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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 

Skład zarządu Fundacji w 2015 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).  



3 

 

Uchwały Zarządu Fundacji w 2015 roku 

Uchwała nr 1/2015 w sprawie wykorzystania lokalu wynajętego pod adresem: Andersa 13, Warszawa 

Uchwała nr 2/2015 w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat oraz przeznaczenia 

nadwyżki bilansowej za 2014 rok 

Uchwała nr 3/2015 w sprawie aktualizacji regulaminu obiegu dokumentów księgowych 

Uchwała nr 4/2015 w sprawie zakupu sprzętu komputerowego ze środków własnych Fundacji 

Uchwała nr 5/2015 w sprawie przeprowadzenia audytu sprawozdania finansowanego  

Uchwała nr 6/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za 2014 r.  

 

Uchwały Rady Fundacji w 2015 roku 

Uchwała nr 1/2015 w sprawie:  

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji Pole Dialogu za rok 2014;  

 zatwierdzenia przeznaczenia zysku bilansowego netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 

54 819,93 zł. na fundusz statutowy Fundacji; 

 udzielenia członkiniom Zarządu Fundacji absolutorium z tytułu wykonywania przez nie  

obowiązków w roku 2014 .  

Uchwała nr 2 /2015 w sprawie: 

 przedłużenia umowy o pracę członkini zarządu Marty Szaranowicz-Kusz na czas określony na 

stanowisku dyrektorki ds. finansów i dzielności komercyjnej;  

 zatrudnienia prezeski zarządu Marty Ostrowskiej na umowę o pracę na stanowisku 

dyrektorki ds. merytorycznych w wymiarze 4/5 etatu. 

Uchwała nr 3 /2015 w sprawie wyboru firmy Perfectum-Audit do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Fundacji Pole Dialogu za 2015 r. 

Uchwała nr 4/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań merytorycznych z działalności Fundacji Pole 

Dialogu za 2013 i 2014 rok. 
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Projekty 

 

1. Narady obywatelskie – uczenie przez doświadczenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Główne cele projektu 

W projekcie zostanie 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. Naradę w Rejowcu 

Fabrycznym obserwowali przedstawiciele trzech innych gmin. W 2016 roku w jednej z nich, Opolu 

Lubelskim, zostanie powtórzony cały proces. 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; 

Główne działania w projekcie 

Rok 2015 to rok głównych działań w projekcie. Zespół ds. narady obywatelskiej w Rejowcu 

Fabrycznym przy wsparciu Fundacji przeprowadził naradę obywatelską.  

  

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 2015 roku: 136 506,84 PLN 

Okres realizacji 1 kwietnia 2014 – 30 kwietnia 2016 

Skład zespołu 

realizującego 

projekt 

Marta Ostrowska, Agata Urbanik, Martyna 

Studzińska, Agata Bluj, Anna Gorczyca 

(wolontariuszka) 
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Rejowiec Fabryczny. Działania styczeń – lipiec 2015  

Praca z rejowieckim zespołem do spraw 

organizacji narady rozpoczęła się na początku 

2015 roku. Uczestników zespołu rekrutowano 

spośród uczestników spotkań i szkoleń 

prowadzonych w Rejowcu Fabrycznym 

w 2014 roku. Zespół, przy wsparciu FPD, 

odpowiadał za zorganizowanie narady 

obywatelskiej w mieście.  Do zadań zespołu 

należało zorganizowanie spotkań, rekrutacja 

uczestników, zbieranie materiałów 

informacyjnych i uzyskiwanie odpowiedzi na 

pojawiające się pytania, robienie notatek po każdym ze spotkań, współprowadzenie spotkań oraz 

organizacja wysłuchania publicznego. 

Temat narady obywatelskiej w Rejowcu Fabrycznym wybrali mieszkańcy. Pierwsze propozycje zostały 

wyłonione podczas spotkań diagnostycznych w 2014 roku. Następnie po ustaleniach z władzami 

miasta, skonstruowano ankietę z trzema tematami do wyboru. Ankieta była dystrybuowana wśród 

mieszkańców wszystkich osiedli, była dostępna papierowo w siedzibie urzędu i szkole, dodatkowo 

można było ją wypełniać elektroniczne na stronie urzędu miasta. Wypełniło ją 280 osób. Jako temat 

wybrano przyszłość starego budynku dworca PKP. 

Przez cały czas trwania procesu w Rejowcu Fabrycznym zespół FPD wspierał zespół ds. narady, 

postępując zgodnie z metodologią uczenia przez doświadczenie. Poza ciągłym kontaktem zdalnym 

(mejlowo-telefonicznym), przed każdym ze spotkań narady obywatelskiej odbywała się odprawa, 

gdzie omawiano scenariusz i materiały informacyjne, możliwe trudności i wyzwania. Po każdym 

ze spotkań omawiano jego przebieg, dzielono się wspólnie refleksjami oraz zdaniami przed kolejnym 

spotkaniem.  Pomiędzy spotkaniami ciągła komunikacja wspomagała tworzenie materiałów 

informacyjnych na poszczególne spotkania i rozwiązywanie bieżących trudności.  

Narada obywatelska obejmowała cztery 

spotkania. Podczas spotkań mieszkańcy 

zdobywali wiedzę (zapoznawali się 

z informacjami dotyczącymi budynku dworca, 

m.in. jego stanu technicznego, własności 

gruntów, kosztów rozbiórki, budżetu miasta, 

najważniejszych przepisów), dyskutowali 

(wspólnie zastanawiali się np. jakie usługi już 

działają, a jakich jeszcze brakuje w mieście), 

pracowali nad rozwiązaniami. Spotkania 

zakończyły się wypracowaniem rekomendacji 

o wyburzeniu budynku dworca oraz dodatkowymi zaleceniami związanymi m.in. z kulturą w Rejowcu, 

pomocą społeczną.   

Zwieńczeniem spotkań było wysłuchanie publiczne. To wydarzenie, na które zaproszono 

mieszkańców Rejowca, przedstawicieli władz miasta oraz okolicznych gmin, które obserwowały 

proces narady.  W trakcie wysłuchania rekomendacje zostały przedstawione publicznie. Zaplanowano 

czas na dyskusje o każdym z pomysłów oraz słomiane głosowanie, dzięki któremu w grupie 

przybyłych osób sprawdzono trafności wypracowanej rekomendacji i porangowano pozostałe 



7 

 

zalecenia. Na koniec wysłuchania tekst rekomendacji i dodatkowych zaleceń otrzymał burmistrz 

Rejowca Fabrycznego i przewodniczący rady miasta.  

Podsumowaniem pracy z zespołem do spraw 

organizacji narady obywatelskiej był warsztat 

ewaluacyjny. Warsztat prowadziły ewaluatroki 

projektu, Aleksandra Daszkowska-Kamińska 

i Paulina Wróbel. Uczestniczyli w nim 

członkowie zespołu, przedstawicielki FPD, 

przedstawiciele mieszkańców, biorących udział 

w spotkaniach oraz gmin obserwatorów.  

