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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 2018 roku 

Do 19 czerwca 2018 roku: 
Agata Urbanik – prezeska Fundacji 
Marta Szaranowicz-Kusz – członkini Zarządu Fundacji 
Marta Ostrowska – członkini Zarządu Fundacji  

Od 20 czerwca 2018 roku: 
Marta Ostrowska – prezeska Fundacji 
Marta Szaranowicz-Kusz – członkini Zarządu Fundacji 
Agata Urbanik – członkini Zarządu Fundacji 
Mateusz Wojcieszak – członek 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), 
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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), 

Uchwały Zarządu Fundacji w 2018 roku 
● uchwała Zarządu nr 1/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu i               

rachunku zysków i strat oraz przeznaczenia/pokrycia nadwyżki bilansowej za 2017 rok. 
● uchwała Zarządu nr 2/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie wykorzystania lokalu              

wynajętego pod adresem: ul. Andersa 21/17, Warszawa. 

Uchwały Rady Fundacji w 2018 roku 

● uchwała nr 1/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku podejmująca decyzję o zatrudnieniu prezeski              
zarządu Agaty Urbanik na umowę o pracę na czas nieokreślony na stanowisku dyrektorki             
Fundacji, zatrudnieniu członkini zarządu Marty Ostrowskiej na umowę o pracę na czas            
nieokreślony na stanowisku dyrektorki ds. merytorycznych, o zatrudnieniu członkini zarządu          
Marty Szaranowicz-Kusz na czas nieokreślony na stanowisku dyrektorki ds. finansów i           
działalności komercyjnej. 

● uchwała nr 2/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku zatwierdzająca roczne sprawozdanie            
finansowe Fundacji Pole Dialogu za rok 2017 oraz udzielająca członkiniom Zarządu Fundacji            
absolutorium. 

● uchwała nr 3/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku o zmianie § 16, § 19 statutu Fundacji. 
● uchwała nr 4/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku powołująca nowy zarząd Fundacji Pole w               

składzie: Marta Ostrowska, Marta Szaranowicz-Kusz, Agata Urbanik, Mateusz Wojcieszak. 
● uchwała nr 5/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku powierzająca funkcję Prezeski Fundacji             

Marcie Ostrowskiej. 
● uchwała nr 6/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku upoważniająca Jana Herbsta do zawierania              

umów między Fundacją a członkiem Zarządu Fundacji. 
● uchwała nr 7/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku zatwierdzająca sprawozdanie merytoryczne z             

działalności Fundacji Pole Dialogu za rok  2017. 
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Projekty 
 

1. Edukacja o budżecie partycypacyjnym w szkołach  
 

Lider i partner 
projektu 

Fundacja Pole Dialogu  

Źródło finansowania  Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 

Kwota dofinansowania Wartość projektu: 82 491 PLN 
Całość dotacji:  74 151 PLN 
Dotacja FPD w 2018:  26 460 PLN 

Okres realizacji 1 września 2017 – 30 czerwca 2018 

Skład zespołu 
realizującego projekt 

Marta Ostrowska, Marta 
Szaranowicz-Kusz, Agata Urbanik, 
Mateusz Wojcieszak (koordynacja). 
Edukatorki: Monika Probosz, Anna 
Czyżewska, Justyna Dubanik, 
Katarzyna Świątek, Dorota Zielińska. 

 

Cele statutowe, które projekt realizował 

• upowszechnianie 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; 

• wzmacnianie społeczeństwa  
obywatelskiego, spójności i różnorodności    
społecznej oraz wspomaganie rozwoju    

demokracji i zrównoważonego rozwoju. 

 

Główne cele projektu 

Celem projektu było zwiększenie zaangażowanie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych          
z terenu Warszawy (dzielnice Targówek i Włochy) w dzielnicowe budżety partycypacyjne (obecnie            
obywatelskie) zarówno na etapie zgłaszania wniosków, jak i udziału w głosowaniu. 

Celem działań edukacyjnych przeprowadzonych przez współpracujące z nami edukatorki było          
podniesienie poziomu wiedzy uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z           
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dwóch dzielnic Warszawy na temat budżetu partycypacyjnego, konstruowania budżetów         
dzielnicowych oraz funkcjonowania urzędów dzielnic. 

Główne działania w projekcie 

W 2018 roku kontynuowaliśmy zapoczątkowaną w 2017 roku współpracę z szóstką szkół publicznych             
z dzielnic: Targówek oraz Włochy. W szkołach prowadzone były indywidualne konsultacje dla            
młodych wnioskodawców oraz zorganizowane zostały dwie debaty promocyjne na temat dobrych           
praktyk z uczestniczących szkół. 

Konsultacje towarzyszące zgłaszaniu projektów 

Po cyklu dwóch lekcji chętni uczniowie i       
uczennice zainspirowani do dopracowania    
swojego pomysłu korzystali z    
indywidualnych konsultacji. We   
wszystkich szkołach biorących udział w     
projekcie zorganizowaliśmy dyżury   
konsultacyjne wspierające uczniów w    
skonkretyzowaniu ich pomysłów i    
wpisaniu ich do formularza projektu do      
budżetu partycypacyjnego. Konsultacje   
dotyczyły różnych tematów, których    
potrzebowali uczniowie – dopracowania    
pomysłu, pisania projektu, wsparcia przy pracy nad kosztorysem. W roku 2018 edukatorki spotykały             
się z uczniami i uczennicami również w siedzibie Fundacji Pole Dialogu, kawiarniach i w szkołach               
(przed zakończeniem roku szkolnego). Na ostatnim etapie budżetu konsultacje skupiały się na pomocy             
uczniom i uczennicom w publicznej prezentacji pomysłów oraz w odpowiedzi na uwagi urzędników             
do wniosków. Ponadto, część uczniów za namową edukatorek wybrało się na dzielnicowe oraz             
ogólnomiejskie maratony pisania wniosków. 60 uczniów i uczennic pracowało nad ok. 35 pomysłami.             
Ogółem przeprowadziliśmy 25 godzin konsultacji (średnio 4 godziny na szkołę). Konsultacji udzielały            
edukatorki – te same, które w danej szkole prowadziły lekcje. 

Debaty promocyjne na temat uczniowskich dobrych praktyk 

W czerwcu 2018 roku wspólnie z uczniami-projektodawcami zorganizowaliśmy dwie debaty          
promocyjne we współpracy z Urzędami Dzielnic Targówek oraz Włochy. Debaty były okazją do             
bliższego poznania uczniowskich projektów, zadania pytań pomysłodawcom oraz wspólnej pracy          
warsztatowej nad tym, jak szkoła i miasto mogą wspierać młodych na poszczególnych etapach             
budżetu partycypacyjnego. Podczas każdej debaty została wygłoszona prezentacja przeprowadzona         
przez urzędnika na temat zasad głosowania przez internet. W sali były dostępne również komputery z               
dostępem do aplikacji budżetu partycypacyjnego. W każdej debacie wzięło udział ok. 40 uczniów i              
uczennic z warszawskich szkół.  

Główne wyzwania i sukcesy 

● Wyzwaniem jest umacnianie w Centrum Komunikacji Społecznej potrzeby utrzymania         
podobnych działań w szkołach w różnych dzielnicach. Tylko przemyślane i długofalowe           
działania pozwolą wpłynąć na stałe zwiększanie się liczby młodych projektodawców i           
głosujących w bp.  
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● Wyzwanie stanowi włączanie doradców młodzieżowych oraz koordynatorów budżetu        

partycypacyjnego (obecnie obywatelskiego) do działań w szkołach - to osoby, które swoją            
wiedzą i entuzjazmem mogą przekonać młodych do idei budżetu. 

● Znaleźliśmy się w ścisłym finale nagrody S3KTOR 2017 dla najlepszych inicjatyw           
pozarządowych w Warszawie. Wyróżnienie w kategorii S3EKTOR PROGRAMOWY        
otrzymaliśmy jako przykład innowacyjnego i programowego podejścia w obszarze edukacji i           
partycypacji, którego cele są zbieżne z przyjętymi programami m.st. Warszawy. 

● Dużym pozytywem jest dla nas wspieranie uczniów i uczennic w procesie budżetu do samego              
końca i gratulowanie im zwycięstwa w głosowania. Uczniowie i uczennice stworzyli ponad 35             
pomysłów do budżetu partycypacyjnego. Ostatecznie 10 z nich zostało zgłoszonych przez           
uczniów do budżetu partycypacyjnego, z czego 7 zostało poddanych pod głosowanie w            
dzielnicach: Targówek, Włochy, Białołęka, Śródmieście. W wyniku głosowania mieszkańców         
do realizacji zostały zakwalifikowane trzy pomysły pochodzące od uczniów z naszych           
działań:  

o ławki ze stojakami na rowery oraz ładowarkami do telefonów napędzanymi energią           
odnawialną: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/13940?user=  

o darmowe tematyczne noce filmowe: 
https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/13229?user=  

o modernizacja boiska w Parku Magicznym: 
https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/13836?user=  

● Za sukces uważamy rozwinięcie komponentu wspierania nauczycieli w procesie edukacji          
uczniów o budżecie partycypacyjnym. W każdej szkole przeprowadziliśmy szkolenie dla          
wychowawców i nauczycieli WOS i historii – przekazaliśmy im pomysły i narzędzia do             
wspierania pomysłowości uczniów. W porównaniu z poprzednią edycją programu w roku           
szkolnym 2015-2016 bardziej włączyliśmy nauczycieli w proces wspierania uczniów po          
lekcjach.  

● Za sukces uznajemy włączenie do działania nowej dzielnicy, z którą nie mamy długiej historii              
współpracy. Dwie spośród szkół uczestniczących w projekcie były z terenu Włoch, co            
pozwoliło stworzyć relację z koordynatorem budżetu partycypacyjnego w urzędzie dzielnicy          
oraz doradcą ds. młodzieży.  

