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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 2019 roku 

Do 24 czerwca 2019 roku: 

Marta Ostrowska – prezeska Fundacji 
Marta Szaranowicz-Kusz – członkini Zarządu Fundacji 
Agata Urbanik – członkini Zarządu Fundacji 
Mateusz Wojcieszak – członek Zarządu Fundacji 

Od 24 czerwca 2019 roku: 

Mateusz Wojcieszak - prezes Zarządu Fundacji 
Marta Ostrowska - członkini Zarządu Fundacji 
Magdalena Golan - członkini Zarządu Fundacji 
 
Cele statutowe 

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

● rozwój metodologii badań i interwencji socjologicznych, testowanie innowacyjnych technik         
partycypacji, przekształcanie wiedzy akademickiej w wiedzę użyteczną publicznie; 

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

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

● przełamywanie uprzedzeń i rozwiązywanie konfliktów między jednostkami i grupami na          
poziomie lokalnym i ponadlokalnym; 

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

● działalność naukowa, oświatowa i kulturalna. 
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Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej 
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów, w            
następujących dziedzinach, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: 

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

2. badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z ), 
3. działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z), 
4. wydawanie książek (58.11.Z), 
5. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z), 
6. pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z), 
7. działalność wspomagająca edukację (85.60.Z), 
8. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B), 
9. działalność portali internetowych (63.12.Z), 
10. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana         

(63.99.Z), 
11. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z), 
12. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania (70.22.Z), 
13. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana         

(74.90.Z), 
14. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), 
15. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana       

(94.99.Z), 
16. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej        

niesklasyfikowana (82.99.Z), 
17. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z), 
18. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z), 
19. sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z), 
20. artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z), 
21. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), 
22. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (1.Z), 
23. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z). 

Uchwały Zarządu Fundacji w 2019 roku 
● uchwała Zarządu nr 1/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu i               

rachunku zysków i strat oraz przeznaczenia/pokrycia nadwyżki bilansowej za 2018 rok. 
● uchwała Zarządu nr 2/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania              

merytorycznego za rok 2018. 
● uchwała Zarządu nr 3/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia darowizny oraz               

określenia jej przeznaczenia. 
● uchwała Zarządu nr 4/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania              

finansowego za rok 2018. 
● uchwała Zarządu nr 5/2019 z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie przystąpienia do              

Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. 
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● uchwała Zarządu nr 6/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie określenia maksymalnego              
poziomu wpłat gotówkowych.  

Uchwały Rady Fundacji w 2019 roku 

● uchwała nr 1/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku zatwierdzająca sprawozdanie finansowe            
Fundacji Pole Dialogu za rok 2018 oraz udzielająca członkiniom Zarządu Fundacji           
absolutorium. 

● uchwała nr 2/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku o zmianie treści § 19 statutu Fundacji. 
● uchwała nr 3/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku powołująca nowy zarząd Fundacji Pole w               

składzie: Marta Ostrowska, Magdalena Golan, Mateusz Wojcieszak. 
● uchwała nr 4/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku powierzająca funkcję Prezesa Fundacji             

Mateuszowi Wojcieszakowi, a Marcie Ostrowskiej oraz Magdalenie Golan funkcje członkiń          
Zarządu. 

● uchwała nr 5/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku zatwierdzająca sprawozdanie merytoryczne z 
działalności Fundacji Pole Dialogu za rok 2018. 
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Działalność statutowa 
 

1. Wawerskie Centrum Pomysłowości 

 

Lider i partnerzy 
projektu 

Projekt realizowany w partnerstwie: 
Fundacja Pole Dialogu 
Fundacja Konsultacje Społeczne (FKS) 

Źródło finansowania Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - 
Dzielnica Wawer 

Kwota 
dofinansowania 

Całość dotacji: 299 580 PLN 
Dotacja FPD w 2019 roku: 89 490 PLN 

Okres realizacji 1 września 2018 - 31 grudnia 2019 

Skład zespołu 
realizującego 
projekt 

Ze strony FPD: Mateusz Wojcieszak, 
Agnieszka Szypulska, Magdalena Golan, 
Minerwa Wdzięczkowska,  

Ze strony FKS: 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 

● 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; 
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● Zgromadzenie i upowszechnienie wiedzy na temat pomysłów zrealizowanych oraz 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. 

Główne działania 

Od stycznia do kwietnia tworzyliśmy mechanizm DziałaMy! Wawer na podstawie analizy powstałych            
raportów, rezultatów z warsztatów z ekspertami i lokalnymi aktywistami, współpracy z Fundacją            
ePaństwo, doświadczeń własnych oraz konsultacji z Zespołem Roboczym Urzędu Dzielnicy Wawer.           
Wśród głównych działań możemy wyróżnić: 

Platforma internetowa - Consul 

W drugiej połowie maja uruchomiona została platforma internetowa:        
https://dzialamy.wawer.warszawa.pl/. Od tego czasu zespół projektu uzupełniał treści na platformie          
oraz testował jego funkcjonalności. Platforma składa się z sześciu podstawowych sekcji: 

● Pomysły - inicjatywy dodawane przez wawerczyków: zarówno nowe, planowane bądź w           
toku, jak i te zrealizowane. Zakładka jest równolegle uzupełniana przez zespół tworzący            
DziałaMy! Wawer, który prezentuje wybrane pomysły już zrealizowane w Wawrze. 

● Sondaże - przedstawiciele Urzędu Dzielnicy mogą tworzyć proste, interaktywne ankiety oraz           
zadawać mieszkańcom pytania dotyczące ich preferencji. 

● Narzędziownik - opis stołecznych rozwiązań i narzędzi pozwalających włączyć się w           
decydowanie o życiu miasta oraz takich, które pomogą przy realizacji oddolnych pomysłów. 

● Wydarzenia - na bieżąco aktualizowane źródło informacji dotyczące wydarzeń         
organizowanych przez DziałaMy! Wawer, bądź odbywających się w Wawrze, w których           
aktywnie bierze udział zespół DziałaMy! Wawer. 

● Przyjaciele - znajdują się tutaj opisy osób (Przyjaciół) oraz miejsc (Miejsc Przyjaznych            
Pomysłowości). Przyjacielem może zostać każdy, kto ma doświadczenie w realizacji          
pomysłów na rzecz lokalnej społeczności (np. wydarzenia sportowe czy kulturalne) i jest            
gotowy się nim podzielić z pomysłodawcami. Miejsca Przyjazne Pomysłowości to lokalne           
przedsiębiorstwa, które w różny sposób są gotowe wspierać pomysłowych wawerczyków. 

Przyjaciele i Miejsca Przyjazne Pomysłowości 

Kluczową rolę we wspieraniu efektów wynikających z pomysłowości wawerczyków odgrywały          
osoby zwane Przyjaciółmi projektu DziałaMy! Wawer. Zostały one zrekrutowane spośród grona           
postaci wykazujących się dotychczasową aktywnością w społecznym życiu dzielnicy. Podstawową          
rolą Przyjaciół jest recenzja pomysłów zgłaszanych przez mieszkańców dzielnicy za pomocą           
narzędzia internetowego www.dzialamy.wawer.warszawa.pl oraz doradztwo w zakresie sposobów        
wdrożenia pomysłów w życie. Powołanie tego grona pozwala na wykorzystanie doświadczeń,           
nawiązywanie współpracy i transfer kompetencji pomiędzy mieszkańcami.  

W celu intensywnej promocji projektu powołane zostały Miejsca Przyjazne Pomysłowości DziałaMy!           
Wawer (MPP). Zapraszaliśmy do ich grona lokale usługowe lub handlowe i instytucje publiczne             
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zlokalizowane w Wawrze. Oczekiwaliśmy oznakowania lokalu znaczkiem DziałaMy! Wawer –          
zazwyczaj na drzwiach wejściowych oraz udostępnienie w placówce ulotek informacyjnych. 

Wydarzenia 

Podczas projektu uczestniczyliśmy w dzielnicy w dwóch rodzajach wydarzeń. Pierwszy z nich to             
wydarzenia organizowane przez inne podmioty (np. urząd dzielnicy), gdzie promowaliśmy DziałaMy!           
Wawer i zbieraliśmy pomysły do realizacji. Przykładem jest wrześniowa Kolej na Wawer - impreza              
plenerowa organizowana przy urzędzie.  

Drugi typ wydarzeń to te organizowane przez nas, mające na celu wymianę doświadczeń,             
nawiązywanie współpracy międzysektorowej i uruchamianie pomysłowości mieszkańców dzielnicy.        
Były to m.in.: 

● lekcje nt. pomysłowości wawerskiej w szkołach: 
Przeprowadziliśmy 14 godzin lekcyjnych dla uczniów z VII i VIII klas z dwunastu             
wawerskich szkół podstawowych. Rozmawialiśmy z młodzieżą na temat ich potrzeb i           
oczekiwań dotyczących życia w Wawrze oraz wraz z nimi tworzyliśmy pomysły na temat             
zmiany przestrzeni publicznej w sposób atrakcyjny dla ich pokolenia. Efektem było ponad            
200 zebranych pomysłów. 

● śniadania biznesowe: 
Lokalni przedsiębiorcy stanowią ważną grupę społeczności wawerskiej. Jednym z celów          
projektu było tzw. „sieciowanie”, czyli łączenie przedstawicieli różnych środowisk w celu           
wzajemnego współdziałania na rzecz dzielnicy. Zostały zorganizowane dwa spotkania,         
organizowane pod nazwą „wawerskie śniadania biznesowe”, na które oprócz wawerskich          
biznesmenów zostali zaproszeni społecznicy i urzędnicy. Uczestnicy mieli okazję do poznania           
się, wymiany kontaktów i stworzenia przestrzeni do nawiązania współpracy pomiędzy          
zarządem dzielnicy, firmami i aktywistami. Narodził się pomysł wspólnej realizacji kilku           
projektów ogólnodzielnicowych, takich jak na przykład szkolenia z zakresu odnawialnej          
energii cieplnej czy budowa szlabanów ograniczających wjazd do lasów. 

● wieczór porażek: 
Tematem spotkania były nieudane inicjatywy oddolne. Oddaliśmy głos ich uczestnikom po to,            
aby zastanowić się jakie lekcje możemy wyciągnąć z porażki oraz jak uczyć się na              
doświadczeniach innych osób. 