 

W kolejnym etapie projektu proces uczenia przez doświadczenie podczas organizacji narady 

obywatelskiej miał być powtórzony w kolejnej gminie. Aby ją wyłonić przeprowadzono otwartą 

rekrutację (wysyłka zaproszeń, ogłoszenia na portalu samorządowym wspólnota.org.pl i mediach 

społecznościowych). Zgłosiły się trzy gminy (Zwierzyniec, Opole Lubelskie, Strzyżewice), których 

przedstawiciele mogli obserwować jedno ze spotkań narady obywatelskiej, wysłuchanie publiczne 

oraz warsztat ewaluacyjny. Po rozmowach kwalifikacyjnych zdecydowano, że kolejna narada zostanie 

zrealizowana w Opolu Lubelskim. 

Opole Lubelskie. Działania lipiec – grudzień  2015  

W lipcu i październiku odbyły się spotkania 

z władzami miasta, określające zakres 

współpracy. Wspólnie ustalono, że w narada 

obywatelska skupi się na centrum miasta, jego 

wizji wśród mieszkańców i pomysłami nad 

zmianami. Zorganizowano wspólne spotkania 

z przedstawicielami urzędu miasta i różnych 

instytucji, które działają w centrum miasta 

i z mieszkańcami. W ich wyniku wyłoniono 

grono osób zainteresowanych zaangażowaniem 

się prowadzenie narady obywatelskiej w mieście.  To właśnie dla tej grupy przeprowadzono cykl 

dwóch szkoleń: „Organizacja procesów partycypacyjnych” oraz „Dobre spotkanie / dobra rozmowa. 

Jak to zrobić?” 

Podczas szkoleń wyłonił się opolski zespół do spraw organizacji narady obywatelskiej, który został 

następnie formalnie powołany przez burmistrza Opola Lubelskiego. 

W grudniu odbyło się pierwsze spotkanie zespołu, podczas którego podzielono obowiązki 

i rozdzielono zadania. Rozpoczęto rekrutacje grupy mieszkańców związanych z centrum miasta na 

spotkania narady obywatelskiej. 

Rozwój instytucjonalny 

Warsztaty strategiczne 

Dzięki dotacji w 2014 i 2015 przeprowadzona została seria grupowych i indywidualnych spotkań 

strategicznych. W 2014 roku prowadziła je Lidia Kuczmierowska, w 2015 Małgorzata Lelonkiewicz. 

Spotkania indywidualne z członkiniami zarządu dotyczyły diagnozy sytuacji, zasobów, potrzeb i barier 

związanych z pracą w fundacji. Ustalone zostały indywidualne cele członkiń zarządu. Spotkania dla 
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całego zarządu dotyczyły horyzontu całej organizacji – ich celem było opracowanie wniosków z 

diagnozy fundacji, wyznaczenie celów organizacyjnych i obszarów do dalszej pracy. Głównymi celami 

na rok 2015 było planowanie strategiczne, stworzenie struktury organizacyjnej fundacji, podział ról 

i zadań, pozyskiwanie nowych współpracowników oraz budowanie zespołu. 

Uporządkowanie i wzmocnienie obszaru finansowego działalności fundacji 

Dzięki pozyskanym środkom znacznie usprawniony został obszar finansowy Fundacji. Zostały 

opracowane procedury i zestandaryzowane działania w zakresie obiegu dokumentów finansowych  

w fundacji i racjonalnego zarządzania finansami. Została wprowadzona systematyczna i bieżąca 

kontrola nad przepływam finansowym w fundacji oraz projektach. Zatrudniono dyrektorkę 

ds. finansowych oraz asystentkę ds. finansowych.  

Inne doradztwo dla zarządu fundacji 

Doradztwo dla zarządu fundacji obejmowało także prawo i kwestie IT. Konsultowany był kształt 

zawieranych umów i porozumień między fundacją a współpracownikami i pracownikami. 

Opracowano procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 

o której mowa w art.10a ust.1 ustawy z 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu. Jak również stworzona została dokumentacja opisująca sposób 

przetwarzania danych osobowych oraz zastosowane środki zapewniające ochronę przetwarzanych 

danych osobowych, o której mowa w art. 36 ust.2 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych, na którą składają się: polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem 

informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. Procedury zostały przyjęte 

uchwałami zarządu i spełniają wymogi prawne. W ramach konsultacji informatycznych, specjalista 

ds. IT wsparł zakupienie sprzętu oraz przeprowadził szkolenie dla zespołu z jego wykorzystania. 

Superwizja pracy merytorycznej zespołu fundacji 

Superwizja dla zespołu FPD realizującego narady w Rejowcu Fabrycznym i Opolu Lubelskim 

objęła cykl spotkań. W regularnych spotkaniach superwizyjnych brał udział zespól FPD zaangażowany 

w prowadzenie narad obywatelskich w Rejowcu Fabrycznym i Opolu Lubelskim. Spotkania służyły 

omawianiu na bieżąco działań w projekcie, trudności i sukcesów związanych z pracą z różnymi 

zespołami w różnych gminach. Rozmowy z zewnętrznym doświadczonym trenerem pomogły na 

spokojnie zweryfikować podejmowane działania, ustalić, jakie aspekty wsparcia są kluczowe dla 

każdego z zespołu, kultury organizacyjnej każdego urzędu oraz kontekstu lokalnego gmin. Ważną 

częścią spotkań było także wyciąganie wniosków do całościowej działalności fundacji, wychodzącym 

poza ten konkretny projekt. 

 

civiCRM 

W FPD został wdrożony system zarządzania kontaktami civiCRM. Zaplanowano strukturę bazy oraz 

wypełniono ją posiadanymi danymi. Oprócz podstawowego modułu do przetwarzania danych 

osobowych wdrożono również moduł formularzy, dzięki czemu możliwe jest zgodne z prawem 

zbieranie także danych osobowych poprzez ankiety. Wdrożono także moduł newslettera wraz 

z szablonem wiadomości spójnym z identyfikacją wizualną fundacji. Jest on także dostosowany do 

odczytywania na urządzeniach mobilnych. 
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Główne wyzwania i sukcesy 

• 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.  

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

doświadczenie, dzięki urefleksyjnieniu doświadczeń poprzez intensywną pracę zespołową, 

superwizję i ewaluację on-going.  

• Sukcesem było sprawne powołanie zespołu ds. narady obywatelskim w Opolu Lubelskim, 

przeprowadzenie udanych szkoleń i dynamiczne rozpoczęcie prac nad kolejną naradą. 

 

Kontynuacja 

W pierwszym kwartale 2016 roku zostanie przeprowadzona narada obywatelska w Opolu Lubelskim 

przez lokalny zespół ds. narady obywatelskiej przy wsparciu zespołu FPD. 

