. Przewodnicząca Koła 
Naukowego Resocjalizacji. Brała udział w wielu projektach badawczych związanych z resocjalizacją nieletnich 
przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu 
warsztatów opartych na koncepcji twórczej resocjalizacji M. Konopczyńskigo. Brała udział  
w Międzynarodowych (polsko-ukraińskich) Wymianach Młodzieżowych w ramach programu Erasmus +, 
uczestnicząc i prowadząc z młodzieżą warsztaty fotograficzne. Efektem jej współpracy z młodzieżą 
podlegającą wykluczeniu społecznemu była wystawa fotograficzna pt. Twarze i Maski, zaprezentowana w 
2018r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie. 

Celem jej pracy doktorskiej jest uzyskanie wiedzy na temat przejawów, uwarunkowań wewnętrznych 
(osobowościowych) oraz zewnętrznych (społeczno-kulturowych) efektywności procesu usamodzielniania 
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wychowanków placówek resocjalizacyjnych oraz opracowanie zaleceń, przydatnych w optymalizacji procesu 
usamodzielniania dla podmiotów (osób i instytucji) odpowiedzialnych za wspieranie wychowanków w tym 
procesie. Nadrzędnym celem pracy doktorskiej jest przede wszystkim zbudowanie teoretycznego modelu 
procesu usamodzielniania, który będzie opisywał różne warianty postępowania (w zależności od 
stosowanych strategii i związanych z nimi efektów) oraz wyjaśniał i uzasadniał ich zastosowanie w zależności 
od występujących uwarunkowań psychospołecznych. 

Opracowany program usamodzielniania nieletnich będzie prowadzony w ścisłej współpracy z Fundacją 
Podmiotowego Wspierania Młodzieży (https://web.facebook.com/akademiamlodziezy/), Młodzieżowym 
Ośrodkiem Wychowawczym w Trzebieży (https://web.facebook.com/MOWTrzebiez/ ) oraz Uniwersytetem 
Szczecińskim (http://www.whus.pl/pl/o-wydziale/instytuty-i-katedry/instytuty/instytut-
pedagogiki/aktualnoci/).  

CZAS REALIZACJI 
Projekt ciągły 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 
statutowa 

FINANSOWANIE 
Źródło: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (fundator stypendiów) 

Wartość budżetu Stoczni: 0 zł 

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU STOCZNI 
Koordynatorka: Maria Wiśnicka 

Zespół projektu: Łucja Krzyżanowska, Jan Herbst, Agata Bluj, Katarzyna Wójcikowska-Baniak 

Współpracownicy (eksperci – wolontariusze oceniający wnioski): dr hab. Mirosław Filiciak, dr hab. 
Izabela Wagner- Saffray, dr hab. inż. arch. Anna M Wierzbicka  

KONTYNUACJE, ROZWINIĘCIA PROJEKTU 
Program stypendialny będzie kontynuowany w kolejnym roku. 

 

  



 68 

2.5 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
 

Rok 2018 był dla naszej działalności gospodarczej rokiem intensywnym. Poniżej prezentujemy zwięzłe 
podsumowanie tego, co robiliśmy w ramach działalności gospodarczej (poza powyżej opisanymi 
projektami).  

Niewątpliwie umacnialiśmy nasze relacje z wieloletnimi partnerami, ale też uczyliśmy się nowych 
rzeczy i podejmowaliśmy nowe wyzwania. Mieliśmy głównie duże projekty, ale zdarzały się również te 
mniejsze, choć rzadziej niż w latach ubiegłych. Jak co roku pracowaliśmy z przedstawicielami 
wszystkich sektorów, zarówno z firmami, organizacjami pozarządowymi, jak i jednostkami 
samorządowymi czy instytucjami publicznymi.  

Prócz projektów opisanych we wcześniejszych częściach sprawozdaniu, byliśmy zaangażowani w: 

• Współpracę z Orange Polska. Niezmiennie jednym z naszych kluczowych klientów, z którym 
współpracujemy od 2013 r. jest Orange Polska. W 2018 r. kontynuowaliśmy współpracę  
w ramach projektu „Badanie wpływu Orange Polska”. Już po raz kolejny 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. Dokończyliśmy prace nad syntetycznymi 
miarami wpływu firmy (indeksami), które rozpoczęliśmy w roku ubiegłym. Dostarczaliśmy 
również firmie Orange szeregu analiz ad hoc dotyczących aktualnych trendów społecznych 
oraz ich związku z nowoczesnymi technologiami. Współpraca z Orange będzie kontynuowana 
w 2019 roku.  