● warsztat dla seniorów z tworzenia i realizacji pomysłów: 
We współpracy z Wawerskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku zorganizowaliśmy spotkanie,         
w którym uczestnicy poznali projekt, rozmawiali o ważnych dla ich pokolenia sprawach            
dzielnicy oraz zostali zaangażowani w opracowanie pomysłów. 

● warsztat nt. organizacji gwiazdki sąsiedzkiej: 
Celem ich było wypracowanie zasad organizacji sąsiedzkiej Gwiazdki. W trakcie          
praktycznego warsztatu, współorganizowanego wraz z dwójką wawerskich społeczników -         
Agnieszką Wójcik oraz Bartoszem Mrozem, uczestnicy dowiedzieli się jak rozpocząć          
przygotowania do imprezy i pozyskać sojuszników oraz jak promować wydarzenie, czy           
sfinansować imprezę. 
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Ewaluacja krocząca 

Równolegle do całego działania prowadzona była ewaluacja pozwalająca na bieżąco monitorować,           
udoskonalać, wyciągać wnioski, dzięki dużemu zaangażowaniu wszystkich uczestniczących w         
testowaniu mechanizmu.  

Podstawowym celem badań ewaluacyjnych było podsumowanie i dokonanie oceny funkcjonowania          
mechanizmu wspierającego pomysłowość miejską w dzielnicy, opracowanego i wdrażanego przez          
Fundację Pole Dialogu i Fundację Konsultacje Społeczne. Konieczne było ustalenie tych jego            
elementów, które funkcjonowały dobrze, a więc warto je ponawiać, jak i tych, które można poprawić,               
by w przyszłości funkcjonowały jeszcze lepiej. Rekomendacje, o których mowa wyżej były            
współtworzone przy udziale społeczności lokalnych, między innymi w trakcie warsztatu          
ewaluacyjnego, który odbył się 7 grudnia, konieczne było więc, by poprzedzająca to spotkanie wiedza              
miała spisaną i uporządkowaną formę. 
 
Dodatkowym celem badań ewaluacyjnych było dostarczanie informacji pozwalających sprawozdać         
projekt Urzędowi Dzielnicy oraz materiałów wykorzystywanych w działaniach informujących i          
promujących projekt. 
 
Przyjęty na potrzeby badań model ewaluacji przyjął postać ewaluacji zewnętrznej (realizowanej przez            
podmiot zewnętrzny w stosunku do osób wdrażających mechanizm, pozostający z nimi w bliskich             
relacjach, ale też zachowujący niezbędny dystans), on-going (a więc realizowanej w trakcie trwania             
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projektu, mającej w założeniu także dostarczać informacji pozwalających dokonywać bieżących          
korekt we wdrażaniu mechanizmu), a także „partycypacyjnej” (jak wyżej wspomniano, planowano           
przedyskutowanie kluczowych ustaleń z uczestnikami mechanizmu, tak, by mieli możliwość          
wypowiedzenia się na ich temat i zaproponowania zmian w ostatecznych rekomendacjach).  
 
Wypracowanie rekomendacji 

Głównym celem projektu (działań pilotażowych) było przetestowanie różnych rozwiązań oraz          
wypracowanie rekomendacji dla decydentów. Nasze rekomendacje w postaci raportu         
rekomendacyjnego oparliśmy na doświadczeniu realizacji działań przez ostatnie półtora roku (w tym            
pół roku działań w terenie), wyniki ewaluacji oraz badań społecznych w dzielnicy (raport badawczy).              
Elementem rekomendacji są również wyniki badania “user experience” portalu         
działamy.wawer.warszawa.pl, na które składają się: trzy user testy (wywiady indywidualne z użyciem            
zadań komputerowych), desk porównawczy funkcjonalności strony oraz wywiad grupowy z          
urzędnikami (przeniesiony na ich prośbę na luty).  

Dodatkowo do pracy nad rekomendacjami zaprosiliśmy zewnętrznych gości, ekspertów i ekspertki z            
zakresu funkcjonowania miasta, wspierania pomysłowości i narzędzi partycypacji. Dodatkowo         
rekomendacje dla dzielnicy Wawer porównaliśmy w drodze analizy socjologicznej z rekomendacjami           
wypracowanymi w działaniach sieciujących na Żoliborzu. Refleksje z poziomu ogólnomiejskiego          
zawarliśmy w raporcie ewaluacyjnym.  
 
Pilotaż pokazał, że najpoważniejszą i trudną do pokonania barierą jest skłonienie mieszkańców do             
wzięcia na siebie wcielania w życie lub chociażby inkubowania pomysłów. Propozycja zakładająca            
(współ)odpowiedzialność mieszkańców za realizację społecznych inicjatyw najczęściej spotyka się - z           
jednej strony - z brakiem motywacji i gotowości do podjęcia przez nich działania, z drugiej niewiarą                
w jego powodzenie. Pokutuje bowiem tradycyjne podejście, które sprowadza się do tego, że             
mieszkaniec “rzuca” pomysł, a Urząd powinien go opracować i wdrożyć; towarzyszy temu            
nacechowana rezygnacją akceptacja, że zazwyczaj nic z tego nie wychodzi. 

 
Informacje w mediach 
 
Artykuł dotyczący projektu w "Wiadomościach sąsiedzkich", 31 maja 2019; 
Wspieramy pomysłowych wawerczyków - artykuł w "Wiadomościach sąsiedzkich", 18 lipca 2019.  
 
Publikacje  
 

- raport z badania społecznego w dzielnicy (388 ankiet, 14 wywiadów); 

- raport z analizy aktywności społecznej wawerskich przedsiębiorców; 

- raport rekomendacyjny dla zarządu dzielnicy (w procesie akceptacji); 

- raport ewaluacyjny (w procesie akceptacji). 
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2. Pole dla Pomysłów 

 

Lider i partnerzy 
projektu 

Fundacja Pole Dialogu 
 

Źródło finansowania Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - 
Dzielnica Żoliborz 

Kwota 
dofinansowania 

Całość dotacji: 200 000 PLN 
Dotacja FPD w 2019 roku: 100 000 PLN 

Okres realizacji 1 lipca 2018 - 31 grudnia 2019 

Skład zespołu 
realizującego 
projekt 

Marta Ostrowska, Agnieszka Szypulska, 
Weronika Chodacz, Dominik Kuc, 
Magdalena Golan, Minerwa 
Wdzięczkowska 

 

 

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 

● 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; 

● Zgromadzenie i upowszechnienie wiedzy na temat pomysłów zrealizowanych oraz 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. 
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Główne działania 

W okresie styczeń - marzec, w oparciu o badanie socjologiczne oraz serię warsztatów zrealizowanych              
w drugiej połowie 2018 roku, wypracowaliśmy ideę Pomysłowego Żoliborza - mechanizmu           
wspierania pomysłowości i sieciowania mieszkańców oraz osób działających w dzielnicy. Główną           
ideą mechanizmu było zindywidualizowane wsparcie osób z pomysłami przez sąsiadów i sąsiadki, a             
także stworzenie klimatu sprzyjającego pomysłowości. Na mechanizm złożyły się następujące          
elementy: 
 
Wsparcie mentorskie 

Sąsiedzi i sąsiadki z bogatym doświadczeniem realizacji projektów wspierali pomysłowość innych           
osób. Dodatkowo w trakcie testowania zatrudniona była koordynatorka, do której zadań należało            
docieranie do mieszkańców, zbieranie od nich informacji o ich pomysłach, opisywanie ich,            
przekazywanie mentorkom i mentorom i kontaktowanie ich z pomysłodawcami.  

W sumie w okresie od marca do listopada 2019 zebrano i na różne sposoby wsparto 25 pomysłów.                 
Ostatecznie trzy pomysły zostały w pełni zrealizowane w trakcie pilotażu. Kolejne trzy w wyniku prac               
z mentorami przybrały formę projektów składanych do budżetu obywatelskiego i dwóch konkursów            
grantowych. Dodatkowo jeden pomysł złożony został w formie wniosku do Miejskiego Centrum            
Kontaktu. 
 
Platforma internetowa - Consul  oraz media społecznościowe 

Jako część mechanizmu na platformie CONSUL utworzona została strona internetowa          
pomyslowyzoliborz.pl, którą w okresie testowania odwiedziły 1354 osoby, a 31 stworzyło konta. W             
założeniu strona stanowić miała narzędzie do nawiązywania kontaktów i poszukiwania sojuszników.           
Podczas testowania okazało się jednak, że niewiele mieszkanek i mieszkańców odwiedza ją i             
praktycznie nikt (pomimo licznych zachęt) nie chce się rejestrować. W badaniu User Experience             
różne funkcjonalności strony oceniane były nisko, a najwyżej ocenianą była funkcja informowania o             
wydarzeniach w dzielnicy (co było jej funkcją poboczną).  

W trakcie pilotażu część funkcji portalu (informowanie, budowanie widoczności, sieciowanie)          
przejęła strona na Facebooku, którą polubiło 531 osób, obserwowało 555 osób i uzyskała 1197              
wyświetleń oraz całkowity zasięg 54 117. To na Facebooku publikowane były informacje o             
wydarzeniach, toczyły się dyskusje na temat zrealizowanych inicjatyw i poszukiwania wsparcia w            
realizacji pomysłów.  

 
Miejsca Przyjazne Pomysłowości 

W trakcie pilotażu powstało 16 Miejsc Przyjaznych Pomysłowości, z których dwa stanowiły MAL-e,             
jedno to lokal prowadzony przez NGO, jedno to klub osiedlowy, a pozostałe to firmy prywatne w                
większości restauracje i kawiarnie. Przedsiębiorcy fundowali kupony nagradzające pt. “Dziękujemy,          
że Działasz dla Żoliborza” na darmową kawę, ciastko itp., łącznie były to 44 kupony o łącznej                
wartości około 720 zł. 
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Dodatkowo Miejsca Przyjazne Pomysłowości udostępniały publikacje na temat aktywności w          
Warszawie, gościły Dyżury Informacji Pomysłowej, udostępniały materiały informacyjne o         
działaniach Pomysłowego Żoliborza. 

 

Wydarzenia i Deklaracja Współpracy Lokalnej 

Wydarzenia towarzyszące pełniły ważną funkcję informacyjną, część z nich miała charakter           
wydobywczy i służyła generowaniu nowych pomysłów mieszkanek i mieszkańców, istotna była też            
ich funkcja sieciująca.  

