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Zarząd Jan Herbst – członek zarządu

Zofia Komorowska – wiceprezeska zarządu
Łucja Krzyżanowska – członkini zarządu
Maria Wiśnicka – członkini zarządu
Jan Jakub Wygnański – prezes zarządu

Cele
statutowe

wypracowanie i wdrażanie innowacji społecznych
wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
i partycypacji obywatelskiej
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
tworzenie i szerokie upowszechnianie wiedzy i zasobów
informacyjnych, w szczególności z zakresu diagnostyki
problemów i pobudzania aktywności społecznej

Słowem wstępu

Za każdym razem, gdy przygotowujemy sprawozdanie roczne Fundacji
Stocznia, mamy nieodparte wrażenie, że minione 12 miesięcy były na swój
sposób wyjątkowe. Nie inaczej jest i tym razem. Po części to skutek szerszych
zjawisk i sytuacji, które nadają kontekst także naszym działaniom – zmiany
klimatyczne, naruszane co i rusz reguły państwa prawa, coraz większa
polaryzacja, pandemia, kryzys na granicy polsko-białoruskiej, a ostatnio eskalacja
wojny w Ukrainie... Po części to też po prostu natura Stoczni – już tak mamy, że
lubimy, potrzebujemy, chcemy dotykać nowych wątków i sprawdzać nowe
metody działania. To część naszego credo, która w praktyce często oznacza:
napięcie między tym, co zaplanowane od dawna, a tym, co trzeba zrobić ad
hoc,
konieczność i chęć poszerzania zespołu, by pojawiały się w nim nowe
perspektywy i nowe umiejętności,
wielość tematów, którymi zajmujemy się w jednym czasie,
balansowanie między własnymi pomysłami i inicjatywami a oczekiwaniami
innych instytucji.
To wszystko było naszym udziałem także w 2021 roku, co widać
w poszczególnych obszarach stoczniowej aktywności i w pojedynczych
projektach. Tym razem staraliśmy się je opisać w nieco bardziej syntetycznej
formie, mając nadzieję, że łatwiej będzie w tej mnogości odnaleźć to, co
interesuje różnorodnych czytelników i czytelniczki naszego sprawozdania.

2021 rok w skrócie
Wspólnie z OFOP otrzymaliśmy
od European Civic Forum nagrodę
Civic Pride za zainicjowanie
wysłuchań publicznych na temat
Umowy Partnerstwa i Krajowego
Planu Odbudowy

Do Inkubatora pomysłów
zgłoszono nam prawie
300 pomysłów
na innowacje społeczne

W dziale badań i doradztwa zrealizowaliśmy
ponad 40 projektów, w ramach których
przygotowaliśmy ponad 50 raportów i analiz

Ponad 65 200 złotych
– to kwota pozyskanego przez
nas wsparcia w ramach
fundraisingu

Otrzymaliśmy nagrodę w konkursie S3KTOR
za Warszawski Panel Klimatyczny, który
współorganizowaliśmy z Fundacją Pole
Dialogu i Fundacją Civis Polonus

W Forum Praktyków Partycypacji
uczestniczyło 250 osób

W NaprawmyTo.pl
zgłoszono ponad
15 000 spraw

Podziękowaliśmy Adamowi Bodnarowi
za pełnienie swojej funkcji i stawania w obronie
praw obywatelskich oraz wzięliśmy udział w akcji
#WszyscyJesteśmyRzecznikami

Przeprowadziliśmy 239 wywiadów
(194 indywidualne i 45 grupowych)
i 26 warsztatów, zebraliśmy ponad
7000 ankiet

Ponad 22 000 razy pobrano materiały
do treningu umysłu ze strony Siłowni
Pamięci

Przekazaliśmy 678 439,86 złotych
na granty w Inkubatorze
pomysłów

Badania i doradztwo

nadajemy działaniom właściwy kurs

2021 rok upłynął nam na intensywnej pracy badawczej, ale
także na działaniach doskonalących nasz warsztat badawczy
(w szczególności w związku z koniecznością przeniesienia
części naszych badań do przestrzeni wirtualnej).

Jak co roku, istotną część naszej pracy stanowiły badania dla
operatorów PAFW. W ramach programu MEVA, pracowaliśmy
m. in. na rzecz programów Sektor 3.0, Stypendiów Pomostowych,
Zielonego Lidera. Rozwijaliśmy też własny projekt BOX.

Uczestniczyliśmy w ponad 40 projektach badawczych i
doradczych, poświęcając na nie łącznie 1500 dni pracy.
Pracowaliśmy z dużymi instytucjami (np. MKiDN, Urząd m.st.
Warszawy, British Council, polskie i zagraniczne ośrodki
akademickie), korporacjami (np. Allegro, Citi, ING, Orange),
organizacjami pozarządowymi (takimi jak PAFW czy FEP)
oraz lokalnymi bibliotekami czy MAL-ami.

Jak zwykle staraliśmy się doskonalić. Uruchomiliśmy wewnętrzną
dyskusję o misji badań Stoczni i o działaniach, które
powinniśmy podjąć, aby tę misję realizować. Przeprowadziliśmy
też własne badanie potrzeb małych organizacji pozarządowych
związane z tzw. nawigacją, czyli planowaniem i ewaluacją działań.
Jednak naszym największym sukcesem jest to, że udało nam się
„suchą stopą” przejść przez kolejny rok pandemii, a nawet
wzbogacić nasz warsztat badawczy o nowe metody
wykorzystujące pracę przez internet.

Badaliśmy m.in. użyteczność robotycznej platformy InCare
dla seniorów, potencjał przedsiębiorczości wśród młodych
dorosłych, funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w
Warszawie, działalność SCWO i ważnych organizacji
pozarządowych (np. Szkoły Liderów). Pomagaliśmy też
pozostałym działom Stoczni w ewaluacji i badaniach wokół
ich projektów.

Prowadzimy badania ewaluacyjne,
przygotowujemy plany ewaluacji

Wspieramy w planowaniu i tworzeniu
programów społecznych, doradzamy
Wspieramy organizacje,
obszarom CSR
samorządy i firmy
Badamy wpływ społeczny projektów
Pomagamy tworzyć koncepcje
i przedsiębiorstw
Realizujemy
i procedury oraz realizować
badania społeczne
skuteczne programy grantowe

Badania i ewaluacje

badamy wpływ społeczny, realizujemy
badania diagnostyczne i prowadzimy
ewaluacje programów

Badanie ewaluacyjne budżetu obywatelskiego
w Warszawie na 2022 rok
Cel

Działania

Ocena VIII edycji budżetu obywatelskiego
(BO), ze szczególnym uwzględnieniem
badania etapu oceny wniosków

W ramach ewaluacji wykorzystaliśmy szereg narzędzi
badawczych, w tym warsztat startowy, wywiady i sondaże
z projektodawcami i urzędnikami oceniającymi wnioski,
a także shadowing, czyli śledzenie losu 8 złożonych przez
mieszkańców wniosków.

Czas
Styczeń–sierpień 2021
Zespół
Koordynacja: Maria Adamowicz
i Katarzyna Wójcikowska-Baniak
Zespół: Jan Herbst, Łukasz Ostrowski,
Wojciech Gąsior, Anna Puszkiewicz
i Rafał Rudnicki
Finansowanie
Badanie na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy
Kwota: 59 974,80 zł
Więcej informacji
Opis projektu na stronie Stoczni

Ważny element badania stanowiła również analiza danych
pochodzących z systemu informatycznego służącego
do obsługi BO w Warszawie. Analizą objęliśmy m.in.
zestawienia kart ocen projektów, dane dotyczące
geolokalizacji projektów oraz ich głównych tematów.
Produkty i rezultaty
Raport z badania ewaluacyjnego na podstawie:
9 IDI, 7 FGI, 1 warsztatu, 2 sondaży, 8 projektów w ramach
shadowingu.
Badanie ewaluacyjne stanowi nieodłączny element każdej
edycji BO w Warszawie. Nasze tegoroczne badanie
pozwoliło przyjrzeć się – z bliska i z różnych perspektyw –
procesowi oceny projektów oraz zidentyfikować
najważniejsze związane z nim wyzwania.

INCARE – innowacyjny system opieki
dla osób starszych oraz ich opiekunów
Cel

Działania

Wsparcie badawcze w tworzeniu zintegrowanego,
innowacyjnego systemu opieki dla osób starszych
i ich opiekunów oraz jego komercjalizacja –
wprowadzenie na rynek

W 2021 roku zakończył się projekt, który realizowaliśmy
w konsorcjum 8 partnerów. Zespół Stoczni był
odpowiedzialny za realizację dwóch celów szczegółowych:
1. działania związane z zaangażowaniem docelowych
użytkowników – zaangażowaliśmy aż 61 seniorów i ich
opiekunów do udziału w badaniu pilotażowym,
2. wypracowanie planu biznesowego, zaangażowanie
kluczowych interesariuszy, upowszechnienie wyników
projektu oraz rozpoznanie rynku w zakresie istniejącej
dla projektu konkurencji.

