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Podstawowe informacje o Fundacji 

Dane fundacji 

Nazwa fundacji: Fundacja Pole Dialogu 

Siedziba i adres: ul. Sady Żoliborskie 15 lok. 30, 01-772 Warszawa, Polska  

Adres biura: ul. gen. W. Andersa 13, 00-159 Warszawa, Polska  

Adres poczty elektronicznej: kontakt@poledialogu.org.pl 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 15.02.2011 

Numer KRS: 0000378360 

REGON: 142815249 

NIP: 522 297 27 81 

Skład zarządu Fundacji w 2016 roku 

Marta Ostrowska – prezeska Fundacji  

Marta Szaranowicz-Kusz – członkini Zarządu Fundacji 

Agata Urbanik – członkini Zarządu Fundacji  

Cele statutowe 

• promocja idei partycypacji obywatelskiej oraz dobrych praktyk dialogu społecznego 

we wszystkich obszarach życia społecznego; 

• rozwój metodologii badań i interwencji socjologicznych, testowanie innowacyjnych technik 

konsultacyjnych i partycypacyjnych, przekształcanie wiedzy akademickiej w wiedzę użyteczną 

publicznie; 

• rozwój współpracy między środowiskami akademickimi, administracją publiczną, 

organizacjami pozarządowymi, biznesem oraz obywatelami w zakresie partycypacji 

obywatelskiej i dialogu społecznego; 

• edukacja obywatelska i animowanie działań służących aktywizacji obywateli i rozwojowi 

wspólnot lokalnych, w tym wzmacnianie kompetencji liderów lokalnych; 

• przełamywanie uprzedzeń i zapobieganie konfliktom między jednostkami i grupami 

na poziomie lokalnym i ponadlokalnym; 

• wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, spójności i różnorodności społecznej oraz 

wspomaganie rozwoju demokracji i zrównoważonego rozwoju. 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej 

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:  

1. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 

(72.20.Z), 

2. działalność wspomagająca edukację (85.60.Z), 

3. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B), 

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

5. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(74.90.Z).  
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Uchwały Zarządu Fundacji w 2016 roku 

 uchwała nr 1/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia procedury Wewnętrznej w 

zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.  

 uchwała nr 2/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie w sprawie zapoznania się zarządu oraz 

współpracowników Fundacji z Procedurą Wewnętrzną w zakresie przeciwdziałania praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.  

 uchwała nr 3/2016 z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie powołania osoby odpowiedzialnej z 

wykonywanie obowiązków Fundacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu, określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i 

finansowaniu terroryzmu oraz Procedurze wewnętrznej, zwaną Koordynatorem. 

 uchwała nr 4/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku 

zysków i strat. 

 uchwała nr 5/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia opinii biegłego 

rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. 

 uchwała nr 6/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania 

merytorycznego za rok 2015.  

 uchwała nr 7/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zmiany biura rachunkowego. 

 

 

Uchwały Rady Fundacji w 2016 roku 

 uchwała nr 1/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. zatwierdzająca roczne sprawozdanie finansowe 

Fundacji za rok 2015. 

 uchwała nr 2/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. zatwierdzająca opinię Niezależnego Biegłego 

Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. 

  uchwała nr 3/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. zatwierdzająca roczne sprawozdanie 

merytoryczne Fundacji Pole Dialogu za rok 2015. 

 uchwała nr 4/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. udzielająca absolutorium członkiniom zarządu.   

uchwała nr 5/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. podjęta w trybie obiegowym o zatrudnieniu 

prezeski w oparciu o umowę o pracę.  
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Projekty 

 

1. Narady obywatelskie – uczenie przez doświadczenie 

 

 

 

 

 

Główne cele projektu 

W projekcie została wypracowana i przetestowana 

nowa metoda przekazywania kompetencji 

urzędnikom w zakresie partycypacji obywatelskiej: 

uczenie przez doświadczenie. W pierwszej fazie, 

urzędnicy i działacze NGO z Rejowca Fabrycznego 

przy wsparciu doradczym Fundacji Pole Dialogu 

zrealizowali naradę obywatelską na wskazany przez 

mieszkańców temat (przyszłość starego budynku 

dworca kolejowego). Naradę w Rejowcu Fabrycznym 

obserwowali przedstawiciele trzech innych gmin. W 

2016 roku w jednej z nich, Opolu Lubelskim, proces 

został powtórzony. Głównymi celami całego projektu jest:  

 przekazanie urzędnikom kompetencji do samodzielnego prowadzenia procesów 

partycypacyjnych;  

 przygotowanie mieszkańców gmin do uczestnictwa w naradach i analogicznych procesach 

w przyszłości. 

Cele statutowe, które projekt realizował 

 promocja idei partycypacji obywatelskiej oraz dobrych praktyk dialogu społecznego 

we wszystkich obszarach życia społecznego; 

 rozwój metodologii badań i interwencji socjologicznych, testowanie innowacyjnych technik 

konsultacyjnych i partycypacyjnych, przekształcanie wiedzy akademickiej w wiedzę użyteczną 

publicznie; 

 edukacja obywatelska i animowanie działań służących aktywizacji obywateli i rozwojowi 

wspólnot lokalnych, w tym wzmacnianie kompetencji liderów lokalnych; 

Lider i partner 

projektu 

Fundacja Pole Dialogu (lider), Urząd Miasta 

Rejowiec Fabryczny (partner) 

Źródło 

finansowania 

Program Obywatele dla Demokracji, 

finansowany z Funduszy Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego 

Kwota 

dofinansowania 

Całość dotacji: 350 000 PLN, w tym 58 000 

PLN na rozwój instytucjonalny 

Dotacja FPD w 2016 roku: 93 231,91PLN 

Okres realizacji 1 kwietnia 2014 – 30 kwietnia 2016 

Skład zespołu 

realizującego 

projekt 

Marta Ostrowska, Agata Urbanik, Martyna 

Studzińska, Borys Martela 
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Główne działania w projekcie 

Rok 2016 to rok głównych działań w drugim mieście - Opolu Lubelskim. Utworzony w 2015 roku 

zespół ds. narady obywatelskiej przeprowadził ze wsparciem Fundacji naradę na temat kształtu 

centrum miasta. 

Opole Lubelskie. Działania styczeń – kwiecień  2016 

Między styczniem i marcem odbyły się cztery 

spotkania narady obywatelskiej w Opolu 

Lubelskim na temat tego, jak sprawić, by 

centrum miasta było bardziej atrakcyjne.  

Opolski zespół ds. narady pod okiem Martyny 

Studzińskiej i Borysa Marteli z Pola Dialogu 

przygotowywał spotkania narady obywatelskiej 

– zadbał o rekrutację uczestników i 

uczestniczek, opracowywał scenariusze spotkań, 

podsumowania spotkań, potrzebne materiały 

informacyjne itp. Przed każdym spotkaniem narady odbywała się odprawa, a po spotkaniu 

omówienie przebiegu spotkania. Dzięki temu było możliwe tytułowe „uczenie przez doświadczenie”.  

W każdym z czterech spotkań, prowadzonych przez dwoje moderatorów z zespołu ds. narady 

obywatelskiej, wzięło udział 20-kilkoro mieszkańców i mieszkanek Opola. Na kolejnych spotkaniach 

mieszkańcy z udziałem zaproszonych ekspertów omawiali takie kwestie jak transport, 

bezpieczeństwo, komunikacja, remonty budynków, estetyka czy instalacje wodno-kanalizacyjne. 

Wszyscy zgodzili się z tym, że należy ograniczyć liczbę samochodów ciężarowych przejeżdżających 

przez miasto. Bez tego trudno będzie mówić o atrakcyjnym centrum. Mieszkańcy wskazywali, gdzie 

stworzyć nowe parkingi.  

Podczas trzeciego i czwartego spotkania dopracowywano 14 rekomendacji społecznych, które zostały 

przedstawione mieszkańcom Opola Lubelskiego 4 kwietnia podczas wysłuchania publicznego 

W wysłuchaniu wzięło udział ok. 130 osób. 

Zaprezentowano relację o pracy narady 

obywatelskiej, cztery osoby uczestniczące w 

spotkaniach przedstawiły wypracowane 

rekomendacje. Podczas przerwy kawowej w 

formule dyskusji stolikowych (analogicznie do 

tego, jak to miało miejsce w Rejowcu 

Fabrycznym) zebrane osoby mogły 

przedyskutować rekomendacje. Następnie 

odbyło się głosowanie, podczas którego obecni 

mieszkańcy i mieszkanki Opola Lubelskiego mogli wskazać, które rekomendacje są ich zdaniem 

najważniejsze. Tak uszeregowane rekomendacje zostały przekazane na zakończenie wysłuchania 

burmistrzowi Opola Lubelskiemu oraz przewodniczącemu rady miasta. By Po głosowaniu opolska 

grupa teatralna Pokolenie wystąpiła z przedstawieniem pt. „Bal Polski”.  

Informacje o spotkaniach spotkań były zamieszczane na podstronie dedykowanej naradom 

obywatelskim na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Opole Lubelskie. Relacja z przebiegu 

wysłuchania publicznego została także umieszczona na stronie internetowej Opola Lubelskiego.  

http://www.opolelubelskie.pl/strona/narada-obywatelska
http://www.opolelubelskie.pl/strona/narada-obywatelska
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Publikacja 

O całym przedsięwzięciu można przeczytać w opublikowanej na koniec projektu broszurze pt. 

„Narady obywatelskie. Wyjątkowa forma konsultacji społecznych. Rozmowy z osobami 

zaangażowanymi w narady w Rejowcu Fabrycznym i Opolu Lubelskim”.  Publikacja jest dostępna w 

wersji drukowanej oraz w wersji pdf, epub i mobi na stronie internetowej Fundacji. Publikacja jest 

wydana na licencji Creative Commons BY-SA. 

Rozwój instytucjonalny 

Częścią realizowanego projektu był także rozwój instytucjonalny Fundacji Pole Dialogu.  

Warsztaty strategiczne 

Przez cztery miesiące kontynuowałyśmy pracę z Małgorzatą Lelonkiewicz, która wspierała cały zespół 

Pola Dialogu w wypracowywaniu oferty działalności gospodarczej, strategii fundacji, struktury 

organizacyjnej.  

Uporządkowanie i wzmocnienie obszaru finansowego działalności fundacji 

Firma Perfectum Audit przeprowadziła audyt finansowy Fundacji Pole Dialogu za rok 2015. Działania 

audytorów ze strony fundacji wspierała asystentka ds. finansowych, która podczas badania 

przygotowywała dokumentację do badania, udzielała wyjaśnień oraz była odpowiedzialna za 

komunikację i przepływ informacji między księgowością, zarządem i audytorem. Audyt wykazał 

stabilną sytuację finansową fundacji, racjonalnie gospodarowanie posiadanymi środkami. 

