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Podstawowe informacje o Fundacji 

Dane fundacji 
Nazwa fundacji: Fundacja Pole Dialogu 
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 

 

Do 25 września 2020: 

Siedziba i adres: ul. Sady Żoliborskie 15 lok. 30, 01-772 Warszawa, Polska 
Adres biura: ul. gen. W. Andersa 13, 00-159 Warszawa, Polska 
 

Od 25 września 2020:  

Siedziba i adres: ul. gen. W. Andersa 13, 00-159 Warszawa, Polska 
 

Skład zarządu Fundacji w 2020 roku 
Do 25 września 2020:  
Mateusz Wojcieszak – prezes Zarządu Fundacji 
Marta Ostrowska – członkini Zarządu Fundacji 
Magdalena Golan – członkini Zarządu Fundacji 
 

Od 25 września 2020:  
Mateusz Wojcieszak – prezes Zarządu Fundacji 
Marta Ostrowska – członkini Zarządu Fundacji 
Magdalena Golan – członkini Zarządu Fundacji 
Agnieszka Pędzich – członkini Zarządu Fundacji 

 

Cele statutowe 
• promocja idei partycypacji obywatelskiej oraz dobrych praktyk dialogu społecznego we 

wszystkich obszarach życia społecznego; 
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• 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: 

• badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 

(72.20.Z) 
• działalność wspomagająca edukację (85.60.Z), 
• pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B), 
• pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania (70.22.Z), 
• pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (74.90.Z), 
 

Uchwały Zarządu Fundacji w 2020 roku 
• uchwała Zarządu nr 1/2020 z dnia 1 lutego 2020 r. w sprawie określenia standardów 

wynagrodzeń 
• uchwała Zarządu nr nr 2/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia darowizny oraz 

określenia jej przeznaczenia  
• uchwała Zarządu nr 3/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia bilansu i 

rachunku zysków i strat oraz przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019 rok i 

przeznaczenia nadwyżki finansowej 

• uchwała Zarządu nr 4/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania 

merytorycznego za rok 2019 

• uchwała Zarządu nr 5/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zmiany adresu siedziby 

Fundacji 

 



 

4 

Uchwały Rady Fundacji w 2020 roku 
• uchwała nr 1/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. zatwierdzająca roczne sprawozdanie 

finansowe Fundacji Pole Dialogu za rok 2019 oraz udzielająca Zarządowi Fundacji 

absolutorium. 
• uchwała nr 2/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. zatwierdzająca sprawozdanie merytoryczne z 

działalności Fundacji Pole Dialogu za rok 2019  
• uchwała nr 3/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. powołująca Agnieszkę Pędzich na członkinię 

Zarządu Fundacji Pole Dialogu i ustalająca nowy skład Zarządu: Mateusz Wojcieszak 

(prezes Zarządu), Marta Ostrowska (członkini Zarządu), Magdalena Golan (członkini 

Zarządu) i Agnieszka Pędzich (członkini Zarządu). 
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Działalność statutowa 

1. Pozarządownik szkolny 2.0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 społecznych; 

• Wykorzystanie potencjału i dobrych praktyk NGOsów do mobilizowania uczniów i 

uczennic do większej aktywności społecznej, naukowej, artystycznej i sportowej; 

• Przekazanie wiedzy o zasadach działania organizacji społecznych poprzez lekcje 

dotyczące organizacji pozarządowych oraz wykorzystanie gry dyskusyjnej „Gra w zmianę” 

o działaniach warszawskich organizacji; 

• Budowanie wizerunku organizacji społecznych jako miejsca twórczych działań, 

aktywnego spędzania czasu wolnego oraz możliwości zaangażowania i ścieżki kariery;  

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 2020 roku: 53 575 PLN  

Okres realizacji 15 sierpnia 2019 – 30 września 2020 

Skład zespołu 

realizującego 

projekt 

Ze strony FPD: 

Magdalena Golan, Agnieszka Pędzich 

Mentorki ze strony FPD: Agata Bosiacka, 

Gabriela Dzięgiel-Fivet, Ewa 

Jakubowska-Lorenz 



 

6 

• Wspieranie kadry nauczycielskiej 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. 

Główne działania projektu 

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 zgodne ze zmianami w projekcie, skompletowany został zespół projektowy, a następnie 

uruchomiona rekrutacja i szkolenia dla nauczycieli oraz realizacja projektu w szkołach.  