● Największym wydarzeniem sieciującym był zorganizowany 5 listopada 2019 Festiwal         
Porażek, podczas którego lokalni społecznicy przedstawili prezentacje realizacji swoich nie w           
pełni udanych lub całkiem nieudanych pomysłów. Potem był czas na rozmowy, wymianę            
doświadczeń, spędzenie czasu w miłej sąsiedzkiej atmosferze. W Festiwalu uczestniczyło          
około 40 osób i oceniony on został bardzo pozytywnie.  

● Do wydarzeń informacyjnych zaliczyć można spotkania z mieszkańcami i mieszkankami w           
MAL Marii Kazimiery (17.05.2019, 5.12.2019), kawiarni Kofifi (18.05.2019) i Domu Seniora           
Piękny Brzeg (02.04.2019, 04.04.2019, 25.06.2019). 

● Spotkania o charakterze wydobywczym odbywały się 08.06.2019 w MAL pod Sowami i            
10.07.2019 w środowiskowym domu samopomocy. Spotkanie w MAL koncentrowało się          
wokół pomysłów na działanie miejsca. Nasze zaangażowanie polegało na moderacji spotkania           
i późniejszym wspieraniu zgłoszonych pomysłów. Podczas spotkania w ŚDS 10.07.2019          
uczestnicy i uczestniczki generowali pomysły głównie w obszarze integracji społecznej.  

● Ponadto w ramach merytorycznego wspierania pomysłodawców 10 października 2019         
zorganizowane zostało szkolenie pt. „Promocja lokalnie” na temat różnych metod          
promowania własnych inicjatyw w sąsiedztwach.  

● Cykl warsztatów nad Deklaracją Współpracy Lokalnej, w których uczestniczyli         
pomysłodawcy, lokalni aktywiści i aktywistki oraz przedstawiciele i przedstawicielki ngo. W           
pięciu warsztatach, które odbywały się 25.05.2019, 14.09.2019, 30.09.2019, 23.10.2019 i          
27.11.2019 wzięło w sumie udział 40 osób. Prace zwieńczone zostały otwartym czytaniem            
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Deklaracji w MAL Marii Kazimiery oraz zredagowaniem, wydrukowaniem i promocją          
Deklaracji. 

 

 
 
Ewaluacja krocząca 

Równolegle do całego działania prowadzona była ewaluacja pozwalająca na bieżąco monitorować,           
udoskonalać, wyciągać wnioski, dużym zaangażowaniem wszystkich uczestniczących w testowaniu         
mechanizmu.  

Podstawowym celem badań ewaluacyjnych było podsumowanie i dokonanie oceny funkcjonowania          
mechanizmu wspierającego pomysłowość miejską w dzielnicy. Konieczne było ustalenie tych jego           
elementów, które funkcjonowały dobrze, a więc warto je ponawiać, jak i tych, które można poprawić,               
by w przyszłości funkcjonowały jeszcze lepiej.  
 
Wypracowanie rekomendacji 

Głównym celem projektu (działań pilotażowych) było przetestowanie różnych rozwiązań oraz          
wypracowanie rekomendacji dla decydentów. Nasze rekomendacje w postaci raportu         
rekomendacyjnego oparliśmy na głównie na doświadczeniu pilotażu, wyniki ewaluacji oraz warsztaty           
z ekspertami zewnętrznymi. Rekomendacje dla dzielnicy Żoliborz porównaliśmy z rekomendacjami          
wypracowanymi w działaniach sieciujących w dzielnicy Wawer.  

Informacje w mediach 

Czas Kultury, „Kultura miejskiej pomysłowości”: 
http://czaskultury.pl/czytanki/kultura-miejskiej-pomyslowosci/ 
Gazeta Żoliborza, „Jak skutecznie działać na Żoliborzu?”: 
https://gazetazoliborza.pl/2018/12/jak-skutecznie-dzialac-na-zoliborzu/ 
Życie WSM, „Wspólnota i pomysłowość”: 
http://wsm.pl/index.php/o-nas/zycie-wsm/wydania-biezace/book/31-04-415-2019/4-wydania-biezace 
Wilsoniak, „Blaski i cienie żoliborskiego aktywizmu”: 
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https://wilsoniak.wixsite.com/wilsoniak/blaski-cienie-aktywizmu 
 
Publikacje  
 

- raport z badania społecznego w dzielnicy; 

- dobre praktyki z Polski i zagranicy; 

- raport rekomendacyjny dla zarządu dzielnicy; 
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https://wilsoniak.wixsite.com/wilsoniak/blaski-cienie-aktywizmu
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https://poledialogu.org.pl/pomyslowosc-zoliborska-dobre-praktyki-polski-zagranicy/
https://poledialogu.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Rekomendacje-Wspieranie-Pomyslow.pdf?fbclid=IwAR2Slcaj55QqqkWN5GvaH3q_9BUDGqMsP_qFay-SBP8PyTbxprfWk4O5lYE


3. 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 2019 roku: 69 075,00 PLN 

Okres realizacji 1 listopada 2018 - 30 lipca 2019 

Skład zespołu 
realizującego 
projekt 

Ze strony FPD: Magdalena Golan 
(koordynatorka), Mateusz Wojcieszak, 
Minerwa Wdzięczkowska, Marta 
Ostrowska 
 
Ze strony CEO: Urszula Borkowska, 
Michał Tragarz 

Mentorki: 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 
● 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 przeprowadzaliśmy główne           
aktywności projektowe: szkolenia dla nauczycieli, rozgrywki gry karcianej, lekcje uzupełniające          
dotyczące NGO, spotkania nauczycieli oraz uczniów z liderami NGO. W siedmiu szkołach            
przeprowadziliśmy tzw. “minidziałanie”.  

W każdej ze szkół działaniami projektowymi zajmował się nauczyciel koordynujący, który realizował            
projekt w jednej klasie, bądź przy minidziałaniu - w kilku klasach. “Pośrednikiem” między Fundacją              
Pole Dialogu i Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej a daną szkołą był mentor, odpowiedzialny             
za pomoc w realizacji działań w szkole.  

Analiza potrzeb i szkolenia dla nauczycieli  
W każdej ze szkół zostało przeprowadzone szkolenie z rozgrywki gry karcianej oraz scenariusza             
lekcji uzupełniającej. W szkoleniu wzięli udział nauczyciele koordynujący projekt, jak również inni            
chętni pracownicy szkoły. Podczas szkolenia rozdaliśmy nauczycielom po 6 egzemplarzy gry na            
szkołę oraz wydrukowane scenariusze lekcji. W dwóch szkołach (Zespół Szkół nr 31 im. Jana              
Kilińskiego w Warszawie, XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Warszawie) z            
inicjatywy nauczycieli, w szkoleniu wzięli udział także uczniowie i uczennice. 

Wybór i spotkanie nauczycieli z liderem NGO 

Po przeprowadzonym szkoleniu nauczyciele i mentorzy wybierali najbardziej interesujący ich obszar           
działań organizacji, posiłkując się analizą potrzeb szkoły. W XXX Liceum Ogólnokształcącym im.            
Jana Śniadeckiego w Warszawie została również przeprowadzona dodatkowa ankieta wśród uczniów.           
Po wyborze organizacji koordynatorki projektu rozpoczynały współpracę z poszczególnymi         
NGOsami (jeśli te wyrażały zainteresowanie. Jeśli nie, następował wybór kolejnej organizacji).  
 
W każdej szkole odbywało się spotkanie mentora, nauczycieli (koordynującego oraz innych,           
zainteresowanych) z liderem/reprezentantem organizacji. Spotkania te były moderowane przez         
członków zespołu fundacji. Miały na celu zapoznanie się wszystkich uczestników projektu, pokazanie            
profilu i specyfiki szkoły oraz klasy uczestniczącej, jak również profilu i specyfiki organizacji             
pozarządowej. Omawiano obszary i szanse na możliwą współpracę. Ponadto nauczyciel koordynujący           
ustalał z liderem, jak będzie wyglądało spotkanie przedstawicieli NGOsa z uczniami.  
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Działania realizowane z uczniami 

Od marca do czerwca przeprowadzone     
zostały rozgrywki gry karcianej oraz lekcje      
uzupełniające. Rozgrywkę prowadzili   
nauczyciele wraz z pomocą mentorów bądź      
koordynatorek projektu (Magdaleny Golan    
oraz Urszuli Borkowskiej). Lekcja stanowiła     
rozwinięcie wiedzy pozyskanej podczas gry     
karcianej - gdy gra skupiała się na       
różnorodności działań III sektora, lekcja     
opisywała kwestie prawne oraz finansowe i      
opisywała znaczenie wolontariatu.  
 
Kolejnym elementem działań szkolnych było spotkanie uczniów z liderem organizacji pozarządowej.           
Spotkania odbywały się w formule ustalonej z nauczycielem koordynującym oraz przedstawicielem           
NGO - dostosowanej do potrzeb uczniów. Zazwyczaj lider opowiadał o idei powstania i działaniach              
swojej organizacji, tajnikach pracy w danym NGO oraz o możliwych projektach, w których uczniowie              
mogliby brać czynny udział lub o wolontariacie, w którym mogliby uczestniczyć. Oprócz tego,             
rozmawiano na temat ewentualnego minidziałania - potrzeb i oczekiwań uczniów i organizacji oraz o              
pomysłach na dalszą współpracę na linii szkoła - NGO. 
 
W części szkół zostały zrealizowane “minidziałania” (patrz: kolejny akapit). We wszystkich szkołach,            
na zakończenie projektu, powstał tzw. plan działań. Na zakończenie zostały stworzone “pakiety”            
materiałów-wyróżnień dla szkół: honorowych tabliczek, dyplomów dla nauczycieli koordynatorów         
oraz nauczycieli wspomagających, wyróżniających się w projekcie oraz zaświadczeń uczestnictwa w           
szkoleniu z gry karcianej oraz lekcji uzupełniającej. 
 