• W 2016 roku uruchomiliśmy nowym obszar działań - konkursy grantowe, w których pełnimy 
rolę partnera merytorycznego. Prowadzimy wspólnie z Tesco Polska i Fundacją Tesco konkurs 
„Decydujesz. Pomagamy”, w którym klienci sklepów głosują na lokalne projekty zmieniające 
najbliższą okolicę. W 2018 roku kończyliśmy III, realizowaliśmy całą IV i rozpoczęliśmy V już 
edycję. Wiemy, że w 2019 kolejne przed nami. Rozpoczęliśmy także współpracę z Eurocash 
przy innym konkursie grantowym - „Herosi przedsiębiorczości”. To konkurs skierowany do 
właścicieli sklepów spożywczych, którzy wspólnie z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i 
instytucjami realizują projekty dla społeczności lokalnych. Podobnie jak w przypadku 
współpracy z Tesco jesteśmy partnerem merytorycznym, odpowiadamy za kontakty z 
grantobiorcami, przygotowywanie umów i rozliczenie realizacji projektów. Nawiązaliśmy 
również współpracę z BUNGE Polska spółka z o.o. (właścicielem ZT Kruszwica), dla którego 
wypracowaliśmy schemat konkursu grantowego w ramach programu wolontariatu 
pracowniczego. Pierwsza edycja konkursu odbyła się latem 2018. Napisaliśmy również artykuł 
„Zrób coś lepszego, czyli o wolontariacie oczami Stoczni”, który ukazał się w piśmie 
skierowanym do pracowników ZT Kruszwica „Tłustym drukiem”. 

• Podtrzymywaliśmy współpracę z naszymi stałymi klientami. Kontynuowaliśmy badania 
ewaluacyjne programu „Pozdro!” dla Fundacji Medicover. Prowadziliśmy ewaluację kolejnych 
edycji programów MegaMisja i #SuperKoderzy dla Fundacji Orange. Po raz kolejny na zlecenie 
Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości przeprowadziliśmy analizy danych dotyczących 
stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych.  
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• Na zlecenie Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecina po raz kolejny 
przyglądaliśmy się Szczecińskiemu Budżetowi Obywatelskiemu przeprowadzając ewaluację 
tegorocznej edycji. Celem badania była ocena przebiegu tegorocznej edycji SBO, identyfikacja 
mocnych i słabych stron procesu oraz wypracowanie rekomendacji działań, które miałyby na 
celu poprawę jakości kolejnych edycji.  

• Również w Szczecinie w konsorcjum z JAZ+Architekci oraz Fundacją Pracownia 
Zrównoważonego Rozwoju w 2018 rozpoczęliśmy proces opracowywania koncepcji 
urbanistycznej zagospodarowania jednego z podwórek w śródmieściu Szczecina. 
Wypracowanie koncepcji było poprzedzone działaniami diagnostycznymi i konsultacyjnymi,  
w których prowadzenie byliśmy zaangażowani. Proces ma się zakończyć w pierwszej połowie 
2019 roku. 

• Wspólnie z Fundacją Pole Dialogu oraz dr Mikołajem Lewickim z Uniwersytetu Warszawskiego 
kontynuowaliśmy prace z Biurem Kultury i warszawskimi teatrami publicznymi. W 2018 roku 
razem z zespołami teatrów Lalka, Kwadrat, Nowy Teatr oraz Scena Prezentacje pracowaliśmy 
nad aktualizacją ich statusów poprzez zdefiniowanie misji społecznej. Przeprowadziliśmy serię 
warsztatów z zespołami, ilościowe i jakościowe badania publiczności, obserwacje z 
elementami etnografii oraz szereg wywiadów eksperckich. Efekty wspólnej pracy są dostępne 
na stronach Kulturalnej Warszawy. Prace nad misjami prowadzone są w związku z wdrażaniem 
w Warszawie Programu Rozwoju Kultury 2020 