Informacje w mediach  

• „Narada obywatelska – Twój głos ma znaczenie”, Społeczny Informator Miejski, marzec 2015 

https://drive.google.com/file/d/0ByQoKWnz4UnAdmo1QXRySXZnQlE/view  

•  „Dworcowe narady trwają!”, Społeczny Informator Miejski, kwiecień 2015 

https://drive.google.com/file/d/0ByQoKWnz4UnANHg1cEZwblFmbEk/view  

• „Mieszkańcy rekomendują wyburzenie dworca”, Społeczny informator Miejski, maj 2015 

https://drive.google.com/file/d/0B_WWKc6ZHZGiYlQ5a1NEeEY3ZW8/view  

• Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” nr 13/1175 z dnia 27 czerwca 2015 s. 20. 

Autor Andrzej Gniadkowski. Artykuł podsumowujący proces narady oraz wysłuchanie 

w Rejowcu Fabrycznym. 

  

https://drive.google.com/file/d/0ByQoKWnz4UnAdmo1QXRySXZnQlE/view
https://drive.google.com/file/d/0ByQoKWnz4UnANHg1cEZwblFmbEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B_WWKc6ZHZGiYlQ5a1NEeEY3ZW8/view
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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 2015:  61 015 PLN 

Okres realizacji 15 sierpnia 2015 – 31 lipca 2016 

Skład zespołu 

realizującego projekt 

Ekspertki: Martyna Studzińska, 

Marta Ostrowska, Nikola Jennek 

Koordynacja: Magdalena Pachel  

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 

1. Etap przygotowawczy w szkołach 

Dzięki ścisłej współpracy z Urzędem Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy do projektu zostały włączone 

wszystkie publiczne gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z Targówka – łącznie 11 szkół, a w nich 93 

klasy. W sierpniu i wrześniu 2015 r. ekspertki merytoryczne i koordynatorki – ze strony fundacji 

i ze strony urzędu spotkały się ze wszystkimi dyrektorami szkół oraz uczestniczyły w radach 

pedagogicznych. Wyjaśniały znaczenie, cel i przebieg projektu.   

W wrześniu i październiku zrekrutowani 

prowadzący przeprowadzili w każdej ze szkół 

warsztaty dla łącznie 110 nauczycieli: 

wychowawców, nauczycieli WOS, 

przedsiębiorczości oraz innych zainteresowanych. 

Była to przestrzeń wzajemnej edukacji: 

prowadzący przekazali nauczycielom solidną 

porcję wiedzy o budżecie partycypacyjnym, a ci 

opowiedzieli jak najskuteczniej w danej szkole 

przekazywać wiedzę uczniom. Rozmawiano 

również o motywacji do zaangażowania się 

w budżet partycypacyjny na różnych jego etapach. Tak przygotowani nauczyciele mieli wspierać 

swoich uczniów na dalszych etapach projektu. 

Nawiązano także współpracę z Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, Wydziałem Edukacji 

m.st. Warszawy i Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, by zapewnić 

spójność działań z tymi prowadzonymi przez urząd.  

2. Lekcje o budżecie partycypacyjnym i lekcje kreatywne dla każdej z klas 

W każdej z 93 klas edukatorzy fundacji (7 osób) przeprowadzili dwie lekcje o budżecie 

partycypacyjnym. Lekcje zostały podzielone na dwa rodzaje: edukacyjne oraz kreatywne. Odbywały 

się według scenariuszy przygotowanych przez ekspertki merytoryczne. Uczniowie zostali zapoznani 

z ideą budżetu partycypacyjnego, zadaniami oraz konstrukcją budżetu dzielnicy. Dyskutowali, jakie 

projekty są potrzebne różnym grupom mieszkańców. Uczyli się także zasad opracowywania 

projektów do budżetu partycypacyjnego. Obie lekcje odbywały się w okresie październik-grudzień 

2015 r. 

3. 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.  

4. Upowszechnianie 

Z myślą o kontynuacji działań i upowszechnianiu modelu edukacji obywatelskiej, który będzie 

wypracowany w projekcie, w grudniu odbyło się spotkanie czterostronne: przedstawicieli fundacji, 

partnera, Biura Edukacji i Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. 
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W ramach projektu przewidywane jest jeszcze prowadzenie szeregu debat – w szkołach 

i ogólnodzielnicowej w 2016 roku na temat zgłoszonych projektów oraz spotkań i seminariów 

upowszechniających edukację o budżecie partycypacyjnym. 

Główne wyzwania i sukcesy 

 Dużym wyzwaniem logistycznym było 

dostosowanie harmonogramu projektu do 

harmonogramu III edycji warszawskiego 

budżetu partycypacyjnego, który różnił się od 

zakładanego w projekcie, czyli obowiązującego 

w II edycji budżetu. Wymagało to skumulowania 

działań w szkołach (obu lekcji i dużej części 

konsultacji) w jednym semestrze. Sukcesem 

było przezwyciężenie tego wyzwania, dzięki 

rekrutacji odpowiedniej ilości edukatorów 

i edukatorek, ich zaangażowaniu oraz elastyczności realizatorek i otwartości dyrekcji szkół 

i opiekunów szkolnych. 

 Wyzwaniem również było pełne zaangażowanie nauczycieli do udziału w projekcie. Trudności 

pojawiały się na kilku wymiarach. Po pierwsze przekonanie nauczycieli, że kwestie budżetu 

partycypacyjnego mają związek z ich pracą w szkole, zakresem tematycznym. Po drugie 

przekonanie ich do wygospodarowania czasu (3h) na dedykowane dla nich szkolenie, 

prowadzone przez edukatorów w ich szkole. Mamy poczucie, że udało się co najmniej 

pobudzić dyskusję wśród nauczycieli o tym narzędziu, jednak nadal zaangażowanie szerszego 

grona nauczycieli ze szkoły pozostaje wyzwaniem. 

 Wyzwaniem, na etapie realizacji było duże zróżnicowanie poziomu uczniów. Różnice 

pojawiały się nie tylko pomiędzy poszczególnymi rocznikami (gimnazja/licea), ale również 

w obrębie jednego rocznika z jednej szkoły. Taki stan rzeczy wymagał od każdego z 

edukatorów szybkiego zorientowania się w poziomie uczniów, a następnie przy wsparciu 

ekspertów merytorycznych dostosowywania sposobu realizacji scenariusza do tych różnych 

poziomów w klasach.  

 Wyzwaniem a zarazem sukcesem było 

skoordynowanie działań w różnych szkołach 

w krótkim czasie (październik – grudzień 2015). 