Zrealizowane minidziałania 

Minidziałaniem była każda dodatkowa, wspólna aktywność organizacji i szkoły, np. spotkanie z            
radnymi miejskimi w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Warszawie, organizowane            
przez Civis Polonus. W siedmiu szkołach odbyły się minidziałania wymienione poniżej:  

1. Technikum Fototechniczne - warsztat z zastosowaniem kombinezonu geriatrycznego oraz         
spotkanie z najstarszą DJ-ką w Polsce, Wirginią Szmyd (DJ Wika);  

2. XI LO im. Mikołaja Reja - spotkanie z radnymi miejskimi oraz z radnymi młodzieżowej rady               
miasta;  

3. XXX LO im. Jana Śniadeckiego - wykład dotyczący zagadnień neurobiologii, zaproszenie na            
wykład otwarty Fundacji Nenckiego oraz udział kilku uczniów w tymże wykładzie;  

4. VII LO im. Juliusza Słowackiego - wizyta w siedzibie Greenpeace oraz stworzenie wraz z              
przedstawicielką organizacji baneru na Młodzieżowy Strajk Klimatyczny oraz wykład wraz z           
zawieszeniem banera na szkole;  

5. ZS nr 42 im. Jana Karskiego - spotkanie autorskie z reportażystą Remigiuszem Ryzińskim,             
połączone z wizytą w siedzibie Fundacji Instytut Reportażu;  
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6. ZS nr 31 im. Jana Kilińskiego - udział w finale konkursu na młodzieżowe             
miniprzedsiębiorstwo Produkcik 2019 organizowanego przez Fundację Młodzieżowej       
Przedsiębiorczości; 

7. Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im. Kazimierza Kirejczyka wraz z Fundacją Arte            
przygotowali warsztaty geologiczne dla uczniów szkoły we wrześniu bieżącego roku. 

 
Działania charakteryzowały się różnorodną    
formułą, tematyką oraz zaangażowaniem    
zarówno szkół: uczniów i nauczycieli oraz      
organizacji partnerskich.  
 
Ewaluacja 

Na poszczególnych etapach projektu były     
przeprowadzane ankiety z nauczycielami    
(szkolenie, spotkanie z liderem NGO) oraz      
uczniami (rozgrywka gry, lekcja    
uzupełniająca, spotkanie z liderem NGO).     
Ewaluacją projektu zajęła się Zuzanna     

Rokita, socjolożka, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego. Przeprowadziła 10 wywiadów z         
nauczycielami i nauczycielkami, którzy realizowali projekt na podstawie przygotowanego wcześniej          
wraz z koordynatorkami projektu kwestionariusza. Badaczka podsumowujący raport, w którym          
znalazły się analizy wywiadów indywidualnych oraz ankiet przeprowadzonych wśród uczniów. 
 
We wrześniu 2019 razem z Centrum Edukacji Obywatelskiej rozpoczęliśmy drugą edycję projektu:            
“Pozarządownik szkolny 2.0”. 
 
Informacje w mediach 
 
Artykuł o projekcie na portalu NGO, 15 lipca 2018. 
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4. Szkolny Budżet Partycypacyjny 
 

Lider i partnerzy 
projektu 

Projekt realizowany w partnerstwie: 
Fundacja Pole Dialogu 
Fundacja Pracownia Badań i Innowacji 
Społecznych “Stocznia” 

Źródło finansowania Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 

Kwota 
dofinansowania 

Całość dotacji: 100 315,00 PLN 
Dotacja w 2019 roku: 32 000,00 PLN 

Okres realizacji 1 października 2018 - 31 marca 2019 

Skład zespołu 
realizującego 
projekt 

Ze strony FPD: Weronika Chodacz 
(koordynatorka), Mateusz Wojcieszak, 
Minerwa Wdzięczkowska 
 
Mentorzy: Mateusz Konieczny, Monika 
Probosz, Barbara Rostek, Katarzyna 
Świątek  

 

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 

● wzmocnienie realnej sprawczości uczniów w szkole, a więc i poczucie wpływu i partnerstwa             
w relacjach z dorosłymi;  

● poszerzenie wiedzy o idei budżetu partycypacyjnego wśród społeczności szkolnej - zarówno           
uczniów, jak rodziców i nauczycieli;  

● pokazanie władzom szkoły, że włączenie młodzieży (a także ich rodziców) we           
współdecydowanie o różnych sprawach związanych z funkcjonowaniem szkoły może         
przynieść tej instytucji bardzo pozytywne rezultaty;  

● stworzenie katalogu dobrych praktyk i modelu (lub kilku modeli) SBP, skrojonego do potrzeb             
warszawskich szkół; 

 

18 



Główne działania 

W projekcie uczestniczyło osiem warszawskich szkół: cztery podstawowe i cztery ponadpodstawowe.           
Każda z nich otrzymała 4 000 zł i przeprowadziła u siebie procedurę budżetu partycypacyjnego: od               
powołania zespołu roboczego i opracowanie regulaminu, poprzez akcję promocyjną, składanie i           
wybór projektów oraz ich realizację. Działania w ramach projektu prowadzaliśmy we współpracy z             
Fundacją Stocznia. Nasza praca w szkołach opierała się o mentoring - FPD wspierała pięć szkół,               
Stocznia trzy. Większość działań odbyła się w 2018 roku. Do końca grudnia 2018 wszystkie szkoły               
uczestniczące w projekcie zrealizowały u siebie budżety partycypacyjne. W 2019 roku prowadzona            
była ewaluacja, odbyła się konferencja podsumowująca i opracowana została infografika i publikacja            
Szkolny budżet partycypacyjny - wskazówki dla początkujących. 

Ewaluacja modelu działania SBP w szkołach 
Ze względu na pilotażowy charakter naszego projektu duży nacisk położyliśmy na etap ewaluacji             
pracy zespołów roboczych i naszych mentorów i mentorek w szkołach. Wypracowane w szkołach             
modele budżetów partycypacyjnych (w każdej z nich różniących się od siebie wybranymi            
rozwiązaniami) poddaliśmy krytycznemu spojrzeniu przedstawicieli różnych grup ze społeczności         
szkolnej: dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów. Wiedzę o toczonych działaniach w szkołach i ich              
ocenie czerpaliśmy za pośrednictwem ankiety ewaluacyjnej, którą wypełniło 2415 uczennic i uczniów            
oraz wywiadów. Wyniki badań omówione zostały podczas spotkań szkolnych zespołów roboczych.  
 
Wypracowanie uniwersalnych zasad działania SBP 

Praca nad ewaluacją procesu w szkołach doprowadziła nas do stworzenia dwóch dokumentów            
zbierających nasze doświadczenia. Ich celem jest uwspólnienie wiedzy z różnych placówek i            
stworzenie bardziej uniwersalnych wytycznych dot. SBP dla warszawskich szkół. Aby finalny efekt            
był najpełniejszy, 6 marca zorganizowaliśmy spotkanie podsumowujące dla przedstawicieli zespołów          
roboczych ze wszystkich szkół uczestniczących w projekcie, które odbyło się w Warszawskim            
Pawilonie Architektury ZODIAK. W wydarzeniu uczestniczyło 36 przedstawicieli szkół, z którymi           
współpracowaliśmy, dwie osoby z placówek realizujących SBP na własną rękę oraz przedstawiciele            
Centrum Komunikacji Społecznej oraz Fundacji Civis Polonus.  
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Publikacje 
 
Po spotkaniu podsumowującym oraz na podstawie zebranej wiedzy wypracowaliśmy: 

● Publikację Szkolny budżet partycypacyjny - wskazówki dla początkujących, która zbiera          
doświadczenia szkół i modele wypracowane przez zespoły robocze w postaci przewodnika           
krok po kroku dla innych placówek edukacyjnych. Publikacja dostępna jest w wersji            
drukowanej i elektronicznej. 

● Prostą infografikę, pokazującą najważniejsze kroki prowadzące do startu szkolnego budżetu          
partycypacyjnego w szkole. Infografika jest materiałem niezależnym od publikacji, ale może           
być także wykorzystywana jako wstęp, zachęcający do zajrzenia do publikacji.          
Wydrukowaliśmy 600 sztuk infografiki w formacie B1.  
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5. Pozarządownik szkolny 2.0.  
 

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 dla Fundacji Pole 
Dialogu: 103 500 PLN 
Dotacja w 2019 roku: 49 925 PLN 

Okres realizacji 15 sierpnia 2019 – 15 lipca 2020 

Skład zespołu 
realizującego 
projekt 

Ze strony FPD: 

Magdalena Golan, Agnieszka Pędzich 

Mentorki ze strony Fundacji Pole 
Dialogu: Agata Bosiacka, Gabriela 
Dzięgiel-Fivet, Ewa Jakubowska-Lorenz 

 

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 
● 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”; 

● 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. 
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Główne działania 

Działania w ramach drugiej edycji projektu przeprowadzaliśmy ponownie we współpracy z Fundacją            
Centrum Edukacji Obywatelskiej. W 2019 roku odbyły się działania przygotowawcze do           
uruchomienia drugiej edycji, wprowadzone zostały modyfikacje gry, zmiany w regulaminie i           
rekrutacji, skompletowany został zespół projektowy, a następnie uruchomiona rekrutacja i szkolenia           
dla nauczycieli i realizacja projektu w szkołach. 

W drugiej edycji wprowadzone zostało rozróżnienie na 3 ścieżki projektu: 

1. ścieżka podstawowa (I ścieżka) obejmuje rozgrywkę gry karcianej Gra w zmianę oraz lekcje             
wprowadzającą i uzupełniającą; 

2. ścieżka rozszerzona (II ścieżka) obejmuje ścieżkę podstawową plus działanie z organizacją; 
3. ścieżka dodatkowa (III ścieżka) to otwarte szkolenia dla uczniów i nauczycieli w całości             

realizowana w 2020. 

W każdej ze szkół działaniami projektowymi zajmował się nauczyciel koordynujący, który realizował            
projekt w jednej klasie, a pośrednikiem pomiędzy szkołą a organizatorami i organizacją w przypadku              
II ścieżki był mentor. 

Działania przygotowawcze 

W roku 2019 w ramach działań przygotowawczych do drugiej edycji projektu zmieniony został             
regulamin, a także formularz rekrutacyjny. Skompletowano zespół projektowy z ramienia Fundacji           
Pole Dialogu, a także wprowadzono zmiany w scenariuszu lekcji rozbijając go na dwie części: lekcję               
wstępną prowadzoną przez nauczyciela oraz lekcję uzupełniającą prowadzoną przez trenera z           
ramienia organizatorów. 