• Na zlecenie Staromiejskiego Domu Kultury przyglądaliśmy się prowadzonemu przez niego 
Laboratorium Edukacji Kulturalnej (LEK). Była to druga edycja programu skierowanego do 
pracowników i dyrektorów warszawskich domów kultury. Przeprowadzona ewaluacja miała 
formułę on-going. W ramach badania zrealizowaliśmy: ankiety ewaluacyjne po szkoleniach, 
wywiady indywidualne i grupowe z pracownikami domów kultury, IDI z dyrektorami 
dzielnicowych domów, twórcami / operatorami programu kultury, analizę danych zastanych 
oraz obserwację uczestniczącą w czasie 2 dniowej sesji szkoleniowej.  

• Z kolei dla Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego przeprowadziliśmy ewaluację pilotażowego 
programu „Twoje prawa, moja sprawa”, realizowanego w jednej z warszawskich szkół. Celem 
badania była odpowiedź na pytanie, czy pod wpływem projektu dochodzi u uczniów do zmiany 
postaw wobec osób, które mogą być postrzegane jako „obce” oraz czy zmniejsza się ich 
skłonność do uprzedzeń i dyskryminacji. Analizowaliśmy również wpływ projektu 
na samoocenę młodzieży. Badanie opierało się na 2 ankietach – preteście i postteście oraz 
kuponach ewaluacyjnych wypełnianych bezpośrednio po zajęciach. Podsumowywał je 
warsztat rekomendacyjny z przedstawicielami FEJK. 

• Kontynuowaliśmy również współpracę z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 
dla której przeprowadziliśmy proces badawczo-analityczny dotyczący programu „Sektor 3.0”. 
Badanie składało się z kilku komponentów – szerokiej analizy desk-research, wywiadów 
eksperckich, wywiadów z uczestnikami wybranych działań (uczestnikami konkursu Fundusz 
Innowacji oraz koordynatorami wybranych Techklubów) oraz obserwacji wydarzeń. Istotną 
rolę odegrały również trzy warsztaty robocze z Zamawiającym. 
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Lp. Nazwa projektu Obszar tematyczny Rodzaj działalności 

1 Analizy dla Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (Stypendia Pomostowe) nawigacja gospodarcza 

2 Analizy dla programu Równać Szanse nawigacja statutowa 

3 AS w budżecie partycypacyjnym partycypacja statutowa 

4 Badanie diagnostyczne dla programu FRSI „Strefy Konsultacji” nawigacja statutowa 

5 Badanie dla programu FIMANGO nawigacja statutowa 

6 Badanie ewaluacyjne pilotażu projektu „Rada społeczna – jak powołać?” nawigacja statutowa 

7 Badanie ewaluacyjne Programu Szkoła z Klasą 2.0  nawigacja statutowa 

8 Badanie programu Sektor 3.0 dla Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nawigacja gospodarcza 

9 Badanie wizerunku i komunikacji z odbiorcami Fundacji Panoptykon nawigacja gospodarcza 

10 Badanie wpływu Orange Polska nawigacja gospodarcza 

11 CAMI innowacje statutowa 

12 CNK satelity nawigacja gospodarcza 

13 Ewaluacja elementów programu Działaj Lokalnie nawigacja statutowa 

14 Ewaluacja innowacji społecznych w inkubatorze "TransferHub" nawigacja/innowacje statutowa 

15 Ewaluacja programu Porozmawiajmy o uchodźcach nawigacja statutowa 

16 Ewaluacja akcji „Dzielnica Wisła 2018” nawigacja gospodarcza 

17 Ewaluacja budżetu obywatelskiego w Szczecinie nawigacja/partycypacja gospodarcza 

18 Ewaluacja innowacji społecznych z Inkubatora „Mikroinnowacje – Makrokorzyści” nawigacja/innowacje gospodarcza 
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19 Ewaluacja Laboratorium Edukacji Kulturalnej dla Staromiejskiego Domu Kultury  nawigacja gospodarcza 

20 Ewaluacja programów Fundacji Orange nawigacja gospodarcza 

21 Ewaluacja programu "Po!Zdro" dla Fundacji Medicover nawigacja komercyjna 

22 Ewaluacja programu „Twoje prawa, moja sprawa" Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego  nawigacja gospodarcza 