Superwizja pracy merytorycznej zespołu fundacji 

W 2016 roku odbyły się ostatnie spotkania superwizyjne zespołu Fundacji, pracującego w Rejowcu 

Fabrycznym i Opolu Lubelskim w ramach projektu „Narady obywatelskie – uczenie przez 

doświadczenie”. Od marca 2015 do kwietnia 2016 odbyło się łącznie 14 spotkań.  Jako superiwizorka 

została zaangażowana Agnieszka Szelągowska, na co dzień współpracująca z Fundacją Szkoła Liderów 

i posiadająca bogate doświadczenie w tym obszarze pracy. Superwizja została rozpoczęta jako 

odpowiedź na jedną z rekomendacji raportu ewaluacyjnego na temat części projektu realizowanego 

w Rejowcu Fabrycznym. Ewaluatorki zauważyły, że w realizacji przedsięwzięcia będzie bardzo 

pomocne „spojrzenie z zewnątrz, wyciągnięcie obserwacji i wniosków z działań w Rejowcu 

Fabrycznym i kolejnej gminie na wyższy poziom, przy wsparciu osoby niezaagażowanej emocjonalnie 

w realizację działań, a która posiada doświadczenie w pracy superwizyjnej”.  

Przebudowa strony internetowej fundacji 

Strona internetowa fundacji została przebudowana zgodnie z funkcjonalnym projektem oraz zgodnie 

z nową identyfikacją wizualną. Stronę zaprojektowała graficznie Marianna Wybieralska, zakodowała 

ją i wdrożyła Magdalena Bocheńska. W nowej wersji strony wprowadzono więcej zdjęć i ilustracji, 

które ułatwiają nawigowanie i zorientowanie się w przedstawianych treściach. Został także 

rozbudowany moduł aktualności, które w intuicyjny sposób łączą się z odpowiednimi projektami i 

działaniami fundacji. Zasadnicza treść starej strony została przeniesiona do jej nowej wersji, 

stworzono też zupełnie nowe treści. Jest dostosowana do korzystania w wersji desktopowej oraz 

mobilnej. Jest opracowana zgodnie ze standardami dostępności WCAG 2.0. Strona jest dostępna pod 

adresem www.poledialogu.org.pl.  

 

http://poledialogu.org.pl/narady-obywatelskie-wyjatkowa-forma-konsultacji.
http://www.poledialogu.org.pl/
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Główne wyzwania i sukcesy 

Sukcesy 

 Jak wskazuje ewaluacja projektu, członkowie zespołów narad obywatelskich nabyli nowe 

kompetencje. Wzmocnili się w roli osób zawiadujących procesem grupowym, zdobyli większą 

pewność siebie, przełamali stres przed wystąpieniami publicznymi.  Nauczyli się pewnych 

konkretnych technik prowadzenia spotkań, pracy z grupą, wypracowania kompromisu. 

Zyskali także wiedzę na temat metody konsultacji społecznych, jaką są narady obywatelskie. 

Zwiększyła się ich wiedza na temat gminy i miasta, w którym mieszkają i poprawiła opinia o 

nim – upewnili się, że ich miasto ma potencjał, do którego można sięgnąć. Projekt wywarł 

więc wpływ nie tylko na ich kompetencje, ale także na motywacje.  

• Jak wskazały wyniki ewaluacji prowadzonej w projekcie, udział naradzie dał mieszkańcom i 

przedstawicielom władz pozytywne doświadczenie dialogu, prowadzonego na zupełnie 

innych niż do tej pory zasadach.  

• Zorganizowanie narady obywatelskiej w Opolu Lubelskim przez zintegrowany i sprawnie 

współdziałający opolski zespół. 

• Podniesienie kompetencji zespołu FPD w zakresie pracy nową metodą uczenia przez 

doświadczenie, dzięki urefleksyjnieniu doświadczeń poprzez intensywną pracę zespołową, 

superwizję i ewaluację on-going. 

• Wypracowanie nowej metody pracy, której do tej pory nie wykorzystywaliśmy w projektach 

fundacji i która nie jest typowym sposobem pracy organizacji pozarządowych: metoda 

uczenia przez doświadczenie nastawiona na wspieranie i pozostawianie kompetencji 

w samorządach, wzmacnianie konkretnych osób, a nie eksperckie, „usługowe” realizowanie 

działań.   

Wyzwania  

• Metoda uczenia przez doświadczenie wymaga dużej uważności zespołu wspierającego proces 

i elastycznego reagowania na potrzeby. Wyzwaniem było wyjaśnienie zasadności długiego 

trwania procesu, wartości pracy warsztatowej. Sukcesem przedsięwzięcia było zbudowanie 

zespołu ds. narady obywatelskiej w Rejowcu Fabrycznym, podniesienie kompetencji 

poszczególnych osób, w szczególności moderatorki narad i koordynatorki projektu po stronie 

partnera projektu. Satysfakcja członków zespołu z wykonanego zadania i zdobycie 

przekonania co do zasadności prowadzenia dialogu z mieszkańcami. 

• Wyzwaniem była podwójna rola członków zespołu podczas spotkań – z jednej strony byli oni 

związani z urzędem miasta, z drugiej mieli być niezależnymi osobami prowadzącymi proces 

narady. Taka sytuacja budziła wątpliwości wśród samych członków zespołu, jak podołają 

takiemu zadaniu. Narada obywatelska w Rejowcu Fabrycznym była bardzo udana, została 

przygotowana i przeprowadzona zgodnie ze standardami propagowanymi przez FPD (co 

wykazała także zewnętrzna ewaluacja). 

• Tworzenie materiałów informacyjnych dla uczestników narady obywatelskiej. Zbieranie 

potrzebnych informacji z poszczególnych działów, tak by mieszkańcom przedstawić komplet 

informacji.  
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Kontynuacja 

Projekt nie będzie kontynuowany. 

Informacje w mediach  

 „I spotkanie narady obywatelskiej w Opolu Lubelskim”, Opolanin, 1 (257)/2016; 

 Aneta Bartmińska, „Narada Obywatelska w Opolu Lubelskim zakończona”, Opolanin, 
2(258)/2016; 

 KR, „Modelowa rewitalizacja w Opolu Lubelskim wśród najlepszych 20 w Polsce”, Opolanin 
3(259)/2016;  

 Agata Urbanik, Martyna Studzińska, „Narady obywatelskie – czyli po co tak długo 
rozmawiać”, Wspólnota, nr 9/1197, 23.04.2016, s.38. 

 Dominik Krzysztofowych, „Nic o nas bez nas”, Wspólnota nr 9/1197, 23.04.2016  
s.42. 

 Film „Narada obywatelska. Opole Lubelskie” opracowany przez Urząd Miasta i Gminy Opole 
Lubelskie.    

file:///C:/Users/admin/Dropbox/0%20Fundacja%20zarządzanie/Sprawozdania/Merytoryczne%20do%20MNiSW/ZA%202016/•%09http:/opolelubelskie.pl/sites/default/files/opolanin/opolanin1_2016_int.pdf
http://opolelubelskie.pl/sites/default/files/opolanin/opolanin2_2016_int_1.pdf
http://opolelubelskie.pl/sites/default/files/opolanin/opolanin3_2016_int.pdf
http://fb.com/opolelubelskie/videos/1161131680572498
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2. Edukacja o budżecie partycypacyjnym w szkołach na Targówku 

 

Lider i partner projektu Fundacja Pole Dialogu (lider), 

Urząd Dzielnicy Targówek m.st. 

Warszawa (partner) 

Źródło finansowania  Program Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich 

Kwota dofinansowania Wartość projektu: 194 045 PLN 

Całość dotacji:  173 955 PLN 

Dotacja FPD w 2016:  105 

589,49PLN 

Okres realizacji 15 sierpnia 2015 – 31 lipca 2016 

Skład zespołu 

realizującego projekt 

Marta Ostrowska, Marta 

Szaranowicz-Kusz, Agata Urbanik, 

Martyna Studzińska, Magdalena 

Pachel (koordynacja), Nikola 

Jennek. Edukatorzy: Katarzyna 

Tadeusiak-Jeznach, Monika 

Probosz, Anna Czyżewska, 

Agnieszka Kowalska, Natalia 

Jabłońska, Justyna Orlikowska, 

Adam Markuszewski 

 

Cele statutowe, które projekt realizował 

• promocja idei partycypacji obywatelskiej oraz dobrych praktyk dialogu społecznego 

we wszystkich obszarach życia społecznego;  

• edukacja obywatelska i animowanie działań służących aktywizacji obywateli i rozwojowi 

wspólnot lokalnych, w tym wzmacnianie kompetencji liderów lokalnych. 

Główne cele projektu 

Celem projektu było zwiększenie 

świadomości dotyczącej budżetu 

partycypacyjnego wśród uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na 

warszawskim Targówku, a także zwiększenie 

ich uczestnictwa w zgłaszaniu wniosków do 

budżetu partycypacyjnego w dzielnicy 

Targówek i w głosowaniu na projekty.  

Celem projektu było także poszerzenie 

wiedzy nauczycieli, wychowawców, 

urzędników i przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, realizujących działania na polu edukacji obywatelskiej (z Targówka, pozostałych 

dzielnic Warszawy i wybranych miast realizujących budżet partycypacyjny lub planujących go 

realizować), dotycząca budżetu partycypacyjnego i sposobów uczenia o nim w szkole. 
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Główne działania w projekcie 

W 2015 roku w 11 szkołach ponadgimnazjalnych na Targówku odbyły się po lekcje na temat budżetu 

partycypacyjnego (edukacyjne i kreatywne) z 93 klasami oraz warsztaty o budżecie partycypacyjnym 

dla 110 nauczycieli. W 2016 roku w szkołach funkcjonowały punkty konsultacyjne, odbyły się debaty i 

seminaria upowszechniające. Opracowano także publikację.  

Punkty konsultacyjne w szkołach 

W każdej szkole zostały zorganizowane konsultacje dla zainteresowanych osób. Prowadziło je sześć 

edukatorek, w wymiarze dostosowanym do potrzeb danej szkoły. Konsultacje w małych grupach były 

szansą otrzymania wsparcia w opracowaniu swojego pomysłu przez uczniów. Edukatorzy, nauczyciele 

i urzędnicy przekazywali szczegółowe wskazówki pomocne do przygotowania wniosków do budżetu 

partycypacyjnego.  

Na początku roku na Targówku trwały konsultacje 

wniosków do budżetu partycypacyjnego 

przygotowywanych przez uczniów i uczennice. 

Edukatorki i edukatorzy udzielili 40 godzin 

konsultacji, pomagając wypełnić formularze, 

przygotowując młodych projektodawców do 

wystąpień publicznych. W szkołach odbyło się 

także kilka małych debat o projektach i budżecie 

partycypacyjnym, próby generalne przed 

otwartymi spotkaniami projektodawców z 

mieszkańcami. Wystąpienia na dyskusjach 

publicznych były bardzo dobre odebrane przez urzędników i osoby uczestniczące. Nierzadko kończyły 

się oklaskami. W ocenie urzędników młodzi projektodawcy byli jednymi z lepiej przygotowanych 

prezentujących. Dla samych uczniów i uczennic było to duże przeżycie, cieszyli się ze wsparcia 

edukatorów, które dodawało im otuchy. 

Wnioski do budżetu partycypacyjnego złożyły 23 niepełnoletnie osoby związane z projektem  (na 

Targówku, Pradze Południe, Białołęce i w Śródmieściu). W sumie w całej Warszawie osoby poniżej 18 

roku życia złożyły 38 wniosków.  