Informacje w mediach 

● Finał konkursu na Najlepszą Warszawską Inicjatywę Pozarządową 2017 S3KTOR, 19 
czerwca 2018. 
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2. Żoliborz Pomnikiem Niepodległości 

 
Lider i partnerzy 
projektu 

Fundacja Pole Dialogu 

Źródło finansowania Program Wieloletni NIEPODLEGŁA 
na lata 2017-2022 w ramach programu 
dotacyjnego „Niepodległa” 
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 

Kwota dofinansowania Wartość projektu: 84 899 PLN 
Dotacja Biura Programu 
Niepodległa: 72 000 PLN 
Dotacja m.st. Warszawy: 6 299 
PLN 

Okres realizacji 23 maja 2018 – 20 listopada 2018 

Skład zespołu 
realizującego projekt 

Marta Ostrowska, Katarzyna 
Tadeusiak-Jeznach, Magdalena 
Golan 

  

Cele statutowe, które projekt realizował 

● upowszechnianie idei partycypacji obywatelskiej oraz dobrych praktyk dialogu we wszystkich          
obszarach życia społecznego; 

● rozwój współpracy między środowiskami akademickimi, administracją publiczną,       
organizacjami pozarządowymi, biznesem, obywatelami w zakresie partycypacji obywatelskiej        
i dialogu; 

● wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, spójności i różnorodności społecznej oraz        
wspomaganie rozwoju demokracji i zrównoważonego rozwoju; 

● działalność naukowa, oświatowa i kulturalna. 

Główne cele projektu 

Projekt upowszechniał wśród żoliborzan, jak również warszawiaków, a także mieszkańców innych           
rejonów Polski wiedzę o wydarzeniach społecznych związanych z pierwszymi latami niepodległości w            
rejonie Żoliborza, w szczególności o przyświecających wartościach i tym, jak wyglądała wtedy na co              
dzień samoorganizacja mieszkańców. 

Kolejnym założeniem projektu było budowanie tożsamości mieszkańców stolicy: szczególnie         
młodych i ''nowych'' warszawiaków, poprzez pokazanie spuścizny historycznej pokolenia, które          
budowało w okresie międzywojennym stolicę - przedstawienie działaczy spółdzielni mieszkaniowych          
jako wzoru współpracy, zaangażowania społecznego opartego na wartościach. 

Zależało nam również na tworzeniu przestrzeni do refleksji i dialogu dla mieszkańców dzielnicy             
Żoliborz i stolicy na temat wartości wpisanych w polską tradycję państwową i narodową – wolności,               
solidarności oraz poszanowanie godności i praw człowieka. Ważnym elementem było również           
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budowanie poczucia wspólnoty oraz odpowiedzialności za swoje otoczenie wśród mieszkańców          
Żoliborza poprzez zakorzenienie w historii regionalnej oraz poprzez zacieśnianie więzi lokalnych. 

Główne działania 
Skupialiśmy się głównie na promowaniu dawnej idei spółdzielczości: przywracaniu pamięci o           
początkach Żoliborza i jego historii, na edukowaniu – w szczególności osób młodych. Oprócz tego              
projekt „Żoliborz pomnikiem Niepodległości” łączył historię z refleksją nad współczesnością. Główne           
działania projektowe to: konkurs wspomnieniowy, wystawa objazdowa oraz cykl debat. Ponadto           
odbyły się wydarzenia towarzyszące: rajd rowerowy śladami Warszawskiej Spółdzielni         
Mieszkaniowej, prowadzony przez Marię Pawlak, oraz spotkanie autorskie z Magdaleną          
Matysek-Imielińską (patrz: „Działalność publiczna i inne inicjatywy”). 

Wystawa 
W okresie letnim i na początku jesieni 2018 r.         
przygotowaliśmy wystawę „Żoliborz Pomnikiem    
Niepodległości”. Wystawa była “esencją”    
społecznej historii WSM: najważniejszych założeń,     
idei, historii i ciekawostek. Składała się z 10        
plansz, które wisiały w różnych miejscach na       
terenie dzielnicy: w szkołach oraz na szkolnych       
ogrodzeniach. Plansze pojawiały się w okolicach      
miejsc organizowanych debat – np. przy Miejscu       
Aktywności Lokalnej Czytelnia pod Sowami.     
Główną autorką wystawy była Marta Ostrowska. 

Debaty „Niepodległość dzisiaj” 
W ramach projektu odbyło się sześć debat tematycznych, dotyczących Warszawskiej Spółdzielni           
Mieszkaniowej. Trzy z nich to debaty otwarte, przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców. Każda z              
debat poruszała kwestie początków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na końcu odnosząc się           
do współczesności. Tematem przewodnim spotkań było pytanie: „Jak w XXI w. dbamy o relacje              
sąsiedzkie?” Debaty odbyły się w: 

● Miejscu Aktywności Lokalnej (MAL) Marii Kazimiery, 
● Miejscu Aktywności Lokalnej (MAL) Czytelnia pod Sowami, 
● Klubie Osiedlowym „Szafir”. 

 
Przeprowadziliśmy również 3 debaty szkolne, adresowane do uczniów żoliborskich szkół          
ponadpodstawowych. Formuła debat była dostosowana do grona uczestników: miała charakter          
włączający, z elementami pracy warsztatowej. Debaty odbyły się w: 

● XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej, 
● LXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, 
● Zespole Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego. 

Konkurs wspomnieniowy „W duchu sąsiedzkiej wspólnoty” 
Na początku czerwca ogłosiliśmy konkurs na wspomnienia dotyczące życia w Warszawskiej           
Spółdzielni Mieszkaniowej. Konkurs objęty był patronatem i promowany w gazecie „Życie WSM”, a             
także nagłaśniany na żoliborskich portalach internetowych oraz na profilach fundacji na Facebooku.            
Informacja o konkursie dotarła do skrzynek pocztowych zasłużonych działaczy WSM, poza tym w             
dzielnicy rozwieszane były plakaty oraz rozdawane ulotki. Na różnych etapach projektu pojawiali się             
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żoliborscy licealiści-wolontariusze, którzy następnie weszli w skład jury konkursowego. Opieką nad           
wolontariuszami i nad rozstrzygnięciem konkursu sprawowała Katarzyna Tadeusiak-Jeznach. 

Gala Wspomnieniowa 
Podczas listopadowej Gali Wspomnieniowej odczytane zostały trzy wyróżnione w konkursie          
wspomnienia, a uczestnicy konkursu dostali drobne upominki. Wśród gości znaleźli się zasłużeni            
członkowie WSM, mieszkańcy, działacze, przedstawiciele „Życia WSM”, urzędnicy. Podczas         
spotkania odbył się pokaz zdjęć varsavianisty Tomasza Pawłowskiego. Wydarzenie współprowadzili          
licealiści-wolontariusze. 

 

Publikacje i film 
W dwumiesięczniku Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Życie WSM” ukazywały się         
informacje projektowe oraz artykuły. Na stronie WSM zamieszczono artykuł dotyczący projektu i            
patronatu „Życia WSM”, stworzony przez Martę Ostrowską. We wrześniowym numerze pojawił się            
również tekst jej autorstwa „Konkurs! W duchu sąsiedzkiej wspólnoty”, który zachęcał mieszkańców            
do wzięcia udziału w konkursie wspomnieniowym. W numerze grudniowym opublikowany został           
artykuł „Dziesięć dzbanków herbaty i podróż w przeszłość” napisany przez Katarzynę           
Tadeusiak-Jeznach oraz licealistki-wolontariuszki. Ponadto w numerze opublikowane zostały trzy         
zwycięskie wspomnienia konkursowe. 

Marta Ostrowska udzieliła wywiadu do miesięcznika spółdzielczego „Tęcza Polska”, w którym           
opowiadała o projekcie „Żoliborz Pomnikiem Niepodległości” w szczególności skupiając się na           
temacie powiązania historii z czasów odzyskiwania Niepodległości, międzywojnia ze         
współczesnością. 

W ramach projektu został stworzony przez Circo Barbaro krótki filmik poklatkowy, udostępniony na 
stronie Youtube. 
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Film został również zaprezentowany podczas wywiadu udzielonego przez Martę Ostrowską w           
programie Warszawski Dzień, stacji TVP3 Warszawa, który można obejrzeć online. 

Główne wyzwania i sukcesy 
● Głównym wyzwaniem było sfinansowanie wkładu własnego, który według wniosku do Biura           

Programu Niepodległa wynosił 12 899 zł. Część z tej kwoty pokryła dotacja z Miasta              
Stołecznego Warszawy, natomiast część kwoty została pokryta przez Fundację Pole Dialogu. 

● Kolejną trudnością okazało się skupienie szerokiego grona odbiorców na debatach otwartych           
– na tych zazwyczaj pojawiało się po kilkunastu zainteresowanych aktywistów. 

● Najważniejszym sukcesem projektu okazało się nawiązanie współpracy z Warszawską         
Spółdzielnią Mieszkaniową, dzięki czemu planujemy w przyszłości kontynuowanie części         
działań projektowych. Wokół projektu zebrała się grupa osób związanych z promowaniem           
idei spółdzielczości: działaczy, mieszkańców, historyków, architektów. 

● Sukcesem były debaty w szkołach ponadpodstawowych: w każdym z wydarzeń brało udział            
ok. 50 uczniów, a nauczyciele byli chętni do organizacji działań. Również Gala            
Wspomnieniowa okazała się frekwencyjnym sukcesem, ponadto skupiła różnorodnych gości:         
od seniorów żoliborskich po młodzież licealną. 

Kontynuacja 
Planowane jest kontynuowanie części działań w ramach obchodów stulecia Warszawskiej Spółdzielni           
Mieszkaniowej w 2022 roku, we współpracy ze spółdzielnią. 
 