W drugiej edycji wprowadzone zostało rozróżnienie na 3 ścieżki projektu: 

1. ścieżka podstawowa (I ścieżka) obejmująca rozgrywkę gry karcianej „Gra w zmianę” oraz 

lekcje wprowadzającą (prowadzoną przez nauczyciela) i uzupełniającą (prowadzoną przez 

trenera); 

2. ścieżka rozszerzona (II ścieżka) obejmująca ścieżkę podstawową plus dodatkowo mini-

działanie prowadzone przez uczniów z wybraną organizacją społeczną przy wsparciu 

mentora;  

3. ścieżka dodatkowa (III ścieżka) to otwarte szkolenia dla uczniów i nauczycieli – ścieżka ta 

w całości realizowana była 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/a mentor/ka. 

Zrealizowane działania w 2020 roku  

Planowane przez nas działania w ramach wszystkich 3 ścieżek w związku z wybuchem pandemii 

CoVID-19 w marcu 2020 musiały zostać przeformułowane i zaadaptowane do nowych 

warunków funkcjonowania szkół, organizacji pracy i obostrzeń dotyczących spotkań. Sytuacja 

stanowiła duże wyzwanie zarówno na etapie rekrutacji do projektu na kolejny semestr,  realizacji 

już zaplanowanych działań w szkołach, jak i ich przebiegu, samej formy kontaktu ze szkołami, 

nauczycielami i w ramach zespołu projektowego. Termin realizacji został wydłużony do 

30.09.2020, a działania dostosowane do sytuacji.  

1. Finalizacja działań przygotowawczych i materiałów 

W pierwszych miesiącach 2020 roku sfinalizowaliśmy prace nad: 

• nową wersją gry (https://poledialogu.org.pl/gra-w-zmiane-2/),  

• filmikiem instruktażowym jako wsparciem dla nauczycieli i nauczycielek przy 

wprowadzaniu zasad gry dla młodzieży 

(https://www.youtube.com/watch?v=15XdnHwn2b8) oraz  

• przewodnikiem po programach edukacyjnych w Warszawie  

(https://poledialogu.org.pl/przewodnik-programach-edukacyjnych-m-st-warszawy/ ) 

  

https://poledialogu.org.pl/gra-w-zmiane-2/
https://www.youtube.com/watch?v=15XdnHwn2b8
https://poledialogu.org.pl/przewodnik-programach-edukacyjnych-m-st-warszawy/
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2. Wsparcie nauczycieli w działaniach w szkołach  

Z początkiem roku 2020 nauczyciele prowadzili kolejne lekcje wprowadzające oraz rozgrywki gry, 

a my realizowaliśmy lekcje uzupełniające w szkołach. Mentorzy i mentorki prowadzili diagnozy 

zainteresowań i potrzeb młodzieży w ramach II ścieżki i wybierali organizacje społeczne do 

wspólnych działań.  

Po wybuchu pandemii i zamknięciu szkół, kilka tygodni zajęło dostosowanie się do sytuacji, cały 

czas byliśmy w kontakcie ze szkołami i staraliśmy się znaleźć sposób na kontynuację projektu w 

nowych warunkach.  

• Stworzyliśmy lekcję online, która zawierała materiał lekcji wstępnej i uzupełniającej w 

formule filmu video wraz z quizem sprawdzającym wiedzę i krótką ankietą na zakończenie. 

Zastąpiła ona lekcję wstępną prowadzoną przez nauczyciela i uzupełniającą prowadzoną 

przez trenera w szkole.  

• Zrealizowaliśmy szkolenie z gry online – zamiast spotkania nowych nauczycieli w 

projekcie podczas szkolenia na żywo, zrobiliśmy spotkanie online, gdzie pokazaliśmy 

zasady Gry w zmianę oraz kilka alternatywnych wariantów wykorzystania gry do pracy z 

uczniami – podczas lekcji po powrocie do szkół, jak również w trakcie nauki zdalnej.  

• Przygotowaliśmy zestaw alternatywnych sposobów wykorzystania Gry w zmianę z 

uczniami podczas lekcji lub w trakcie dodatkowych aktywności – na żywo i zdalnie.  