Seminaria i debaty upowszechniające 

Na przełomie maja i czerwca w szkołach odbyły się debaty podsumowujące projekt i zachęcające do 

głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego. Odbyło się także webinarum na platformie 

LABIB dla bibliotekarzy i bibliotekarek, podczas którego Martyna Studzińska i Magda Pachel 

opowiadały, jak wspierać mieszkańców i młodzież w budżecie obywatelskim. Zapis webinarium 

dostępny jest online.  

Na przełomie czerwca i lipca 2016 r., wraz z Urzędem Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zostały 

zorganizowane cztery seminaria. W kameralnym gronie, wspólnie z uczestnikami przyglądaliśmy się 

możliwościom i trudnościom wynikającym z włączania młodzieży w proces budżetu obywatelskiego. 

https://labib.pl/artykuly/pokaz/289
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 Seminarium dla szkół: Jak prowadzić 

edukację obywatelską w oparciu o budżet 

partycypacyjny? 29 czerwca 2016 r. 

 Seminarium dla organizacji 

pozarządowych: Jak organizacje pozarządowe 

mogą wspierać szkoły w budowaniu postaw 

obywatelskich? 30 czerwca 2016 r. 

 Seminarium dla samorządowców: Jak 

mądrze angażować młodzież w proces budżetu 

partycypacyjnego? 1 lipca 2016 r. 

 Seminarium dla dzielnicowych koordynatorów i koordynatorek budżetu partycypacyjnego i 

urzędników: Jak budżet partycypacyjny może wspierać edukację obywatelską młodzieży? 13 

lipca 2016 r. 

Nagrania wystąpień i prezentacje można znaleźć na stronie internetowej Fundacji.  

Film i publikacja 

Doświadczenia i przebieg projektu, zweryfikowane scenariusze lekcji i materiały dla osób 

prowadzących zajęcia w szkołach o budżecie partycypacyjnym, zostały zebrane w publikacji 

„Młodzież i budżet partycypacyjny. Otwieranie drzwi do demokracji” (Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, 

dr Marta Szaranowicz-Kusz, Martyna Studzińska). Została opublikowana na licencji Creative 

Commons CC BY-SA. Można ją pobrać ze strony internetowej Fundacji, są tam także materiały 

dodatkowe.  

Z inicjatywy Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy powstał film dokumentalny „Budżet 

partycypacyjny – edukacja obywatelska w szkołach na Targówku” na temat projektów do budżetu 

partycypacyjnego zgłaszanych w ramach projektu przez młode osoby. Jest dostępny na licencji 

Cretive Commons BY-ND-NC 4.0 Międzynarodowe. Można go obejrzeć online.  

Głosowanie 

Mieszkańcy Warszawy docenili inwencję 

uczniów i uczennic, którzy na Targówku brali 

udział w projekcie edukacyjnym o budżecie 

partycypacyjnym. Dzięki temu, w 2017 r. 

powstaną:  

 na Targówku (na Bródnie): 

o Iluminacja Świąteczna w Parku 

Bródnowskim, 

o Ogólnodostępne boisko przy 

Żuromińskiej 4, 

 na Pradze Północ: 

o Rewitalizacja trawnika na ul. Środkowej i Strzeleckiej, 

o Infrastruktura służąca oczyszczaniu miasta z psich ekskrementów, 

 na Białołęce: 

o Bociani Zakątek - oświetlenie i powiększenie skateparku oraz Dzień Bocianiego Zakątka. 

http://poledialogu.org.pl/relacja-z-seminariow-o-wlaczaniu-mlodziezy-w-proces-budzetu-partycypacyjnego/
http://poledialogu.org.pl/mlodziez-i-budzet-partycypacyjny-otwieranie-drzwi-do-demokracji/
https://www.youtube.com/watch?v=QDLBY9RnIu4
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Główne wyzwania i sukcesy 

 Głównym wyzwaniem na przyszłość jest wsparcie nauczycieli, tak aby samodzielnie mogli 

prowadzić edukację o budżecie partycypacyjnym.  W kolejnych edycjach projektu należy więc 

położyć nacisk na pracę z pedagogami - ich szkolenie, a następnie superwizję.  

 Za sukces uznajemy zacieśnienie współpracy z dzielnicą Targówek, dzięki wspólnej realizacji 

projektu. Obserwujemy otwartość urzędu na nasze wskazówki i chęć do pomocy uczniom 

przy pisanych projektach w przyszłości. Urząd dostrzega korzyści związane z angażowaniem 

młodych osób w podejmowanie decyzji dotyczących dzielnicy.   

 Najważniejszym sukcesem projektu jest upowszechnienie modelu edukacji o budżecie 

partycypacyjnym w całej Warszawie. Miejscy urzędnicy zdecydowali o systemowym 

wspieraniu analogicznych działań w szkołach. Centrum Komunikacji Społecznej m.st. 

Warszawy ogłosiła otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na działania 

angażujące młode osoby w budżet partycypacyjny i upowszechniające inicjatywę lokalną.  

 

Informacje w mediach 

 Informacja o projekcie na portalu warszawa.ngo.pl, 11 stycznia 2016,  

 Wzmianka w aktualnościach na stronie Urzędu Dzielnicy Targówek, 22 stycznia 2016; 

 Niedzielny Poranek Radia RDC. Martyna Studzińska i Katarzyna Tadeusiak-Jeznach 

opowiadały o edukacji obywatelskiej i budżecie partycypacyjnym, 26 czerwca 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/1891303.html
http://www.targowek.waw.pl/page/index.php?str=42&id=3429
http://www.rdc.pl/podcast/niedzielny-poranek-edukacja-obywatelska
http://www.rdc.pl/podcast/niedzielny-poranek-edukacja-obywatelska
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3. Z klasą o kulturze. Przekraczanie barier klasowych w partycypacji 
obywatelskiej   

 

 

 

 

 

 

Główne cele projektu 

Celem projektu jest wsparcie instytucji kultury w 

animowaniu zmiany społecznej w społeczności lokalnej 

oraz upodmiotowienie i włączenie w proces kreowania 

programu kulturalnego grupy osób o niższym statusie 

społeczno-ekonomicznym wykluczonych z 

uczestnictwa w kulturze. Z Miejskim Domem Kultury w 

Ornecie i grupą mieszkańców reprezentujących różne 

klasy społeczne wypracowano partycypacyjnie 

program działania MDK oraz zaprogramowano i 

zorganizowana imprezę, której program przekraczał 

granice gustów klasowych.  

Dodatkowym działaniem było przygotowanie i przeprowadzenie procesu tworzenia budżetu 

obywatelskiego MDK na rok 2017. Poprzez tworzenie lokalnego programu współpracy podjęto 

działania na rzecz wzmocnienia sieci instytucji kultury (świetlice wiejskie, szkoły, NGO i JST).  

Uniwersalnym celem projektu jest stworzenie nowej metodologii komunikacji międzyklasowej 

pozwalającej na zrozumienie i uznanie odmiennych wartości i gustów.  

Cele statutowe, które projekt realizował: 

 promocja idei partycypacji obywatelskiej oraz dobrych praktyk dialogu społecznego we  

wszystkich obszarach życia społecznego;   

 edukacja obywatelska i animowanie działań służących aktywizacji obywateli i rozwojowi 

wspólnot lokalnych, w tym wzmacnianie kompetencji liderów lokalnych.   

Główne działania w projekcie 

W 2015 roku odbyły się warsztaty przygotowujące przeprowadzenie procesu partycypacyjnego 

opracowywania programu Miejskiego Domu Kultury w Ornecie z zespołem MDK. Rozpoczęły się 

prace nad programem MDK na 2016 rok z grupami mieszkańców z Ornety i okolic o różnorodnym 

Lider i partnerzy 

projektu 

Fundacja Pole Dialogu (lider), Miejski Dom Kultury 

im. Franciszka Chruściela w Ornecie (partner)  

Źródło finansowania Program Obywatele dla Demokracji, 

finansowany z Funduszy Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego  

Kwota dofinansowania Całkowita wartość projektu 305 000 PLN, 

w tym 50 000 PLN na rozwój instytucjonalny 

Całość dotacji:  274 500 PLN 

Dotacja FPD w 2016 roku: 126 363,30 PLN 

Okres realizacji 1 marca 2015 – 30 kwietnia 2016 

Skład zespołu 

realizującego projekt 

Przemysław Sadura (kierownik merytoryczny), 

Dorota Olko, Katarzyna Murawska, Magdalena 

Pachel (koordynacja), Agata Urbanik 
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pochodzeniu społecznym, przedstawicieli organizacji i instytucji. W ich ramach zorganizowano m.in. 

ogniska wiejskie w okolicznych sołectwach, co pozwoliło na dotarcie do grup niekorzystających do tej 

pory z oferty MDK. Zainaugurowano także prace nad strategią dla kultury w Ornecie.  

Program MDK na 2016 r. – dalszy ciąg prac 

W 2016 roku odbyły się 4 warsztaty z wszystkimi 

interesariuszami. Miały one na celu 

wynegocjowanie programu MDK integrującego 

potrzeby wszystkich grup społecznych i innych 

uczestników (lokalne NGO, JST). By ułatwić 

uczestnikom spotkań myślenie w kategoriach 

integrowania różnorodnych potrzeb posłużono się 

konkretem, jakim było zaplanowanie - marcowego 

wydarzenia – imprezy godzącej gusta.  

Podczas warsztatów zbierano i dopracowywano 

pomysły na wydarzenie i jego formułę, dzielono się zadaniami organizacyjnymi. Mieszkańcy przyjęli 

na siebie część zadań związanych z jej organizacją. Efektem  partycypacyjnego wypracowania 

programu MDK stała się tym samym impreza pt. Dzień mieszkańca. Składała się z trzech bloków: 

strefy rodziny, strefy młodych duchem i strefy koncertowej.  

W Dniu Mieszkańca, który odbył się 19 marca (od godziny 11 do północy) wzięło udział ok. 400 osób .  

By umożliwić mieszkańcom terenów wiejskich udział w wydarzeniu, na której kształt wpłynęły także 

ich postulaty, został zapewniony transport. Z przebiegu imprezy powstała relacja filmowa, którą 

można obejrzeć online. 

Budżet partycypacyjny domu kultury 

W trakcie trwania projektu dyrektorka domu kultury zadeklarowała chęć przeprowadzenia budżetu 

partycypacyjnego w tej instytucji. Ustalono wspólnie, że celem budżetu partycypacyjnego będzie 

stworzenie budżetu wydarzeń własnych MDK. W lutym i marcu odbyły się spotkania 

przygotowawcze, dyskusje i głosowanie na temat przedsięwzięć, które mają być zorganizowane w 

MDK w 2017 roku. 

W trakcie warsztatów zespół MDK przedstawił 

uczestnikom wszystkie pozycje obecnego budżetu 

oraz nowe propozycje mieszkańców wraz z 

szacowanymi kosztami. Na spotkaniu decyzyjnym, 

które odbyło się 4 marca przedstawiciele różnych 

grup (m.in. młodzieży i seniorów, animatorki 

świetlic wiejskich) mówili o najatrakcyjniejszych 

wydarzeniach w domu kulutry, dyskutowali o tym, 

z których działań można zrezygnować. W kolejnym 

roku kulturalnym, w miejsce kilku z inicjatyw, jakie 

odbywały się w MDK w ostatnich latach, mieszkańcy miasta będą mogli wziąć udział w spotkaniach 

międzypokoleniowych przy ognisku, młodzieżowej imprezie z DJ-em czy teleturniejach. 