Informacje w mediach: 

● Wywiad prezeski Fundacji Marty Ostrowskiej, udzielany w programie Warszawski Dzień, 
stacji TVP3 Warszawa 26 października 2018; 

● Wzmianka o pierwszej debacie żoliborskiej "Niepodległość dzisiaj", październik 2018; 
● Kalendarium wydarzeń programu "Niepodległa", czerwiec - listopad 2018.  
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3. Rozwój instytucjonalny Fundacji Pole Dialogu 
 

 
Lider projektu 

 
Fundacja Pole Dialogu  

Źródło finansowania  Urząd m.st. Warszawa 

Kwota 
dofinansowania 

10 118 PLN 

Okres realizacji 1 marca 2018 - 30 listopada 2018 

Skład zespołu 
realizującego projekt 

Mateusz Wojcieszak (koordynator w    
zastępstwie Agaty Urbanik),   
Karolina Dec, Paweł Turski, Sylwia     
Kobayashi 

 

Główne cele projektu 

Dzięki dotacji z Urzędu m.st. Warszawy w 2018 roku mogliśmy w zespole Fundacji zająć się               
rozwojem instytucjonalnym organizacji w trzech obszarach: 

● zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, 
● wprowadzenie do codziennej pracy zasad bezpieczeństwa cyfrowego, 
● rozwój oferty działalności gospodarczej. 

Cele statutowe, które projekt realizował 

Działania wykonane w ramach dotacji na rozwój instytucjonalny pośrednio wpływały na realizację            
wszystkich celów statutowych fundacji. 

Główne działania 
Zmieniające się prawo ochrony danych osobowych oraz wynikające z nich nowe wymogi, nałożyły na              
organizacje pozarządowe dodatkowe obowiązki. Naszym pierwszym celem rozwoju instytucjonalnego         
była odpowiedź na postawione przez ustawodawcę wymogi poprzez dostosowanie wzorów umów           
cywilnoprawnych oraz umów o pracę. Wprowadziliśmy nowe procedury ochrony danych osobowych           
oraz korzystania z systemu informatycznego na podstawie raportu wypracowanego przez prawniczkę           
Karolinę Dec. Cały zespół został przeszkolony ze stosowania programu CiviCRM do przechowywania            
i korzystania z kontaktów fundacji. 

Bezpieczeństwo cyfrowe organizacji nierozerwalnie wiąże się z bezpieczeństwem danych osobowych          
przetwarzanych przez fundację. Zabezpieczyliśmy wszystkie komputery służbowe przez szyfrowanie         
dysków, szyfrowanie połączenia internetu bezprzewodowego, stworzenie poziomów       
administracyjnych i polityki zmiany haseł dostępu. W części internetowych portali, z których            
korzystamy w pracy fundacji wprowadziliśmy dwustopniowe uwierzytelnienie dostępu. Dzięki         
wprowadzonym zmianom jesteśmy przygotowani na możliwe zagubienie, kradzież czy zdalne          
włamanie się do naszego biura lub systemu informatycznego. 

Zmieniająca się sytuacja polityczna stanowi wyzwanie dla stabilności organizacji pozarządowych w           
Polsce - zmiany priorytetów, zasad przyznawania dotacji, niewpisywanie się w wizję ustawodawców.            
Sposobem na dywersyfikację ryzyka związanego z większościowego modelu wspierania organów          
centralnych i samorządowych w realizacji zadań publicznych, jest rozwinięcie działalności          
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gospodarczej fundacji. W tym roku udało nam się powrócić do pracy nad naszą działalnością              
gospodarczą i przygotować się do wyjścia na rynek z nowym produktem. Wraz z ekspertką ds.               
rozwoju działalności gospodarczej przyjrzeliśmy się analizom wykonanym w poprzednim roku w           
sprawie sytuacji rynkowej oraz przemodelowaliśmy naszą poprzednią ofertę gospodarczą.         
Opracowaliśmy harmonogram wykonawczy wprowadzania produktu na rynek. 
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4. Pole dla pomysłów 

 

Lider i partnerzy 
projektu 

Fundacja Pole Dialogu 

Źródło 
finansowania 

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 

Kwota 
dofinansowania 

Wartość projektu: 200 000 PLN 
Całość dotacji: 200 000 PLN 
Dotacja FPD w 2018:  100 000 PLN 

Okres realizacji 1 lipca 2018 - 31 grudnia 2019  

Skład zespołu 
realizującego 
projekt 

Marta Ostrowska (kierownik projektu), 
Agnieszka Szypulska, Weronika Chodacz, 
Jarema Piekutowski (kierownik badań), 
Paulina Kowalczyk, Ewelina Bartosik, 
Julia Żardecka, Monika Probosz, Mateusz 
Wojcieszak 

 

Cele statutowe, które projekt realizował 

● upowszechnianie 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. 

Główne cele projektu 
Główne cele projektu Pole dla pomysłów - stworzenie oraz testowanie pilotażowego mechanizmu            
wspierania na Żoliborzu międzysektorowej współpracy na rzecz realizacji pomysłów dla społeczności           
lokalnej to:  

● przeprowadzenie diagnozy obecnej sytuacji pomysłowości miejskiej na Żoliborzu wraz z          
wypracowaniem rekomendacji dla powstającego prototypu, 

● opracowanie prototypu i przetestowanie mechanizmu wspierania pomysłowości miejskiej w         
dzielnicy Żoliborz, 

● Usprawnienie działania systemu wspierania oddolnych inicjatyw w dzielnicy (pośrednio         
również m. st. Warszawy), tak aby realizacja postanowień strategicznych dokumentów          
miejskich była bardziej kompletna, i jednocześnie by dążenia mieszkańców do działania były            
lepiej wspierane i realizowane, 
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● Wzmacnianie i tworzenie poczucia wspólnych celów, dbania i działania na rzecz wspólnego            

dobra i współodpowiedzialności. Podnoszenie kultury dialogu. Zerwanie z relacją         
My-mieszkańcy vs. Oni-urzędnicy, z relacją biorcy-dawcy, czy z innymi antagonizującymi          
podziałami, 

● Przełamanie podziałów sektorowych, pozwalające na większą śmiałość w nawiązywaniu         
kontaktów, nieoczywistych sojuszy, udzielaniu sobie wzajemnego wsparcia, 

● Odwrócenie logiki wspierania mieszkańców: z wspierania w wykorzystaniu poszczególnych         
narzędzi, we wspieranie konkretnych pomysłów i osób z wykorzystaniem wielości dostępnych           
narzędzi, nie tylko z repertuaru narzędzi którymi dysponuje dzielnica i miasto, 

● Rozszerzenie spektrum narzędzi wspierających pomysłowość miejską: zarówno wsparcie        
najprostszych jak i wsparcie złożonych i innowacyjnych, 

● Stworzenie mechanizmu koordynującego i uspójniającego różne działania na rzecz wspierania          
inicjatyw oddolnych, 

● Zgromadzenie i upowszechnienie wiedzy na temat pomysłów zrealizowanych i tych, które nie            
zostały zrealizowane (nawet na najwcześniejszym etapie), po to by przeszłe doświadczenia           
stały się zasobem, z którego szeroko mogą korzystać mieszkańcy dzielnicy, 

● Propagowanie idei i praktyk wyciągania wniosków ze swoich działań (udanych i nieudanych)            
oraz dzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą, 

● W oparciu o proste środki stworzenie prototypu narzędzia internetowego wraz z jego            
ewaluacją i stworzeniem rekomendacji dla tworzenia takiego narzędzia w przyszłości.          
Stworzenie mechanizmu, który  jest trwały: tani i łatwy w kontynuacji dla Urzędu Dzielnicy, 

● Pozytywne i konstruktywne wykorzystanie niezrealizowanych pomysłów z terenu dzielnicy. 

Główne działania 
W 2018 roku w ramach projektu przeprowadziliśmy szerokie badanie społeczne wśród mieszkańców            
dzielnicy Żoliborz. Jego celem było zbadanie obecnie realizowanych oddolnych inicjatyw,          
zaangażowania mieszkańców, czynników sukcesu i barier, na które natrafiali pomysłodawcy. Drugim           
głównym działaniem związanym z projektem “Pole dla pomysłów” w 2018 roku było opracowanie             
mechanizmu wspierania pomysłowości miejskiej, który w następnym roku zostanie przetestowany          
wśród mieszkańców Żoliborza. Mechanizm został opracowany na podstawie wiedzy eksperckiej,          
wiedzy płynącej z badania pomysłowości miejskiej na Żoliborzu oraz rozmów z mieszkańcami. 

Badanie pomysłowości miejskiej na Żoliborzu 
Celem głównym badania była kompleksowa analiza dzielnicy Żoliborz pod względem realizacji           
pomysłów i inicjatyw oddolnych dotyczących zmiany jakości życia w mieście, ich kontekstu            
społecznego i przestrzennego, mechanizmów wsparcia, ścieżki realizacji, problemów, barier,         
czynników sukcesu i porażki. Nasze działania obejmowały: 
 

● działania przygotowawcze, w tym wyłonienie zespołu badawczego, opracowanie metodologii         
oraz analiza danych zastanych, 

● badanie jakościowe wśród osób bezpośrednio związanych z powstawaniem i realizowaniem          
pomysłów na Żoliborzu (pogłębione wywiady, studia przypadków) - aktywistami, ale również           
z osobami aktywnymi okazjonalnie (mającymi pomysły, ale ich nie realizującymi), 

● badanie ilościowe przeprowadzone metodą PAPI na reprezentatywnej grupie mieszkańców         
Żoliborza. Wyniki ankiety dają nam wiedzę o aktywności społecznej mieszkańców,          
współpracy z Urzędem Dzielnicy, organizacjami pozarządowymi i sąsiadami oraz         
podejmowanych inicjatyw oddolnych. 