Czas
Listopad 2018 – grudzień 2021
Zespół
Koordynacja: Maria Adamowicz i Agata Gołasa
Zespół: Jan Herbst
Finansowanie
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach
programu „Ambient Assisted Living”
Budżet w 2021 r.: 500 701,46 zł
Więcej informacji
Opis projektu na stronie Stoczni

Produkty i rezultaty
raport z testowania rozwiązania INCARE zawierający
wnioski z badania oraz rekomendacje dotyczące
ulepszenia i wdrożenia systemu w Polsce
raport z wnioskami z konsultacji z kluczowymi
interesariuszami dotyczący uwarunkowań
wprowadzania rozwiązania INCARE na rynek polski
analizy i opracowania danych niezbędne do
opracowania biznesplanu dla rozwiązania INCARE
I nagroda w konkursie Innowacje 2021 Polskiego Radia
w kategorii „Najlepsze rozwiązanie społeczne”

INCARE – innowacyjny system opieki
dla osób starszych oraz ich opiekunów

Opracowanie metodologii badania
opracowanie wskaźników, przygotowanie
narzędzi badawczych i zasad testowania
Przeprowadzenie badań pilotażowych

Opracowanie danych dla planu biznesowego
analizy i opracowania dotyczące m.in. systemu
usług opiekuńczych, rozwiązań z zakresu
telemedycyny oraz robotyki wykorzystanych
w opiece nad osobami starszymi

Analiza i opis wniosków z badania
wraz z rekomendacjami dotyczącymi
ulepszenia i wdrożenia systemu w Polsce

61 zaangażowanych użytkowników – seniorzy
i ich opiekunowie – testowało rozwiązanie
INCARE przez 6 miesięcy. Użytkownicy
oceniali m.in. użyteczność rozwiązania oraz
łatwość korzystania
Konsultacje z kluczowymi interesariuszami
badania potrzeb i oczekiwań względem
rozwiązania INCARE oraz konsultacja
rezultatów projektu

Orange Polska i Fundacja Orange
– stała współpraca
Cel

Ocena wpływu firmy na polską gospodarkę
i społeczeństwo, zbadanie zagrożeń związanych
z wykluczeniem cyfrowym w Polsce po wybuchu
pandemii oraz identyfikacja terytoriów
zagrożonych wykluczeniem społecznym
w Polsce
Czas
Od 2013 r.
Zespół
Koordynacja: Jan Herbst
Zespół: Anna Bartol i Aleksandra Pierścińska
Finansowanie
Badania na zlecenie Orange Polska
i Fundacji Orange
Więcej informacji
Opis projektu na stronie Stoczni

Działania
W ramach wieloletniej współpracy z Orange zajęliśmy się
zaktualizowaniem wskaźników wpływu społecznego firmy.
Przeprowadziliśmy także badanie i opracowaliśmy raport
dotyczący wykluczenia cyfrowego w Polsce oraz jego wpływu
na sytuację społeczną i nierówności w możliwościach
korzystania z usług cyfrowych. W raporcie uwzględniliśmy
różne wymiary wykluczenia, jego stan oraz ewolucję w czasie
pandemii. Wskazaliśmy konkretne grupy, do których
należałoby w pierwszym rzędzie skierować konkretne
działania wspierające włączenie cyfrowe. Opracowaliśmy
Indeks Wykluczenia Lokalnego (IWL), który pomaga Fundacji
Orange w decyzjach dotyczących alokacji wsparcia.
Produkty i rezultaty
raport o wykluczeniu społeczno-cyfrowym w Polsce, który
zaprezentowaliśmy m.in. przed Radą ds. Cyfryzacji przy
KPRM
aktualizacja danych o wpływie społecznym Orange Polska
wdrożenie IWL jako narzędzia wspierającego decyzje
o lokalizacji programów Fundacji Orange

Zwolnieni z Teorii – badanie wpływu
programu oraz badanie losu alumnów
Cel
Zbadanie wpływu programu Zwolnieni z Teorii (ZZT)
na poziom kompetencji społecznych i postaw
obywatelskich u jego uczestników (badanie I) oraz
poznanie losów absolwentów I, II oraz III edycji
programu wraz z oceną wpływu udziału w ZZT na
wybory edukacyjno-zawodowe alumnów (badanie II)
Czas
Styczeń–czerwiec 2021 (badanie I),
kwiecień–wrzesień 2021 (badanie II)
Zespół
Koordynacja: Maria Adamowicz (badanie I i II)
i Wojciech Gąsior (badanie II)
Zespół: Łukasz Ostrowski (badanie I), Wojciech
Gąsior i Małgorzata Zub (badanie II)
Finansowanie
Badanie w ramach PAFW (MEVA) oraz na zlecenie
Fundacji Zwolnieni z Teorii (badanie II)
Więcej informacji
Opis projektu na stronie Stoczni

Działania
Badanie I: Na dobranej losowo próbie uczestników
VII edycji programu dokonaliśmy ilościowego
pomiaru (pretest i posttest) rozwijanych
w programie kompetencji i postaw obywatelskich.
Zadaniem badania było również dostarczenie
statystycznej charakterystyki uczestników.
Badanie II: W przypadku I i II edycji programu
zrealizowaliśmy badanie ilościowe na losowo
dobranej próbie alumnów tych edycji. W przypadku
alumnów III edycji badaniem objęliśmy wszystkich
ówczesnych uczestników programu Zwolnieni
z Teorii.
Produkty i rezultaty
raporty z procesu badawczego
rekomendacje dla zleceniodawcy dotyczące
realizacji programu Zwolnieni z Teorii w
przyszłości oraz podsumowanie jego pierwszych
edycji

CyberMocn@Szkoła
dla Fundacji Citi Handlowy
Cel
Uwrażliwienie wychowawców i wychowawczyń
szkolnych na potrzeby psychospołeczne
uczniów oraz przygotowanie ich i zachęcenie
do pracy z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
Czas
Luty–czerwiec 2021
Zespół
Koordynacja: Aleksandra Pierścińska i Maciej
Onyszkiewicz
Zespół: Anna Bartol, Marek Cywiński, Damian
Jaworek, Paweł Sielczak, Marta FlorkiewiczBorkowska i Zuzanna Rokita

Działania
Przeprowadziliśmy diagnozę sytuacji – rozmowy
z grupą 50 nauczycieli i nauczycielek z całej Polski.
Przeszkoliliśmy wybrane grono 15 osób z obsługi
trzech narzędzi cyfrowych.
Wspólnie z nauczyciel(k)ami wymyśliliśmy
i przetestowaliśmy w praktyce pomysły
na wykorzystanie tych narzędzi w pracy
wychowawczej.
Na podstawie wniosków z testowania
przygotowaliśmy „Poradnik wychow@wcy”.
Produkty i rezultaty

Finansowanie
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga

Więcej informacji
Opis projektu na stronie Stoczni

„Poradnik wychow@wcy” – opis metod, zestaw
pomysłów na zastosowanie przetestowanych
narzędzi oraz gotowe scenariusze lekcji dla
wychowawców szkolnych

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP)
– stała współpraca

Cel

Działania

Poznanie potrzeb w obszarze pozafinansowego
wsparcia stypendystów oraz analiza realizacji
celów Programu Stypendiów Pomostowych

Do stycznia 2021 r. przeprowadziliśmy badanie
dotyczące potrzeb stypendystów FEP wraz z oceną
prototypów rozwiązań pozafinansowej oferty
wsparcia.

Czas
Styczeń 2021 (badanie I),
lipiec 2021 (badanie II)
Zespół
Koordynacja: Katarzyna WójcikowskaBaniak i Wojciech Gąsior
Zespół: Maciej Onyszkiewicz i Łukasz
Ostrowski
Finansowanie
Badanie na zlecenie Fundacji Edukacyjnej
Przedsiębiorczości
Więcej informacji
Opis projektu na stronie Stoczni

W lipcu natomiast w ramach długofalowej
współpracy z Fundacją, zajęliśmy się analizą realizacji
celów tego programu stypendialnego.

Produkty i rezultaty
raporty z dwóch procesów badawczych
dostarczenie realizatorowi projektu
konkretnych danych na temat
pozafinansowych potrzeb stypendystów

Ewaluacja programu „Zielony Lider”

Cel

Działania

Ocena pilotażowej edycji programu na etapie
jego realizacji oraz dostarczenie jego realizatorowi
informacji potrzebnych do zaplanowania kolejnej
edycji

Ewaluacja pilotażowego programu szkoleniowodoradczego „Zielony Lider”, który wspiera lokalnych
liderów i liderki w działaniach na rzecz ochrony
środowiska, adaptacji i mitygacji zmian klimatu
oraz zrównoważonego rozwoju.

Czas
I kwartał 2021 – III kwartał 2022
Zespół
Koordynacja: Aleksandra Pierścińska i Łukasz
Ostrowski
Zespół: Maria Adamowicz, Agata Gołasa, Łucja
Krzyżanowska i Maciej Onyszkiewicz
Finansowanie
Badania w ramach programu „Monitoring, Ewaluacje,
Analizy” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Więcej informacji
Opis projektu na stronie Stoczni

W ramach procesu przeprowadziliśmy
zogniskowane wywiady grupowe wśród
uczestników i uczestniczek programu.

Produkty i rezultaty
raport z procesu badawczego
rekomendacje dla Fundacji Sendzimira
(realizatora) dotyczące możliwych usprawnień
programu w kolejnych jego edycjach

Młodzi a przedsiębiorczość

Cel

Działania

Zbadanie, jak młodzi ludzie postrzegają
przedsiębiorczość, co jest potrzebne, aby być
przedsiębiorczym, i od czego to zależy, a także
czy pandemia wpłynęła na myślenie młodych
o przedsiębiorczości

Badanie składało się komponentu jakościowego
i ilościowego. W ramach części jakościowej
przeprowadziliśmy wywiady grupowe. Nasi
rozmówcy i rozmówczynie byli zróżnicowani ze
względu na wiek, miejsce zamieszkania, poziom
wykształcenia i status zawodowy.