Udało nam się przeprowadzić 186 lekcji w 11 

szkołach, działania skierowaliśmy do 2000 

uczniów. Dodatkowo w każdej ze szkół 

przeprowadziliśmy warsztat dla nauczycieli 

(wzięło w nich udział łącznie 110 nauczycieli) 

oraz konsultacje dla uczniów. W tej sytuacji 

sprawdził się przyjęty model współpracy 

z opiekunami szkolnymi. W każdej ze szkół wyznaczono jednego nauczyciela 

odpowiedzialnego za kontakt z fundacją i czuwanie nad realizacją projektu na terenie szkoły.  

 Sukcesem było stworzenie przeszkolonego w zakresie budżetu partycypacyjnego zespołu 

edukatorów o odpowiednim doświadczeniu i umiejętności pracy z młodymi osobami. 
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 Sukcesem jest zacieśnienie współpracy z dzielnicą Targówek, dzięki wspólnej realizacji 

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

przy pisanych projektach. Warto podkreślić, że o efektach projektu stale informowani są 

przedstawiciele WCIES, CKS i Biura Edukacji w Warszawie. 

 

Kontynuacja 

Projekt jest jeszcze w trakcie realizacji. W 2016 roku planowane są między innymi debaty szkolne, 

debata dzielnicowa oraz cykl seminariów. W grudniu 2015 r. została przygotowana i złożona do Biura 

Edukacji m.st. warszawy oferta kontynuacji działań w szkołach na Targówku i rozszerzenia projektu 

na kolejne 2 dzielnice, w szkołach, które wyrażą takie zainteresowanie 

Informacje w mediach 

 Informacja o projekcie na portalu ngo.pl: http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/1891303.html, 

11 stycznia 2016 r. 

 Wzmianka w aktualnościach na stronie Urzędu Dzielnicy Targówek: 

http://www.targowek.waw.pl/page/index.php?str=42&id=3429, 22 stycznia 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/1891303.html
http://www.targowek.waw.pl/page/index.php?str=42&id=3429
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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 

Działania w Ornecie podzieliliśmy na trzy etapy: przygotowania, prace nad programem MDK na rok 

2016 oraz prace nad strategią dla kultury w Ornecie. 

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 2015 roku: 154 304,97 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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Etap I – przygotowania 

Na wiosnę i w lecie 2015, wspólnie z zespołem Miejskiego Domu Kultury w Ornecie (MDK), 

przygotowywaliśmy się do przeprowadzenia działań projektowych. Były to spotkania i rozmowy 

o procesie partycypacji, o obawach i nadziejach z nim związanych. W części z nich brał udział cały 

zespół pracowników MDK, łącznie z pracownikami technicznymi i osobami sprzątającymi, co rzadko 

ma miejsce w przedsięwzięciach projektowych. Troje pracowników MDK wzięło udział w szkole 

letniej organizowanej przez fundację (por. str. 16), gdzie wątek klasowości był tematem wiodącym.  

Zbudowanie wspólnego i zgranego zespołu realizującego projekt, składającego się z przedstawicieli 

MDK i FPD było kluczowym wyzwaniem dla powodzenia dalszych prac. 

Podjęliśmy działania, aby pozyskać uczestników projektu: do udziału zapraszaliśmy mieszkańców, 

grupy nieformalne, organizacje pozarządowe i inne instytucje. Byliśmy obecni na ważnych orneckich 

wydarzeniach – np. Dniach Ornety, dożynkach gminnych, by poznawać mieszkańców miasta i okolic. 

Wspólnie z MDK informowaliśmy o działaniach projektowych i zapraszaliśmy chętnych do udziału 

w kolejnych etapach. 

Etap II – program MDK na 2016 r. 

W drugiej części projektu, jesienią 2015 r., 

wspólnie z mieszkańcami i przedstawicielami ich 

grup rozpoczęliśmy opracowywanie programu 

MDK na 2016 r. Włączaliśmy w ten proces 

mieszkańców o różnorodnym pochodzeniu 

społecznym, także ze wsi z terenu gminy Orneta.  

Przeprowadziliśmy sześć roboczych spotkań 

z mieszkańcami, organizacjami i instytucjami. 

Spotkania miały formę dostosowaną do potrzeb 

różnych grup mieszkańców tak, by usłyszeć głos 

przedstawicieli klasy ludowej, nieobecnych dotychczas wśród odbiorców działań MDK. 

Zorganizowaliśmy ogniska we wsiach, z pomocą świetlic wiejskich, zapewniając transport dla osób 

z okolicznych wsi (brak transportu publicznego w gminie jest kluczową barierą uczestnictwa 

w kulturze).  

W wyniku spotkań zebraliśmy pomysły i potrzeby różnych grup, dyskutowaliśmy o nich 

z pracownikami MDK, wspólnie przeanalizowaliśmy i dostrzegliśmy różnice w oczekiwaniach. Dzięki 

temu docenione zostały potrzeby związane ze wspólnym spędzaniem czasu, budowaniem więzi 

i integracji, w mniejszym stopniu te nastawione na edukację kulturalną i obcowanie ze sztuką – czyli 

to, co jest typowym celem instytucji kultury, określanym przez przedstawicieli klasy średniej. 

Dostrzeżona została również rola nazw poszczególnych wydarzeń: warsztaty ciekawe i atrakcyjne dla 

przedstawicieli zarówno klasy ludowej, jak i średniej, ale nazwane np. „Strefa sztuki”, będą na starcie 

wykluczały z uczestnictwa tych pierwszych 

Pierwszym dowodem wdrażania nowego programu będzie nowe wydarzenie w marcu 2016 r. Będzie 

ono wychodziło naprzeciw potrzebom przedstawicieli różnych klas społecznych. 

Etap III – strategia dla kultury w Ornecie 

Równolegle z II etapem, jesienią i zimą 2015 r., toczyły się prace związane z długofalowym 

podejściem do kultury na terenie Ornety. Zakłada ono potrzebę współpracy pomiędzy różnymi 
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instytucjami, organizacjami i grupami tworzącymi kulturę w mieście i gminie (np. świetlice wiejskie, 

szkoły, inne instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe). 

Wspieraliśmy procesy partycypacyjne w dwóch obszarach: 

  tworzenia lokalnego programu współpracy różnych podmiotów; 

 opracowania strategii domu kultury na lata 2016-2020. 

Odbył się pierwszy z serii warsztatów z 

przedstawicielami lokalnych instytucji kultury oraz 

spotkanie z burmistrzem Ornety, by nadać 

odpowiednia rangę tworzeniu sieci instytucji.   

W 2016 r. będzie kontynuowane wypracowywanie 

planu współpracy międzyinstytucjonalnej w 

Ornecie oraz strategii MDK na lata 2016-2020. 

Zostanie dokończone planowanie i odbędzie się 

impreza realizująca postulaty projektu (wynik 

partycypacyjnego wypracowania programu MDK), 

tzn. przekraczającej granice gustów klasowych i integrującej różne grupy społeczne. Planowane są też 

działania upowszechniające metodologię i prezentację wyników (seminaria, wystąpienia na 

konferencjach, publikacja). 