 
Podsumowaniem badania jest raport zawierający dane z badania, opis studiów przypadków, wnioski i             
rekomendacje oraz pełen zestaw narzędzi badawczych. W oddzielnym dokumencie zestawione zostały           
dobre praktyki z Polski i zagranicy służące jako inspiracje dla Żoliborza.  
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Przygotowanie pilotażowego mechanizmu wspierania pomysłowości miejskiej 
Wyniki badania zostały wykorzystane w pracy nad mechanizmem wspierania pomysłowości.          
Odbywała się ona w toku warsztatów i spotkań w zespole Fundacji Pole Dialogu, spotkań eksperckich               
oraz spotkań z urzędnikami, mieszkańcami i aktywistami. Łącznie odbyło się 5 spotkań, jedno z nich               
było spotkaniem całodniowym, pozostałe trwały 2-3 godziny, większość zawierała elementy pracy           
warsztatowej: 

● Spotkanie z członkami zespołu badawczego dotyczące wniosków i rekomendacji z badania           
oraz możliwości ich wdrażania na Żoliborzu. Jego celem było omówienie wyników badania z             
perspektywy rekomendacji dla dalszej pracy nad mechanizmem. Najważniejszymi        
opracowywanymi zagadnieniami były m.in.: czynniki sukcesu, bariery i problemy, współpraca          
aktywistów, mieszkańców i urzędników. 

● Całodniowe spotkanie z ekspertami związanymi z pomysłowością. Przed rozpoczęciem         
warsztatu, uczestnicy zostali wprowadzeni w kontekst Żoliborza poprzez zapoznanie się z           
wynikami badania oraz zgromadzonymi dobrymi praktykami z Polski i zagranicy. Każdy z            
ekspertów przygotował własną prezentację stanowiącą punkt wyjścia do wspólnej pracy nad           
mechanizmem żoliborskim. Celem spotkania było stworzenie pierwszej, prototypowej wersji         
mechanizmu wspierania pomysłowości z wykorzystaniem wiedzy na temat kontekstu         
lokalnego oraz ekspertyzy każdego z uczestników. Uczestnicy, pracując w grupach, stworzyli           
trzy prototypy narzędzia, które później zostały przedyskutowane. 

 

● Spotkanie warsztatowe ze specjalistami ds. IT i User Experience reprezentującymi          
Laboratorium EE, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundację        
ePaństwo, dotyczące narzędzia internetowego gromadzenia i udostępniania wiedzy na temat          
pomysłowości miejskiej. Celem tego spotkania była dyskusja na temat możliwych funkcji           
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narzędzia, zarówno pod względem wykonalności technicznej, jak i praktyki wykorzystania          
poszczególnych funkcji w Internecie. 

● Spotkanie z przedstawicielami jednostek Urzędu Dzielnicy Żoliborz (Zespół Komunikacji         
Społecznej i Funduszy Europejskich, Wydział Kultury i Promocji, Wydział Ochrony          
Środowiska, Wydział Sportu i Rekreacji). Celem spotkania była prezentacja i konsultacja           
projektu mechanizmu z pracownikami wydziałów realizujących lub wspierających realizację         
pomysłów mieszkańców. 

● Spotkanie warsztatowe z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych z         
Żoliborza. Celem tego spotkania była prezentacja wypracowanego mechanizmu oraz jego          
konsultacja. Dodatkowo, nawiązaliśmy kolejne kontakty z aktywnymi mieszkańcami oraz         
przedstawicielami lokalnej prasy i przedsiębiorstw 

● Spotkanie zespołu Fundacji Pole Dialogu podsumowujące wszystkie wnioski i elementy          
zgromadzone w toku wcześniejszych spotkań i wypracowujące ostatnią wersję mechanizmu          
wspierania pomysłowości na Żoliborzu. 

Pośród wniosków płynących ze spotkań i warsztatów, wykorzystanych w procesie tworzenia           
mechanizmu wspierania pomysłowości, najważniejszymi są: 

- konieczność umożliwienia ciągłego, nie opierającego się na falowych rekrutacjach, wsparcia dla            
pomysłodawców, 
- wykorzystanie lokalnych zasobów, zarówno w postaci dostępnej przestrzeni czy sprzętu, jak i osób              
mieszkających w granicach Żoliborza, 
- konieczność wspierania otoczenia pomysłodawców i pomysłowości, czyli działań skierowanych ku           
poprawie wizerunku działalności społecznej mieszkańców, doceniających dotychczasową aktywność,        
wspierających dialog i otwartość między mieszkańcami Żoliborza, oraz 
- podmiotowe traktowanie przedsiębiorców, poprzez możliwość aktywnego wsparcia pomysłów i          
pomysłodawców (nie poprzez sponsoring, ale materialne i niematerialne formy wspierania takie jak na             
przykład udostępnienie przestrzeni, możliwość pozostawienia informacji, bony na usługi). 

Publikacje 

W ramach projektu powstały dwie publikacje: "Pomysłowość żoliborska. Raport z badania" oraz            
"Pomysłowość żoliborska. Dobre praktyki z Polski i zagranicy". Publikacje opracowane były przez            
zespoły badawcze, pod redakcją Jaremy Piekutowskiego.  

Główne wyzwania i sukcesy 

● W trakcie badania pomysłowości miejskiej wyzwaniem było dotarcie do osób, które nie są             
najbardziej aktywnymi osobami w dzielnicy, nie należą do działających lokalnie organizacji           
pozarządowych, nie były wcześniej znane Urzędowi Dzielnicy. 

● Wyzwanie stanowiły również sytuacje wynikające ze zmiany zarządu Dzielnicy Żoliborz,          
dodatkowo problematyczne ze względu na bardzo długi okres powoływania nowego zarządu           
(ostateczną decyzję Rada Dzielnicy podjęła dopiero w grudniu 2018). 

● Jako sukces traktujemy dotarcie do szerokiego grona respondentów na Żoliborzu, co           
pozwoliło na przeprowadzenie kompleksowego badania pomysłowości wśród mieszkańców        
dzielnicy. 

● Jako sukces należy również uznać zebrane w trakcie tworzenia mechanizmu wspierania           
pomysłowości różnorodne grono eksperckie, składające się z praktyków wspierających         
innowacyjność społeczną, pomysłowość lokalną i animatorów, co pozwoliło nam na          
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stworzenie lepszych rozwiązań stawiających na międzysektorowe wspieranie       
pomysłodawców. 

● Za sukces uważamy również nawiązanie współpracy z Fundacją ePaństwo, której celem jest            
między innymi promowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla samorządów oraz         
wykorzystanie narzędzi open-source, pozwalających na obniżenie kosztów utrzymania        
powstałego narzędzia po okresie trwania projektu. 

Informacje w mediach 

Jak skutecznie działać na Żoliborzu? “Stwórzmy pole dla pomysłów”, Gazeta Żoliborza, 11 grudnia             
2018. 
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5. Wawerskie Centrum Pomysłowości  
 

Lider i partnerzy 
projektu 

Fundacja Pole Dialogu, Fundacja 
Konsultacje Społeczne 

Źródło finansowania Urząd Dzielnicy Wawer 

Kwota 
dofinansowania 

Wartość projektu: 299 580 PLN 
Całość dotacji: 299 580 PLN 
Dotacja FPD w 2018:  94 990 PLN 

Okres realizacji 1 września 2018 - 31 grudnia 2019 

Skład zespołu 
realizującego projekt 

Mateusz Wojcieszak, Agnieszka 
Szypulska (kierownik merytoryczny), 
Magdalena Golan, Tomasz Ołdak, 
Stanisław Kordasiewicz, Kinga 
Merkert 

 

Cele statutowe, które projekt realizował 

● upowszechnianie idei partycypacji obywatelskiej oraz dobrych praktyk dialogu we wszystkich          
obszarach życia społecznego; 

● rozwój współpracy między środowiskami akademickimi, administracją publiczną,       
organizacjami pozarządowymi, biznesem, obywatelami w zakresie partycypacji obywatelskiej        
i dialogu; 

● wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, spójności i różnorodności społecznej oraz        
wspomaganie rozwoju demokracji i zrównoważonego rozwoju. 

Główne cele projektu 

Za główne cele projektu uznane są te wymienione w punktach: 

● Usprawnienie działania systemu wspierania oddolnych inicjatyw w dzielnicy Wawer, tak aby           
realizacja postanowień strategicznych dokumentów miejskich i założeń dzielnicowych była         
bardziej kompletna, a jednocześnie by dążenia mieszkańców do działania były lepiej           
wspierane i realizowane, 

● Wzmacnianie poczucia wspólnych celów, dbania i działania na rzecz wspólnego dobra i            
współodpowiedzialności, 

● Przełamanie podziałów sektorowych (biznes, organizacje pozarządowe, urzędnicy, aktywiści,        
mieszkańcy), pozwalające na większą śmiałość w nawiązywaniu kontaktów, nieoczywistych         
sojuszy, udzielaniu sobie wzajemnego wsparcia, 

● Odwrócenie logiki wspierania mieszkańców: z wspierania w wykorzystaniu poszczególnych         
narzędzi, na wspieranie konkretnych pomysłów bądź osób za pomocą wielu różnorodnych           
środków, nie tylko z repertuaru tych, którymi dysponuje dzielnica i miasto, 

● Rozszerzenie spektrum narzędzi wspierających pomysłowość miejską: wsparcie zarówno        
najprostszych jak i złożonych oraz innowacyjnych. Stworzenie mechanizmu koordynującego i          
uspójniającego różne działania na rzecz wspierania inicjatyw oddolnych, 

● Zgromadzenie i upowszechnienie wiedzy na temat pomysłów zrealizowanych oraz tych, które           
nie zostały zrealizowane (nawet na najwcześniejszym etapie), po to by przeszłe doświadczenia            
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stały się zasobem, z którego szeroko mogą korzystać mieszkańcy dzielnicy. Propagowanie           
idei i praktyk wyciągania wniosków ze swoich działań (udanych i nieudanych) oraz dzielenia             
się swoim doświadczeniem i wiedzą, 

● W oparciu o proste środki stworzenie prototypu narzędzia internetowego wraz z jego            
ewaluacją i stworzeniem rekomendacji dla tworzenia takiego narzędzia w przyszłości.          
Stworzenie mechanizmu, który jest trwały: tani i łatwy w kontynuacji dla Urzędu Dzielnicy             
Wawer, 

● Zdiagnozowanie przez badanie socjologiczne potrzeb i barier mieszkańców dzielnicy w          
obszarze aktywności miejskiej, spędzania wolnego czasu na osiedlach, wiedzy na temat           
funkcjonowania dzielnicy. Badanie będzie punktem wyjścia do tworzenia i prototypowania          
narzędzia, jak również posłuży jako zasób wiedzy dla Urzędu Dzielnicy Wawer. 