Czas
Luty–maj 2021
Zespół
Koordynacja: Agata Gołasa
Zespół: Łucja Krzyżanowska, Rafał Rudnicki
i Jan Wiśniewski
Finansowanie
Fundacja Citi Handlowy i Fundacja
Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think
Więcej informacji
Opis projektu na stronie Stoczni

Dane do badania ilościowego zebraliśmy za
pośrednictwem badania sondażowego (CAWI)
przeprowadzonego na próbie ponad 400 osób
w wieku 18–30 lat.
Produkty i rezultaty
raport z badania
publikacje w mediach dotyczące badania

Badanie absolwentów programu stypendialnego
im. L.Kirklanda mieszkających w Polsce
Cel

Działania

Rozpoznanie potencjału osób, które po
stypendium wyemigrowały do Polski,
dla dalszej realizacji misji programu
oraz współpracy z operatorem

Punktem wyjścia była przeprowadzona przez nas
jesienią 2020 roku analiza losów absolwentów
programu. 29% z nich przebywa na emigracji,
a Polska jest głównym miejscem ich pobytu.
Równocześnie kirklandyści w Polsce pozostają nieco
na uboczu działań fundacji zorientowanych na
wsparcie absolwentów w ich dalszej pracy na rzecz
kraju pochodzenia, więc nasza analiza miała znaleźć
przyczyny takiego stanu rzeczy.

Czas
Luty-czerwiec 2021
Zespół
Koordynacja: Aleksandra Pierścińska
i Rafał Rudnicki
Zespół: Łukasz Ostrowski

Nasze badanie składało się z sondażu na grupie
absolwentów oraz indywidualnych wywiadów
pogłębionych.

Finansowanie

Produkty i rezultaty

Badanie na zlecenie Fundacji Liderzy Przemian

Więcej informacji
Strona programu stypendialnego

raport z procesu badawczego (nieudostępniony do
publikacji – tylko na wewnętrzne potrzeby
zlecającego)
rekomendacje dot. wsparcia programu przez jego
absolwentów oraz działań osób pozostających
na emigracji na rzecz kraju pochodzenia

Ewaluacja Centrum Wielokulturowego
w Warszawie

Cel

Działania

Ewaluacja działalności Centrum Wielokulturowego
w Warszawie (CWW) w latach 2017-2021 oraz
opracowanie rekomendacji jego funkcjonowania,
w tym diagnoza potrzeb migrantów i migrantek

Badanie obejmowało działalność CWW w latach
2017–2021. Analizowaliśmy dostosowanie aktywności
placówki w stosunku do założeń konkursowych
oraz efektywność programu.

Czas
Sierpień–grudzień 2021

W ramach ewaluacji przeprowadziliśmy wywiady
indywidualne z dotychczasowymi operatorami CWW,
analizę danych zastanych oraz literatury naukowej
na temat sytuacji migrantów w Warszawie, wywiady
m.in. z przedstawicielami organizacji zajmujących się
migrantami i użytkownikami CWW, a także ankiety
skierowane do odbiorców jego działań.

Zespół
Koordynacja: Aleksandra Pierścińska
Zespół: Wojciech Gąsior, Jan Herbst, Łucja
Krzyżanowska i Rafał Rudnicki
Finansowanie
Badanie na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy
Kwota: 72 800 zł
Więcej informacji
Opis projektu na stronie Stoczni

Produkty i rezultaty
4 wywiady z operatorami, 13 wywiadów
indywidualnych z użytkownikami CWW, 7
eksperckich, 350 ankiet CAWI, sonda uliczna,
wywiady grupowe z lokalnymi aktywist(k)ami oraz
migrant(k)ami
raport z badania ewaluacyjnego (wnioski miały
zostać uwzględnione przez Urząd m.st. Warszawy
w kolejnym konkursie)

Ewaluacja Stołecznego Centrum Wspierania
Organizacji

Cel

Działania

Zbadaliśmy działalność Stołecznego Centrum
Wspierania Organizacji (SCWO), sytuację i potrzeby
warszawskiego trzeciego sektora, by wesprzeć
Urząd m.st. Warszawy w dostosowaniu oferty
wsparcia do potrzeb warszawskich organizacji
pozarządowych
Czas
Lipiec 2021

Ewaluacja obejmowała okres od początku 2019
po koniec 2020 roku. Przebadaliśmy ponad 500
organizacji będących klientami SCWO, jak
również blisko 300 niekorzystających z jego
pomocy. Aby uzyskać szerszy obraz sytuacji,
rozmawialiśmy także z przedstawicielami
czterech organizacji odpowiedzialnych za
przygotowanie jego oferty i prowadzenie
programu wsparcia oraz trzy wywiady grupowe
(z wylosowanymi organizacjami).

Zespół
Koordynacja: Wojciech Gąsior i Łucja
Krzyżanowska

Produkty i rezultaty
Finansowanie
Badanie na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy
Kwota: 61 300 zł
Więcej informacji
Opis projektu na stronie Stoczni

raport z badania ewaluacyjnego
dostarczenie wiedzy o potrzebach i deficytach
warszawskich organizacji pozarządowych
i rekomendacji, jak je skutecznie wspierać

Nowi liderzy, nowe liderki

Cel

Działania

Rozpoznanie społeczności tzw. „nowych liderów”,
ich motywacji, sposobów działania oraz potrzeb w
działalności społecznej oraz sformułowanie
rekomendacji dotyczących oferty, którą Szkoła
Liderów może im zaproponować

Proces składał się z kilku etapów:
1. analiza materiałów rekrutacyjnych do programu
Szkoły Liderów, rozpoznanie wybranej literatury
dotyczącej nowych typów przywództwa oraz trzy
wywiady eksperckie,
2. warsztat z zespołem Fundacji Szkoła Liderów, na
którym zaprezentowaliśmy i przedyskutowaliśmy
wyniki kwerendy oraz ustalone kryteria doboru
rozmówców,
3. wywiady z reprezentantami różnych typów nowych
liderów.

Czas
Styczeń–kwiecień 2021
Zespół
Koordynacja: Katarzyna WójcikowskaBaniak i Damian Jaworek
Zespół: Łucja Krzyżanowska
Finansowanie
Badanie na zlecenie Fundacji Szkoła Liderów
Więcej informacji
Opis projektu na stronie Stoczni

Produkty i rezultaty
Badanie i raport pozwoliły rozpoznać „nowych liderów”
– osoby działające w różnych obszarach życia
społecznego, które reprezentują odmienny od
dominującego w poprzednich dekadach model
przywództwa i nie wpisują się wprost w dotychczasowe
kryteria rekrutacyjne Szkoły Liderów. Zebrana wiedza
umożliwiła sformułowanie rekomendacji dotyczących
oferty, którą Szkoła Liderów może zaproponować
„nowym liderom”.

Doradztwo

wspieramy w planowaniu strategicznym
i tworzeniu programów społecznych

Ostatnia mila – warsztaty z ekspert(k)ami
i aktywist(k)ami miejskimi dla Allegro
Cel

Działania

Przedstawienie podejścia Allegro.pl do zarządzania
tzw. ostatnią milą oraz wysłuchanie opinii, pomysłów,
uwag i rekomendacji od wybranych grup
interesariuszy na temat tego, co warto uwzględnić
w praktykach branży i firmy dotyczących
projektowania związanych z nią usług

Zorganizowaliśmy dla ekspertów(-ek) i osób
z ruchów miejskich spotkanie robocze, by
porozmawiać o zarządzaniu końcowym odcinkiem
dostaw, jaki przebywa zakupiony przez klienta
towar.
Produkty i rezultaty

Czas
Marzec–maj 2021
Zespół
Koordynacja: Katarzyna Pawłowska i Jan Wiśniewski
Zespół: Agata Bluj, Maria Jagaciak, Łucja Krzyżanowska,
Maria Perchuć-Żółtowska i Paweł Sielczak
Finansowanie
Działanie na zlecenie Allegro.pl
Więcej informacji
Opis projektu na stronie Stoczni

Wnioski ze spotkania, w podziale na część
diagnostyczną i rekomendacje, zebraliśmy
w raporcie. Rezultatem projektu było też
zapoznanie uczestników i uczestniczek spotkania
z polityką Allegro.pl w zakresie zarządzania
ostatnią milą.

Przewodnik po programach
dla Biura Kultury m.st. Warszawy

Cel

Działania

Wsparcie Biura Kultury m.st. Warszawy we
wdrożeniu programów wykonawczych dla
Strategii #Warszawa2030: „Kultura blisko
domu” oraz „Twórczy potencjał mieszkanek
i mieszkańców Warszawy”
Czas
Październik 2021 – luty 2022

Proces rozpoczęły warsztaty z zespołem Biura
Kultury. Następnie zorganizowaliśmy spotkania
z kadrą zarządzającą warszawskimi instytucjami
kulturalnymi, w trakcie których rozmawialiśmy
o założeniach programów i współpracy przy ich
wdrażaniu. Omawialiśmy także z dzielnicowymi
wydziałami kultury ich rolę w procesie realizacji
programu.

Zespół
Koordynacja: Łucja Krzyżanowska
Zespół: Jan Wiśniewski, Damian Jaworek i
Agnieszka Sikorska

Dla pracowników instytucji kultury i organizacji
działających w tym sektorze zorganizowaliśmy
warsztaty, na których wypracowaliśmy przykłady
działań wpisujących się w założenia programów.