Produkcja gry karcianej 

Projekt w drugiej edycji również wykorzystuje grę       
karcianą „Gra w zmianę” – zostały wprowadzone       
drobne modyfikacje w postaci dodatkowych kart      
działania (nowe organizacje względem poprzedniej     
edycji) i dodatkowych pustych kart do      
wykorzystania przez młodzież na własne     
organizacje. Została też zmodyfikowana instrukcja     
do gry. Same zasady pozostają jednak takie same jak         
w poprzedniej edycji gry. W ramach etapu       
przygotowań gra została wydrukowana i     
rozdysponowana do szkół biorących udział w      
projekcie. 

Jako wsparcie papierowej instrukcji do gry, stworzony został filmik instruktażowy umieszczony w            
Internecie, który w 3 minuty opowiada o głównych zasadach i pokazuje jak grać w Grę w zmianę. 

Filmik można zobaczyć pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=15XdnHwn2b8. 
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Rekrutacja szkół 

W 2019 roku zrekrutowanych zostało łącznie 16 klas, w tym wszystkie planowane 5 klas na II ścieżkę                 
(rozszerzoną) i 11 na I ścieżkę (podstawową). Formularz rekrutacyjny został uproszczony i            
zmieniony pod kątem uwzględnienia rozbicia na ścieżki projektu. Rekrutacja stanowiła największe           
wyzwanie projektu w tym roku. Z uwagi na duże obłożenie nauczycieli innymi obowiązkami i dużą               
aktywność projektów realizowanych w szkołach przez organizacje pozarządowe, zainteresowanie         
udziałem w projekcie było niższe niż zakładaliśmy i sam etap rekrutacji trwał dłużej niż              
przewidywaliśmy. 

Szkolenia dla nauczycieli  

W siedzibie Fundacji Pole Dialogu     
przeprowadzone zostały 3 szkolenia dla nauczycieli      
biorących udział w programie w pierwszym      
semestrze. Szkolenie dotyczyło prowadzenia lekcji     
wprowadzającej oraz samej rozgrywki „Gry w      
zmianę”. Szkolenie było otwarte dla nauczycieli ze       
szkół biorących udział w projekcie, żeby więcej       
nauczycieli mogło skorzystać z narzędzi i gry       
oferowanych w projekcie. 

Dla nauczycieli, którzy nie mogli uczestniczyć w żadnym z terminów szkoleń prowadzone były             
indywidualne konsultacje z materiału szkolenia. 

Przewodnik po ofercie edukacyjnej organizacji pozarządowych 

W ramach projektu powstał przewodnik po projektach edukacyjnych prowadzonych przez          
warszawskie organizacje społeczne – jako inspiracja dla aktywnych nauczycieli do zgłaszania się do             
kolejnych projektów. Przewodnik jest do pobrania na stronie: https://bit.ly/39dS3PE. 

Ewaluacja projektu 

W 2019 roku w ramach ewaluacji projektu przygotowane zostały narzędzia ewaluacyjne – czyli             
ankiety ewaluacyjne po szkoleniu dla nauczycieli, po rozgrywce w Grę w zmianę oraz po lekcji               
uzupełniającej. Wyniki ankiet zostaną opracowane na zakończenie projektu w postaci raportu           
ewaluacyjnego. 

Działania w szkołach 

W 2019 rozpoczęła się realizacja działań w szkołach – lekcje wstępne oraz rozgrywki prowadzone              
przez nauczycieli oraz lekcje uzupełniające prowadzone przez trenerów, jak również spotkania klas z             
mentorami, na których przeprowadzali diagnozy potrzeb i zainteresowań uczniów. Pozostałe działania           
w szkołach I ścieżki zakończyły się już w 2020 roku, a realizacja działań w ramach II ścieżki                 
planowane są również na 2020 rok. 

 
 
Publikacje 
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- Gra w zmianę - dyskusyjna gra karciana o organizacjach społecznych. Druga edycja; 

- Przewodnik po projektach edukacyjnych prowadzonych przez warszawskie organizacje        

społeczne; 
- Instrukcja do "Gry w zmianę". 
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6. Domy otwarte. Integracja lokalna i międzypokoleniowa w warszawskich 

DPS. 
 

Lider i partnerzy 
projektu 

Fundacja Pole Dialogu 
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę” 
(partner merytoryczny) 

Źródło finansowania Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 

Kwota 
dofinansowania 

Całość dotacji: 240 000,00 PLN 
Dotacja w 2019 roku: 100 000,00 PLN 

Okres realizacji 1 lipca 2019 - 30 czerwca 2020 

Skład zespołu 
realizującego 
projekt 

Ze strony FPD: Weronika Chodacz, 
Agnieszka Pędzich (koordynatorki), 
Mateusz Wojcieszak, Minerwa 
Wdzięczkowska, Dominik Kuc 
 
Mentorki: Agata Bosiacka, Julianna 
Chrzanowska, Monika Probosz, Zuzanna 
Rokita  

 
Cele statutowe, które projekt realizował 

● 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. 

 
Główne cele projektu 

Celem naszych działań jest otwarcie warszawskich domów pomocy społecznej na działanie i            
współpracę ze społecznością lokalną. Projekt ma następujące cele szczegółowe: 

● wypracowanie dobrych praktyk i modelu współpracy domów pomocy społecznej ze          
społecznością lokalną oraz z mieszkańcami Warszawy; 

● aktywizacja mieszkańców domów pomocy społecznej i integracja ich ze społecznością          
lokalną; 

● rozwój współpracy domów pomocy społecznej z różnego typu lokalnymi instytucjami i           
organizacjami; 
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● budowanie trwałych relacji w społecznościach lokalnych, opartej na współpracy         
międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej; 

● integracja międzypokoleniowa i wewnątrzpokoleniowa; 
● nawiązanie współpracy wewnętrznej pomiędzy domami pomocy społecznej. 

Główne działania 

W 2019 roku pracowaliśmy z pięcioma warszawskimi domami pomocy społecznej: 

● DPS Pod Brzozami, http://www.dpspodbrzozami.pl/ 
● DPS Centrum Alzheimera, http://ca.waw.pl/ 
● DPS Syrena, http://www.dpssyrena.pl/ 
● DPS Na Bachusa, https://www.dpsnabachusa.pl/ 
● DPS św. Franciszka Salezego, http://przytuleksalezego.pl/ 

W każdym z DPS nasza mentorka przeprowadziła diagnozę zasobów i potrzeb kadry oraz mieszkanek              
i mieszkańców DPS, analizę interesariuszy i wraz z kadrą DPS opracowała plan współpracy domu z               
otoczeniem. Na 2020 rok zaplanowana jest, realizacja działań planu, konferencja podsumowująca i            
ewaluacja.  

Doskonalenie analizy sytuacji warszawskich domów pomocy społecznej oraz realizacji szkoleń dla           
personelu 

Przed realizacją działań w DPS wykonaliśmy desk research na temat najnowszego stanu wiedzy oraz              
dobrych praktyk krajowych i zagranicznych w zakresie wspierania osób zależnych. Przy okazji            
uwspólniania tej wiedzy odbyło się również jedno spotkanie szkoleniowe dla zespołu i mentorek do              
którego zaangażowaliśmy ekspertki z Towarzystwa “ę”.  
 
W DPS zostały przeprowadzone warsztaty z tymi mieszkańcami i mieszkankami, którym stan zdrowia             
pozwalał na udział w tego rodzaju spotkaniu na temat ich potencjału, zainteresowań i oczekiwań              
wobec współpracy DPS ze społecznością lokalną. Tematyka warsztatów we wszystkich DPS skupiała            
się wokół zainteresowań i sposobów spędzania czasu mieszkanek i mieszkańców, a także ich             
samopoczucia i satysfakcji z zamieszkiwania w DPS.  
 
Zrealizowaliśmy szkolenie dla pracowników wszystkich domów uczestniczących w projekcie -          
łącznie wzięło w nim udział 6 osób zatrudnionych w DPS. Szkolenie dotyczyło pracy projektowej i               
partycypacji w projektach społecznych, diagnozy środowiska lokalnego oraz budowania i          
podtrzymywania współpracy. Uczestnicy i uczestniczki podczas szkolenia zrealizowali analizy         
interesariuszy i stworzyli plany włączania przedstawicieli otoczenia DPS do projektów. Ponadto           
podczas szkolenia zaprezentowane zostały dobre przykłady współpracy domów społecznej z          
otoczeniem i działań międzypokoleniowych z różnych krajów jako inspiracje do dalszych działań -             
tzw. pakiet inspiracji przygotowany przez Towarzystwo “ę”. Był to też czas na wymianę doświadczeń              
dotychczasowej współpracy między DPS-ami.  
 
Doskonalenie diagnozy środowiska lokalnego DPS 

Koordynatorzy i koordynatorki oddelegowani do projektu przez DPS wspólnie z mentorkami           
przeprowadzili diagnozy środowiska lokalnego. Diagnoza objęła instytucje publiczne z otoczenia          
DPS, organizacje pozarządowe, a także grupy nieformalne, aktywnych liderów i sąsiedztwa.           
Koordynatorki przeanalizowały ofertę skierowaną do osób starszych oraz ofertę zajęć          
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międzypokoleniowych w organizacjach sąsiadujących. Ponadto do analizy włączono instytucje         
edukacyjne, szkoły i przedszkola oraz lokalne przedsiębiorstwa. Rozpatrywano korzyści, jakie ze           
współpracy mogą odnosić partnerzy. Pracownicy oraz mieszkańcy wskazali osoby i podmioty, z            
którymi w przyszłości chcieliby podjąć współpracę i aktywności, w jakich gotowi są się włączyć w               
roli odbiorców bądź współorganizatorów.  