 

 
Główne działania 
W 2018 roku w ramach projektu przeprowadziliśmy szerokie badanie społeczne mieszkańców           
dzielnicy Wawer. Jego celem było zbadanie obecnie realizowanych oddolnych inicjatyw,          
zaangażowania mieszkańców, czynników sukcesu tych pomysłów i barier, na które trafiali           
mieszkańcy. Nasze działania obejmowały: 
 

● działania przygotowawcze, w tym wyłonienie zespołu badawczego, opracowanie metodologii         
oraz desk research, 

● badanie jakościowe wśród osób bezpośrednio związanych z powstawaniem i realizowaniem          
pomysłów w dzielnicy Wawer (pogłębione wywiady, studia przypadków) oraz wywiady z           
przedstawicielami inicjatyw dotyczących wspierania lokalnych społeczności, których       
doświadczenia są ważnym kontekstem dla przyszłego działania w Wawrze, 

● badanie ilościowe wśród reprezentatywnej grupy mieszkańców dzielnicy Wawer. Wyniki         
ankiety dają nam wiedzę o aktywności społecznej mieszkańców, współpracy z Urzędem           
Dzielnicy, organizacjami pozarządowymi i sąsiadami oraz podejmowanych inicjatyw        
oddolnych. Treść ankiety powstała we ścisłej współpracy z Urzędem Dzielnicy Wawer. 

  
Badanie było fundamentem do zorganizowanych w kolejnych miesiącach 2018 roku warsztatów           
kreatywnych. Zrealizowaliśmy: 
  
1.    Warsztat z zespołem badawczym. 

2. Warsztat z ekspertami w celu zebrania najlepszych praktyk oraz wypracowanie rekomendacji dla            
projektu realizowanego w dzielnicy Wawer. Zaprosiliśmy grono uznanych praktyków,         
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przedstawicieli różnych sektorów (m.in. organizacji pozarządowych, firm IT, urzędników         
odpowiedzialni za rozwój innowacji) oraz miejsc w Polsce (zarówno dużych miast jak Gdańsk jak              
i mniejszych, lokalnych społeczności, np. reprezentantów warszawskiego osiedla Jazdów), aby          
opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych z miejską pomysłowością.  

3. Warsztat kreatywny I dla mieszkańców dla zaprezentowania kluczowych wniosków z           
wcześniejszych etapów oraz wspólne wypracowanie założeń wawerskiego centrum pomysłowości.  

 

4. Warsztat kreatywny II dla mieszkańców w celu skonsultowania pierwszej wersji modelu           
Wawerskiego Centrum Pomysłowości opracowanej na podstawie dotychczasowej wiedzy przez         
zespół realizujący projekt.  

5. Warsztat podsumowujący.   

Gotowe założenia mechanizmu zostały upublicznione na spotkaniu z przedstawicielami Urzędu          
Dzielnicy Wawer.  
  
W 2018 roku w wyniku rozmów z mieszkańcami, aktywistami oraz ekspertami, zarówno zajmującymi             
się pracą ze społecznościami, jak i narzędziami interaktywnymi (IT, user experience),           
zdecydowaliśmy się na pilotażowe wdrażanie systemu Consul we wsparciu Fundacji ePaństwo. Jest to             
testowany przez władze samorządowe na całym świecie system stworzony w wolnym dostępie            
(open-source), który umożliwia między innymi prezentowanie danych, tworzenie forum dyskusyjnego          
oraz map. Silnik tego narzędzia stał się jednym z fundamentów mechanizmu wspierania            
pomysłowości  społeczności Wawra.  
 
Zakupiliśmy silnik narzędzia na potrzeby mechanizmu, dopracowaliśmy funkcjonalności i zgodnie z           
harmonogramem kontynuowaliśmy pracę nad narzędziem w 2019 r.  

Główne wyzwania i sukcesy 

● Dużym wyzwaniem w realizacji działań były zmiany personalne w urzędach dzielnic po            
wyborach samorządowych - z perspektywy realizacji ścisłego harmonogramu dodatkowe         
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spotkania z decydentami i urzędnikami, wprowadzanie do idei i tematyki oferty generowało            
ryzyko opóźnień. 

● Jako wyzwanie traktujemy skalę badania społecznego dzielnicy - Wawer to powierzchniowo           
największa dzielnica Warszawy, podzielona na osiedla o różnych charakterystykach.         
Realizacja badania ilościowego reprezentatywnego bez wsparcia agencji badawczej przy         
jednoczesnej realizacji innych zaplanowanych działań, pochłaniało większość naszego czasu. 

● Sukcesem etapu badawczego było dotarcie w badaniu ilościowym do szerokiego zakresu           
inicjatyw społecznych - od lokalnych, osiedlowych działań sąsiedzkich, przez inicjatywę          
lokalną i budżet partycypacyjny, kończąc na projektach organizacji pozarządowych         
realizowanych na terenie Wawra. 

● Za nasz sukces uważamy wykorzystanie technologii open source przy tworzeniu narzędzia           
internetowego. Dzięki temu udało nam się zminimalizować koszty budowania technologii od           
zera, która po etapie pilotażu może okazać się nieprzydatna.  
 

Publikacje 
Raporty opracowane przez Jaremę Piekutowskiego (we współpracy z zespołem projektowym): “Wiele           
osiedli, wiele obiegów, wiele pomysłów. Raport z badania wawerskiej pomysłowości” oraz           
“Przedsiębiorcy dla wawerskiej pomysłowości. Raport z analizy aktywności społecznej wawerskich          
przedsiębiorców.” Publikacje pojawią się w II połowie 2019 roku na stronie Fundacji pole Dialogu. 
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6. Szkolny budżet partycypacyjny 
 

Partnerzy projektu  Fundacja Pole Dialogu 
Fundacja Pracownia Badań i Innowacji 
Społecznych „Stocznia” 

Źródło 
finansowania 

Urząd m.st. Warszawy 

Kwota 
dofinansowania 

Dotacja w 2018 roku: 68 315 PLN 
Całość dotacji: 93 265 PLN 

Okres realizacji 1 października 2018 - 31 marca 2019 

Skład zespołu 
realizującego 
projekt 

Weronika Chodacz (koordynatorka), 
Magdalena Golan, Marta Ostrowska, 
Mateusz Wojcieszak  

 

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; 

• wzmacnianie społeczeństwa  
obywatelskiego, spójności i różnorodności    
społecznej oraz wspomaganie rozwoju demokracji     
i zrównoważonego rozwoju. 

Główne cele projektu 

Nasze główne cele to: 

● wzrost sprawczości uczniów i uczennic, uzyskanie przez nich poczucia wpływu na sprawy            
szkoły, 

● promocja wiedzy o warszawskim budżecie partycypacyjnym w społecznościach szkolnych, 
● włączenie uczennic i uczniów w decydowanie o sprawach szkoły i uzyskanie przez nich             

wiedzy na temat jej funkcjonowania, dzięki czemu w dalszej perspektywie będą mogli stać się              
partnerami dla kadry kierowniczej w podejmowaniu decyzji o ważnych sprawach i           
inwestycjach, 

● wzrost roli samorządów uczniowskich w szkołach. 
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Główne działania w projekcie 
Pracowaliśmy z czterema szkołami ponadpodstawowymi i jedną podstawową w czterech różnych           
dzielnicach Warszawy: 

- Śródmieście: LXXV LO im. Jana III Sobieskiego, 
- Targówek: Technikum Nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego, 
- Targówek: XIII Liceum Ogólnokształcące, 
- Wawer: Szkoła Podstawowa nr 140, 
- Żoliborz: Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3. 
 
Każdej szkole przydzieliliśmy mentorkę bądź mentora. Osoba ta wspierała szkołę w działaniach            
projektowych. 

Powołanie zespołów roboczych i opracowanie regulaminów SBP 
W każdej szkole powołany został zespół roboczy, w którym znaleźli się przedstawiciele i             
przedstawicielki uczniów i uczennic, nauczycieli, dyrekcji szkoły oraz (w szkole podstawowej)           
rodziców. Zespół roboczy na pierwszym spotkaniu opracował regulamin na podstawie          
zaproponowanego przez nas wzoru. Zespoły podzieliły się także zadaniami i stworzyły harmonogramy            
realizacji SBP.  

 

Informowanie i generowanie pomysłów 
Szkoły przeprowadziły szeroko zakrojone akcje informacyjno-promocyjne i zorganizowały apele oraz          
punkty konsultacyjne. Poza tym przekazywano informacje przez system Librus, szkolny radiowęzeł           
oraz strony www szkół i ich profile facebookowe. Informacja dotarła zarówno do uczniów, jak i kadry                
szkoły oraz rodziców.  
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Poza punktami informacyjno-konsultacyjnymi, na etapie generowania pomysłów odbywały się         
warsztaty i burze mózgów. W XIII LO został zrealizowany dzień otwarty z różnymi działaniami              
animacyjnymi, nastawionymi na generowanie pomysłów. 