Strategia dla kultury w Ornecie – ciąg dalszy prac 

Wspieraliśmy procesy partycypacyjne w dwóch obszarach: 

https://vimeo.com/164900947
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  tworzenia lokalnego programu współpracy różnych podmiotów; 

 opracowania strategii domu kultury na lata 2016-2020. 

Cykl regularnych, comiesięcznych warsztatów w szerszym gronie oficjalnie rozpoczął się w styczniu 

2016 roku, zainaugurowany przez Burmistrza Ornety. Ich celem było wypracowanie planu współpracy 

w Ornecie. Odbyły się one: 15 stycznie, 18 lutego, 18 marca, 22 kwietnia 2016 r. W każdym nich brało 

udział po kilkanaście osób. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki 25 

instytucji. 

Uczestnicy dostrzegli potrzebę powstania forum wymiany doświadczeń przedstawicieli wszystkich 

podmiotów działających w poszerzonym polu kultury, obejmującym wszystkie lokalne instytucje i 

organizacje, których działania mogą się przyczyniać do kreowania i rozbudowywania więzi 

społecznych, oraz władze miasta. Uczestnicy zauważyli potrzebę częstszych spotkań w tym gronie 

oraz zadeklarowali gotowość do kontynuowania prac i regularnych spotkań informacyjnych po 

zakończeniu projektu. Efektem spotkań zespołu było przyjęcie planu współpracy, wprowadzającego 

nowe, poszerzone rozumienie kultury, zawierającego wnioski z analizy potrzeb i zasobów instytucji 

oraz określającego krótko- i długookresowe cele współpracy. W planie współpracy znalazł się także 

program wydarzeń organizowanych przez wszystkie zaangażowane instytucje w 2016 roku 

Publikacja i rekomendacje 

Z przebiegu projektu zespół merytoryczny opracował publikację podsumowującą przebieg i wyniki 

projektu pt.: „Z klasą o kulturze. Testowanie granic klasowych w partycypacji kulturalnej i 

obywatelskiej” oraz pakiet rekomendacji dototyczących dalszych działań i badań przeznaczony dla 

instytucji kultury, Ministerstwa Kultury, administracji, NGO i środowisk akademickich. Oba 

dokumenty są dostępne na otwartej licencji Creative Commons CC-BY. Można je pobrać ze strony 

internetowej Fundacji. 

Podsumowanie 

Działania w Ornecie zostały podsumowane dwoma seminariami: regionalnym w Olsztynie i 

ogólnopolskim w Warszawie oraz warsztatem problemowym w gronie zespołu MDK. 

Podczas seminariów zastanawialiśmy się nad 

efektami naszej współpracy — zarówno 

sukcesami, jak i niepowodzeniami — 

omawialiśmy trudności, które pojawiły się w 

trakcie całego procesu i szukaliśmy odpowiedzi 

na pytania, jak w unikać podobnych problemów 

we współpracy międzyinstytucjonalnej. 

Seminaria były także okazją do powrotu do 

pytań stawianych podczas szkoły letniej (odbyła 

się w lipcu 2015 r., w ramach rozwoju 

instytucjonalnego). Bogatsi o doświadczenia projektu wrócimy do dyskusji z zaproszonymi 

ekspertami (w ich gronie ponownie znaleźli się m.in. Ryszard Michalski, Edwin Bendyk, Tomasz 

Rakowski) i jeszcze raz zastanawialiśmy się nad możliwościami wprowadzania zmiany społecznej 

przez instytucję publiczną czy też nad sensownością używania kategorii klas społecznych w 

działaniach realizowanych przez instytucje kultury lub wspólnie z nimi.  

http://poledialogu.org.pl/z-klasa-o-kulturze-testowanie-granic-klasowych-w-partycypacji-kulturalnej-i-obywatelskiej
http://poledialogu.org.pl/z-klasa-o-kulturze-testowanie-granic-klasowych-w-partycypacji-kulturalnej-i-obywatelskiej
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Ewaluacja 

W trakcie całego projektu prowadzona była w zespole autoewaluacja. Pod koniec projektu – od 

połowy lutego do końca kwietnia 2016 r. przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna przez 

Monikę Stec. Jej celem było dostarczenie krytycznej perspektywy na prowadzone działania: ich ocena 

pod kątem realizacji założeń, osiągnięcia rezultatów i celów projektu 

Główne wyzwania i sukcesy 

Sukcesy 

• Opracowanie przystępnej formuły prezentacji i praktycznego wykorzystania teorii klasowych 

stylów życia Bourdieu w działaniach instytucji kultury (warsztaty prowadzone m.in. w MDK). 

• Przeprowadzenie pierwszych w Ornecie procesów partycypacyjnych na poziomie instytucji 

gminnych: planowanie programu MDK 2016 oraz budżet obywatelski MDK 2017 z udziałem 

przedstawicieli klasy ludowej. 

• Realizacja projektu (a w jego ramach prac nad planem współpracy instytucji kultury 

w Ornecie) otworzył pracowników MDK i innych instytucji na nowe rozumienie kultury, tzn. 

nie obliczone na promocję miasta, ale na odtworzenie i wzmocnienie relacji między jego 

mieszkańcami. 

Wyzwania 

• Podstawowym wyzwaniem było zastosowanie socjologicznego rozumienia klasowych stylów 

życia w planowaniu działań instytucji kultury, a co za tym idzie reorientacja działań MDK i 

innych instytucji kultury w Ornecie w kierunku dowartościowania potrzeb przedstawicieli 

klasy ludowej. Wymagało to pogłębionej pracy z zespołem MDK dotyczącej wyobrażeń o 

odbiorcach i ich potrzebach.  

• Trudnością było włączenie mieszkańców Ornety, w tym osób z klasy ludowej (tzn. o niższym 

statusie społeczno-ekonomicznym), w projektowanie działań MDK. Mimo rozbudowanych 

działań rekrutacyjnych (m.in. promocja działań na dożynkach, ulotki, plakaty, zaproszenia 

osobiste i telefoniczne) nie udało nam się dotrzeć do wszystkich interesujących nas grup. W 

spotkaniach raczej nie brali udziału pracownicy fizyczni czy niewyspecjalizowani pracownicy 

sektora usług. Okazało się, że są to osoby trudno dostępne, funkcjonujące w innych sieciach 

społecznych niż pracownicy MDK i ich znajomi, a jedyny w tym przypadku sposób kontaktu za 

pośrednictwem instytucji — czyli przez pracodawcę — mógłby stać w sprzeczności z 

dobrowolnością udziału w procesie partycypacyjnym i byłby trudny w realizacji.  

Kontynuacja 

Fundacja planuje nadal zajmować się problematyką podjętą w ramach projektu, a członkowie zespołu 

przewidują kontynuację działań. Będzie ona polegać na kilku wolontarystycznych wizytach w celu 

wzmocnienia prac nad wdrożeniem programu współpracy międzyinstytucjonalne w Ornecie (w razie 

zgłoszonego zapotrzebowania) oraz wizytach w świetlicach wiejskich wzmacniających działania ich 

pracowników. Część tych działań odbędzie się także przy okazji badań naukowych prowadzonych na 

terenie Ornety dr Przemysława Sadurę (już nie w ramach działań Fundacji ale Uniwersytetu 

Warszawskiego). Tak rozumiana kontynuacja nie będzie zależna od pozyskania środków na ten cel. 

Zostaną jednak podjęte środki w celu realizacji bardziej zaawansowanych działań, o ile nowa dyrekcja 

MDK wyrazi wolę kontynuowania dotychczasowego kierunku rozwoju organizacji. 
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Informacje w mediach i wystąpienia 
• Radio RDC, Poranek RDC: grodzone osiedla w Warszawie, Rozmowa z Przemysławem Sadurą, 

11.03.2016,  

• Radio RDC, Uwaga rozproszona: Raport Z klasą o kulturze. Przekraczanie granic klasowych w 

partycypacji kulturalnej i obywatelskiej. Rozmowa z  Przemysławem Sadurą, 7.05.2016,  

• Radio TokFM, Weekendowy Poranek, Paweł Sulik w rozmowie z Katarzyną Murawską i 

Przemysławem Sadurą, 15.05.2016,  

• Katarzyna Murawska, Przemysław Sadura, debata „Jak rozwiązać problem społeczny? Od 

diagnozy do działania” w ramach XV Spotkania Organizacji Działających na Obszarach 

Wiejskich, Maróz k. Olsztynka, 19.05.2016; 

• „Poluzować definicję kultury”, Maciej Onyszkiewicz w rozmowie z Przemysławem Sadurą i 

Katarzyną Murawską, Magazyn Kontakt, 13.06.2016,  

• „Polska wreszcie ludowa”, Milada Jędrysik rozmawia z Przemysławem Sadurą, Tygodnik 

Powszechny, 30.07.2016. 

 

Rozwój instytucjonalny 

Częścią realizowanego projektu był także rozwój instytucjonalny Fundacji Pole Dialogu.  

Wsparcie dla zarządu i zespołu 

Kontynuowano wsparcie z 2015 roku. Spotkania były poświęcone ustaleniu indywidualnych ról w 

zarządzie, priorytetów oraz wniosków rozwojowych członkiń zarządu. Odbyły się całodniowe 

warsztaty w gronie stałego zespołu w celu uwspólniania misji, wizji i strategii działania fundacji. 

Jedna z członkiń zarządu wzięła udział w szkoleniu Coaching Essentials, jedna osoba z grona stałego 

zespołu wzięła udział w indywidualnych warsztatach z emisja głosu z elementami autoprezentacji, 

asystentka ds. finansowych wzięła udział w dwudniowym kursie finanse i rachunkowość w fundacjach 

i stowarzyszeniach. Cały stały zespół uczestniczył w zamkniętym, całodniowym warsztacie z zakresu 

organizacji czasu pracy. 

Komunikacja  

Wszystkie dotychczas wydane przez Fundację publikacje zostały przetworzone na formaty mobi i 

epub. Można je pobrać ze strony internetowej Fundacji (dział Publikacje).  

Wyposażenie 

Dzięki wygospodarowanym oszczędnościom, uzupełniono działania dot. rozwoju instytucjonalnego o 

doposażenie biura. W biurze fundacji zamontowano oświetlenie sufitowe oraz biurkowe, by zadbać o 

BHP, zakupiono estetyczne, pojemne regały (z drzwiczkami i szufladami), ergonomiczne krzesło oraz 

trwałą, ceramiczną magnetyczną tablicę suchościeralną. 