Zbudowanie planu działań 

Kolejnym krokiem po diagnozie, który został podjęty w DPS-ach przy udziale mentorek jest             
wypracowanie planów działania razem z harmonogramem. W pierwszym etapie określone zostały           
cele współpracy i interesy wszystkich stron - głównie w formie refleksji zespołu i przewidywań.              
Odbyły się pierwsze spotkania i rozmowy z interesariuszami na temat współpracy: Towarzystwem            
Sąsiedzkim i grupą sąsiedzką Sąsiedzi Sąsiadom z Solca i Powiśla (DPS im. św. Franciszka              
Salezego), klubem fitness i klasztorem dominikanów w sąsiedztwie Centrum Alzheimera oraz           
miejscem aktywności lokalnej w dzielnicy Wola na temat wspólnych spotkań sąsiadów i            
mieszkańców DPS Syrena. Wysłane zostały zaproszenia do współpracy przez DPS Pod Brzozami do             
Białołęckiego Ośrodka Kultury, prowadzone były również rozmowy Teatrem Rampa. W DPS Na            
Bachusa nawiązana została stała współpraca w obszarze dogoterapii. Działania w zakresie budowania            
partnerstw DPS z otoczeniem kontynuowane są w 2020 roku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 



7. Szkoła w Sąsiedztwie 
 

Lider projektu Fundacja Pole Dialogu 

Źródło finansowania Urząd Miasta Stołecznego 
Warszawy 

Kwota dofinansowania Wartość projektu: 57 325 PLN 
Dotacja FPD w 2019: 18 000 
PLN 

Okres realizacji 1 września 2019 – 30 czerwca 
2020 

Skład zespołu 
realizującego projekt 

Marta Chmielewska 
(koordynacja), Mateusz 
Wojcieszak. Mentorki: Monika 
Probosz, Olga Rusinek, 
Magdalena Świderska 

 

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:  

Podstawowym celem projektu jest tworzenie lokalnych partnerstw i budowanie relacji sąsiedzkich.           
Uczniowie we współpracy z mentorką w oparciu o analizę lokalną będą organizować wydarzenia             
sąsiedzkie dopasowane do potrzeb mieszkańców okolicy. Główne cele projektu to:   

● rozwój postaw obywatelskich i prospołecznych poprzez wspieranie uczestników w         
działaniach na rzecz wzmacniania więzi sąsiedzkich, w szczególności wzmacniania relacji          
między ich szkołą a jej społecznym otoczeniem; 

● nowa wiedza dla uczniów i uczennic: uwrażliwienie na potrzeby i dynamikę sąsiedztwa,            
możliwość poznania mechanizmów badań społecznych i podstaw socjologii, które poszerzą          
horyzonty i kreatywność uczestników, podniesienie kompetencji współpracowania w grupie i          
z różnymi osobami i podmiotami instytucjonalnymi; 
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● wzmocnienie realnej sprawczości młodych warszawianek i warszawiaków poprzez        
doświadczenie projektowania i realizowania wydarzenia sąsiedzkiego według własnego        
pomysłu. 

Główne działania w projekcie  

W projekcie bierze udział 7 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z 4 dzielnic Warszawy.             
Zależało nam na zrekrutowaniu możliwie zróżnicowanych ośrodków edukacyjnych, których         
uczniowie mogą być narażeni na wykluczenie społeczne, dlatego wyjątkową uwagę przyłożyliśmy do            
zaangażowania w projekt takich szkół jak: technikum, centrum kształcenia ustawicznego,          
młodzieżowy ośrodek socjoterapii, zespół szkół specjalnych. 
 
Powołanie uczniowskich grup projektowych 

W każdej szkole rekrutowane zostały grupy projektowe pracujących wraz z mentorkami nad            
rozwijaniem współpracy ze swoim sąsiedztwem. Uczniowskie grupy projektowe zbierają około 43           
uczniów z 7 szkół, którzy w trakcie trwania projektu będą rozwijać swoje kompetencje w działalności               
na rzecz swojego sąsiedztwa poprzez przeprowadzenie diagnozy lokalnej, stworzenie mapy          
sąsiedztwa oraz organizację otwartych wydarzeń sąsiedzkich. 

Praca nad analizami sąsiedzkimi 

Do końca grudnia mentorki wspierały uczniowską grupę projektową w tworzeniu analizy sąsiedztwa            
poprzez zapoznanie ich z zasadami tworzenia wspólnot sąsiedzkich, korzyściami jakie płyną z            
dobrych relacji. Do stworzenia nowych i wzmocnienia istniejących partnerstw lokalnych w szkołach            
niezbędne jest poznanie potrzeb i problemów, z jakimi zmaga się dzielnica. Dzięki temu działania              
uczniów zaplanowane na przyszłość, takie jak zorganizowane wydarzenia sąsiedzkie i utworzenie           
grupy sąsiedzkiej, będą miały oparcie w rzeczywistości. Do końca 2019 w szkołach odbyły się              
zajęcia, podczas których mentorki przedstawiły możliwe sposoby przeprowadzenia diagnozy lokalnej          
oraz wspierały uczniów w ich przeprowadzaniu. Uczniowie zdecydowali się m.in. na           
przeprowadzenie ankiet, sondaży czy spacerów badawczych na podstawie przygotowanych przez          
koordynatorkę materiałów edukacyjnych. Dzięki nim uczniowie mieli okazję poszerzyć swoją          
perspektywę o punkty widzenia osób innych niż oni oraz nauczyć się praktycznych sposobów             
wykorzystania podstawowych narzędzi socjologicznych. Dodatkowo uczniowie podczas i po         
spotkaniu z mentorką zastanawiali się nad istniejącymi inicjatywami służącym na poznawaniu się            
sąsiadów. Zebranie materiałów i podsumowanie wyników przeprowadzonych analiz zostało         
zaplanowane na styczeń 2020 roku. W następnych miesiącach będziemy pracować nad organizacja            
wydarzeń, które powstaną we współpracy z sąsiadami i uczniami i odpowiedzą na potrzeby lokalnej              
społeczności. 
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8. Youth PB Accelerator  
 

Lider projektu Fundacja Laboratorium Badań i 
Działań Społecznych SocLab 

Partnerzy projektu Fundacja Pole Dialogu, Community 
Places, Shared Future, Media Lab 
Universita de Grenada 

Źródło finansowania Erasmus + 

Kwota 
dofinansowania 

Wartość projektu: 146 794 EUR 
Całkowita dotacja FPD: 27 313 EUR 

Okres realizacji 1 września 2019 – 31 grudnia 2021 

Skład zespołu 
realizującego 
projekt 

Marta Chmielewska (koordynacja), 
Mateusz Wojcieszak. 

 

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  

Głównym celem projektu „Youth PB Accelerator” jest zwiększenie uczestnictwa młodych osób w            
lokalnych budżetach partycypacyjnych oraz upowszechnienie idei szkolnych budżetów        
partycypacyjnych. Odbiorcami projektu są nauczyciele, animatorzy i osoby pracujące z młodzieżą,           
które w codziennej pracy poruszają tematy edukacji obywatelskiej i partycypacji. Poprzez           
dostarczenie im narzędzi i gotowych rozwiązań, które pomogą stworzyć bardziej efektywne metody            
wsparcia uczestnictwa młodzieży w procesach współdecydowania w społeczności lokalnej projekt          
wpływa na zwiększenie się zaangażowania w życie społeczne młodych osób. Youth PB Accelerator             
ma na celu wymianę wiedzy i opracowanie wspólnych standardów europejskich włączania młodzieży            
w budżety partycypacyjne. 
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Główne działania w projekcie 

W ramach realizowanego projektu przez następne dwa lata będziemy dostarczać kreatywne           
rozwiązania oraz wspierać osoby pracujące z młodzieżą, nauczycieli i edukatorów, tworząc zestaw            
narzędzi opracowanych w językach narodowych wszystkich partnerów: po angielsku, hiszpańsku i po            
polsku. Będzie to: 

● przewodnik/narzędziownik – przedstawiający model wykorzystania narzędzia jakim jest        
budżet partycypacyjny w szkołach, opracowany na podstawie materiałów i danych zebranych           
w różnych krajach; 

● materiał wideo promujący ideę szkolnych budżetów partycypacyjnych; 
● interaktywną mapę dobrych praktyk włączania młodzieży w procesy partycypacyjne w          

Europie i na świecie. 

Transnational Project Meeting - kick off meeting 

W ostatnich dniach października 2019 w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie zespołów            
organizacji pracujących przy projekcie, którego organizatorem była Fundacja Pole Dialogu. Podczas           
spotkania mieliśmy okazję się poznać oraz omówić zasady współpracy. Dwudniowe warsztaty           
obejmowały wypracowanie podziału obowiązków nad rezultatami projektu, ustalenie harmonogramu         
oraz zmian budżetowych. Omawialiśmy również przyszłość projektu, który poza stworzeniem          
narzędzi i przetestowaniem ich poprzez przeprowadzenie pilotażu przewiduje międzynarodowe         
szkolenie o wykorzystaniu narzędzi partycypacji w edukacji nieformalnej, które odbędzie się w            
kwietniu w Glasgow. Poza pracownikami organizacji partnerskich wezmą w nich udział nauczyciele,            
trenerzy oraz osoby pracujące z młodzieżą. W 2020 powstanie również strona internetowa projektu             
oraz film promujący idee budżetów partycypacyjnych oraz szkolnych budżetów partycypacyjnych. W           
czerwcu 2020 spotkamy się również na drugim Transnational Project Meeting organizowanym przez           
Media Lab Grenada, podczas którego będziemy pracować nad mapą zbierającą dobre praktyki            
dotyczące partycypacji młodzieży.  
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9. Polityczny cynizm Polaków  

 

Lider i partnerzy projektu Fundacja Pole Dialogu, Wydawnictwo Krytyki 
Politycznej, Instytut Studiów Zaawansowanych 
w Warszawie 

Źródło finansowania Fundusz badawczy działalności statutowej 

Kwota dofinansowania Wartość projektu: 75 000 USD 

Okres realizacji 12 czerwca 2019 – 10 lipca 2020 

Skład zespołu realizującego projekt Przemysław Sadura, Sławomir Sierakowski, 
Mateusz Wojcieszak 

 

Cele statutowe, które projekt realizował  

● rozwój metodologii badań i interwencji socjologicznych, testowanie innowacyjnych technik         
partycypacji, przekształcanie wiedzy akademickiej w wiedzę użyteczną publicznie; 

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

● działalność naukowa, oświatowa i kulturalna. 

Główne cele projektu  

Niemal sensacją okazała się ponadprzeciętna mobilizacja wyborców ze wsi i małych miast w             
ostatnich wyborach parlamentarnych. Inspiracją do badań był wynik wyborów do Parlamentu           
Europejskiego w 2019 roku, który tak zaskoczył analityków, publicystów i samych wyborców skalą             
zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości. Wychodząc od tego publicystycznego zdziwienia chcieliśmy          
zbadać jakie polityczne źródła może mieć wzmożona frekwencja wyborcza. Głównym celem badania            
było zrozumienie czym kierują się przy wyborach elektoraty czterech największych sił politycznych            
kraju a przez to sprawdzenie co to mówi o obrazie polskich wyborców i wyborczyń.  