Zgłaszanie projektów 
Podczas składania projektów mentorzy pomagali młodzieży pisać wnioski: dyżurowali w punktach           
konsultacyjnych, byli także dostępni mailowo i telefonicznie. Wstępne wersje projektów były           
konsultowane z pracownikami szkoły, np księgową, mogącą podpowiedzieć w sprawie kosztorysu lub            
z dostawcą cateringu. Po zakończeniu etapu zgłaszania projektów, zespoły robocze zebrały się, by             
zweryfikować wnioski pod kątem kryteriów, które przyjęte zostały w regulaminach.  

Debaty 
W każdej szkole odbyła się debata, podczas której prezentowane były zweryfikowane pozytywnie            
projekty. Debaty przybierały różne formy - prezentacji projektów na apelach społeczności szkolnej,            
konferencji posterowych lub dyskusji w mniejszych grupach nad projektami. W SP 140            
uczniowie-wnioskodawcy przeszli od klasy do klasy, by zaprezentować swój projekt i odpowiedzieć            
na pojawiające się pytania. 

 

Głosowanie i realizacja 
Głosowanie przebiegało na kilka sposobów: w większości szkół urna do głosowania przenoszona była             
od klasy do klasy, w dwóch - stała w jednym punkcie szkoły. Przyjęte przez szkoły systemy wyborcze                 
sprawiły, że głos oddała zdecydowana większość osób uprawnionych do głosowania. 

Bardzo ciekawy okazał się moment przeliczenia głosów i decyzje, które zapadły przed ogłoszeniem             
wyników. W kilku szkołach doszło do negocjacji pomiędzy projektodawcami a zespołem roboczym            
(głównie dyrekcją), dzięki czemu np. w porozumieniu z twórcami wniosków obniżano koszty ich             
projektów, by mogło być zrealizowane więcej z nich. Zdarzało się też, że władze szkoły podejmowały               
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decyzje, by zrealizować dodatkowo (z funduszy szkolnych) część projektów, które zyskały duże            
poparcie, jednak nie mieściły się w puli środków. 

Główne wyzwania i sukcesy 

● Wyzwaniem okazało się zaangażowanie dorosłych przedstawicieli społeczności szkolnych. W         
procesie uczestniczyli głównie uczennice i uczniowie. 

● Wszystkie szkoły przeprowadziły u siebie proces zgodnie z założeniami i harmonogramem.           
Większość z nich była z niego zadowolona, a część rozważa samodzielne przeprowadzenie go             
w przyszłości. 

● Za swój sukces uważamy promocję tematyki szkolnych budżetów partycypacyjnych wśród          
urzędników miejskich i dzielnicowych oraz wśród dyrektorów warszawskich szkół - temat           
dotąd nierozpoznawalny stał się jednym z najbardziej świeżych i innowacyjnych narzędzi           
partycypacji szkolnej. 
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7. Pozarządownik szkolny 
 

Lider i partnerzy 
projektu 

Projekt realizowany w partnerstwie: 
Fundacja Pole Dialogu 
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej 

Źródło finansowania Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 

Kwota 
dofinansowania 

Całość dotacji: 104 975 PLN 
Dotacja w 2018 roku: 35 900 PLN 

Okres realizacji 1 listopada 2018 - 30 lipca 2019 

Skład zespołu 
realizującego 
projekt 

Ze strony Fundacji Pole Dialogu: 
Magdalena Golan (koordynatorka), 
Mateusz Wojcieszak, Minerwa 
Wdzięczkowska, Marta Ostrowska 
Ze strony Centrum Edukacji 
Obywatelskiej: Urszula Borkowska, 
Michał Tragarz 

Mentorzy: Agata Bosiacka, Gabriela 
Dzięgiel, Ewa Jakubowska-Lorenz, Julia 
Kelsz, Karolina Kochlewska, Katarzyna 
Malinowska, Justyna Ślawska, Damian 
Wutke, Dorota Zielińska  

 

Cele statutowe, które projekt realizował 

● edukacja obywatelska i animowanie działań służących aktywizacji obywateli i rozwojowi          
wspólnot lokalnych, w tym wzmacnianie kompetencji liderów lokalnych, 

● wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, spójności i różnorodności społecznej oraz        
wspomaganie rozwoju demokracji i zrównoważonego rozwoju. 

Główne cele projektu 
Za główne cele projektu uznajemy wymienione poniżej w punktach: 

● Wzmocnienie postawy obywatelskiej uczniów i uczennic przez pokazanie im różnorodności i           
specyfiki działalności warszawskich organizacji pozarządowych (NGOsów). Wykorzystanie       
potencjału i dobrych praktyki NGOsów do mobilizowania uczniów i lepszego          
wykorzystywania ich potencjału społecznego, naukowego, artystycznego i sportowego. 

● Przekazanie wiedzy o zasadach działalności organizacji pozarządowych poprzez lekcje         
dotyczące organizacji pozarządowych i pokazania dobrych praktyk przez wiedzę płynąca z           
edukacyjnej gry karcianej „Gra w zmianę”. 

● Nauka kooperacji i promowanie idei wolontariatu - dwóch ważnych zasad działalności           
organizacji pozarządowych. 
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● wspieranie nauczycieli w procesie nauczania i samodoskonalenia – pokazanie, jak nauczyciele           

mogą rozwijać swoje kompetencje i doświadczenie w organizacjach i które działania/projekty           
pomogą im lepiej zaplanować lekcje czy zrealizować założenia programu nauczania 

● wspieranie samych organizacji z wychodzeniem ze swoją misją do uczniów i uczennic przez             
system edukacji, dzięki czemu z większym powodzeniem będą mogły tworzyć i aktywizować            
nowoczesne społeczeństwo obywatelskie. 

Główne działania 

Działania w ramach projektu przeprowadzaliśmy we współpracy z Fundacją Centrum Edukacji           
Obywatelskiej. Program skierowaliśmy do dziesięciu warszawskich szkół ponadpodstawowych.        
Działania opierały się na przekazywaniu wiedzy na temat funkcjonowania i różnorodności           
warszawskich organizacji pozarządowych oraz wspieranie placówek edukacyjnych w nawiązywaniu         
współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. W 2018 roku odbyły się działania           
przygotowawcze projektu oraz produkcja gry karcianej. W 2019 roku przeprowadzane są główne            
aktywności projektowe: szkolenia dla nauczycieli, przeprowadzanie gry karcianej, lekcje         
uzupełniające dotyczące NGO, spotkania nauczycieli oraz uczniów z liderami NGO. W minimum            
trzech szkołach 

Działania przygotowawcze 
Do projektu zrekrutowaliśmy dziewięciu mentorów, mających za zadanie wspomagać szkoły w           
działaniach oraz we współpracy z wybraną organizacją pozarządową. W grudniu rozpoczęliśmy           
również rekrutację dziesięciu warszawskich szkół różnych kategorii. W projekcie znalazło się: 7            
liceów, dwa technika oraz jedna szkoła branżowa I stopnia. 

Przygotowaliśmy materiały projektowe: ankiety dla uczniów oraz nauczycieli, a razem z Gretą            
Droździel-Papugą opracowaliśmy scenariusz lekcji o organizacjach pozarządowych do samodzielnego         
przeprowadzenia przez nauczyciela.  

Produkcja gry karcianej 
Jednym z ważniejszych elementów    
projektu była edukacyjna gra karciana     
„Gra w zmianę”. Produkcją gry zajęły      
się: Agata Urbanik (jako Pogotowie     
Facylitacyjne) oraz graficzka Marianna    
Wybieralska. Gra była kilkukrotnie    
testowana: przez licealistów,   
pracowników i wolontariuszy   
Greenpeace Polska, zespoły obu    
fundacji oraz mentorów. Po    
testowaniach zmieniały się   
poszczególne elementy bądź zasady gry,     
by ta była jak najlepiej dostosowana do       
potrzeb uczniów. Szkoły biorące udział     
w projekcie otrzymały pełną wersję gry (opakowanie, karty, instrukcja, klepsydra), natomiast gra jest             
dostępna do samodzielnego wydruku na stronie internetowej fundacji. 

Publikacje 
W 2018 roku powstała wymieniona gra karciana Gra w zmianę – dyskusyjna gra karciana o tym, co                 
robią organizacje społeczne i jak zmieniają rzeczywistość. Grę opracował Pogotowie Facylitacyjne:           
Agata Urbanik i Marianna Wybieralska. Proces koordynowała Magdalena Golan i Urszula Borkowska            
(Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej).  
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Działalność publiczna i inne inicjatywy 

Konferencje, wystąpienia, ciała społeczne 
 

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. 20 kwietnia 2017 roku została wybraną członkinią            
Rady drugiej kadencji, na okres 3 lat. 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,          
wspieranie procesu wdrażania w szczególności poprzez działania konsultacyjno-doradcze oraz         
reprezentacyjne. 

V Forum Praktyków Partycypacji (11-12 czerwca) 
Fundacja Pole Dialogu po raz czwarty znalazła się w gronie kontrybutorów Forum Praktyków             
Partycypacji. Osoby związane z fundacją aktywnie uczestniczyły w następujących sesjach: 

● Sesja “Ewaluacja - dlaczego ją robić i jak?”. Prowadzenie: Agnieszka Maszkowska z Fundacji             
SocLab. Osoby uczestniczące: Anna Biernat (Centrum Komunikacji Społecznej, Urząd m.st.          
Warszawa), Marta Szaranowicz-Kusz (Fundacja Pole Dialogu), Łukasz Cieśliński (Pracownia         
Pozarządowa), Rafał Rudnicki (Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”). 