Rozwój instytucjonalny 

Częścią realizowanego projektu był także rozwój instytucjonalny Fundacji Pole Dialogu.  

Konsultacje dla zarządu 

W ramach projektu zostały sfinansowane konsultacje dla zarządu dotyczące finansowania oraz 

rozwoju zespołu FPD w oparciu o analizę stylów zachowań i komunikacji (DISC) poszczególnych 

pracowników i współpracowników. Konsultacji udzielała Małgorzata Lelonkiewicz. W ramach tego 

działania odbyły się indywidualne analizy DISC dla 6 członkiń zespołu FPD, tworzących stały trzon 

organizacji. Były to trzy osoby z zarządu, dwie koordynatorki projektów oraz koordynatorka ds. 

finansowych. Po przeprowadzeniu analiz miało miejsce spotkanie w gronie tego zespołu, 

podsumowujące wyniki analiz. Również w ramach tego działania członkini zarządu opracowała 

strukturę organizacyjną, co jest wkładem do powstającej strategii FPD. W marcu 2015 r. odbyła się 

superwizja indywidualna dla jednej z członkiń zarządu. Dzięki pozytywnemu wynikowi otrzymała ona 

w kwietniu 2015 certyfikat jakości szkoleń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych II 

stopnia. 

Szkoła letnia 

W dniach 4-8 lipca 2015r. odbyła się Letnia Szkoła 

Interwencji Społecznej. Została podzielona na dwa 

bloki: dwa dni dla ścisłego zespołu Fundacji, 

aktualnie współpracującego z FPD. Celem tej części 

było budowanie zespołu, lepsze poznanie się 

wewnątrz zespołu na co dzień pracującego przy 

różnych projektach, określenie ról poszczególnych 

osób, a także podsumowanie dotychczasowych 

doświadczeń FPD.  



17 

 

 Druga część Letniej szkoły interwencji społecznej (6-8 lipca) odbywała się w poszerzonym gronie. 

Uczestniczyły w niej dodatkowo osoby współpracujące przy różnych przedsięwzięciach, w tym 

przedstawiciele instytucji partnerskich. Wiodącymi tematami były: wprowadzanie zmiany społecznej, 

kultura, zaangażowane badania. Łączyliśmy perspektywy socjologiczne, etnograficzne, praktycznego 

działania. Czerpaliśmy również z doświadczenia i wiedzy zaproszonych gości-ekspertów: Ryszarda 

Michalskiego ze Stowarzyszenia Tratwa, który od lat animuje kulturę na Warmii, Tomasza 

Rakowskiego, łączącego pracę etnograficzną z animacją kulturalną, Magdaleny Barteckiej 

ze Stowarzyszenia Folkowisko, działaczki wiejskiej, współautorki filmu „Niepamięć” i Edwina 

Bendyka, komentatora współczesnej kultury. 

Komunikacja wizualna 

We współpracy z graficzką stale współpracującą z fundacją opracowano spójną komunikację wizualną 

fundacji, m.in. nowe logo, papier firmowy, wizytówki, szablony dokumentów różnego typu 

(np. raport, sprawozdanie) i prezentacji multimedialnej, roll-up.  

 

Główne wyzwania i sukcesy 

Wyzwania 

• Zastosowanie socjologicznego rozumienia klasowych stylów życia w planowaniu działań 

instytucji kultury. 

• Włączenie mieszkańców Ornety, w tym osób z klasy ludowej (tzn. o niższym statusie 

społeczno-ekonomicznym), w projektowanie działań MDK. 

• Reorientacja działań MDK i innych instytucji kultury w Ornecie w kierunku dowartościowania 

potrzeb przedstawicieli klasy ludowej. 

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. 



18 

 

Kontynuacja 

Z punktu widzenia trwałości wyników projektu duże znaczenie ma to, że MDK zdecydował się 
przeprowadzić proces tworzenia budżetu obywatelskiego na rok 2017 (mimo, że nie było to 
przewidziane w projekcie). Wydłuża to bezpośrednie oddziaływanie rezultatów na społeczność 
ornecką. Zespół MDK oraz przedstawiciele instytucji w Ornecie są zainteresowani dalszą współpracą 
z zespołem FPD realizującymi projekt.    

Informacje w mediach i wystąpienia 

• Postępy w realizacji projektu były 

relacjonowane na bieżąco na stronach 

internetowych i profilach społecznościowych 

Fundacji Pole Dialogu i MDK. 

• Wystąpienia na konferencjach: 

o Forum Praktyków Partycypacji w Warszawie 

(28-29 maja 2015), 

o IV Kongres Ruchów Miejskich w Gorzowie 

Wielkopolskim (18-20 września 2015),  

o Grolsch ArtBoom Festiwal w Krakowie, Debata „Wieś w mieście” (30 września 2015), 

o Konferencja „Diagnoza w kulturze” w Poznaniu (15-16 października 2015) 
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5. Energetyczne narady obywatelskie na Pomorzu „Kociewie włącz się” 

Partnerzy w realizacji 

zlecenia 

Instytut na rzecz Ekorozwoju (lider), 

Fundacja Pole Dialogu (partner) 

Źródło finansowania Program Obywatele dla Demokracji, 

finansowany z Funduszy EOG 

Kwota 

dofinansowania 

Całość dotacji: 327 350 PLN  

Dotacja FPD w 2015: 52 203,34 PLN 

Okres realizacji 1 października 2014 – 30 września 2015 

Skład zespołu 

realizującego projekt 

Martyna Studzińska, Agata Urbanik, 

Katarzyna Tadeusiak (wolontariuszka) 

 

Główne cele projektu 

Projekt zakładał upowszechnienie narady obywatelskiej jako metody udziału społecznego w 

tworzeniu polityk publicznych. Narada daje obywatelom szansę na zdobycie rzetelnej wiedzy 

i zabranie głosu na tematy, na które zwykle 

wypowiadają się eksperci. Celem działań było 

zaangażowanie lokalnej społeczności w proces 

planowania energetycznego, obejmujący 

opracowanie planów zaopatrzenia gminy w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe oraz programów 

gospodarki niskoemisyjnej. 

Projekt przewidywał organizację energetycznych 

narad obywatelskich w czterech gminach powiatu 

starogardzkiego (woj. pomorskie), który w ramach 

przedsięwzięcia „Dobry Klimat dla Powiatów” we współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju 

przygotowywał Powiatowy Program Niskoemisyjnego Rozwoju. 

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 

Narada obywatelska 

W 2015 roku FPD we współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju przeprowadziła narady 

obywatelskie w czterech gminach na Kociewiu – Starogard Gdański miasto, Starogard Gdański gmina 

wiejska, Zblewo i Kaliska.  