  

http://www.rdc.pl/podcast/poranek-rdc-grodzone-osiedla-w-warszawie
http://www.rdc.pl/podcast/uwaga-rozproszona-raport-z-klasa-o-kulturze-przekraczanie-granic-klasowych-w-partycypacji-kulturalnej-i-obywatelskiej
http://www.rdc.pl/podcast/uwaga-rozproszona-raport-z-klasa-o-kulturze-przekraczanie-granic-klasowych-w-partycypacji-kulturalnej-i-obywatelskiej
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Z-klasa-o-kulturze-o-raporcie-fundacji-Pole-Dialogu-opowiadali-Katarzyna-Murawska-i-Przemyslaw-Sadura/37309
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Z-klasa-o-kulturze-o-raporcie-fundacji-Pole-Dialogu-opowiadali-Katarzyna-Murawska-i-Przemyslaw-Sadura/37309
http://magazynkontakt.pl/sadura-murawska-poluzowac-definicje-kultury.html
https://www.tygodnikpowszechny.pl/polska-wreszcie-ludowa-34867.
http://poledialogu.org.pl/category/publikacje/
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4. Miasto w dialogu z trzecim sektorem   

 

 

 

 

Główne cele projektu 

„Miasto w dialogu z 3 sektorem” to cykl warsztatów i 

debat na temat zmiany struktury dialogu m.st. 

Warszawy z organizacjami pozarządowymi, który 

prowadzimy we współpracy z Fundacją Stocznia. Jest to 

przedsięwzięcie realizowane na zlecenie m.st. 

Warszawy. Podstawowym pytaniem, na które 

odpowiedź miał przynieść proces „Miasto w dialogu z 

trzecim sektorem”, to w jaki sposób zapewnić 

uczestnikom struktury dialogu poczucie sensu działania 

i wpływu na decyzje urzędów. 

Praca nad reformą warszawskiej struktury dialogu z trzecim sektorem, najbardziej rozbudowanego 

systemu tego typu w Polsce, była wpisana w Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy z 

organizacjami pozarządowymi do 2020 roku (PRW), jak również Program współpracy m.st. Warszawy 

w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi. 

Potrzebę zmian w tym obszarze diagnozowano od dłuższego czasu, zarówno w środowisku 

organizacji pozarządowych, jak i wśród przedstawicieli administracji samorządowej. Według diagnozy 

zawartej w PRW niemal połowa komisji dialogu społecznego i dzielnicowych komisji dialogu 

społecznego określała poziom swojego wpływu na decyzje urzędów jako mały, podczas gdy poczucie 

dużego wpływu miało zaledwie 7 proc. komisji dialogu społecznego i 3 proc. dzielnicowych komisji 

dialogu społecznego. Skutkuje to sytuacją, w której organizacje pozarządowe nie widzą sensu 

uczestniczenia w ciałach dialogu, postrzegając dialog toczący się tam jako czasochłonny i 

nieproduktywny albo nie widzą swojego interesu w angażowaniu się. 

W wyniku procesu zostanie opracowany raport z rekomendacjami. Rozwiązania wypracowane w 

ramach „Miasta w dialogu z trzecim sektorem” mają zostać wpisane w projekt programu współpracy 

m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, który będzie poddany konsultacjom 

społeczny i zacznie obowiązywać w Warszawie od początku 2018 roku. 

Lider i partnerzy 

projektu 

Fundacja Pole Dialogu (lider), Fundacja Pracownia 

Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” 

(partner)  

Źródło finansowania m.st. Warszawa 

Kwota dofinansowania Całkowita wartość projektu 125 230 PLN,  

Całość dotacji 125 230 PLN 

Dotacja FPD w 2016 roku: 97 930,00 PLN 

Okres realizacji  

Skład zespołu 

realizującego projekt 

Agata Urbanik, Marta Szaranowicz-Kusz, Ewa 

Broma-Bąk (koordynacja), Marianna 

Wybieralska, Katarzyna Tadeusiak, Jarema 

Piekutowski 
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Cele statutowe, które projekt realizował 

 promocja idei partycypacji obywatelskiej oraz dobrych praktyk dialogu społecznego we  

wszystkich obszarach życia społecznego;   

 rozwój metodologii badań i interwencji socjologicznych, testowanie innowacyjnych technik 

konsultacyjnych i partycypacyjnych, przekształcanie wiedzy akademickiej w wiedzę użyteczną 

publicznie. 

 

Główne działania 
Logika „Miasta w dialogu” była kaskadowa – kolejne etapy procesu wynikały z poprzednich i były 

budowane na wiedzy i materiałach zdobytych podczas wcześniejszych kroków. 

Badanie jakościowe (lipiec 2016) 

Celem badania było zebranie i uporządkowanie wiedzy na temat istniejącej struktury dialogu oraz jej 

mocnych i słabych stron oraz zidentyfikowanie grup, których przedstawiciele wezmą udział w 

kolejnych etapach procesu.  

 

Badanie opierało się na pogłębionych wywiadach eksperckich i analizie danych zastanych, 

przeprowadził je Jarema Piekutowski. 

Warsztaty diagnostyczne (sierpień-wrzesień 2016) 

Podczas dziewięciu warsztatów pogłębiono diagnozę 

dialogu na linii Miasto - trzeci sektor z celowo 

zrekutowanymi osobami, reprezentującymi różne grupy 

interesariuszy (m.in. osoby uczestniczące w ciałach 

dialogu, osoby funkcjonujące poza systemem dialogu, 

organizacje pozarządowe, urzędnicy, aktywiści) oraz 

wypracowano pierwsze propozycje rozwiązań. Fotorelacja 

z warsztatów. 

Warsztaty prowadziły facylitatorki z Fundacji Pole Dialogu (Katarzyna Tadeusiak-Jeznach) i Fundacji 

Stocznia (Agata Bluj, Ewa Stokłuska, Maria Jagaciak). 

https://www.facebook.com/pg/poledialogu/photos/?tab=album&album_id=1103319529715958
https://www.facebook.com/pg/poledialogu/photos/?tab=album&album_id=1103319529715958
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Opracowano cztery filmy promocyjne z udziałem osób, które reprezentują różne perspektywy i 

poglądy dotyczące funkcjonowania ciał dialogu w Warszawie. Bohaterkami i bohaterami filmów są: 

Ewa Kolankiewicz, Pełnomocniczka Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

(youtube.com/watch?v=Bdf-4xhrcM), Marta Lewandowska - członkini Warszawskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego (youtube.com/watch?v=LGiUFqreBVg ), Joanna Erbel - aktywistka 

miejska (youtube.com/watch?v=0InC6wxOMVY), Marek Ślusarz - członek DKDS-u Dzielnicy Wola 

(youtube.com/watch?v=U16Ow1JhxQc). 

Otwarta debata (3 października 2016) 

Otwarta debata odbyła się podczas warszawskiego 

spotkania pozarządowo-samorządowego Miasto 

współpracy / Miasto w dialogu, zorganizowanego 

wspólnie ze Stołecznym Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych. Podczas debaty wszystkie chętne osoby 

zapoznały się z diagnozą funkcjonowania struktury 

dialogu i podyskutowały na jej temat. W wydarzeniu 

wzięło udział ok. 120 osób. 

 

Materiały dodatkowe:  

 Prezentacja  z wydarzenia,  

 relacja z debaty w artykule warszawa.ngo.pl „Miasto współpracy / Miasto w dialogu: Jak 

powinien wyglądać dialog warszawskiego samorządu z NGO?” autorstwa Jędrzeja 

Dudtkiewicza 

 fotorelacja. 

KOLAB (listopad-grudzień 2016) 

Kolejnym etapem projektu był KOLAB, czyli moderowana 

praca warsztatowa stałej grupy uczestników, którzy 

wspólnie zgłębiają dane zagadnienie w trakcie cyklu 

spotkań. Praca w tej metodologii uwzględnia aktywny 

udział przedstawicieli różnych, kluczowych grup 

interesariuszy tematu, który jest przedmiotem prac. 

W listopadzie i grudniu odbyły się cztery spotkania 

szesnastoosobowej grupy roboczej, której zadaniem było 

opracowanie możliwych rozwiązań dla nowej struktury dialogu administracji samorządowej 

Warszawy z organizacjami pozarządowymi. Pracowali w niej przedstawiciele i przedstawicielki 

organizacji pozarządowych, urzędów dzielnicowych i biur miejskich, radnych i aktywistów. Spośród 

zgłoszeń nadesłanych poprzez internetowy formularz i w oparciu o założone kryteria (dokładny opis 

kryteriów: http://ngo.um.warszawa.pl/kolab) wybrano osoby reprezentujące organizacje 

pozarządowe (8 osoby) i aktywistów i radnych (2 osoby).  Przedstawiciele administracji 

samorządowej (6 osób), zostali oddelegowani do pracy w ramach KOLAB-u przez Pełnomocniczkę 

Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wybór osób reprezentujących urzędy 

został oparty o założone i opisane przez nasze partnerstwo kryteria. 

Materiały dodatkowe: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bdf-4xhrcM
https://www.youtube.com/watch?v=LGiUFqreBVg
https://www.youtube.com/watch?v=0InC6wxOMVY
https://www.youtube.com/watch?v=U16Ow1JhxQc
http://poledialogu.org.pl/wp-content/uploads/2016/10/prezentacja-wydarzenie-Miasto-w-dialogu.pdf
http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/1993553.html
http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/1993553.html
https://www.facebook.com/175769222470998/photos/?tab=album&album_id=1092305697484008
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 Skład KOLABu,  

 materiały, które otrzymali uczestnicy przed KOLABem oraz pytania do pracy, 

 fotorelacja z prac.  

Więcej o KOLABie na stronie Urzędu m.st. Warszawy.  

Uczestnicy KOLAB-u wypracowali trzy modele zmian struktury dialogu w Warszawie.  Modele 

następnie zostały przekazane zewnętrznym ekspertom do recenzji – był to dr Witold Klaus ze 

Stowarzyszenia Interwencji Prawnej oraz Łukasz Prykowski, pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. 

współpracy z organizacjami pozarządowym. 

1) upowszechnianie idei partycypacji obywatelskiej oraz dobrych praktyk dialogu we 

wszystkich obszarach życia społecznego; 

2) rozwój metodologii badań i interwencji socjologicznych, testowanie innowacyjnych 

technik partycypacji, przekształcanie wiedzy akademickiej w wiedzę użyteczną 

publicznie; 

3) rozwój współpracy między środowiskami akademickimi, administracją publiczną, 

organizacjami pozarządowymi, biznesem, obywatelami w zakresie partycypacji 

obywatelskiej i dialogu; 

4) edukacja obywatelska i animowanie działań służących aktywizacji obywateli i 

rozwojowi wspólnot lokalnych, w tym wzmacnianie kompetencji liderów lokalnych; 

5) przełamywanie uprzedzeń i rozwiązywanie konfliktów między jednostkami i grupami 

na poziomie lokalnym i ponadlokalnym; 

6) wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, spójności i różnorodności społecznej 

oraz wspomaganie rozwoju demokracji i zrównoważonego rozwoju; 

7) działalność naukowa, oświatowa i kulturalna.  

Kontynuacja 

Projekt będzie kontynuowany w 2017 roku. W marcu 2017 odbędzie się specjalnie zaprojektowana 

gra dyskusyjna, podczas której zostaną przedyskutowane najważniejsze dylematy i kwestie, które 

wyłoniły się podczas z całego procesu „Miasto w dialogu z 3 sektorem”. 