● Sesja “Wyzwania partycypacji w rewitalizacji”. Prowadzenie: Hanna Gill-Piątek z Fundacji          
POLIS Instytut Miast oraz Joanna Suchomska z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju. Osoby           
uczestniczące: Magdalena Mike (Centrum Aktywności Obywatelskiej, Urząd Miejski w         
Dąbrowie Górniczej), Aneta Nasternak-Kmieć (Urząd Miasta Starachowice), Stefan        
Bobrowski (Centrum Komunikacji Społecznej, Urząd m.st. Warszawy), Marta Ostrowska         
(Fundacja Pole Dialogu). 

● Sesja “Edukacja obywatelska w szkole”. Prowadzenie: Dorota Kapuścińska (Centrum         
Komunikacji Społecznej, Urząd m.st. Warszawy). Osoby uczestniczące: Anna Zglińska         
(Fundacja Stabilo), Mateusz Wojcieszak (Fundacja Pole Dialogu), Katarzyna Szewczyk         
(Centrum Komunikacji Społecznej, Urząd m.st. Warszawy), Michał Tragarz (Centrum         
Edukacji Obywatelskiej).  

● Sesja “ Jak partycypacyjnie rozdawać pieniądze i budować odpowiedzialną społeczność (na           
przykładzie Funduszu Feministycznego)?”. Prowadzenie: Agata Urbanik z Pogotowia        
Facylitacyjnego/Fundacji Pole Dialogu oraz Marta Rawłuszko i Magdalena Pocheć z          
Funduszu Feministycznego. 

● Sesja “ Wspólnie o owadach zapylających. Partycypacyjne tworzenie polityk ochrony          
środowiska”. Prowadzenie: Agata Urbanik z Pogotowia Facylitacyjnego / Fundacji Pole          
Dialogu, Marianna Wybieralska z Fundacji Pole Dialogu, Dominika Sokołowska z          
Greenpeace Polska. 

Piknik “Europa zmienia metropolię warszawską” (wrzesień) 
Magdalena Golan oraz Mateusz Wojcieszak prowadzili fundacyjne stoisko podczas rodzinnego          
pikniku, podczas którego odbywały się m.in. warsztaty, konkursy i zabawy związane z funduszami             
europejskimi. Przedstawiciele fundacji opowiadali o budżecie partycypacyjnym w dzielnicy         
Targówek: o pomysłach uczniów i uczennic i o tym, dlaczego warto się angażować w działania na                
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rzecz miasta. Przy prowadzeniu stoiska pomagał Mikołaj Gruźliński - licealista, pomysłodawca           
jednego ze zrealizowanych projektów.  

Spotkanie autorskie z Magdaleną Matysek-Imielińską (wrzesień) 
Marta Ostrowska wraz z Donatą Rapacką prowadziły spotkanie z Magdaleną Matysek-Imielińską,           
autorką książki „Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – dobro wspólne w epoce nowoczesnej”.           
Wydarzenie było współorganizowane przez Fundację Bęc Zmiana i odbyło się w Bibliotece Publicznej             
w Dzielnicy Żoliborz. Podczas spotkania prowadzące rozmawiały z prelegentką na temat           
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jak również o spółdzielczości i stosunkach sąsiedzkich          
ogólnie. Wydarzenie było powiązane z  projektem “Żoliborz Pomnikiem Niepodległości”.  

 

Media i publikacje 
 

Wystąpienia 
● Marta Szaranowicz-Kusz, Marcin Gerwin, Rafał Górski, Dariusz Kraszewski, Jacek Grzeszak,          

Jan Mencwel, Debata “Budżet obywatelski w Polsce. Co zrobiłeś dla swojego miasta?”            
Czwórka (Polskie Radio), 16 lutego 2018 
https://www.polskieradio.pl/10/6557/Artykul/2021566,Budzet-obywatelski-w-Polsce-Co-zrob
iles-dla-swojego-miasta  
 
Wraz z innymi ekspertami Marta Szaranowicz-Kusz rozmawiała o tym, jak realnie           
mieszkańcy mogą wpływać na swoje otoczenie poprzez budżet obywatelski. Uczestnicy          
rozmawiali o sukcesach, szansach, jak również o wadach i zagrożeniach budżetów           
obywatelskich.  
 

● Agata Urbanik, Maria Jagaciak, Bartłomiej Świerczewski, rozmowa “Czym jest partycypacja 
obywatelska?”, audycja Klub Trójki, Polskie Radio Program III, 14 czerwca 2018.  
https://www.polskieradio.pl/9/396/Artykul/2155159,Czym-jest-partycypacja-obywatelska  
 
W nawiązaniu do piątego Forum Praktyków Partycypacji podczas audycji zaproszeni goście 
rozmawiali o różnych aspektach partycypacji i o sztuce dialogu.  
 

Publikacje 
 

● Gra w zmianę – dyskusyjna gra karciana o tym, co robią           
organizacje społeczne i jak zmieniają rzeczywistość. Opracowanie       
gry: Pogotowie Facylitacyjne (Agata Urbanik, Marianna Wybieralska)       
Redakcja: Barbara Klicka. Koordynacja: Magdalena Golan (Fundacja       
Pole Dialogu) i Urszula Borkowska (Fundacja CEO). Gra na otwartej          
licencji Creative Commons. 

Gra ukazuje różnorodność III sektora w Warszawie. Powstała na         
potrzeby projektu “Pozarządownik szkolny” i stanowiła jeden z jego         
głównych elementów.  
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● Marta Ostrowska, Agata Urbanik, Beata Rothimel, Michał       

Skrobot, raport “"Działania angażujące mieszkańców w proces       
tworzenia koncepcji zagospodarowania parku Michałowskiego i      
otoczenia Młyna Michla.”, Fundacja Pole Dialogu, Warszawa 2018. 

Raport powstał na potrzeby projektu “Rewitalizacja - wspólna        
sprawa”. W raporcie znajduje się schemat i szczegółowy opis         
przebiegu całego procesu konsultacji oraz koncepcja      
urbanistyczno-architektoniczna parku i jego otoczenia po      
wprowadzeniu uwag mieszkańców i mieszkanek.  

 

 

● Ewelina Bartosik, Paulina Kowalczyk, Jarema Piekutowski,      
Monika Probosz, Julia Żardecka, "Pomysłowość żoliborska. Raport z        
badania", Fundacja Pole Dialogu, Warszawa 2018. 

Głównym celem raportu było prześledzenie sposobów realizacji       
pomysłów mieszkańców dzielnicy Żoliborz. Raport powstał na       
potrzeby projektu “Pole dla pomysłów - stworzenie oraz testowanie         
pilotażowego mechanizmu wspierania na Żoliborzu międzysektorowej      
współpracy na rzecz realizacji pomysłów dla społeczności lokalnej.” 

 

 

 

 

● Ewelina Bartosik, Paulina Kowalczyk, Jarema Piekutowski,      
Monika Probosz, Julia Żardecka, "Pomysłowość żoliborska. Dobre       
praktyki z Polski i zagranicy", Fundacja Pole Dialogu 2018. 

Przegląd dobrych praktyk związanych z pomysłowością miejską w        
Polsce i na świecie. Publikacja powstała na potrzeby projektu “Pole          
dla pomysłów - stworzenie oraz testowanie pilotażowego mechanizmu        
wspierania na Żoliborzu międzysektorowej współpracy na rzecz       
realizacji pomysłów dla społeczności lokalnej.”  
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Działalność gospodarcza 

 

Edukacja 

Warsztat na 2. Akademii Demokracji Socjalnej (kwiecień) 
Agata Urbanik współprowadziła z Małgorzatą Borowską warsztat z przywództwa włączającego w           
oparciu o metodę deep democracy podczas Akademii Demokracji Socjalnej.  

Warsztat dla studentów i studentek Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Northampton          
(czerwiec) 
Na zaproszenie Centrum Wyzwań Społecznych UW Agata Urbanik przeprowadziła warsztat dla           
studentów i studentek działających w samorządach studenckich na Uniwersytecie Warszawskim i           
Uniwersytecie Northampton. Warsztat dotyczył zmian w sposobie funkcjonowania samorządu.  

Dialog  

Moderacja debaty „Dizajn i konflikt”  w Zamku Cieszyn (styczeń) 
W dniach 26.01-28.01 odbyły się trzynaste urodziny Zamku Cieszyn, instytucji zajmującej się            
projektowaniem (designem) na Śląsku. Agata Urbanik moderowała debatę pt. „Dizajn i konflikt”            
otwierającą urodzinowe obchody. 

Prowadzenie spotkań konsultacyjnych z Centrum Komunikacji Społecznej (luty) 
W lutym Fundacja Pole Dialogu przeprowadziła kilkanaście godzin godzin spotkań konsultacyjnych 
na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy. Pierwsze z serii spotkań facylitowała Agata Urbanik – 
było to robocze spotkanie między zespołami CKS i Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.  

Spotkania dyskusyjne budżetu partycypacyjnego na Bielanach (luty-marzec) 
W marcu Marta Ostrowska i Agata Urbanik moderowały 10 spotkań dyskusyjnych kolejnej edycji             
budżetu partycypacyjnego na Bielanach. Protokoły spisywali: Mateusz Wojcieszak, Magda Golan i           
Dominika Kaczmarczyk.  

Wypracowanie misji społecznej warszawskich teatrów (marzec - lipiec) 
We współpracy z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" Fundacja kontynuowała           
zapoczątkowane w 2017 r. prace nad wypracowaniem misji kolejnych dwóch warszawskich teatrów.            
Odbywało się to w związku z rozpoczęciem prac nad partycypacyjnym wypracowywaniem misji            
społecznej wszystkich 18 warszawskich teatrów publicznych poprzez Biuro Kultury m.st. Warszawy,           
wdrażającym Program Rozwoju Kultury 2020 (PRK). Po wypracowaniu misji TR Warszawa, w 2018             
roku członkinie opracowywały misję Teatru Lalka i Teatru Kwadrat. Podobnie jak w przypadku TR              
Warszawa procesy te składały się z etapu badań i desk researchu oraz warsztatów z interesariuszami,               
w tym z zespołami teatrów.  