Główne działania w projekcie  

Żeby zrozumieć wybory Polaków i ich poglądy dotyczące najważniejszych kwestii publicznych,           
zrobiliśmy własny sondaż. Następnie przeprowadziliśmy serię badań fokusowych. Interesowało nas,          
co dokładnie przyciąga wyborców do największych partii politycznych, jak reagują oni na działania             
władzy, programy socjalne, ujawniane afery, politykę historyczną, zagraniczną, jakie media oglądają,           
wreszcie – jaki stosunek mają do samych polityków.  
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Część sondażową przeprowadzono w dniach 2–8 lipca 2019 na reprezentatywnej próbie dorosłych            
mieszkańców Polski. Próba główna liczyła 800 wywiadów, a jej struktura była kontrolowana ze             
względu na płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo zamieszkania respondentów.          
Przeprowadzono ponadto 400 dodatkowych wywiadów wśród mieszkańców wsi i miast liczących do            
50 tys. mieszkańców. Podstawą wywiadu był kwestionariusz składający się z 19 pytań (w tym 2               
zawierających zbiór kilkunastu stwierdzeń ocenianych na kilku punktowej skali odpowiedzi) oraz           
metryczki (12 pytań). 

Kolejne 9 wywiadów grupowych przeprowadzono w 2 falach. W dniach 8–11 lipca 2019 odbyły się               
badania fokusowe wśród wyborców PO i PiS. W dniach 20–21 sierpnia 2019 z wyborcami PSL i                
Lewicy. Łącznie przebadano 60 osób w 4 lokalizacjach.  

Wyniki badania zostały opublikowane w raporcie (w wersji polskiej i angielskiej) oraz były szeroko              
promowane w ogólnopolskich mediach (Gazeta Wyborcza, Tok FM, TVN24).  

Informacje w mediach 
 
Artykuł w serwisie POLITYKA. 3 października 2019. 
Artykuł w serwisie OKO.Press. 28 września 2019. 
Artykuł w Newsweek. 27 września 2019. 
Artykuł w Krytyce Politycznej. 17 września 2019. 
 
Publikacje  
 

- Polityczny cynizm Polaków. Raport z badania społecznego; 

- Political cynicism. The case of Poland. 
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Działalność publiczna i inne inicjatywy 
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 

Zostaliśmy organizacją członkowską OFOP - Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.         
OFOP rozwija współpracę i standardy działania trzeciego sektora. Prowadzi również rzecznictwo           
interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla wszystkich organizacji a także           
kształtuje sprzyjające postawy społeczne wobec trzeciego sektora i buduje jego rzetelny wizerunek.            
Więcej na temat działań Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych można przeczytać na           
stronie: http://ofop.eu/. 

 
Komisja Dialogu Społecznego ds. Edukacji 
 
Jesteśmy aktywnymi członkami Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji przy Biurze Edukacji           
Urzędu m.st. Warszawy. Uczestniczymy w comiesięcznych spotkaniach komisji, konsultujemy treści          
konkursów i działań strategicznych urzędu dot. edukacji. W ramach współpracy z organizacjami            
członkowskimi KDS rozszerzyliśmy naszą grę karcianą w projekcie Pozarządownik szkolny o nowe            
karty zawierające działania większej ilości edukacyjnych organizacji pozarządowych z Warszawy. 
 
Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego na Żoliborzu 
 
Dołączyliśmy do powołanej na nowo Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego na Żoliborzu, w            
szczególności ze względu na prowadzony na terenie dzielnicy projekt “Pomysłowy Żoliborz”. Marta            
Ostrowska reprezentuje Fundację na spotkaniach Komisji, zainicjowała i moderowała dyskusję nad           
głównymi celami nowopowstałego DKDS-u. 
 
Partnerstwo Muranów 
 
We wrześniu przystąpiliśmy do lokalnego partnerstwa “Przepis na Muranów”. Od lat jesteśmy            
związani z tą częścią Warszawy - na Muranowie znajduje się na biuro, tutaj odpoczywamy i               
pracujemy, dlatego zależy nam na dobru tego osiedla. 
 
Partnerstwo lokalne Przepis na Muranów jest ruchem społecznym zawiązanym w marcu 2017 r. przez              
mieszkańców, organizacje i instytucje muranowskie. Wspólnym celem jest ożywienie życia          
kulturalnego i społecznego osiedla oraz informowanie o nim mieszkańców, stwarzanie okazji do            
sąsiedzkich spotkań, zachęcanie do zaangażowania we wspólne działania na rzecz społeczności           
lokalnej i najbliższego otoczenia. 
 
Rada ds. budżetu obywatelskiego 
 
Mateusz Wojcieszak został powołany w wyborach uzupełniających w połowie 2019 roku na członka             
Rady ds. Budżetu Obywatelskiego przy Prezydencie m.st. Warszawy. Do zadań Rady należy w             
szczególności: konsultowanie i opiniowanie realizacji budżetu obywatelskiego, opiniowanie wyników         
ewaluacji i monitoringu budżetu obywatelskiego, działania zmierzające do rozwoju idei BO w            
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Warszawie, wspieranie procesu wdrażania w szczególności poprzez działania konsultacyjno-doradcze         
oraz reprezentacyjne. 
 
Finał Nagrody S3KTOR 2018 
 
Nasz projekt realizowany wspólnie z Fundacją Stocznia “Szkolne budżety partycypacyjne”          
zakwalifikował się do ścisłego finału nagrody S3KTOR 2018 na najlepszą warszawską inicjatywę            
pozarządową w kategorii Programowy.  
 
Forum Praktyków Partycypacji (10-11 czerwca) 
 
Podczas trójmiejskiego Forum Praktyków Partycypacji większa część zespołu Fundacji brała aktywny           
udział w wydarzeniu, prowadząc poszczególne sesje tematyczne: 
 

● „Gra w zmianę”, czyli karcianka o tym, co robią organizacje społeczne - sesja śniadaniowa,              
prowadzona przez Magdalenę Golan, Agatę Urbanik i Mariannę Wybieralską; 

● Włączanie młodzieży w podejmowanie decyzji na szczeblu lokalnym - sesja dyskusyjna,           
prowadzona przez Weronikę Chodacz z wystąpieniami ekspertów; 

● Budżet partycypacyjny w szkołach – czy da się uniknąć problemów „dużego budżetu”? - sesja              
śniadaniowa, prowadzona przez Weronikę Chodacz oraz Marię Jagaciak (“Stocznia”) i          
Mateusza Gila (Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy); 

● Czego o partycypacji obywatelskiej możemy nauczyć się z doświadczenia międzywojennego          
legendarnej Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej? - sesja śniadaniowa, prowadzona        
przez Martę Ostrowską oraz Magdalenę Matysek-Imielińską z Uniwersytetu Wrocławskiego; 

● Włączanie młodzieży w podejmowanie decyzji na szczeblu lokalnym - sesja          
dyskusyjna/wymiana doświadczeń prowadzona przez Weronikę Chodacz wraz z ekspertami; 

● Jak dbać o zasady równego traktowania w procesach partycypacyjnych? - sesja           
dyskusyjna/wymiana doświadczeń prowadzona przez Annę Fedas (Obszar Metropolitalny        
Gdańsk Gdynia Sopot) wraz z ekspertami: z wystąpieniem Mateusza Wojcieszaka.  

 
Narada Obywatelska o Edukacji w VI LO im. Reytana (18 czerwca) 
 
W ramach ogólnopolskiej akcji Narada Obywatelska o Edukacji w VI LO im. Tadeusza Reytana w               
Warszawie odbyła się narada dotycząca kondycji polskiej szkoły. Wydarzenie ze strony Fundacji            
wsparła swoim doświadczeniem Marta Ostrowska. 
 
Sesja podczas New Urban Visions (25 czerwca) 
 
W czerwcu w Warszawie odbyło się wydarzenie New Urban Visions w ramach projektu DSI4EU              
(Digital Social Innovation across Europe), mającego na celu wspieranie cyfrowych innowacji           
społecznych w Europie. Jednym z prelegentów sesji “Bringing DSI into City Hall” była Marta              
Ostrowska, która opowiadała o tym, jak cyfrowe innowacje społeczne mogą wpływać na zmiany w              
miastach (w oparciu o doświadczenia adaptowania platformy Consul do projektów Pomysłowy           
Żoliborz i DziałaMY Wawer).. 
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Konferencja Europolis. Miasta dla młodych (8 listopada) 
 
Podczas konferencji Mateusz Wojcieszak moderował panel "Młody obywatel. Jak uczyć o           
samorządności, włączać w działania lokalne i myśleć strategicznie o młodzieży?", natomiast Dominik            
Kuc był prelegentem w panelu "Forma dialogu. Jak młodzież chce i może współpracować z              
samorządem?".  
 
Kongres Polityki Miejskiej - Krajowe Forum Miejskie 2019 (14-16 listopada) 
 
Kongres poświęcono tworzeniu i wdrażaniu polityk miejskich, a w szczególności problematyce           
zrównoważonego rozwoju miast. Podczas wydarzenia Magdalena Golan prowadziła kalejdoskop         
(czyli czterominutową prezentację) pod tytułem ”Pionierska spółdzielczość mieszkaniowa na         
Żoliborzu – innowacje architektoniczne i społeczne” dotyczącą projektu Żoliborz Pomnikiem          
Niepodległości. Mateusz Wojcieszak wygłosił prezentację “Jak zapewnić młodym równy dostęp do           
miejskich narzędzi partycypacji” oraz brał udział w panelu dyskusyjnym "Marudzę jak miastowa            
młodzież" zorganizowanego w ramach Forum Młodych. 
 
Zespół doradczy Programu Badań Stowarzyszenia Klon/Jawor 
 
Jesienią Marta Ostrowska wzięła udział w pracach eksperckiego zespołu doradczego wspierającego           
proces tworzenia nowej strategii Programu Badań Stowarzyszenia Klon/Jawor. Rolą zespołu było           
m.in. pogłębienie rozumienia najważniejszych grup odbiorców raportów czy analiz Stowarzyszenia          
oraz określenie, jak zwiększyć użyteczność prowadzonych przez przez Stowarzyszenie działań.  
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Działalność gospodarcza 
 
Rozwój wolontariatu w SCOL 
 
Na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy w ramach miejskiego           
programu „Ochotnicy warszawscy” wspieraliśmy Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze (SCOL)        
w rozwoju wolontariatu. Wsparcie mentorskie dla kadry każdego z trzech warszawskich zakładów            
SCOL polegało na indywidualnych spotkaniach z koordynatorami wolontariatu, podczas których          
pracowaliśmy nad treścią Programu Rozwoju Wolontariatu. Odpowiadaliśmy sobie na pytania czego           
SCOL potrzebuje od wolontariatu i co może dać cennego wolontariuszom. Po spotkaniach powstał             
praktyczny dokument, który został zaakceptowany przez zarząd SCOL. Przedstawiciele pracowników          
SCOL (różnych profesji: terapeutki, opiekunowie sal, rehabilitanci) zostali zapoznani z dawką wiedzy            
o wolontariacie i programie “Ochotnicy warszawscy”. 
 