Głównym zadaniem Fundacji Pole Dialogu w projekcie w tym roku było takie poprowadzenie 

procesów w każdej gmin, by jak najlepiej odpowiadał on na potrzeby mieszkańców i władz lokalnych. 

By jak najlepiej dostosować się do specyfiki każdej z lokalizacji spotkania prowadzone były przez dwie 

moderatorki: w gminie Starogard Gdański oraz w mieście Starogard Gdański była to wolontariuszka, 
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Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, zaś prace w Zblewie i Kaliskach prowadziła Martyna Studzińska. 

Przedstawicielki Fundacji Pole Dialogu prowadziły warsztaty, każde z czterech spotkań i wysłuchanie 

publiczne. FPD wspierała lidera projektu, Instytut na rzecz Ekorozwoju, w kwestiach organizacyjnych 

i merytorycznych, m.in. planowaniu spotkań, opracowywaniu materiałów informacyjnych, 

zapraszaniu ekspertów zewnętrznych.  

W każdej z gmin narady miały ten sam 

schemat: warsztat wstępny, cztery spotkania 

narady obywatelskiej oraz wysłuchanie 

publiczne. Warsztat wstępny służył 

dopasowaniu metody do realiów konkretnej 

gminy, określeniu grup mieszkańców, których 

przedstawiciele powinni wziąć udział w 

spotkaniach narady obywatelskiej (kryteria 

rekrutacyjne). A także dokładnemu wyjaśnieniu 

zasad narady obywatelskiej, przyjrzeniu się 

obawom i oczekiwaniom władz dotyczącym realizacji procesu. Na warsztacie ustalano także 

techniczne kwestie, np. najlepsze miejsce do organizacji spotkań, najskuteczniejsze kanały 

informowania o naradzie.  

Spotkania narady obywatelskiej obejmowały moderowane rozmowy z grupą około 20 mieszkańców 

każdej gminy, podczas których wspólnie wypracowywano gminne rekomendacje dotyczące 

odnawialnych źródeł energii. W pracy nad rekomendacjami pomocna była praca w grupach, słomiane 

głosowanie oraz zaproszenie eksperta z zewnątrz. W każdej z gmin temat był inny, bazował na 

badaniu kontekstu energetycznego opracowanego w 2014 r. W mieście Starogard Gdański było to 

przeciwdziałanie niskiej emisji, w Kaliskach i Zblewie lokalna energetyka ze szczególnym 

uwzględnieniem rozwoju inwestycji w odnawialne źródła energii, w gminie wiejskiej Starogard 

Gdańsk aktywny udział mieszkańców w rozwoju gminy. 

Narada obywatelska w każdej kończyła się wysłuchaniem publicznym - otwartym spotkaniem dla 

wszystkich mieszkańców gminy. Prezentowano oraz dyskutowano na nim rekomendacje 

wypracowane przez mieszkańców uczestniczących w naradzie. Na koniec wysłuchania rekomendacje 

przekazano przedstawicielom gminnych władz. Każde ze spotkań zakończono drobnym 

poczęstunkiem oraz występem artystycznym.  

Na zakończenie procesu w lipcu 2015 miało 

miejsce spotkanie podsumowujące 

w Starostwie Powiatowym w Starogardzie 

Gdańskim. Wzięli w nim udział zarówno 

mieszkańcy, pracujący nad rekomendacjami, 

jak i przedstawiciele władz lokalnych. 

Na zakończenie spotkania przedstawiciele 

miasta Starogard Gdański, gminy wiejskiej 

Starogard Gdański, gminy Kaliska, Zblewo 

oraz powiatu starogardzkiego podpisali list 

intencyjny, w którym wyrażono „wolę współpracy w celu realizacji wspomnianych rekomendacji 

w sposób sprzyjający osiągnięciu celów PPNR Powiatu Starogardzkiego”.  

Podsumowaniem projektu jest publikacja „Włącz się Kociewie. Narada obywatelska krok po kroku”. 

W broszurze prezentujemy opis metody narad obywatelskich wraz z praktycznym komentarzem oraz 
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doświadczeniami z realizacji narad w czterech kociewskich gminach. Broszura jest dostępna na 

stronie: http://poledialogu.org.pl/wlacz-sie-kociewie-narada-obywatelska-krok-po-kroku/  

Działania towarzyszące 

W 2015 roku w trakcie narad obywatelskich zorganizowano cykl warsztatów i szkoleń prowadzonych 

przez Natalię de Barbaro.  Uczestniczyli w nich przedstawiciele i przedstawicielki InE i FPD. Szkolenia 

skupiały się na poprawie komunikacji w organizacji, radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami podczas 

moderacji spotkań i codziennej pracy.  Na zakończenie projektu ta sama trenerka poprowadziła 

warsztat ewaluacyjny, pomagający zebrać najważniejsze wnioski z projektu, aby wykorzystywać je 

w kolejnych działaniach fundacji.  

Główne wyzwania i sukcesy 

 Wyzwaniem zakończonym powodzeniem było 

przeprowadzenie czterech równoległych procesów 

w tym samym czasie. Spotkania w gminach odbywały 

się między styczniem i czerwcem 2015.  Z jednej 

strony trzeba było dotrzymać ustalonych ram, a z 

drugiej każda z gmin miała zupełnie inną specyfikę 

kontaktów, relacji miedzy mieszkańcami a władzą 

i inne problemy związane z lokalnymi tematami 

energetycznymi.  

 Reagowanie na bieżąco na pytanie 

i wątpliwości mieszkańców i władz.  W niektórych 

gminach sam proces budził dużą nieufność, trzeba 

było bardzo podkreślać bezstronność organizatorów, 

w innych gminach konieczne było kilkakrotne przypomnienie roli prowadzących, 

informowanie, że pomagamy w procesie tworzenia rekomendacji a nie wdrażania 

konkretnych rozwiązań.  

 Dużym sukcesem było wsparcie komunikacji między mieszkańcami a urzędnikami.  Z jednej 

strony przejawiło się to przezwyciężeniem początkowej nieufności mieszkańców, co do 

samego procesu konsultacji społecznych, z drugiej urzędnicy na przykładzie zobaczyli, w jaki 

sposób mogą przekazywać informacje mieszkańcom (np. z uwzględnieniem wszystkich 

ograniczeń formalnych i finansowanych danej inwestycji).  

Kontynuacja 

Realizację projektu zakończono 30 września 2015. Na ten moment nie jest planowana jego 

kontynuacja.  

Informacje w mediach i wystąpienia 

Działania medialne prowadził Lider projektu, Instytut na rzecz Ekorozwoju.  

http://poledialogu.org.pl/wlacz-sie-kociewie-narada-obywatelska-krok-po-kroku/
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Inne inicjatywy Fundacji Pole Dialogu 

Współpraca z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich 

Na początku 2015 roku ukazał się Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich „Równe traktowanie 

pacjentów – osoby nieheteroseksualne w opiece zdrowotnej”. W opracowywaniu metodologii 

badania i dyskusjach nad wynikami uczestniczyła Agata Urbanik. Biuletyn jest dostępny na stronie 

RPO, można także przeczytać pełny raport z badania jakościowego.  