Finansowanie
Projekt na zlecenie Biura Kultury Urzędu
m.st. Warszawy
Kwota: 52 845,53 zł
Więcej informacji
Opis projektu na stronie Stoczni

Produkty i rezultaty
przewodnik po programach (dostępny w 2022
roku)

Programy grantowe

tworzymy koncepcje i procedury
oraz realizujemy skuteczne granty

Inicjatywy sąsiedzkie
– program grantowo-doradczy

Cel

Działania

Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych
w Warszawie poprzez ułatwienie im realizacji
niewielkich, dzielnicowych projektów

W 2021 roku przygotowaliśmy dokumentację programu
i przeprowadziliśmy pierwszy nabór we wszystkich
warszawskich dzielnicach. Wyłoniliśmy 48
najciekawszych pomysłów mieszkańców i mieszkanek
Warszawy na inicjatywy sąsiedzkie i integrację lokalną
w każdej dzielnicy. Wspieraliśmy ich też w napisaniu
wniosku, realizacji i ewaluacji inicjatyw.

Czas
Marzec 2021 – grudzień 2023
Zespół
Koordynacja: Damian Jaworek i Jan Wiśniewski
Zespół: Marek Cywiński, Magdalena Gawin i Paweł
Sielczak
Finansowanie
Program finansowany przez m.st. Warszawę
Kwota: 146 969,07 zł
Więcej informacji
Strona programu

Produkty i rezultaty
48 projektów zrealizowanych przez mieszkańców
(19 z nich otrzymało dotację w wysokości 2000 zł,
a 29 – 500 zł)

Wsparcie Auschwitz Pledge
Foundation
Cel

Działania

Wsparcie Auschwitz Pledge Foundation
w tworzeniu struktury, zasad oraz dokumentacji
międzynarodowego konkursu grantowego,
którego realizację zaplanowano na 2022 rok

Przeprowadziliśmy Auschwitz Pledge Foundation
przez proces realizacji konkursu grantowego.

Czas
Październik–grudzień 2021
Zespół
Koordynacja: Adam Chabiera
Zespół: Anna Bartol, Agata Gołasa, Łucja
Krzyżanowska i Łukasz Ostrowski
Finansowanie

Wspieraliśmy organizację w tworzeniu struktury,
zasad oraz dokumentacji konkursu o zasięgu
ogólnoświatowym, który ma na celu zwalczanie
obojętności na dyskryminację – ze względu na
religię, pochodzenie, rasę, płeć czy orientację
seksualną. Opracowaliśmy koncepcję i procedury,
byliśmy obecni na każdym etapie projektu –
od narady nad modelem logicznym, poprzez
stworzenie zasad, po strukturę całego
przedsięwzięcia. Wdrożyliśmy również platformę
do zbierania, oceny i monitorowania projektów
zgłoszonych do programu.

Badanie na zlecenie Auschwitz Pledge Foundation
Produkty i rezultaty
Więcej informacji
Opis projektu na stronie Stoczni

międzynarodowa platforma do zarządzania
projektami

Partycypacja obywatelska

budujemy przestrzeń do rozmowy

Partycypacja obywatelska
W 2021 roku w stoczniowym zespole partycypacji
obywatelskiej przede wszystkim kontynuowaliśmy nasze
duże, kilkuletnie przedsięwzięcia: program Aktywni
Obywatele – Fundusz Krajowy, projekt „Przestrzeń
Praktyków Partycypacji” oraz „Przestrzeń dla
partycypacji 2” (więcej o nich na kolejnych slajdach).
W tym obszarze mocno odczuliśmy to, że przez długi czas
nie mogliśmy się spotykać na żywo – co jest naturalną
częścią naszej pracy, a z pewnością zmienia też jakość
samych procesów partycypacyjnych i działań społecznych
podejmowanych przez nas i przez innych. Między falami
epidemii udało nam się jednak zorganizować kilka
wydarzeń na żywo, co wzmocniło morale naszego zespołu
oraz – mamy takie poczucie – również odbiorców naszych
działań.
wspieramy
procesy
partycypacyjne

W 2021 roku rozpoczęliśmy też realizację nowego, bardzo
ważnego dla nas projektu – narady obywatelskiej
o kosztach energii – polegającego na przeprowadzeniu
ogólnopolskiej rozmowy i wypracowaniu rekomendacji
dotyczących przeciwdziałania problemowi rosnących
kosztów energii i ubóstwa energetycznego. W tym projekcie
mamy szansę na przeprowadzenie pierwszego
ogólnopolskiego panelu obywatelskiego (zaplanowaliśmy
go na 2022 rok).
Współorganizowaliśmy także serię pięciu wysłuchań
obywatelskich dotyczących Krajowego Planu Odbudowy.
W czasie tych spotkań ponad 400 osób wyraziło swoje opinie
dotyczące tego ważnego dokumentu. To było jedno z
pozaprojektowych, nieplanowanych wcześniej działań
Stoczni, zorganizowanych w zawrotnym tempie.

prowadzimy

organizujemy

wspieramy i integrujemy

konsultacje

wysłuchania

środowisko praktyków

społeczne

publiczne

i praktyczek partycypacji

doradzamy oraz
ewaluujemy
budżety
obywatelskie

prowadzimy
internetową bazę
wiedzy dotyczącą
partycypacji

Przestrzeń dla partycypacji 2
Cel
Wsparcie gmin w planowaniu i przeprowadzeniu
konsultacji społecznych dotyczących
dokumentów planistycznych (miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego lub
studium) przy aktywnym udziale mieszkańców
Czas
Listopad 2018 – czerwiec 2022
Zespół
Koordynacja: Marcin Górecki
Zespół: Agata Bluj, Maria Jagaciak, Zofia
Komorowska, Maria Perchuć-Żółtowska,
Katarzyna Pawłowska i Rafał Rudnicki
Partnerzy
Pracownia Zrównoważonego Rozwoju,
Związek Miast Polskich
Finansowanie
Europejski Funduszu Społeczny i dotacja
celowa budżetu państwa
Kwota w 2021 r.: 480 076,95 zł
Więcej informacji

Opis projektu na stronie Stoczni

Działania
W 2021 roku udzielaliśmy wsparcia 22 gminom
w przygotowaniu i przeprowadzeniu konsultacji
dokumentów planistycznych na etapie zbierania
wniosków, a także na etapie wyłożenia projektów
do publicznego wglądu. W ramach wsparcia:
zapewniamy zespół, który wspiera w zaplanowaniu
konsultacji i dobraniu odpowiednich narzędzi,
prowadzimy szkolenia dla przedstawicieli(-ek)
urzędów gmin,
przyznajemy granty na przeprowadzenie konsultacji,
organizujemy spotkania sieciujące dla gmin służące
wymianie doświadczeń.
Produkty i rezultaty
W 2021 roku rozliczyliśmy w ramach projektu 12 gmin –
oznacza to, że w pełni zakończyły konsultacje. Płynące z
tych procesów wnioski samorządy włączyły do projektu
dokumentu planistycznego i przesłały do Komisji
Architektoniczno-Urbanistycznej lub Rady Gminy.
Od początku projektu aż do końca 2021 roku
rozliczyliśmy w ten sposób 17 z 27 gmin.
W kwietniu i grudniu zorganizowaliśmy spotkania
sieciujące, a na początku II kwartału także warsztaty
z wystąpień publicznych dla uczestników projektu.

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
Cel
Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego i aktywności
obywatelskiej przede wszystkim poprzez wspieranie
działań organizacji pozarządowych w tym zakresie
Czas
2019–2024
Zespół

Koordynacja: Zofia Komorowska i Maria PerchućŻółtowska
Zespół: Marek Cywiński, Marcin Górecki, Maria Jagaciak,
Aneta Korpikiewicz, Anna Stratenwerth i Kuba Wygnański
Współpraca: Katarzyna Adamska, Katarzyna Kiełbiowska,
Monika Kozieł i Magdalena Orłowska
Partnerzy
Fundacja im. Stefana Batorego (lider),
Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
Finansowanie
Mechanizm Finansowy EOG 2014–2021
Kwota w 2021 r.: 778 382,87 zł (bez wypłaconych grantów)
Więcej informacji
Opis projektu na stronie Stoczni

Strona Programu

Działania
Wspieramy organizacje realizujące projekty w ramach 1.
obszaru programu Aktywni Obywatele – „Angażowanie
obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania
społeczne”, w tym:
przyznajemy dotacje,
organizujemy szkolenia i spotkania sieciujące,
weryfikujemy sprawozdania,
prowadzimy monitoring.

Produkty i rezultaty
168 podpisanych umów dotacyjnych
9 spotkań (online i na żywo) dla Wnioskodawców i
Grantobiorców
1 stacjonarne spotkanie sieciujące

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

W styczniu zakończyliśmy zbieranie wniosków
w ramach drugiego konkursu tematycznego.
W ramach 1. obszaru wsparcia, którym jako Stocznia
się opiekujemy, wpłynęło 810 wniosków.

Dla Grantobiorców pierwszego konkursu
tematycznego zorganizowaliśmy 5 spotkań:
webinarium nt. obowiązków informacyjnych
w projektach, webinarium o przygotowywaniu
i składaniu sprawozdań, spotkanie sieciujące online,
webinarium nt. finansowej części sprawozdań oraz
spotkanie sieciujące na żywo

We wrześniu zorganizowaliśmy spotkanie
informacyjne online dla Grantobiorców
wyłonionych w sierpniu.

Zorganizowaliśmy dla Wnioskodawców
4 spotkania online: o produktach i rezultatach,
realizacji działań online, pracy z liderami i liderkami
oraz działaniach społecznych na wsi.

W sierpniu rozstrzygnęliśmy drugi konkurs
tematyczny – w 1. obszarze, którym się
opiekujemy, dotację otrzymało kolejnych 95
organizacji.