Informacje w mediach i wystąpienia 

 „I ty możesz poprawić dialog z miastem”, Jędrzej Dudkiewicz rozmawia z Ewą Kolankiewicz, 

Ewą Stokłuską i Agatą Urbanik, 25 lipca 2016;  

 Jędrzej Dudkiewicz, „WRP we wrześniu: Muzeum Techniki i debata o dialogu NGO - urząd 

[relacja]”, 15 września 2016; 

 „Warszawskie spotkanie pozarządowo-samorządowe – rezerwuj czas!”, 19 września 2016; 

 Jędrzej Dudkiewicz, „Miasto współpracy / Miasto w dialogu: Jak powinien wyglądać dialog 

warszawskiego samorządu z NGO? [relacja]”, 5 października 2016; 

 „Wyniki rekrutacji do grupy roboczej KOLAB są już znane”, 03 listopada 2016;  

 „Miasto w dialogu z 3 sektorem - Kolab za półmetkiem prac”, 12 grudnia 2016;  

 „Czy czeka nas rewolucja w relacjach NGO – Urząd Miasta? [wywiad]”, Jędrzej Dudkiewicz 

rozmawia z Ewą Kolankiewicz i Ewą Stokłuską, 29 grudnia 2016.  

 

 

  

http://ngo.um.warszawa.pl/kolab
http://poledialogu.org.pl/wp-content/uploads/2017/02/materialy-przed-KOLABem-dla-uczestnikow.pdf
http://poledialogu.org.pl/wp-content/uploads/2017/02/KOLAB-pytania-do-pracy.pdf
https://www.facebook.com/175769222470998/photos/?tab=album&album_id=1154429507938293
http://ngo.um.warszawa.pl/kolab
http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/1927079.html
http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/1990328.html
http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/1990328.html
http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/1989319.html
http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/1993553.html
http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/1993553.html
http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/2000512.html
http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/2007040.html
http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/2008476.html
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4. Pomysłowość miejska. Studium trajektorii realizacji oddolnych inicjatyw 
mieszkańców Warszawy 

 

 

 

 

 

Główne cele projektu badawczego 

Celem badania było zdobycie pogłębionej wiedzy na temat realizacji oddolnych pomysłów 

mieszkanek i mieszkańców Warszawy: prześledzenie realizacji pomysłów dotyczących zmiany jakości 

życia w mieście oraz wskazanie barier oraz czynników wspierających działania mieszkańców w tych 

procesach. 

Cele statutowe, które projekt realizował: 

 rozwój metodologii badań i interwencji socjologicznych, testowanie innowacyjnych technik 

konsultacyjnych i partycypacyjnych, przekształcanie wiedzy akademickiej w wiedzę użyteczną 

publicznie, 

 rozwój współpracy między środowiskami akademickimi, administracją publiczną, 

organizacjami pozarządowymi, biznesem oraz obywatelami w zakresie partycypacji 

obywatelskiej i dialogu społecznego, 

 edukacja obywatelska i animowanie działań służących aktywizacji obywateli i rozwojowi 

wspólnot lokalnych, w tym wzmacnianie kompetencji liderów lokalnych.  

Główne działania w projekcie 

Około 9% mieszkańców i mieszkanek Warszawy zgłasza i/lub realizuje własne pomysły, aby poprawić 

jakość życia w mieście. Ich realizacja jest możliwa dzięki mechanizmom stworzonym przez Urząd 

Miasta, takim jak budżet partycypacyjny, inicjatywa lokalna czy uzyskanie wsparcia centrów 

aktywności lokalnej. Istnieje także szereg możliwości działania poza urzędowymi ścieżkami: 

współpraca z organizacjami pozarządowymi, prywatnymi przedsiębiorcami, instytucjami różnego 

rodzaju, które gotowe są wesprzeć indywidualne osoby i nieformalne grupy dążące do wprowadzenia 

zmiany. Wreszcie, mieszkańcy i mieszkanki działają w ramach grup nieformalnych, sąsiedzkich, 

trwałych lub zawiązywanych ad hoc, aby osiągnąć swoje cele. Jednakże wiele z potencjalnych 

pomysłów nie zostaje zrealizowanych – grzęźnie w przeszkodach i trudnościach wynikających z 

różnych czynników. Część pomysłodawców zniechęca się i rezygnuje z dalszych prób działania. Nie 

jest też jasne, na ile znane są różne sposoby realizacji własnych pomysłów przez mieszkańców. 

Sercem podejścia było uczynienie jednostkami analizy nie poszczególnych grup „aktorów”, a samych 

procesów zmiany, co jest kwintesencją podejścia citizen-driven innovation. Śledziliśmy projekty o 

Lider i partnerzy 

projektu 

Fundacja Pole Dialogu  

Źródło finansowania m.st. Warszawa 

Kwota dofinansowania Całkowita wartość projektu 50 000 PLN,  

Całość dotacji 50 000 PLN 

Dotacja FPD w 2016 roku: 50 000 PLN 

Okres realizacji październik – grudzień 2016 

Skład zespołu 

realizującego projekt 

Marta Szaranowicz-Kusz (koordynacja), 

Aleksandra Gołdys, Jarema Piekutowski, 

Monika Probosz, Paulina Świerczewska,  

Monika Helak. 
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różnej tematyce i zasięgu. Wspólnie z realizującymi je osobami odtwarzaliśmy ich „trajektorie”, czyli 

historie realizacji. Skupialiśmy się na tym, co pomagało w realizacji pomysłów oraz na elementach 

„zastoju” i przyczynach opóźnień. 

Śledząc i odtwarzając historie 10 wybranych projektów/procesów/działań staraliśmy się jak najlepiej 

zrozumieć perspektywę każdej grupy, która brała w nich udział. Chcieliśmy dać głos zarówno 

nieśmiałym seniorkom z Grochowa, które latami walczyły o ważne dla siebie sportowe zajęcia, jak i 

świadomym innowatorom, walczącym o najwyższy poziom wykorzystania technologii w mieście. 

Przyjrzeliśmy się także drugiej stronie, podejmując próbę wskazania mocnych i słabych stron 

aktualnego systemu wsparcia oddolnych inicjatyw. Naszym celem nie był wyczerpujący opis tego 

systemu (np. skatalogowanie wszystkich możliwych sposobów realizacji pomysłów), tylko 

uchwycenie zmian, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat oraz sformułowanie rekomendacji na 

przyszłość. 

W wyniku badania zostały opracowane rekomendacje, określające adekwatne wsparcie realizacji 

oddolnych inicjatyw przez Urząd Miasta Warszawy, zostały opisane w raporcie „Pomysłowość 

miejska. Studium trajektorii realizacji oddolnych inicjatyw mieszkańców Warszawy. Raport z 

badań” (Aleksandra Gołdys, Jarema Piekutowski, Marta Szaranowicz-Kusz). 

Główne wyzwania i sukcesy 

Wyzwania 

 Podstawowym wyzwaniem była realizacja badania w zupełnie inny sposób niż dotychczas 

realizowane badania dotyczące miejskich systemów wsparcia inicjatyw mieszkańców. Nie 

zrobiliśmy klasycznej ewaluacji miejskich narzędzi partycypacji (budżetu partycypacyjnego, 

inicjatywy lokalnej itd.), ale przekrojowe badanie pokazujące perspektywę użytkowników 

miasta czyli pomysłowych mieszkańców.  

 W badaniu posługiwaliśmy się pojęciami „sukcesu” i „porażki” w realizowaniu oddolnych 

inicjatyw. Pomimo, że definicję tych terminów pozostawiliśmy naszym badanym (tzn. to oni 

decydowali, czy ich inicjatywę można uznać za sukces czy porażkę), budziły one emocje 

wśród niektórych odbiorców raportu i były odbierane osobiście.  

 Wyzwaniem operacyjnym była realizacja skomplikowanego procesu badawczego oraz analiza 

obszernego materiału w krótkim terminie 3 miesięcy.  

Sukcesy 

 Raport i zawarte z nim rekomendacje spotkały się z uznaniem urzędu miasta. Centrum 

Komunikacji Społecznej w oparciu o wyniki badania planuje pilotaż lokalnych centrów 

wspierania inicjatyw mieszkańców w dwóch dzielnicach Warszawy (Żoliborz i Wawer). 

 Przyjęta przez nas koncepcja i strategia badawcza spotkała się z uznaniem w środowisku 

badawczym. Jak podkreślał dr Maciej Kowalewski z Uniwersytetu Szczecińskiego: przede 

wszystkim zwraca uwagę pojęcie pomysłowości, kluczowy termin raportu. (…) Pomysłowość – 

dlatego, że ma charakter normatywny – jest nie tylko adekwatnym narzędziem opisu, ale i 

projektowania życia po miejsku. Bardzo dobrze, że badacze skupili się na realizacji inicjatyw. 

Potraktowali je jako proces, który sam jest źródłem informacji – o niezaspokojonych 

potrzebach mieszkańców, jak i o ich aktywności. Wyjście zwiadu badawczego od barier i 

porażek jest częścią przemyślanej strategii, prowadzącej do stworzenia rozwiązań wspierania 

pomysłowości miejskiej. 

  

http://poledialogu.org.pl/pomyslowosc-miejska-studium-trajektorii-realizacji-oddolnych-inicjatyw-mieszkancow-warszawy-raport-z-badan/
http://poledialogu.org.pl/pomyslowosc-miejska-studium-trajektorii-realizacji-oddolnych-inicjatyw-mieszkancow-warszawy-raport-z-badan/
http://poledialogu.org.pl/pomyslowosc-miejska-studium-trajektorii-realizacji-oddolnych-inicjatyw-mieszkancow-warszawy-raport-z-badan/
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Działalność publiczna i inne inicjatywy 

Wizyty studyjne 

Wschód i Zachód razem (wrzesień) 
Na zaproszenie Fundacji Edukacja dla Demokracji Agata opowiadała przedstawicielkom i 

przedstawicielom mediów lokalnych z różnych obwodów Ukrainy o diagnozie lokalnej, zaletach 

stawiania pytań, szukania na nie odpowiedzi i wykorzystywania do tego różnych metod. Wizyta 

studyjna odbyła się w ramach projektu „Wschód i Zachód razem – przestrzeń dialogu”.  

Civil Network Opora (kwiecień) 
Martyna Studzińska na zaproszenie Fundacji Stocznia opowiadała przedstawicielom i 

przedstawicielkom ukraińskiej organizacji Civil Network Opora o wspieranych przez Fundację 

naradach obywatelskich. Wizyta studyjna przygotowywała uruchomienie na Ukrainie programu 

wzorowanego na stoczniowym Laboratorium Partycypacji Obywatelskie. 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka (październik-grudzień) 

Marta Szaranowicz-Kusz i Agat Urbanik uczestniczyły w trzech wizytach studyjnych zorganizowanych 

przez Helsińską Fundację Praw Człowieka dla przedstawicieli lokalnych władz i organizacji 

pozarządowych z Ukrainy, z regionów: czernihowskiego, sumskiego oraz połtawskiego. Opowiadały o 

doświadczeniach w temacie konsultacji społecznych i budżetu partycypacyjnego.  

Forum Darczyńców (listopad) 
Agata Urbanik wzięła udział w wizycie studyjnej zorganizowanej przez Forum Darczyńców w ramach 

projektu „Działamy dla zmiany”. Opowiadała o metodologii ewaluacji Programu „Równać Szanse” 

oraz doświadczeniach związanych z prowadzeniem badań ewaluacyjnych.  