Konsultacje społeczne w bloku przy ul. Broniewskiego 24a na Żoliborzu 

Marta Ostrowska z Fundacji Pole Dialogu wspólnie z Łukaszem Ostrowskim prowadzili społecznie 

konsultacje społeczne w sprawie remontu klatki schodowej i dostosowania bloku do segregacji 

śmieci. Było to pierwsze takie przedsięwzięcie zrealizowane dla Osiedla Żoliborz III Warszawskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej. Mamy nadzieję, że będzie ono zachętą dla rady i administracji osiedla do 

organizacji kolejnych konsultacji społecznych oraz argumentem dla Komisji Dialogu i Integracji rady 

osiedla, aby uchwalić regulamin konsultacji społecznych dla osiedla. 

Konsultacje na Osiedlu Sady 

Fundacja wspierała Klub Sady (miłośników architektury Sadów Żoliborskich) w realizacji 

partycypacyjego projektu rewitalizacji na osiedlu Sady Żoliborskie I. Celem oddolnej inicjatywy było 

stworzenie projektu odnowy podwórek, który będzie stanowił kontynuację oryginalnych i unikalnych 

założeń osiedla, a jednocześnie będzie godził różnorodne potrzeby osób mieszkających na nim 

w chwili obecnej. Kluczowym elementem przedsięwzięcia, za który odpowiedzialna była Marta 

Ostrowska z Fundacji Pole Dialogu, było włączenie mieszkańców w tworzenie koncepcji 

urbanistycznej oraz koncepcji zieleni (cykl przygotowawczych warsztatów z osobami mieszkającymi 

na osiedlu, ankietę badawczą wśród mieszkańców, warsztaty mieszkańcami oraz architektami 

i projektantami zieleni). 

Fundacja wsparła Klub Sady głównie w realizacji badania potrzeb i preferencji mieszkańców w formie 

badania ankietowego: podpisano umowy z 6 wolontariuszkami i wolontariuszami, którzy uczestniczyli 

w projektowaniu badania i zrealizowali w sumie 70 ankiet wśród wylosowanych do badania 

mieszkańców. 

 

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/BIULETYN_RZECZNIKA_PRAW_OBYWATELSKICH_2014_nr_7.pdf
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/BIULETYN_RZECZNIKA_PRAW_OBYWATELSKICH_2014_nr_7.pdf
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wiedza%20lekarzy%20w%20trakcie%20specjalizacji%20w%20zakresie%20r%C3%B3wnego%20traktowania%20osob%20nieheteroseksualnych.pdf
https://www.facebook.com/klubsady/
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Działalność publiczna i inne inicjatywy 

Media (wystąpienia inne niż wymienione przy opisie projektów) 

Luty 2015. Agata Urbanik w rozmowie z Radałem Gęburą z ngo.pl o szytej na miarę diagnozie 

lokalnej, „Przepis na diagnozę”.  

Konferencje i wystąpienia 

Partnerstwo w Forum Praktyków Partycypacji  

Fundacja Pole Dialogu współtworzyła drugie Forum Praktyków Partycypacji. Osoby związane 

z Fundacją współorganizowały cztery sesje.  

 Katarzyna Murawska i Dorota Olko opowiadały o projekcie z „Klasą o kulturze”, podczas 

śniadania partycypacyjnego.  

 Agata Urbanik i Maria Makowska z Fundacji Szkoła Liderów prowadziły sesję „Badaj 

i partycypuj. Diagnoza lokalna jako element procesów uspołeczniania decyzji”. 

 Marta Ostrowska we współpracy z Marią Perchuć-Żółtowską z Fundacji Stocznia moderowała 

sesję „Partycypacja w instytucjach publicznych – jednorazowy projekt czy długotrwała 

zmiana?”. 

 Marta Ostrowska razem z Łukaszem Ostrowskim z Fundacji Stocznia poprowadzili sesję 

"Partycypacja w spółdzielniach mieszkaniowych".  

 

Spotkanie na wizycie studyjnej 

W kwietniu 2015 Marta Ostrowska opowiadała o metodach pracy i partycypacyjnej działalności 

Fundacji Pole Dialogu przedstawicielom i przedstawicielkom białoruskich organizacji pozarządowych, 

uczestniczącym w wizycie studyjnej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie 

Centrum Demokratyczne we współpracy z Fundacją Batorego i białoruskim Zrzeszeniem 

Demokratycznych Organizacji Pozarządowych.  

 

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1421396.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1421396.html
http://partycypacjaobywatelska.pl/forum-2015/z-klasa-o-kulturze/
http://partycypacjaobywatelska.pl/forum-2015/z-klasa-o-kulturze/
http://partycypacjaobywatelska.pl/forum-2015/partycypacja-w-instytucjach-publicznych-jednorazowy-projekt-czy-dlugotrwala-zmiana/
http://partycypacjaobywatelska.pl/forum-2015/partycypacja-w-instytucjach-publicznych-jednorazowy-projekt-czy-dlugotrwala-zmiana/
http://partycypacjaobywatelska.pl/forum-2015/partycypacja-w-spoldzielniach-mieszkaniowych/
http://partycypacjaobywatelska.pl/forum-2015/partycypacja-w-spoldzielniach-mieszkaniowych/
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Działalność gospodarcza 

Fundacja w 2015 prowadziła działalność gospodarczą w trzech obszarach: 

 Edukacja (szkolenia), 

 Badania społeczne (diagnoz lokalnych), 

 Prowadzenie procesów partycypacyjnych i wspieranie dialogu (facylitacje i warsztaty). 

Edukacja 

 Anna Kordasiewicz i Karol Haratyk poprowadzili dwa szkolenia dla Biura Planowania 

Przestrzennego Województwa Łódzkiego z wykorzystania narzędzia do ilościowej analizy 

treści Atlas.ti. 

 Między lutym i marcem 2015 Agata Urbanik poprowadziła serię autorskich szkoleń dla 

zespołów bibliotecznych zaangażowanych w projekt „Strefy Innowacji” Fundacji Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego. Szkolenia miały zapoznać uczestniczki i uczestników 

z badaniami społecznymi oraz myśleniem projektowym i przygotować ich do 

przeprowadzenia lokalnej diagnozy potrzeb. Szkolenie uzupełniało webinarium na temat 

analizy wyników badań. Na zakończenie projektu w listopadzie, podczas podsumowującego 

zjazdu Agata Urbanik poprowadziła warsztat o bibliotecznych think-tankach.  

 We wrześniu odbyło się szkolenie z myślenia projektowego (design thinking) dla zespołów 

bibliotecznych, organizowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

Poprowadziła je Agata Urbanik. 