Przestrzeń Praktyków Partycypacji
Cel
Wzmocnienie środowiska praktyków partycypacji
obywatelskiej i upowszechnienie oraz rozwój
partycypacji obywatelskiej w Polsce, głównie
poprzez stworzenie możliwości uczenia się,
tworzenia sieci współpracy i wymiany
doświadczeń pomiędzy praktykami partycypacji
Czas
kwiecień 2020-luty 2024
Zespół
koordynacja: Agata Bluj
Maria Adamowicz, Marcin Górecki, Maria
Jagaciak, Katarzyna Pawłowska, Maria PerchućŻółtowska, Anna Stratenwerth, Jan Wiśniewski
Finansowanie
Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni
Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego
z Funduszy EOG.
Kwota w 2021: 183 546,88 zł
Więcej informacji
Opis projektu na stronie Stoczni
Strona projektu

Działania
Sieciowanie, wymiana wiedzy, edukacja
Rozwój portalu partycypacjaobywatelska.pl- tworzenie
bazy z artykułami, materiałami z wydarzeń, badaniami nt.
partycypacji w Polsce oraz funkcjonalności służących
sieciowaniu praktyków partycypacji
promowanie idei dialogu w ważnych publicznie sprawach
program mentoringowy
Produkty i rezultaty
Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy:
1 Forum Praktyków Partycypacji (online), w tym nagrania
z sesji i spotkań (dostępne na partycypacjaobywatelska.pl)
3 seminaria tematyczne (stacjonarnie i online)
1 spotkanie dla członków grup roboczych Forów
Praktyków Partycypacji
Uczestnicy:
w seminariach stacjonarnych wzięło udział 46 osób (w tym
urzędnicy i przedstawiciele organizacji społecznych)
w spotkaniach online gościliśmy około 400 osób
Produkty:
1 badanie ankietowe wśród polskich samorządów nt.
budżetów obywatelskich w latach 2019-2020
uaktualnienie bazy praktyków partycypacji
przygotowanie 7 artykułów i 38 aktualności nt.
partycypacji obywatelskiej, opublikowanych na stronie

Przestrzeń Praktyków Partycypacji

W czerwcu zorganizowaliśmy 8. Forum Praktyków
Partycypacji, które ze względu na sytuację
epidemiczną odbyło się online (Zoom + transmisje
w mediach społecznościowych). Forum trwało 4 dni,
odbyły się 22 sesje tematyczne.

Zorganizowaliśmy spotkanie z członkami grup
roboczych Forów Praktyków Partycypacji służące
wymianie informacji o działaniach partycypacyjnych
w różnych częściach kraju, z których pochodzą nasi
partnerzy, a także namysłowi nad nowym cyklem
spotkań, czyli Regionalnymi Forami Praktyków
Partycypacji.
Wzbogaciliśmy www.partycypacjaobywatelska.pl o
treści związane z nowymi doświadczeniami
i ciekawymi praktykami w partycypacji obywatelskiej.
Przebudowaliśmy Bazę Praktyków Partycypacji,
zaktualizowaliśmy bazę danych dot. budżetów
obywatelskich (za lata 2019-20)

W kwietniu zorganizowaliśmy seminarium „Zoom
na panel obywatelski” poświęcone tej coraz
bardziej popularnej w polskich miastach metodzie
dialogu z mieszkańcami.

We wrześniu odbyło się seminarium pt. „Partycypacja
na fali”. Spotkanie służyło refleksji nad doświadczeniem
pracy w czasach pandemii i wymianie sprawdzonych
sposobów na skuteczne prowadzenie procesów
partycypacyjnych w tym czasie.

W październiku odbyło się seminarium „Zrównoważone
projektowanie i partycypacja. Czy da się je połączyć?”.
Spotkanie służyło rozmowie i zdobyciu wiedzy na temat
projektowania zrównoważonych rozwiązań w miastach i
budowaniu społecznej zgody wokół nich.

Stworzyliśmy grupę FB Forum Praktyków
Partycypacji (obecnie 240 os.) , która jest miejscem
bezpośredniej wymiany informacji i doświadczeń.

Warszawski Panel Klimatyczny

Cel

Działania

Wypracowanie przez mieszkańców
i mieszkanki Warszawy rekomendacji
w sprawie zwiększenia efektywności
energetycznej oraz udziału odnawialnych
źródeł energii w mieście

W 2021 roku skupiliśmy się na podsumowaniu procesu
i przygotowaniu pełnego raportu wraz z rekomendacjami
wyłonionymi przez mieszkańców (sam panel odbył się
w 2020 roku). Na tej podstawie urzędnicy przygotowali
dla miejskich jednostek wytyczne ich wdrażania wraz
z harmonogramem prac na kolejne lata. Wspieraliśmy
urząd w organizacji konferencji prasowej, podczas której
przedstawiono tzw. mapę drogową wprowadzanych
rozwiązań.

Czas
Wrzesień 2020 – luty 2021
Zespół
Koordynacja: Katarzyna Pawłowska
Zespół: Marcin Górecki, Jan Herbst, Maria
Jagaciak i Aleksandra Pierścińska
Finansowanie
Na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy
Kwota w 2021 r.: 10 501 zł
Partnerzy
Fundacja Pole Dialogu,
Fundacja Civis Polonus
Więcej informacji
Opis projektu na stronie Stoczni

Produkty i rezultaty
raport z realizacji Warszawskiego Panelu
Klimatycznego
poradnik „Panel obywatelski: czy i jak go
organizować?” (jako dodatek do projektu, w ramach
Przestrzeń Praktyków Partycypacji)
wytyczenie przez Urząd m.st. Warszawy mapy
drogowej dla rekomendacji wypracowanych w czasie
panelu
nagroda w konkursie S3KTOR za przeprowadzony
proces

Narada obywatelska o kosztach energii

Cel
Wspólny namysł nad rosnącymi kosztami energii
i pogłębiającym się problemem ubóstwa energetycznego
w Polsce oraz partycypacyjne wypracowanie najlepszych
i społecznie akceptowanych propozycji jego rozwiązania
Czas
Październik 2021 – listopad 2022
Zespół
Koordynacja: Maria Belina Brzozowska
Zespół: Agata Bluj, Wojciech Gąsior, Marcin Górecki,
Jan Herbst, Maria Jagaciak, Katarzyna Pawłowska,
Maria Perchuć-Żółtowska, Aleksandra Pierścińska,
Anna Stratenwerth i Kuba Wygnański
Współpraca: Magdalena Orłowska
Partnerzy
Centrum Nauki Kopernik i Rada Ekspertów
Finansowanie
European Climate Foundation
Kwota w 2021 r.: 30 581,06 zł
Więcej informacji
Strona projektu

Działania
W IV kwartale 2021 roku rozpoczęliśmy działania
związane z realizacją projektu:
stworzenie bazy wiedzy nt. ubóstwa
energetycznego: www.naradaoenergii.pl,
zebranie partnerów i ekspertów, którzy wspierają
projekt merytorycznie,
przygotowanie dokumentów, materiałów oraz
narzędzi niezbędnych do organizacji pierwszego
etapu projektu – narad lokalnych na temat
kosztów energii i ubóstwa energetycznego
przeprowadzanych w społecznościach lokalnych,
które zaplanowaliśmy na 2022 rok.

Wysłuchania obywatelskie dot. KPO
Cel
Stworzenie okazji ku temu, by osoby i instytucje
posiadające pogląd w sprawie kształtu projektu
Krajowego Planu Odbudowy (KPO) mogły go
wyrazić i by był on przynajmniej usłyszany przez
stronę rządową.
Czas
Marzec–czerwiec 2021
Zespół
Kuba Wygnański, Zofia Komorowska, Maria
Jagaciak i Katarzyna Pawłowska
Partner
Ogólnopolska Federacja Organizacji
Pozarządowych
Finansowanie
Środki własne i dotacja z Sigrid Rausing Trust
Więcej informacji

Strona wysłuchań

Działania
Ze względu na wagę dokumentu, jakim jest KPO, wspólnie
z innymi organizacjami domagaliśmy się od rządu, aby był on
przedmiotem szerokich konsultacji. Ostatecznie to my,
wspólnie z OFOP-em, podjęliśmy się ich organizacji – w formie
wysłuchań obywatelskich. Wcześniej kilkukrotnie sięgaliśmy
po tę metodę, ale tym razem zorganizowaliśmy ich aż 5 i to
w niezwykle szybkim tempie (w ciągu 2 tygodni), aby
dogłębnie wybrzmiały postulaty dotyczące poszczególnych
tematów poruszanych w KPO. Na każdym z wysłuchań obecni
byli przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki
Regionalnej oraz – w zależności od tematu – innych
ministerstw.
Za działania związane z wysłuchaniami otrzymaliśmy
wspólnie z OFOP-em European Civic Pride Award
przyznawaną przez European Civic Forum.

Produkty i rezultaty
5 wysłuchań on-line
400 osób, które zabrały głos
85% osób biorących udział uznało, że warto było to zrobić
wszystkie głosy zostały spisane i przekazane MFiPR
metoda wysłuchań obywatelskich jest wykorzystywana
przez OFOP, który zorganizował kolejnych kilkanaście tego
rodzaju spotkań

Inne działania partycypacyjne

Oprócz projektów opisanych wcześniej, w 2021 roku
mieliśmy też okazję realizować działania o mniejszej skali,
które jednak zawsze nas cieszą, dając możliwość np.
nawiązania nowych kontaktów, bycia częścią ciekawych
przedsięwzięć, rozwoju naszego zespołu.
Tradycyjnie już uczestniczyliśmy w Forum Szczekociny,
którego głównym tematem była tym razem edukacja.
Uczestniczyliśmy też w Kongresie Polityki Miejskiej, gdzie
opowiadaliśmy o panelach obywatelskich i różnych dla
niego alternatywach.
Przeprowadziliśmy również szkolenia: dla nauczycieli
lubelskich szkół z zakresu prowadzenia lekcji dotyczących
budżetu obywatelskiego oraz dla moderatorów
partycypacyjnych – ekspertów i ekspertek
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
Wsparliśmy także Democratic Society w facylitacji
spotkań w ramach Konferencji w sprawie przyszłości
Europy.