Fundacja Inna Przestrzeń (grudzień) 
Fundację odwiedziła wizyta studyjna uczestników projektu „Od budżetu do działania – liderzy 

partycypacji” Fundacji Inna Przestrzeń. Osiemnaścioro przedstawicieli samorządów, organizacji 

pozarządowych, ministerstwa Infrastruktury i rozwoju regionalnego oraz dziennikarza 

zaangażowanych w proces budżetu partycypacyjnego w Gruzji, Mołdawii i Ukrainy poznawało 

warszawskie działania związane z budżetem partycypacyjnym i dotyczące wspierania mieszkańców 

oraz włączania ich w życie samorządu. Marta Szaranowicz-Kusz opowiadała im o edukacji o budżecie 

partycypacyjnym w szkołach.  

Instytut Spraw Publicznych (grudzień) 

Na zaproszenie Instytutu Spraw Publicznych Agata Urbanik poprowadziła spotkanie dla 

przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji lokalnej z trzech 

ukraińskich miast (Melitopol, Pierwomajsk, Wilnogorsk). Było to jedno z serii spotkań i szkoleń dla 

uczestników wizyty studyjnej poświęconych partycypacji publicznej. 

Konferencje, wystąpienia, ciała społeczne 

Społeczna rada ds. budżetu partycypacyjnego przy Prezydent m.st. Warszawy (cały rok) 
Marta Szaranowicz-Kusz kontynuowała swoje zaangażowanie w Radzie ds. Budżetu Partycypacyjnego 

przy Prezydent m.st. Warszawy. Do zadań Rady należy w szczególności: konsultowanie i opiniowanie 

realizacji budżetu partycypacyjnego; opiniowanie wyników ewaluacji i monitoringu budżetu 

partycypacyjnego; działania zmierzające do rozwoju budżetu partycypacyjnego w Warszawie; 

http://fed.org.pl/wschod-i-zachod-razem-budowanie-potencjalu-ukrainskich-mediow-lokalnych/
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wspieranie procesu wdrażania w szczególności poprzez działania konsultacyjno-doradcze oraz 

reprezentacyjne. 

Zielone Gry. Ogólnopolski Festiwal Gier dla Zrównoważonego Rozwoju (kwiecień) 
Agata Urbanik i Marianna Wybieralska reprezentowały Fundację podczas Zielonych Gier. 

Ogólnopolskiego Festiwalu Gier dla Zrównoważonego Rozwoju. Prezentowały tam opracowaną w 

Fundacji grę dyskusyjną Remiks energetyczny.  

III Forum Praktyków Partycypacji (czerwiec) 

Fundacja Pole Dialogu po raz trzeci znalazła się w gronie kontrybutorów Forum Praktyków 

Partycypacji. Osoby związane z Fundacją uczestniczyły w następujących sesjach III FPP:  

 Sesja otwierająca Forum „Po co nam partycypacja?”. Prowadzenie: Przemek Dziewitek ze 

Stowarzyszenia Pracownia Obywatelska. Osoby uczestniczące: Aleksandra Dębska-Cenian 

(Laboratorium Innowacji Społecznych Gdynia), Przemysław Major (Wydział Komunikacji 

Społecznej w Urzędzie Miejskim w Bieruniu) i Agatę Urbanik (Fundacja Pola Dialogu).  

 Sesja „Budżet partycypacyjny – ewolucja czy rewolucja?”. Prowadzenie: Ewa Stokłuska 

(Fundacja Stocznia) i Anna Bonus-Mackiewicz (Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego). 

Osoby uczestniczące: Piotr Drygała (Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej), Anna Jarzębska 

(Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych), Rafał Rudnicki (Fundacja Stocznia) i Martyna Studzińska 

(Fundacja Pole Dialogu). 

 Sesja „Partycypacja w instytucjach kultury”. Prowadzenie: Agata Bluj (Fundacja Stocznia). 

Osoby uczestniczące: Monika Korczak (Forum Białołęckiego Ośrodka Kultury w Warszawie), 

Sławomir Księżniak, (Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” w Lublinie), Bożena Pysiewicz 

(Muzeum Narodowe w Warszawie) i Przemysław Sadura (Fundacja Pole Dialogu). 

 Stoliku doradczy o budżecie partycypacyjnym Martyna Studzińska z Pola Dialogu rozmawiała 

o edukacji o budżecie partycypacyjnym w szkole, wspieraniu mieszkańców (młodzieży i nie 

tylko) w uczestniczeniu w procesie budżetu partycypacyjnego, wspieraniu komunikacji 

między urzędem a mieszkańcami. 

Parada Równości (czerwiec) 
Fundacja Pole Dialogu była obecna podczas Parady Równości na platformie organizacji 

pozarządowych programu Obywatele dla Demokracji i Fundacji Batorego. Parada po raz kolejny 

odbyła się pod hasłem „Równe prawa – wspólna sprawa”.  

Forum różnorodności (listopad) 
Agata Urbanik brała udział w II Forum Różnorodności organizowanym przez Polskie Towarzystwo 

Prawa Antydyskryminacyjnego. Przedstawicielki i przedstawiciele organizacji działających na rzecz 

równości z całej Polski przyjechali tu, żeby rozmawiać o nieoczywistych sojuszach i działaniach 

lokalnych.  

Media i publikacje 
 Jędrzej Dutkiewicz, „Dobre praktyki: Warto rozmawiać, czyli dialog przedkonkursowy”, 

warszawa.ngo.pl, 17 listopada 2016.  

Na łamach portalu warszawa.ngo.pl Agata Urbanik dzieliła się doświadczeniami Fundacji z brania 

udziału w tzw. dialogu przedkonkursowym prowadzonym przez Centrum Komunikacji Społecznej 

m.st. Warszawy.  

http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/2002681.html


27 

 

 Marta Szaranowicz-Kusz, „Budżet partycypacyjny w Polsce”,  Infos 

Zagadnienia społeczno-gospodarcze, Nr 1(205), Biuro Analiz Sejmowych. 

Coraz więcej samorządów aktywizuje mieszkańców przez udział w decydowaniu o 

wydatkach lokalnych w formie tzw. budżetów partycypacyjnych. Stosowane są różne 

rozwiązania praktyczne i proceduralne. W gronie organizacji pozarządowych i wśród 

specjalistów toczy się dyskusja o tym procesie oraz o zagrożeniach i szansach 

związanych z jego prawnym uregulowaniem.   

 Katarzyna Murawska, Dorota Olko, Przemysław Sadura, „Z klasą o kulturze. 

Testowanie granic klasowych w partycypacji kulturalnej i obywatelskiej”. 

Publikacja ta jest autorskim zapisem doświadczeń z realizacji projektu “Z klasą o 

kulturze. Przekraczanie barier klasowych w partycypacji obywatelskiej“, wraz z 

pierwszymi, wypływającymi z nich wnioskami. W latach 2015-2016 wspólnie 

Miejskim Domem Kultury im. F. Chruściela w Ornecie sprawdzaliśmy, jak sprawić, 

by instytucja kultury mogła zwiększyć udział osób o różnym statusie społeczno-ekonomicznym w 

życiu obywatelskim i kulturalnym. 

Suplementem do publikacji są Rekomendacje dla instytucji kultury. Do ich sformułowania 

wykorzystano wnioski z dwóch dyskusji podsumowujących przebieg projektu, wnioski z ewaluacji 

oraz reakcje na artykuły i wystąpienia na temat projektu. 

Projekt był realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z funduszy 

EOG. Publikacje są dostępne na licencji  Creative Commons BY-SA 4.0 (Uznanie autorstwa – Na tych 

samych warunkach 4.0 Międzynarodowe). 

 red. Agata Urbanik, „Narady obywatelskie. Wyjątkowa forma konsultacji 

społecznych. Rozmowy z osobami zaangażowanymi w narady w Rejowcu 

Fabrycznym i Opolu Lubelskim”.  

W niniejszej broszurze dzielimy się doświadczeniami z realizacji projektu „Narada 

obywatelska – uczenie przez doświadczenie”. Z zamieszczonych rozmów dowiecie 

się, na czym polega narada obywatelska, jak można nauczyć się jej przez 

doświadczenie, jak postrzegają naradę osoby, które podjęły się jej realizacji i co sądzą o niej 

Burmistrzowie, którzy zaprosili nas do współpracy. 

Broszura powstała w projekcie „Narada obywatelska – uczenie przez doświadczenie”, realizowanym 

w ramach programu Obywatele dla Demokracji, współfiansowanym z Funduszy EOG. Publikacja jest 

dostępna na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 

4.0 Międzynarodowe). 

 Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, dr Marta Szaranowicz-Kusz, Martyna 

Studzińska, „Młodzież i budżet partycypacyjny. Otwieranie drzwi do demokracji”. 

Mechanizm budżetu partycypacyjnego, który działa w ponad dziewięćdziesięciu 

gminach w Polsce, powinien być jak najszerzej wykorzystywany w szkolnej 

edukacji obywatelskiej. W niniejszej publikacji dzielimy się doświadczeniami 

zespołu Fundacji Pole Dialogu, który w roku szkolnym 2015/2016, we współpracy 

z Urzędem Dzielnicy Targówek, realizował projekt „Budżet partycypacyjny na Targówku – edukacja 

obywatelska w szkołach”. Naszym celem było pokazanie młodym osobom, jak mogą zmieniać swoje 

otoczenie oraz być świadomymi obywatelami i obywatelkami. 

http://poledialogu.org.pl/budzet-partycypacyjny-w-polsce
http://poledialogu.org.pl/z-klasa-o-kulturze-testowanie-granic-klasowych-w-partycypacji-kulturalnej-i-obywatelskiej/
http://poledialogu.org.pl/z-klasa-o-kulturze-testowanie-granic-klasowych-w-partycypacji-kulturalnej-i-obywatelskiej/
http://poledialogu.org.pl/z-klasa-o-kulturze/
http://poledialogu.org.pl/z-klasa-o-kulturze/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
http://poledialogu.org.pl/narady-obywatelskie-wyjatkowa-forma-konsultacji/
http://poledialogu.org.pl/narady-obywatelskie-wyjatkowa-forma-konsultacji/
http://poledialogu.org.pl/narady-obywatelskie-wyjatkowa-forma-konsultacji/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
http://poledialogu.org.pl/mlodziez-i-budzet-partycypacyjny-otwieranie-drzwi-do-demokracji/
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Na stronie znajdują się także materiały dodatkowe, uzupełniające scenariusze lekcji opisane w 

publikacji. 

Publikacja i materiały dodatkowe są dostępne na licencji Creative Commons BY-SA (Uznanie 

autorstwa-Na tych samych warunkach) 4.0. Projekt „Budżet partycypacyjny na Targówku – edukacja 

obywatelska w szkołach” był dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich. 