 W listopadzie Agata Urbanik i Marta Ostrowska pojechały na zaproszenie Fundacji Edukacja 

dla Demokracji do Kijowa, gdzie poprowadziły trzydniowe szkolenie z prowadzenia diagnozy 

lokalnej dla ukraińskich trenerów i trenerek. Każda para trenerska wspiera lokalne zespoły 

w co najmniej czterech rejonach (odpowiednik naszego powiatu), przygotowując grunt pod 

ukraińską reformę samorządową.  

 Na zlecenie FRSI Agata Urbanik opracowała na potrzeby projektu „O finansach... 

w bibliotece” materiał szkoleniowy dla bibliotek o docieraniu do potencjalnych osób 

uczestniczących w zajęciach z edukacji finansowej oraz poprowadziła webinarium na ten sam 

temat. 

 Dla Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna Agata Urbanik poprowadziła spotkanie 

z białoruskimi muzealniczkami i muzealnikami, którzy przyjechali na wizytę studyjną do 

Polski. Spotkanie dotyczyło wykorzystanie metod partycypacyjnych w pracy instytucji kultury.  

Realizacja badań społecznych 

 Fundacja zrealizowała badanie ilościowe dla Fundacji GAP Polska. Badanie stanowiło część 

projektu „Młodzi Liderzy Miast Przyszłości” realizowanego przez Fundacje GAP z młodzieżą 

z Legionowa. Dotyczyło świadomości i zachowań ekologicznych młodzieży. Ankietę wypełnili 

uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Legionowie. Badanie realizowała Zofia 

Włodarczyk i Marta Ostrowska.  

 W Kaliszu przeprowadziliśmy bieżącą ewaluację projektu Kaliskiej Inicjatywy Miejskiej „Liczy 

się miasto", realizowanego w ramach programu „Obywatele dla demokracji”. Przedsięwzięcie 

zrealizowały dla nas badaczki: Monika Probosz i Zofia Włodarczyk.  Ewaluowany projekt miał 
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za zadanie przybliżyć budżet miejski mieszkankom i mieszkańcom Kalisza, przekładając jego 

zapisy i wynikające z nich konsekwencje na przystępny język i przyjazną formę. 

Procesy partycypacyjne i wspieranie dialogu 

 W styczniu Agata Urbanik prowadziła warsztat strategiczny dla Towarzystwa Edukacji 

Antydyskryminacyjnej. Zebrane osoby przypatrywały się krytycznie realizowanej przez 

Towarzystwo strategii i wyznaczały nowe cele na kolejny okres planowania. Narzędzie 

pozwalające rozebrać starą strategię na części pierwsze (i budować na jej bazie nowy plan) 

zostało opracowane partycypacyjnie z przedstawicielkami TEA, Magdą Chustecką i Dorotą 

Bregin, i we współpracy z Marianną Wybieralską. [foto: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.785936691454245.1073741833.17576922247

0998&type=3 

 Marta Ostrowska i Zuzanna Cichowska wspierały Dom Kultury Śródmieście w tworzeniu 

Klubokawiarni Międzypokoleniowej, prowadząc rozmowy z mieszkańcami o tym, jak 

wypełnić nowe miejsce treścią. Klubokawiarnia Międzypokoleniowa była jednym 

ze zwycięskich projektów w budżecie partycypacyjnym 2015.  

 Od sierpnia Agata Urbanik pracowała Siecią Herstoryczną, skupiającą organizacje i inicjatywy 

z całej Polski zajmujące się badaniem i upowszechnianiem historii kobiet, nad strategią 

rozwoju sieci. Poprowadziła dwa dwudniowe warsztaty strategiczne. W wyniku cyklu spotkań 

została opracowana pierwsza wersja strategii Sieci Herstorycznej do 2020 roku.  

 Na zlecenie dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa w 2015 i 2016 roku towarzyszymy 

targówkowskiemu zespołowi ds. budżetu partycypacyjnego i dzielnicowej koordynatorce 

w czasie realizacji budżetu partycypacyjnego na 2017 rok. Z ramienia fundacji wsparcie 

prowadzi Katarzyna Tadeusiak-Jeznach. 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.785936691454245.1073741833.175769222470998&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.785936691454245.1073741833.175769222470998&type=3
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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: 502 248,34 PLN, w tym:  

 dotacje: 397 861,88 PLN 

 darowizny finansowe: 3 100 PLN 

 nadwyżka bilansowa za rok poprzedni: 0 PLN 

 przychody z działalności gospodarczej: 101 140 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: 101 140 PLN 

 Wynik finansowy na działalności gospodarczej: dochód 27 158,03 PLN 

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

20,14 % 

Informacja o poniesionych kosztach na: 

1. realizację celów statutowych: 421 571,01 PLN 

2. administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): 1 514 PLN 

3. działalność gospodarczą: 73 981,97 PLN 

4. pozostałe koszty: 322,39 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 2015 roku Fundacja zatrudniała na podstawie umowy o pracę trzy osoby.  

Od 1 stycznia 2015 roku trwała kontynuacja zatrudnienia dyrektorki ds. finansów i działalności 

komercyjnej. W 2015 roku w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku dyrektorka ds. finansów 

i działalności komercyjnej przebywała na urlopie macierzyńskim.   

Od 3 lipca 2015 roku na stanowisku koordynatorki ds. finansowych zatrudniona została nowa osoba. 

Od 1 września 2015 roku na stanowisku dyrektorki ds. działalności merytorycznej zatrudniona została 

członkini zarządu.  
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Łączny koszt wynagrodzeń wypłaconych przez fundację w 2015 roku wyniósł 126 254,38 PLN brutto 

wraz z obciążeniami pracodawcy. Cała kwota wynagrodzeń została pokryta w ramach działań 

projektowych.   

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 

Dwie członkinie zarządu otrzymywały wynagrodzenie za pełnienie funkcji zarządczych w miesiącach od 

stycznia do grudnia na łączną kwotę 24 825,19 PLN brutto.  

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 2015 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 2015 roku. 

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

Fundacja nie nabyła nieruchomości w 2015 roku. 

g) nabyte pozostałe środki trwałe 

Fundacja nabyła środki trwałe w 2015 roku: trzy laptopy, rzutnik multimedialny i urządzenie 

wielofunkcyjne. 

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: 

219 253,07 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 2015 roku prowadziła działalności zleconą przez podmioty samorządowe na łączną kwotę 
26 940 PLN (Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi: 8 940,00 PLN, Dom 
Kultury Śródmieście: 5 000,00 PLN, Miasto Stołeczne Warszawa: 13 000 PLN). 

W 2015 r. Fundacja nie prowadzała działalności zleconej przez podmioty państwowe. 
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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 

Brak kontroli 

 

 

 

Podpisy członkiń zarządu 

 

 

 