Rozbudowywaliśmy też naszą współpracę międzynarodową, głównie (choć nie tylko) w ramach sieci People
Powered, do której przystąpiliśmy w 2020 roku, m.in.:
współorganizowaliśmy międzynarodowe webinarium
nt. klimatycznych paneli obywatelskich,
byliśmy mentorami w programie mentoringowym
Rising Stars Mentors,
braliśmy udział w warsztatach dla organizacji
członkowskich służących np. stworzeniu opracowania
nt. prawodawstwa dotyczącego budżetów
obywatelskich czy narzędzi on-line służących
partycypacji obywatelskiej.
Wzięliśmy też udział w międzynarodowym spotkaniu nt.
paneli obywatelskich organizowanym przez Swedish
International Centre for Local Democracy (ICLD) oraz
wspieraliśmy organizację pierwszego ogólnoświatowego
panelu obywatelskiego – Global Assembly.

Innowacje społeczne

tworzymy rozwiązania codziennych problemów

Innowacje społeczne
2021 rok był ciekawym, ale wcale niełatwym czasem w stoczniowym obszarze innowacji społecznych.
Po pierwsze, znacząco zwiększyła się skala naszych
aktywności i zobowiązań projektowych. Do tej pory
zajmowaliśmy się rozwijaniem własnych innowacji
(NaprawmyTo.pl i Siłowni Pamięci) oraz wspieraniem
innowatorów i innowatorek (w ramach Inkubatora pomysłów
i Inicjatora PoMocy).
W 2021 roku kontynuowaliśmy te działania, starając się
w okresach wzmożenia pandemii realizować to, co możliwe,
w formule on-line. Ograniczenie do minimum spotkań
fizycznych ma jednak także negatywne konsekwencje.
W naszej pracy ważne jest budowanie relacji i wzajemnego
zrozumienia, a nie zawsze można to osiągnąć poprzez ekran
komputera.
Rozpoczęliśmy także realizację dwóch projektów o bardziej
systemowym charakterze – Katalizatora innowacji
społecznych oraz polskiej części międzynarodowego przedsięwzięcia pn. European Social Innovation Alliance, czyli Portu.

Dzięki temu możemy śmiało powiedzieć, że działamy już
na trzech poziomach:
1. robimy stoczniowe innowacje,
2. pomagamy robić to innym,
3. dbamy o ekosystem.
To jest spełnienie naszych planów, ale też ogromne wyzwanie
i zobowiązanie.
Po drugie, w konsekwencji zwiększenia skali naszych działań,
wzmocniliśmy zespół zajmujący się innowacjami społecznymi.
Dołączyły do nas nowe osoby, które – co do tej pory było trudne
– właściwie cały swój zawodowy czas poświęcają temu
obszarowi. Wniosły do zespołu nowe perspektywy
i umiejętności. Wiemy jednak, że przed nami jeszcze wciąż
wyzwania związane integracją zespołu, usprawnieniem
i nauczeniem się wspólnej pracy oraz wzmacnianiem naszych
kompetencji.

Innowacje na ludzką miarę 2
Cel
Znalezienie, dopracowanie i sprawdzenie w praktyce
drobnych, nowych rozwiązań, które odpowiadają
na potrzeby osób, którym z różnych powodów
(np. zdrowia, niepełnosprawności, pochodzenia)
trudniej funkcjonować w społeczeństwie
Czas
Marzec 2020 – czerwiec 2023
Zespół
Koordynacja: Adam Chabiera i Maria LewandowskaWoźniak
Zespół: Anna Bartol, Damian Jaworek, Natalia Klamann,
Zofia Komorowska, Jan Wiśniewski, Maciej Onyszkiewicz,
Katarzyna Pawłowska i Kuba Wygnański
Partner
Gmina Miasta Gdynia
(Laboratorium Innowacji Społecznych)
Finansowanie
Europejski Fundusz Społeczny
Budżet w 2021 r.: 1 530 873,31 zł, w tym granty: 678 439,86 zł
oraz budżet Gdyni: 319 737 zł
Więcej informacji
Strona Inkubatora pomysłów

Działania

W ramach projektu pomagamy dopracować i sprawdzić
w praktyce nowe rozwiązania (usługi, produkty, sposoby
działania), czyli innowacje społeczne. Jak to robimy?
szukamy wstępnych pomysłów,
pomagamy autorom i autorkom dopracować
w szczegółach ich pomysły,
przyznajemy granty na przygotowanie prototypów
innowacji i ich przetestowanie,
sprawdzamy, co testowane rozwiązania zmieniają
w życiu osób, które z nich korzystają,
upowszechniamy wiedzę o tych innowacjach, które
okazują się szczególnie udane i zachęcamy do
korzystania z nich.

Innowacje na ludzką miarę 2
Na początku roku pomagaliśmy autorom
i autorkom 56 pomysłów (wybranych jeszcze
w 2020 r.) w tym, by ich wstępne koncepcje
były bardziej przemyślane i dopracowane
w większych szczegółach.

W lipcu Komisja spotkała się raz jeszcze i wybrała
29 innowacji, których autorzy i autorki
otrzymali od nas granty
na sprawdzenie w praktyce swoich pomysłów.

W listopadzie Komisja wybrała spośród nich
49 pomysłów, których autorów i autorki zaprosiliśmy
do naszego Inkubatora i rozpoczęliśmy ich
dopracowywanie.

Pod koniec kwietnia członkowie i członkinie Komisji
Inkubatora pomysłów ocenili efekty tych prac, czyli
wstępne specyfikacje innowacji, oraz wybrali 34,
których autorzy i autorki zostali zaproszeni do
udziału w kolejnym etapie inkubacji.
Wczesną jesienią, w trakcie gdy zaczynały się testy
pierwszych innowacji, zorganizowaliśmy drugi nabór
do naszego Inkubatora. Opowiadaliśmy o tym,
jak działamy, zachęcaliśmy do zgłaszania swoich
pomysłów, przeprowadziliśmy też szkolenia
i warsztaty wspierające pracę nad rozwijaniem
własnych koncepcji. W efekcie otrzymaliśmy
aż 131 zgłoszeń.

NaprawmyTo.pl
Cel
Ułatwienie komunikacji między mieszkańcami
a samorządem oraz pomoc we wspólnym
dbaniu o otoczenie
Czas
Od 2012 roku
Zespół
Koordynatorka: Natalia Klamann
Wsparcie: Anna Stratenwerth, Zofia
Komorowska i Kuba Wygnański
Finansowanie
Opłaty abonamentowe od gmin korzystających
z serwisu
Przychód netto w 2021 r.: 127 584,13 zł
Więcej informacji
Strona serwisu

Działania
NaprawmyTo.pl umożliwia urzędnikom i urzędniczkom
samorządowym łatwiejszy kontakt z mieszkańcami
i mieszkankami, a im z kolei daje sposobność do
zgłaszania różnego rodzaju deficytów w przestrzeni
publicznej.

W 2021 roku nasze działania skupiały się na utrzymaniu
współpracy z dotychczasowymi użytkownikami (gminami)
oraz szukania nowych gmin w Polsce chętnych do
wykorzystania naszej platformy w prowadzeniu
komunikacji z mieszkańcami.
Produkty i rezultaty
22 gminy korzystały z NaprawmyTo.pl w 2021 roku
zgłoszono łącznie ponad 15 000 spraw do
naprawienia
ponad 7500 spraw zostało naprawionych

PoMoc. Działając razem, możemy więcej
Cel
Wsparcie dla dotychczasowych partnerów
Fundacji EVZ działających od lat na rzecz
mieszkających w Polsce osób
pokrzywdzonych przez nazizm oraz
znalezienie nowych pomysłów
odpowiadających na potrzeby tych osób
Czas
Lipiec 2019 – lipiec 2021
Zespół
Koordynacja: Adam Chabiera i Maria
Lewandowska-Woźniak
Zespół: Maciej Onyszkiewicz, Łukasz
Ostrowski, Katarzyna Pawłowska, Zofia
Komorowska, i Kuba Wygnański
Finansowanie
Fundacja EVZ
Budżet w 2021 r.: 141 983,61 zł
Więcej informacji
Opis na stronie Stoczni
Strona Inicjator Pomocy

Działania
PoMoc to dwutorowy program, w ramach którego zorganizowaliśmy:
program grantowy dla partnerów Fundacji EVZ w Polsce
(organizacji działających m.in. na rzecz osób pokrzywdzonych przez
nazizm), który pomógł im wdrożyć nowe rozwiązania lub skupić się
na rozwoju instytucjonalnym;
konkurs Inicjator PoMocy, w ramach którego szukaliśmy
nowatorskich pomysłów na rozwiązania mające na celu poprawę
jakości życia osób starszych doświadczonych przez II wojnę
światową w Polsce.