 Aleksandra Gołdys, Jarema Piekutowski, Marta Szaranowicz-Kusz, 

„Pomysłowość miejska. Studium trajektorii realizacji oddolnych inicjatyw 

mieszkańców Warszawy. Raport z badań” 

Początek temu badaniu dała wspólna ciekawość urzędników z Centrum Komunikacji 

Społecznej Urzędu Miasta st. Warszawy oraz socjolożek i socjologów z Fundacji Pole 

Dialogu w obszarze innowacji, które dzieją się w różnej formie w Warszawie. Sercem 

podejścia było uczynienie jednostkami analizy nie poszczególnych grup „aktorów”, a samych 

procesów zmiany, co jest kwintesencją podejścia citizen-driven innovation. 

Raport powstał w ramach zlecenia m.st. Warszawy.  

 

Konkursy 

Konkurs S3KTOR 2015 
Projekt „Edukacja partycypacyjna w szkołach na Targówku” został nominowany w kategorii 

Społeczeństwo obywatelskie i prawa człowieka w ramach konkursu na najlepszą warszawską 

inicjatywę pozarządową S3KTOR 2015.   

Urodziny Fundacji 

W 2016 roku Fundacja Pole Dialogu obchodziła 5 rocznicę założenia. Z tej okazji 14 maja 

zorganizowałyśmy na Polu Mokotowskim piknik dla osób współpracujących z Fundacją. Fotorelacja z 

wydarzenia.  

 

 

http://www.pozytek.gov.pl/FIO,379.html
http://www.pozytek.gov.pl/FIO,379.html
http://poledialogu.org.pl/pomyslowosc-miejska-studium-trajektorii-realizacji-oddolnych-inicjatyw-mieszkancow-warszawy-raport-z-badan/
http://poledialogu.org.pl/pomyslowosc-miejska-studium-trajektorii-realizacji-oddolnych-inicjatyw-mieszkancow-warszawy-raport-z-badan/
https://www.facebook.com/pg/poledialogu/photos/?tab=album&album_id=1003128469735065
https://www.facebook.com/pg/poledialogu/photos/?tab=album&album_id=1003128469735065
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Działalność gospodarcza 

Fundacja w 2016 prowadziła działalność gospodarczą w trzech obszarach: 

 Edukacja (szkolenia), 

 Badania społeczne (diagnoz lokalnych), 

 Dialog (prowadzenie procesów partycypacyjnych, facylitacje i warsztaty). 

 

Edukacja 

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku 
Agata Urbanik poprowadziła szkolenie dla pomorskich działaczy i działaczek pozarządowych pt. 

„Diagnoza lokalna szyta na miarę” w ramach Akademii Active Citizens Fundacji British Council Polska i 

Instytutu Kultury Miejskiej. 

Fundacja Edukacja dla Demokracji 
Agata Urbanik prowadziła warsztat dla grantobiorców Programu RITA pt. „Analiza potrzeb - skąd 

czerpać informacje i jak je weryfikować”. 

Dialog  

Program Stacja – „Razem bezpieczniej” 
Superwizja dla zespołu outreachworkerów i outreachworkerek projektu „Razem bezpieczniej” 

prowadzonego przez Stowarzyszenie Program Stacja. Jednym z głównych celów projektu byłó 

wspieranie pracowniczek i pracowników seksualnych w samorozwoju i działaniu na rzecz własnej 

grupy zawodowej. Osoba zaangażowana: Agata Urbanik.  

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 
Wsparcie dla zespołów bibliotecznych w kolejnej edycji programu Strefa Innowacji, prowadzonego 

przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Współpraca polegała na towarzyszeniu 

grupie bibliotek zbierających dobre praktyki z zakresu pracy z osobami wykluczonymi (seniorami i 

osobami z zaburzeniami psychicznymi). Osoba zaangażowana: Agata Urbanik. 

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej 
Warsztat dla Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej na temat strategii działania Koalicji w 

nowych warunkach politycznych. Osoba zaangażowana: Agata Urbanik. 

Sieć Herstoryczna 
Seria warsztatów strategicznych dla Sieci Herstorycznej. W toku warsztatów wypracowano misję i 

wizję Sieci Herstorycznej oraz priorytety działań. Osoba zaangażowana: Agata Urbanik.  

Dzielnica Targówek m.st. Warszawy 
Wspieraniu targówkowskiego zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, dzielnicowej koordynatorki w 

czasie trwania budżetu partycypacyjnego na 2017 rok i zaangażowanie w działania promocyjne.  

Osoba zaangażowana: Katarzyna Tadeusiak-Jeznach. 

Moderacja spotkań dyskusyjnych warszawskiego budżetu partycypacyjnego 
Przeprowadzenie 61 godzin moderacji spotkań dyskusyjnych w ramach budżetu partycypacyjnego na 

2017 rok w czterech warszawskich dzielnicach (w Ursusie, Rembertowie, na Pradze Południe i 
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Targówku). Osoby zaangażowane: Monika Probosz, Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, Judyta Nekanda-

Trepka, Maria Bal. 

Badania 

Badanie „Polska wieś: diagnoza i prognoza” dla Fundacji Wspomagania Wsi 
Cele badania obejmują przygotowanie bilansu przemian, jakie zaszły na polskiej wsi w ciągu ostatnich 

30 lat, diagnozę sytuacji obecnej oraz wyznaczenie najbardziej prawdopodobnych scenariuszy zmian 

w ciągu kolejnych 30 lat. Badanie rozpoczęło się we wrześniu 2016 roku i będzie kontynuowane w 

2017 roku. Zespół: dr Przemysław Sadura, Katarzyna Murawska, Zofia Włodarczyk.  

Ewaluacja Programu Równać Szanse dla Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży 
Badanie ewaluacyjne edycji 2014 Programu Równać Szanse prowadzonego przez Polską Fundację 

Dzieci i Młodzieży. Badanie objęło ilościową analizę kwestionariuszy, wywiady pogłębione oraz studia 

przypadków. Raport z badania i prezentacja dostępne są na stronie internetowej Fundacji. Zespół: 

Agata Urbanik, Agnieszka Mulak, Monika Probosz. 

Badanie „czarnego protestu” dla IS UW  
Badanie „czarnego protestu” dla prof. Jacka Raciborskiego z Instytutu Socjologii UW. W sumie zostało 

przeprowadzonych 20 wywiadów z organizatorkami i organizatorami czarnego protestu w całej 

Polsce. Zespół: dr Przemysław Sadura, Zofia Włodarczyk, Katarzyna Murawska i Katarzyna 

Milczewska. 

Fundacja GAP Polska 

Badanie ankietowego wśród szkół i gimnazjów z Legionowa na temat zachowań ekologicznych na 

zlecenie Fundacji GAP Polska. Zespół: Marta Ostrowska, Zofia Włodarczyk. 

 

 

http://poledialogu.org.pl/ewaluacja-programu-rownac-szanse
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Skrócone sprawozdanie finansowe 

Informacja o wysokości przychodów (z wyodrębnieniem ich źródła – spadek, 
zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu 
państwa i budżetu gminy) 

 

Przychody ogółem: 546 152,09 PLN, w tym:  

 Przychody z działalności statutowej (dotacje): 473 114,70 PLN 

 przychody z działalności gospodarczej: 72 858,00 PLN 

 przychody finansowe: 179,39 PLN  

 

a) informacja o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów 

statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń 

 Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności statutowej. 

b) przy prowadzeniu działalności gospodarczej wynik finansowy oraz procentowy stosunek 

przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych 

źródeł 

 Przychód z działalności gospodarczej: 72 858,00 PLN 

 Wynik finansowy na działalności gospodarczej: dochód 22 532,65 PLN 

 Procent przychodu z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z innych źródeł: 

13,34% % 

Informacja o poniesionych kosztach na: 

1. realizację celów statutowych: 478 181,38 PLN 

2. administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): 23 500,77 PLN 

3. działalność gospodarczą: 50 325,35 PLN 

4. pozostałe koszty: 0 PLN 

Inne informacje finansowe  

a) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację (z podziałem na wynagrodzenia, 

nagrody, premie i inne – z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych 

wyłącznie w działalności gospodarczej 

W 2016 roku Fundacja zatrudniała na podstawie umowy o pracę trzy osoby.  

Od 1 stycznia 2016 roku trwała kontynuacja zatrudnienia: 

- dyrektorki ds. działalności merytorycznej w wymiarze całego etatu (od lutego na zwolnieniu 

lekarskim, od 11.09.2017 na urlopie macierzyńskim), 

- dyrektorki ds. finansów i działalności komercyjnej w wymiarze pół etatu, 

- koordynatorki ds. finansowych w wymiarze pół etatu, 
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Łączny koszt wszystkich wynagrodzeń (z tytułu umów o pracę i umów cywilno-prawnych) wypłaconych 

przez fundację w 2016 roku wyniósł 355 166,51 PLN brutto. Łączny koszt ubezpieczeń społecznych 

wyniósł 30 996,47.  

b) wysokość rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu 

i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą 

z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia 

Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych 

osobom wchodzącym w skład zarządu za rok obrotowy: 143 568,04 PLN.  

Członkowie Rady Fundacji z tytułu pełnionych funkcji nie otrzymują wynagrodzenia, tym samym w roku 

2015 nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia.  

c) udzielone przez fundację pożyczki pieniężne (z podziałem wg ich wysokości, ze wskazaniem 

pożyczkobiorców, warunków przyznania pożyczek z podaniem podstawy statutowej ich 

przyznania) 

Fundacja nie udzielała pożyczek w 2015 roku. 

d) kwoty ulokowane w banku wraz z nazwą banku 

Fundacja posiadała w 2016 roku jedną lokatę na kwotę 40 000 PLN w Banku Raiffeisen Polbank.  

e) wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 

prawa handlowego (nazwy spółek) 

Fundacja nie nabyła obligacji i akcji w 2016 roku. 

f) nabyte nieruchomości (ich przeznaczenie, wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie) 

Fundacja nie nabyła nieruchomości w 2015 roku. 

g) nabyte pozostałe środki trwałe 

Nabyte środki trwałe: dwie tablice suchościeralne, dwa regały, krzesło, trzy lampy sufitowe, dwie 

lampy biurkowe, dysk SSD. 

h) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujęte we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzonych dla celów statystycznych 

 Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: 

160 704,37 PLN 

 Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: 594,31 PLN 

 Należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: 550,24 PLN 

 

 

 

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe 
i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) 
oraz wyniki finansowe z tej działalności 

Fundacja w 2016 roku prowadziła działalności zleconą przez podmioty samorządowe na łączną kwotę 
21 208 PLN (Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy: 21 208 PLN).  
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W 2016 r. Fundacja nie prowadzała działalności zleconej przez podmioty państwowe. 

Rozliczenia z tytułu zobowiązań podatkowych, informacja w sprawie 
składanych deklaracji podatkowych 

CIT-8, CIT-80, PIT 4R zostały złożone do urzędów.  

PITy-11 zostały wysłane pracownikom i do urzędu. 

Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona kontrola  
w fundacji, jeśli była – wyniki kontroli 

W marcu 2016 r. Fundacja składała wyjaśnienia do ZUS w związku z wszczęciem z urzędu 

postępowania wyjaśniającego na okoliczność zasadności zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych oraz 

zmiany warunków zatrudnienia i wynagrodzenia Marty Ostrowskiej. Postępowanie zostało umorzone 

w kwietniu.  

 

 

Podpisy członkiń zarządu 

 

 

 