23 Ewaluacja projektu „Grupa InicJaTyWy”  nawigacja statutowa 

25 Fabryka Życia – wsparcie dla Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej partycypacja gospodarcza 

26 Forum Praktyków Partycypacji partycypacja gospodarcza 

27 Innowacje na ludzką miarę innowacje statutowa 

28 Konsultacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Warszawie partycypacja gospodarcza 

29 Konsultacje społeczne: Jak odmienić Skwer Szymanowskiego?  partycypacja gospodarcza 

30 Konsultacje społeczne: Jaki plac zabaw przy ulicy baśniowej?  partycypacja gospodarcza 

31 Konsultacje społeczne: jaki skwer przy karmelickiej?  partycypacja gospodarcza 

32 Mapa Drogowa Programu Stypendialnego Horyzonty nawigacja gospodarcza 

33 Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych innowacje statutowa/gospodarcza 

34 MEMO innowacje statutowa 

35 Misje społeczne warszawskich teatrów miejskich nawigacja gospodarcza 

36 Moderacja spotkania z rzemieślnikami w sprawie Praskiego Domu Rzemiosła „Młyn Michla”  partycypacja gospodarcza 

 NaprawmyTo.pl innowacje gospodarcza 

38 Odkrywamy Szczekociny nawigacja gospodarcza 

39 
Opracowanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania jednego z podwórek w Śródmieściu 
Szczecina partycypacja gospodarcza 
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40 Panel obywatelski w Lublinie partycypacja gospodarcza 

41 Praktyczny kurs konsultacji społecznych partycypacja statutowa 

42 Program grantowy "Lokalni Herosi" nawigacja gospodarcza 

43 Program grantowy Tesco "Decydujesz, pomagamy" nawigacja gospodarcza 

44 Przestrzeń dla Partycypacji partycypacja statutowa 

45 Samorządna Młodzież partycypacja statutowa 

47 Stypendia PhDo inne statutowa 

48 Szkolny budżet partycypacyjny partycypacja statutowa 

49 Trust Bon innowacje statutowa 

50 Wola Park partycypacja gospodarcza 

51 Wsparcie Fundacji Liderzy Przemian nawigacja statutowa 

52 
Wypracowanie schematu działania konkursu grantowego w ramach programu wolontariatu 
pracowniczego dla ZT Kruszwica nawigacja gospodarcza 

53 Zieleń Miejska innowacje gospodarcza 



 

3 ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY STOCZNI W 2018 ROKU  
 

ZESPÓŁ 
O jakości Stoczni decyduje zespół ludzi, którzy ją tworzą. Mamy ogromną satysfakcję, że od początku 
istnienia Stoczni udaje nam się wspólnie tworzyć świetną atmosferę, ale też wyjątkową kulturę 
organizacji. Wydaje się, że nawet mimo wielu zmian w składzie zespołu nasz sposób bycia i działania 
razem nie traci na wartości. 

Pod koniec 2018 roku w organizacji zatrudnionych było 29 osób. Do zespołu dołączyły dwie nowe 
osoby: Kasia Janiak oraz Wojtek Surała, a współpracę ze Stocznią zakończyły cztery: Joanna Barańska, 
Maja Durlik, Jacek Drozda oraz Cyryl Skibiński. 

WOLONTARIUSZE 
W 2018 roku znacznie ograniczyliśmy zakres naszej współpracy z wolontariuszami. Zmiana ta, z jednej 
strony, wiązała się z zakończeniem projektu „Ścieżki wolontariacie w Stoczni” współfinansowanego 
przez m.st. Warszawa, a z drugiej, z tymczasową zmianą na stanowisku osoby koordynującej 
wolontariat w Stoczni. 

W tym czasie współpracowały z nami 4 osoby: Justyna, Elżbieta, Natalia i Przemek. Wspierali nas  
w działaniach dotyczących partycypacji obywatelskiej (rozwój portalu partycypacjaobywatelska.pl),  
w promocji programu stypendialnego dla doktorantów „PhDo” oraz w inkubowaniu jednej z innowacji 
w projekcie „Innowacje na ludzką miarę". 
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