W 2021 roku w dalszym ciągu wspieraliśmy partnerów EVZ w realizacji
zaplanowanych przez nich działań oraz zorganizowaliśmy spotkanie
służące wymianie doświadczeń.
Wybraliśmy także 4 zwycięzców Inicjatora PoMocy (nagrodzone
pomysły to Majstersztyk, Akademia poMocy, Grając w opowieści oraz
Pożegnania. Porozmawiajmy o rzeczach ważnych) i pomogliśmy w ich
dopracowaniu oraz nagłośnieniu, tak by informacja o nich dotarła do
osób i instytucji, które mogą z nich korzystać.
Produkty i rezultaty

15 ciekawych pomysłów na nowe działania
4 zwycięskie pomysły, które zostały przygotowane do realizacji
na szerszą skalę (część z nich jest dalej rozwijana)
2 filmy promocyjne
wzmocnienie instytucjonalne dotychczasowych partnerów
Fundacji EVZ

Katalizator innowacji społecznych
Cel
Wzmocnienie środowiska osób i instytucji
zajmujących się innowacjami społecznymi w Polsce

Działania

Zespół
Koordynatorki: Zofia Komorowska i Julia Zasacka
Zespół: Michalina Przeradzka, Andrzej Dębowski,
Teodor Klincewicz, Kuba Wygnański i Teresa Zagrodzka

Działamy na rzecz rozwoju ekosystemu innowacji
społecznych w Polsce. Tworzymy przestrzeń i narzędzia
ułatwiające wymianę doświadczeń, podnoszenie wiedzy
i umiejętności oraz umożliwiające rozwój sieci kontaktów
między innowator(k)ami a osobami i instytucjami, które
pomagają im rozwijać nowatorskie pomysły, a także bazę
innowacji społecznych i portal innowacjespoleczne.org.pl.
Pomagamy również w skalowaniu wybranych innowacji
społecznych, czyli w tym, by były bardziej dostępne i by
więcej osób z nich mogło faktycznie skorzystać.

Partner

Produkty i rezultaty

Czas
Grudzień 2020 – czerwiec 2023

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Finansowanie
Europejski Fundusz Społeczny
Budżet w 2021: 943 114,41 zł, w tym budżet
FISE 302 478,86 zł
Więcej informacji
Opis na stronie Stoczni
Strona projektu

3 spotkania sieciujące dla zespołów inkubatorów
innowacji społecznych
1 wymIaNNa, czyli organizacja spotkania dla
innowatorów(-ek)
15 warsztatów i szkoleń
pilotażowa baza innowacji społecznych
2 podcasty i videoblogi

Siłownia Pamięci
Cel

Działania

Wsparcie osób starszych – ich zdrowia, komfortu
życia, samodzielności i bezpieczeństwa poprzez
profilaktykę zdrowia poznawczego (treningi
umysłu)

W 2021 roku wydrukowaliśmy publikację pt. „Treningi
umysłu w parze senior-opiekun” i rozesłaliśmy ją do osób
z utrudnionym dostępem do internetu/drukarki, które nie
korzystały z wersji elektronicznej tej książki.

Czas

Zorganizowaliśmy też IV Seminarium Siłowni Pamięci nt.
treningów funkcji poznawczych dla osób starszych. To 2 dni
wykładów oraz pracy warsztatowej (stacjonarnej i online).
Uczestnikami były osoby pracujące z seniorami (m.in.
terapeuci zajęciowi i psychologowie pracujący w
publicznych ośrodkach stałego lub dziennego pobytu,
klubach seniora, centrach aktywności lokalnej). Łącznie
udział wzięło blisko 250 osób.

Od 2016 roku
Zespół
Koordynacja: Marta Tafil-Dalach
Zespół: Anna Bartol, Agata Bluj i Maria Wiśnicka

Finansowanie
Działania fundraisingowe,
Fundusz Pomocowy PAFW,
PROO (NIW-CRSO)
Więcej informacji
Strona Siłowni Pamięci

Produkty i rezultaty
dotarcie do nowych odbiorców - ponad 19 tys. nowych
użytkowników i ok. 22 tys. pobrań materiałów ze strony
www
wydruk i dystrybucja 2000 książek
wypracowanie rekomendacji dot. codziennych ćwiczeń
funkcji poznawczych oraz gier terapeutycznych
z uczestnikami IV Seminarium Siłowni Pamięci
rozbudowa strony www.silowniapamieci.pl pod kątem
użyteczności dla odbiorców oraz fundraisingowym

Marzyciele i Rzemieślnicy.
Dom innowacji społecznych
Cel

Działania

Tworzenie przestrzeni umożliwiającej
spotkania osób, którym bliskie są tematy
innowacji społecznych, którym zależy
na Warszawie i którzy inicjują mądre zmiany

Choć skala naszych działań w 2021 roku była na
szczęście większa niż w 2020, to nadal znacząco
odbiegała od tego, co działo się przed pandemią.

Czas

Koordynatorka: Magdalena Gawin
Wsparcie: Jakub Wasiluk

W Marzycielach gościliśmy kilkadziesiąt wydarzeń
odbywających się niemal wyłącznie online (u nas
przebywali organizatorzy i ekipy techniczne), a także
liczne warsztaty i szkolenia. Marzyciele byli także
miejscem organizacji części stoczniowych wydarzeń,
m.in. spotkania sieciującego dla grantobiorców
programu Aktywni Obywatele i wymIaNNy.

Partner

Produkty i rezultaty

Od 2014 roku
Zespół

Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A.
Finansowanie
Wynajem na potrzeby wydarzeń oraz opłaty
abonamentowe w Przestrzeni pracy
Więcej informacji
Strona internetowa

średnio miesięcznie 30 osób korzystało z Przestrzeni
pracy
gościliśmy lub współorganizowaliśmy 106 wydarzeń

Fundraising

dzięki Twojemu wsparciu
tworzymy rozwiązania dla codziennych problemów

Fundraising
Cel
Pozyskanie finansowania na rozwój
projektu Siłownia Pamięci (zgodnie z
naszą strategią fundraisingową jest to
projekt o największym potencjale
fundraisingowym)
Zespół
Marta Tafil-Dalach i Maria Wiśnicka

Finansowanie
NIW-CRSO,
Sigrid Rausing Trust,
Fundusz Pomocowy PAFW,
środki własne
Więcej informacji
Strona Siłowni Pamięci
Wesprzyj nas na stronie Stoczni

Kampanie fundraisingowe
1. Urodziny Stoczni – wdrożenie narzędzia do prowadzenia
zbiórek charytatywnych na Facebooku i realizacja pierwszej
zbiórki z okazji urodzin Stoczni
2. Książka pt. „Treningi umysłu w parze senior-opiekun” – zbiórka
na wydruk i dystrybucję 2000 książek – przeprowadzenie
dwuetapowej kampanii (identyfikacja potrzeb/zapisy oraz
zbiórka funduszy od darczyńców indywidualnych i
biznesowych)
3. IV Seminarium Siłowni Pamięci – pozyskanie partnerów
biznesowych w celu wsparcia organizacji wydarzenia

Fundraising
Produkty i rezultaty
zasięg kampanii – dotarcie do ok. 215
tys. osób, ponad 370 tys. wyświetleń,
1100 kliknięć oraz 3640 aktywności
zbudowanie bazy kontaktowej –
sympatycy, odbiorcy (ok. 6 tys.
rekordów) darczyńcy (ok. 200 osób).
pozyskanie partnerów biznesowych,
podpisanie umów: darowizny,
sponsoringowej i barterowej
rozbudowa strony
www.silowniapamieci.pl pod kątem
użyteczności dla odbiorców oraz
fundraisingowym
ponad 65 200 zł netto pozyskanego
wsparcia finansowego (po
odprowadzeniu VAT, prowizji od wpłat
online i przewalutowania)

Działania wspierające

promocja projektu (media społecznościowe, portale,
radio, prasa)
budowanie relacji z odbiorcami i partnerami
biznesowymi
webinaria dla pracowników firm – sponsorów (w tym
apel fundraisingowy)
prace nad przebudową strony Stoczni oraz
optymalizacja strony www.silowniapamieci.pl
przygotowanie kampanii fundraisingowej na styczeń
2022 roku (z okazji Dnia Babci i Dziadka)

Zespół Stoczni

Zespół Stoczni
W 2021 roku w związku z rozwojem organizacji i nowymi projektami zatrudnialiśmy 38 osób – najwięcej od początku naszej
działalności. Do zespołu dołączyły/-li: Teresa Zagrodzka, Anna Stratenwerth, Teodor Klincewicz, Andrzej Dębowski, Michalina
Przeradzka, Julia Zasacka, Wojciech Gąsior, Magdalena Kiesner i Maria Belina-Brzozowska, a zakończyły współpracę: Olga
Kiełkowska i Teresa Zagrodzka.
Porównując jednak zmiany zatrudnienia rok do roku, największy przyrost osiągnęliśmy w 2010 roku (z 3 zatrudnionych w 2009
roku osób wzrost do 8 w 2010 roku). Kolejny, 2011 rok, to także skok zatrudnienia o 75% (w porównaniu z 2010).

Poznaj zespół
Badania i doradztwo

Partycypacja obywatelska

Innowacje społeczne

Rozwój i edukacja

W 2021 roku zrealizowaliśmy wiele edukacyjnych inicjatyw,
odpowiadając zarówno na indywidualne potrzeby
poszczególnych pracowników i pracownic Stoczni,
jak i całego zespołu.

Fundusz „Światły Stoczniowiec”

Stałe spotkania zespołu służące formowaniu stoczniowego

Fundusz to mechanizm zarządzany oddolnie, służy
finansowaniu inicjatyw edukacyjnych zespołu Stoczni. W 2021
roku skorzystaliśmy z niego 8 razy, wykorzystując m.in. na
udział w szkoleniach z fundraisingu, kadr i płac, dla specjalisty
ds. wynagrodzeń oraz w kursach redukcji stresu i języka
angielskiego. Ponadto w ramach funduszu zorganizowaliśmy
dla całego zespołu kurs redakcji. W jego wyniku opracowaliśmy
„instrukcję wydawniczą” Stoczni standaryzującą język, jakim
operujemy w komunikacji zewnętrznej.