Zlecenie zostało zrealizowane we współpracy z wymienioną wcześniej Pracownią Badań i Innowacji            
Społecznych "Stocznia" i dr Mikołajem Lewickim z Instytutu Socjologii Uniwersytetu          
Warszawskiego. Ze strony Fundacji koordynowała je Marta Szaranowicz-Kusz, realizowała je także           
Katarzyna Tadeusiak-Jeznach. 

Spotkanie w sprawie Fortu V Włochy (czerwiec) 
22 oraz 27 czerwca w Urzędzie Dzielnicy Włochy odbyły się spotkania dotyczące przyszłości Fortu              
V Włochy: zagospodarowania części fortu oraz zmian w istniejącej tam zieleni. Oba spotkania            
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przygotowała i moderowała Marta Ostrowska. Była to interwencja w sytuacji narastającego konfliktu            
na linii Urząd Dzielnicy – mieszkańcy.  

W pierwszym spotkaniu wzięli udział m.in.: urzędnicy, projektanci-architekci, zastępca burmistrza          
dzielnicy. Wspólnie dyskutowali na temat możliwości prowadzenia dialogu z mieszkańcami, którzy są            
niezadowoleni ze zmian zachodzących i planowanych w forcie. Jako drugie odbyło się spotkanie             
urzędników i architektów z mieszkańcami. Wszystkie strony biorące udział w spotkaniu były z niego            
zadowolone.  

Przeprowadzenie działań włączających mieszkańców Szmulowizny w proces modernizacji Parku         
Michałowskiego (kwiecień - czerwiec) 
W ramach projektu “Rewitalizacja - wspólna sprawa”, na zlecenie CKS, Fundacja prowadziła            
konsultacje społeczne na temat zagospodarowania parku Michałowskiego i otoczenia Młyna Michla.           
Konsultacje stanowiły wyzwanie ze względu na krótki okres realizacji zlecenia. 
 
Centralnym elementem konsultacji był piknik sąsiedzki, przygotowany razem z Praskim          
Stowarzyszeniem Mieszkańców „Michałów”. Podczas pikniku członkowie procesu informowali m.in.         
o planowanych zmianach w parku i jego otoczeniu, w szczególności o utworzeniu Domu Rzemiosła w               
budynku Młyna. Odbyły się trzy spacery z architektami krajobrazu, a poza tym prowadzono            
rozmowy: zachęcano mieszkańców do wypełniania kart konsultacyjnych, a najmłodszych uczestników          
- do rysowania wymarzonego placu zabaw. 

W wyniku konsultacji współpracujący z Fundacją architekci opracowali koncepcję zagospodarowania         
terenu. Było to kolejne działanie - po zagospodarowaniu skweru między ulicami: Letnią i Kamienną -               
realizowane razem z architektami krajobrazu: Beatą Rothimel oraz Michałem Skrobotem.  

Największe wyzwanie podczas realizacji projektu stanowił stosunkowo krótki czas całego          
przedsięwzięcia – pomimo tych niedogodności działania odbyły się w zaplanowanym czasie. Ze            
strony Fundacji za realizację przedsięwzięcia odpowiedzialna była Marta Ostrowska ze wsparciem:           
Mateusza Wojcieszaka, Agaty Urbanik, Katarzyny Tadeusiak-Jeznach oraz kilku wolontariuszek. Z          
raportem można zapoznać tutaj. 
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Wsparcie w procesie konsultacyjnym na temat konkursu na zagospodarowanie terenów zieleni           
nad Kanałem Żerańskim (lipiec - październik) 
Architekci krajobrazu współpracujący z Fundacją: Beata Rothimel oraz Michał Skrobot, z ramienia           
Zarządu Zieleni m. st. Warszawy byli odpowiedzialni za opracowanie oraz przeprowadzenie konkursu            
architektonicznego na zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim. Na użytek tego           
konkursu Fundacja zrealizowała działania mające na celu zebranie opinii mieszkańców i           
użytkowników terenu: otwarte spotkanie oraz badanie ankietowe. Spotkanie oraz ankietę          
przygotowała i poprowadziła Katarzyna Tadeusiak-Jeznach. Informacja podsumowująca została        
oparta na 612 ankietach, które były zbierane wśród mieszkańców Dzielnicy Białołęka przez 4 tygodnie              
lipiec – sierpień 2018 poprzez stronę internetową.  
 

Badania 

Ocena wniosków w Ogólnopolskim Programie Grantowym Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży           
(marzec) 
Agata Urbanik uczestniczyła w obradach komisji oceniających diagnozy opracowane przez          
organizacje i instytucje starające się o dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego Konkursu           
Grantowego 2018, prowadzonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. 

Webinarium i materiały szkoleniowe o diagnozie lokalnej (luty - maj) 
Na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Agata Urbanik przeprowadziła         
webinarium i opracowała materiały na temat badania potrzeb mieszkańców, skutecznej rekrutacji i            
mapowania społeczności dla osób uczestniczących w projekcie “Finanse w bibliotece”. 

Diagnoza działań edukacyjnych prowadzonych na terenie Osiedla Jeżyce (styczeń - czerwiec) 
Fundacja brała udział w programie na rzecz poprawy jakości kształcenia w szkołach podstawowych             
Osiedla Jeżyce w Poznaniu. Przemysław Sadura przeprowadzał wywiady indywidualne i warsztaty           
konsultacyjne z kluczowymi interesariuszami, szkolenie liderów lokalnych, dotyczące metod         
prowadzenia diagnozy lokalnej i budowania koalicji na rzecz poprawy jakości edukacji. Do jego zadań              
należało również przygotowanie raportu diagnostycznego dotyczącego stanu obecnych działań         
edukacyjnych, prowadzonych na terenie osiedla oraz potrzeb i oczekiwań osób związanych z edukacją             
na osiedlu. 

Opracowanie nowej metodologii ewaluacji Programu Równać Szanse (luty - lipiec) 
W miesiącach letnich Agata Urbanik przeprowadziła ewaluację Programu Równać Szanse, jak           
również tworzyła nową metodologię ewaluacji, wykorzystanej w kolejnej odsłonie programu.          
Fundacyjnym wsparciem merytorycznym była dr Agata Komendant-Brodowska, która współtworzyła         
obecnie wykorzystywaną metodologię: tworzyła i komentowała kwestionariusze ewaluacyjne pre i          
post dla uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego oraz koordynatorów Ogólnopolskiego i          
Regionalnego Konkursu Grantowego. 
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Skrócone sprawozdanie finansowe 
Informacja o wysokości przychodów: 
Przychody ogółem: 505 637,68 zł w tym:  

● Przychody z działalności statutowej (dotacje): 383 382,36 zł  

● przychody z działalności statutowej (darowizny): 13 918,00 zł 

● przychody z działalności gospodarczej: 108 336,31 zł 

● przychody operacyjne: 1,01 zł  

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: 108 336,31 zł 

● Wynik finansowy na działalności gospodarczej (dochód): 39 022,08 zł 

● Procent przychodu z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z innych źródeł: 
21,43% 

Informacja o poniesionych kosztach na: 
1. realizację celów statutowych: 430 439,88  zł 

2. administrację (czynsze, księgowość, opłaty telefoniczne, pocztowe, koszty osobowe itp.):  

10 337,40 zł 

3. działalność gospodarczą: 69 314,23 zł 

4. pozostałe koszty operacyjne: 24,96 zł 

5. koszty finansowe: 141,60 zł 
 

Pozostałe informacje finansowe:  
a) liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z            

wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 

W 2018 roku Fundacja zatrudniała na podstawie umowy o pracę trzy osoby.  

- dyrektorki ds. działalności merytorycznej: w wymiarze 0,5 etatu - od stycznia do końca             
czerwca, w wymiarze 0,6 etatu - od lipca do końca sierpnia, w wymiarze 0,9 etatu – od                 
września końca grudnia, 

- dyrektorki ds. finansów i działalności komercyjnej w wymiarze pół etatu, od połowy            
marca do końca roku na urlopie wychowawczym, 

- dyrektorki fundacji w wymiarze całego etatu, umowa została rozwiązana 30 czerwca za            
porozumieniem stron. 
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b) 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) 

Łączny koszt wszystkich wynagrodzeń (z tytułu umów o pracę i umów cywilno-prawnych)             
wypłaconych przez fundację w 2018 roku wyniósł 333 855,90 zł brutto.  

W roku 2018 fundacja nie zatrudniała (umowa o pracę) osób wyłącznie w działalności             
gospodarczej. 

c) 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 

Osobom wchodzącym w skład zarządu Fundacji wypłacono w 2018 roku wynagrodzenia na            
łączną kwotę: 116 696,3 zł brutto. 

Członkowie Rady Fundacji z tytułu pełnionych funkcji nie otrzymują wynagrodzenia, tym           
samym w roku 2018 nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia.  

d) wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych (koszt całkowity z kosztami           
pracodawcy) 

250 048,08 zł  

e) udzielone przez fundację pożyczki pieniężne  

Fundacja nie udzielała pożyczek w 2018 roku. 

f) kwoty ulokowane w banku wraz z nazwą banku 

Fundacja nie posiadała lokat w 2018 roku.  

g) wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach           
prawa handlowego  

Fundacja nie nabyła obligacji i akcji w 2018 roku. 

h) nabyte nieruchomości  

Fundacja nie nabyła nieruchomości w 2018 roku. 

i) nabyte pozostałe środki trwałe 

Środki trwałe nabyte przez Fundację w 2018 roku:  

● komputer HP 8000 A+ SFF C2D-E8400/4GB/250GB/DVD/Win10Pro RRPC 
● dysk SSD Kingston A400 120 GB SATA 
● dwa dyski twarde 3,5” Western Digital 
● UPS Back-UPS 950 VA 

j) 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:           
15 060,70 zł. 

● Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:  3 858,72 zł. 
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