Cykl edukacyjny Internet a prawa człowieka dla Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce 
 
Internet to już przestrzeń nierozerwalnie związana z realizacją praw człowieka przez obywateli. To             
także miejsce, w którym nasze codzienne prawa potrafią być naruszane na niespotykaną dotąd skalę.              
Wspólnie z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce zaprosimy do udział w cyklu edukacyjnym             
szkoły podstawowe z miejscowości do 50 000 mieszkańców. Cykl rozpoczął się dwudniowym            
seminarium dla nauczycieli i nauczycielek na temat praw człowieka w sferze online i wykorzystaniu              
tej tematyki w pracy szkolnej. Dwa tygodnie po spotkaniu z nauczycielkami przeprowadziliśmy            
dwanaście 4 godzinnych warsztatów dla młodzieży z ostatnich klas szkoły podstawowej skupionych            
na prawie do prywatności.  
 
Warsztaty “Poznaj Sąsiada”  

Seria warsztatów sąsiedzkich na Bródnie to zwycięski       
projekt z budżetu obywatelskiego Urzędu Dzielnicy      
Targówek m. st. Warszawy organizowany przez Fundację       
Pole Dialogu, którego celem jest integracja mieszkańców       
Bródna oraz dyskusja na temat idei dobrego sąsiedztwa.        
Podczas warsztatów prowadzonych przez animatora     
kultury Adama Kadenaci uczestnicy mieli możliwość      
dowiedzieć się w jaki sposób wywierać pozytywny wpływ        
na swój blok czy podwórko oraz jak organizować i zyskać          
fundusze na wydarzenia integrujące sąsiadów. Rezultatem      

warsztatów jest wymiana konkretnych dobrych przykładów działań sąsiedzkich oraz opracowanie ich           
w zestaw dziesięciu zasad Bądźmy Dobrymi Sąsiadami i Sąsiadkami, który opublikowany został w             
formie plakatów i ulotek. 
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Media i publikacje 
 
Publikacje  

 
● Polityczny Cynizm Polaków. Inspiracją do badań był       

wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku, który         
tak zaskoczył analityków, publicystów i samych wyborców skalą        
zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości. Niemal sensacją okazała się        
ponadprzeciętna mobilizacja wyborców ze wsi i małych miast.  
 
Autorzy: Przemysław Sadura, Sławomir Sierakowski Fundacja      
Pole Dialogu, Instytut Studiów Zaawansowanych, Warszawa      
2019. 

 
 
 
 
 

● Szkolny Budżet Partycypacyjny. Publikacja powstała w      
ramach projektu „Szkolny budżet partycypacyjny” realizowanego      
przez Fundację Pole Dialogu i Fundację Pracownia Badań i         
Innowacji Społecznych „Stocznia”, finansowanego przez m.st.      
Warszawę w ramach programu „Młoda Warszawa. Miasto z        
klimatem dla młodych 2016–2020”. 
 
Autorzy: Adam Chabiera, Weronika Chodacz, Maria Jagaciak,       
Katarzyna Pliszczyńska, Mateusz Wojcieszak Fundacja Pole      
Dialogu, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych       
„Stocznia”, Warszawa 2019 

 
 
 

● Gra w zmianę, druga edycja. Zamieszczona gra jest        
zaktualizowana względem pierwotnej wersji – zamieszczone      
zostały dodatkowe karty działania oraz powiększono instrukcję. W        
talii znalazło się również dodatkowo pięć pustych kart działania do          
samodzielnego wypisania przez uczniów. 
 
Opracowanie gry: Pogotowie Facylitacyjne (Agata Urbanik,      
Marianna Wybieralska), koordynacja: Magdalena Golan,     
Agnieszka Pędzich (Fundacja Pole Dialogu), Anna Wuls (Fundacja        
CEO). 
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https://poledialogu.org.pl/polityczny-cynizm-polakow-raport-badan-socjologicznych/
https://poledialogu.org.pl/szkolny-budzet-partycypacyjny-wskazowki-dla-poczatkujacych/
https://poledialogu.org.pl/gra-w-zmiane-2/


 
● Analiza jest elementem badania zasobów oraz dobrych       

praktyk wspierania pomysłowości miejskiej w ramach projektu       
„Wawerskie Centrum Pomysłowości”. Jego celem jest stworzenie i        
przetestowanie w dzielnicy mechanizmu sieciowania i wspierania       
pomysłowości, czyli stworzenize systemu, który pomoże osobom       
mającym pomysły na poprawę życia w Wawrze w doprowadzeniu         
do szczęśliwej ich realizacji. 
 
Autor: Jarema Piekutowski, Fundacja Pole Dialogu, Warszawa       
2018 
 
 
 
 
 

● Raport przedstawia wyniki badania, zrealizowanego w      
ramach projektu „Wawerskie Centrum Pomysłowości” Fundacji      
Pole Dialogu i Fundacji Konsultacje Społeczne na rzecz Urzędu         
Miasta Stołecznego Warszawy –Dzielnicy Wawer. Badanie było       
pierwszym etapem projektu, a jego głównym celem było        
prześledzenie sposobów realizacji pomysłów mieszkańców tej      
dzielnicy.  
 
Zespół badawczy: Agnieszka Szypulska, Agata Chojnowska,      
Sławomir Grabias, Jarema Piekutowski, Monika Probosz, Mateusz       
Wojcieszak, Fundacja Pole Dialogu, Warszawa 2018 
 

 
 

● Przewodnik po warszawskich projektach edukacyjnych jest      
zbiorem wybranych projektów, realizowanych przez organizacje      
pozarządowe na terenie m. st. Warszawy w roku szkolnym         
2019/2020. Powstał on we współpracy z Branżową Komisją        
Dialogu Społecznego ds. Edukacji. 
 
Autorzy: Zespół projektu „Pozarządownik szkolny 2.0”, Warszawa       
2019 
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https://poledialogu.org.pl/przedsiebiorcy-dla-wawerskiej-spolecznosci-raport-analizy-aktywnosci-spolecznej-wawerskich-przedsiebiorcow/
https://poledialogu.org.pl/osiedli-obiegow-pomyslow-raport-badania-wawerskiej-pomyslowosci/


 
● Raport obejmuje opis dobrych praktyk wspierania      

pomysłowości zarówno w Polsce jak i na świecie.  
 
Zespół projektowy: Marta Ostrowska, Agnieszka Szypulska,      
Magdalena Golan, Mateusz Wojcieszak 
Zespół badawczy: Ewelina Bartosik, Paulina Kowalczyk, Jarema       
Piekutowski, Monika Probosz, Julia Żardecka, Fundacja Pole       
Dialogu, Warszawa 2018 

 
 
 
 
 

● Raport z badania, którego głównym celem była       
kompleksowa analiza dzielnicy Żoliborz pod względem realizacji       
różnego rodzaju oddolnych pomysłów i inicjatyw, ich kontekstu        
społecznego i przestrzennego, mechanizmów wsparcia, ścieżki      
realizacji, problemów, barier, czynników sukcesu i porażki.  
 
Zespół projektowy: Marta Ostrowska, Agnieszka Szypulska,      
Magdalena Golan, Mateusz Wojcieszak 
Zespół badawczy: Ewelina Bartosik, Paulina Kowalczyk, Jarema       
Piekutowski, Monika Probosz, Julia Żardecka, Fundacja Pole       
Dialogu, Warszawa 2018 
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Skrócone sprawozdanie finansowe  
Informacja o wysokości przychodów: 
Przychody ogółem: 760 700,83 zł w tym:  

● Przychody z działalności statutowej (dotacje): 416 449,01 zł  
● przychody z działalności statutowej (darowizny): 283 224,32 zł 
● przychody z działalności gospodarczej: 60 957,74 zł 
● przychody operacyjne:  69,76 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: 60 957,74 zł 
● Wynik finansowy na działalności gospodarczej (dochód): 19 825, 69 zł 
● Procent przychodu z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z innych źródeł: 

8,01% 

Informacja o poniesionych kosztach na: 
1. realizację celów statutowych: 608 603,29  zł 

2. administrację (czynsze, księgowość, opłaty telefoniczne, pocztowe, koszty osobowe itp.): 5 
086,41 zł 

3. działalność gospodarczą: 41 132,05 zł 

4. pozostałe koszty operacyjne: 707,59 zł 

5. koszty finansowe: 501,56 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 2019 roku Fundacja zatrudniała na podstawie umowy o pracę dwie osoby.  

·     dyrektorki ds. działalności merytorycznej w wymiarze 0,6 etatu - od lipca do końca 
sierpnia; 

·     dyrektorki ds. finansów i działalności komercyjnej w wymiarze pół etatu, w 2019 roku na 
urlopie wychowawczym. 
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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 2019 roku wyniósł 346 660,86 zł brutto.  

W roku 2019 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 2019 roku wynagrodzenia na 
łączną kwotę: 148 347,28 zł brutto. 

Członkowie Rady Fundacji z tytułu pełnionych funkcji nie otrzymują wynagrodzenia, tym 
samym w roku 2019 nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia.  

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

283 860,90 zł  

e. udzielone przez fundację pożyczki pieniężne  

Fundacja nie udzielała pożyczek w 2019 roku. 

f.     kwoty ulokowane w banku wraz z nazwą banku 

Fundacja nie posiadała lokat w 2019 roku.  

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

Fundacja nie nabyła obligacji i akcji w 2019 roku. 

h. nabyte nieruchomości  

Fundacja nie nabyła nieruchomości w 2019 roku. 

i.     nabyte pozostałe środki trwałe 

Środki trwałe nabyte przez Fundację w 2019 roku:  

● komputer Lenovo T430 

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: 
127 882,17 zł. 

● Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:  42 686,60 zł. 
● Należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: 31 262,24 zł. 
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