Od wielu lat mamy cotygodniowe spotkania całego zespołu –
w czwartki o godzinie 14. W 2021 roku znaczną część tych
spotkań zmuszeni byliśmy odbywać zdalnie. Natomiast na
świeżym powietrzu, na pl. Zamkowym przed biurem Stoczni,
zorganizowaliśmy coroczne spotkanie świąteczne, na które
zaprosiliśmy naszych współpracowników oraz przedstawicieli
instytucji wspierających stoczniowe działania i organizacje
partnerskie.
Jesienią natomiast odbył się wyjazd integracyjny zespołu do
Grzybowa na Mazowszu. Spędziliśmy razem niemal 3 dni,
spacerując, bawiąc się i rozważając istotne dla Stoczni kwestie.

Finansowanie
Środki własne,
Sigrid Rausing Trust,
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Rozwój i edukacja

Educzwartki o 11 oraz DOKształt – o rozwój stoczniowców
dba zespół ds. edukacji, który układając program wydarzeń,
bazuje na badaniu potrzeb i oczekiwań.

Działania grupowe służące rozwijaniu wiedzy i kompetencji

warsztat wprowadzający do Data
Storytelling prowadzony przez
Rafała Szymczaka

regularnie odbywają się w czwartki o godzinie 11 oraz raz do roku
jako całodniowe szkolenia (DOKształt). W ramach cotygodniowych
sesji zorganizowaliśmy 24 wewnętrzne spotkania oraz rozmowy z
ciekawymi gośćmi (najczęściej online), m.in. na poniższe tematy:

prezentacja instrukcji
wydawniczej Stoczni przez grupę
ds. języka: Łukasz Ostrowski, Łucja
Krzyżanowska, Kasia Pawłowska

tajniki CRM, wysyłki mailingów i projektowanie maili – Kasia Pawłowska
i Teodor Klincewicz,
działania Punktu Interwencji Kryzysowej na granicy polsko-białoruskiej –
Agata Bluj i Ania Stratenwerth,
ewaluacja budżetu obywatelskiego w Warszawie – Maria Adamowicz i

rozmowa z prof. Krystianem
Jażdżewskim
z Rady Fundacji

Wojciech Gąsior,
Katalizator innowacji społecznych – Julia Zasacka i Michalina Przeradzka,
badanie Next Generation dla British Council – Agata Gołasa i Jan Herbst,
cyberbezpieczeństwo w biurze – Paweł Sielczak,
narzędzia do spotkań online (Mentimeter, Miro) – Aleksandra Pierścińska i
Michalina Przeradzka,
uczenie się przez młodzież partycypacji publicznej – analiza zagadnienia
w świetle teorii Knuda Illerisa – Hanna Achremowicz (stypendystka PhDo),
seksualność osób starszych z niepełnosprawnością w perspektywie życia
w instytucjach opieki całodobowej – Klaudia Wos (stypendystka PhDo).

prezentacja o błękitno-zielonej
infrastrukturze Tomasza Bergiera
z Fundacji Sendzimira
wizyta w Fablabie w Centrum
Kreatywności Targowa

warsztat nt. organizacji wydarzeń
dostępnych przeprowadzony
przez Izabelę Sopalską-Rybak
i Katarzynę Cimoch z Fundacji
Kulawa Warszawa

Upowszechnianie wiedzy i produktów,
czyli komunikacja działań Stoczni

upowszechnialiśmy zdobytą przez nas wiedzę, wydając publikacje,
prowadząc szkolenia oraz doradzając organizacjom społecznym czy
instytucjom publicznym
pracowaliśmy nad nową stroną fundacji – odświeżeniem grafiki i nowymi
funkcjonalnościami spełniającymi cele założone w strategii fundraisingowej
opracowywaliśmy plan działań komunikacyjnych dla koordynatorów i
koordynatorek stoczniowych projektów
współpracowaliśmy z mediami w odpowiedzi na ich zainteresowanie
naszymi działaniami oraz promowaliśmy nasze produkty (poradniki,
narzędzia itp.)
rozwijaliśmy stoczniowy fundraising i realizowaliśmy strategię przygotowaną
przy okazji prac nad działem fundraisingu
w związku z rozwojem organizacji podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu
naszego zespołu o specjalistkę ds. komunikacji
Nasz rozwój instytucjonalny mogliśmy rozwijać dzięki:
wsparciu realizacji części działań w ramach projektu „Wiatr w żagle”
finansowanego ze środków NIW-CRSO,
środkom z grantu Sigrid Rausing Trust,
środkom własnym.

Stypendyści PhDo
Celem Programu naukowych stypendiów doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo” jest zachęcenie studentów
do kontynuowania nauki na poziomie III stopnia, wzbogacania wiedzy i aktywnego uczestnictwa w rozwoju młodego pokolenia
naukowców. Jego celem jest również umożliwienie doktorant(k)om połączenia pracy naukowej z praktycznymi działaniami
społecznymi. W 2021 roku naszymi stypendystami byli Patryk Skalski i Justyna Grzymała.
Sebastian Skalski – słuchacz studiów doktoranckich

Justyna Grzymała – doktorantka w szkole doktorskiej

w Instytucie Psychologii PAN w Warszawie.

Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Swoją rozprawę doktorską przygotowuje w zakresie

W ramach pracy doktorskiej zajmuje się przemocą

neurodeficytów poznawczych w zespole nadpobudliwości

seksualną, jakiej doświadczają kobiety w związkach

psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD).

intymnych. Wykorzystuje badania jakościowe, aby
przedstawić perspektywę kobiet, które doświadczają tej

Na co dzień współpracuje z Fundacją In Corpore

formy przemocy, i spojrzeć ich oczami na to, co je spotkało.

w Katowicach w zakresie diagnozy i leczenia ADHD u dzieci.

Poza tym podejmuje również krytyczną analizę dyskursu

W swoich badaniach stara się opracować obiektywne

publicznego, jaki ma miejsce w Polsce na temat przemocy

wskaźniki zwiększające dokładność diagnostyczną ADHD.

seksualnej w związkach, aby przedstawić społeczno-

Poszukuje wzorców odpowiedzi w testach poznawczych,

kulturowy kontekst tego zjawiska. Podjęła współpracę z

a także wzorców aktywności mózgowej w korze

organizacjami pozarządowymi pomagającymi osobom

przedczołowej. Młody badacz ocenia również skuteczność

doświadczającym przemocy: Centrum Praw Kobiet,

treningów poznawczych z wykorzystaniem spektroskopii

Niebieska Linia, Feminoteka i Fundacja Przeciw Kulturze

w bliskiej podczerwieni oraz wpływu technik zwiększających
motywację na uważność u dzieci z ADHD.

Gwałtu im. Margarete Hodgkinson.
Więcej informacji

Projekty 2021
projekt

rodzaj działalności

obszar

Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy

statutowa

partycypacja

Badanie absolwentów programu stypendialnego im. L. Kirklanda

statutowa

badania

Badanie dla British Council

gospodarcza

badania

Badanie ewaluacyjne budżetu obywatelskiego w Warszawie

gospodarcza

badania

Badanie młodzieży warszawskiej dla m. st. Warszawy

gospodarcza

badania

statutowa

innowacje

gospodarcza

badania

statutowa

badania

gospodarcza

badania

InCare - innowacyjny system opieki dla os. starszych i opiekunów

statutowa

badania

Inicjatywy Sąsiedzkie - program grantowo-doradczy

statutowa

badania

Inkubator pomysłów (Innowacje na ludzką miarę 2)

statutowa

innowacje

Katalizator innowacji społecznych

statutowa

innowacje

Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom innowacji społecznych

gospodarcza

innowacje

NaprawmyTo

gospodarcza

innowacje

statutowa

partycypacja

European Social Innovation Alliance
Ewaluacja działania Centrum Wielokulturowego w Warszawie
Ewaluacja programu "Zielony Lider"
Ewaluacja Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji

Narada obywatelska o kosztach energii

Projekty 2021
projekt

rodzaj działalności

obszar

Nowi liderzy, nowe liderki

gospodarcza

badania

Orange i Fundacja Orange - stała współpraca

gospodarcza

badania

Ostatnia mila - warsztaty dla Allegro

gospodarcza

badania

PoMoc. Działając razem, możemy więcej

gospodarcza

innowacje

Przestrzeń dla partycypacji 2

statutowa

partycypacja

Przestrzeń Praktyków Partycypacji

statutowa

partycypacja

gospodarcza

badania

gospodarcza statutowa

badania

statutowa

innowacje

Szkolenie dla moderatorów partycypacyjnych (KE)

gospodarcza

partycypacja

Szkolenie dla nauczycieli z Lublina

gospodarcza

partycypacja

statutowa

partycypacja

gospodarcza

partycypacja

statutowa

ogólnostoczniowe

Women & Tech - proces badawczo-doradczy dla ING

gospodarcza

badania

Wsparcie Auschwitz Pledge Foundation

gospodarcza

badania

Współpraca z Fundacją Citi Handlowy

gospodarcza

badania

Współpraca z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości

gospodarcza

badania

statutowa

partycypacja

gospodarcza

badania

Przewodnik po programach dla Biura Kultury m. st. Warszawy
Sektor 3.0 - transformacja cyfrowa w organizacjach pozarządowych

Siłownia Pamięci

Warszawski Panel Klimatyczny
Warsztaty dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Wiatr w Żagle

Wysłuchanie obywatelskie dot. KPO
Zwolnieni z Teorii - badanie wpływu programu oraz losu alumnów