• Spotkania z mentorem/ką w ramach II ścieżki realizowane były w przestrzeni online  

 

3. Rekrutacja II semestr i III ścieżka 

Rekrutacja do projektu w II semestrze była wyłącznie na I ścieżkę i z założenia obejmująca jedynie 

działania online, czyli przeprowadzenie lekcji online z uczniami (potwierdzone realizacją quizu 

oraz ankiety na zakończenie lekcji). Wszyscy nauczyciele otrzymali komplet materiałów, w tym 

Grę w zmianę, katalog inicjatyw, scenariusze lekcji oraz alternatywne sposoby wykorzystania gry 

– zdalnie oraz po powrocie do szkół. Zrealizowaliśmy 29 lekcji online (w których wzięło łącznie 

udział 452 uczniów)   

W ramach III ścieżki zamiast otwartych spotkań dla nauczycieli i/lub uczniów zrealizowaliśmy cykl 

webinarów skierowanych do różnych grup odbiorców i otwartych również dla osób spoza 

Warszawy:  

• Jak NGO ratuje świat? Działaj i pracuj z misją! 27.05.2020 – skierowany do uczniów 

webinar o tym, jak wygląda praca w organizacjach społecznych (107 uczestników) 

• Nauczyciele w NGO. Jakie możliwości dają im organizacje pozarządowe? 2.06.2020 – 

skierowany do nauczycieli webinar o możliwościach i korzyściach z zaangażowania się w 

działania organizacji dla nauczycieli (63 uczestników) 

• Włącz potencjał - jak wspierać dorastające dzieci w wyborze ścieżki edukacyjnej i 

zawodowej? 22.0.2020 – skierowany przede wszystkim do rodziców, ale również do 

pedagogów webinar o wspieraniu edukacyjnych i zawodowych wyborów młodzieży (42 

uczestników)  
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Wszystkie webinary jak i dodatkowy film o Grze w zmianę wspierający promocję gry i projektu 

(Czym zajmują się warszawskie organizacje pozarządowe?) są dostępne na kanale YT projektu: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLD4KSOFXmjZvEDm4LI2Hmhh6xJnoAZE-v   

  

4. Mini-działania (II ścieżka)  

W ramach II ścieżki zarówno praca z mentorem/ką, jak i z przedstawicielem/ką organizacji 

społecznej realizowane były wyłącznie online. Wszystkie grupy zrealizowały spotkania z 

organizacjami, choć tematyka z uwagi na sytuację została nieco zmieniona wobec pierwotnych 

planów.  

o Warsztaty “Jak organizować działania ze społecznością lokalną?” Fundacja 

Kulturotwórcza Grupa w Działaniu, Towarzystwo Sąsiedzkie, Liceum Astrid  

o Warsztaty i wspólne tworzenie komiksów o tematyce koronawirusa i pandemii, 

BioCentrum Edukacji Naukowej, Liceum Hoffmanowej  

o Warsztaty na temat liderstwa: kim jest lider i w jakich obszarach działa? Oraz 

budowanie więzi społecznych wśród małej grupy takich jak klasa podczas trwania 

pandemii – Szkoła Liderów, Akademickie Liceum Ogólnokształcące Wyższej 

Szkoły Menadżerskiej 

o Żywa Biblioteka z przedstawicielką mniejszości seksualnej – Fundacja Rubin, LO 

Kossutha 

o Współpraca z młodzieżą przy opracowywaniu publikacji Ja, Młody Obywatel w 

ramach przygotowań do warsztatów dziennikarskich – Fundacja Q zmianom, 

Wawerska Szkoła Realna  

 

5. Podsumowanie – publikacja podsumowująca 

Jako podsumowanie prac w ramach projektu powstała publikacja podsumowująca zawierająca 

scenariusze lekcji (Aneta Derda) oraz alternatywne sposoby wykorzystania Gry w zmianę 

(Mateusz Konieczny), pogłębienie informacji o wartościach sektora (Agnieszka Pędzich) oraz o 

kompetencjach przyszłości w szkole (Katarzyna Świątek): 

https://poledialogu.org.pl/pozarzadownik-szkolny-2-0/  

Zespół ewaluatorek opracował też raport z ewaluacji projektu i modyfikacji projektowych w 

związku z sytuacją epidemiczną.   

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLD4KSOFXmjZvEDm4LI2Hmhh6xJnoAZE-v
https://poledialogu.org.pl/pozarzadownik-szkolny-2-0/
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2. Domy otwarte. Integracja lokalna i międzypokoleniowa  

w warszawskich DPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 działań w projekcie było otwarcie warszawskich domów pomocy społecznej na działanie 

i współpracę ze społecznością lokalną. Projekt miał 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; 

• budowanie trwałych relacji w społecznościach lokalnych, opartej na współpracy 

międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej; 

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 2020 roku: 140 000,00 PLN 

Okres realizacji 1 lipca 2019 – 31 sierpnia 2020 

Skład zespołu 

realizującego projekt 

Ze strony FPD: Weronika Chodacz, 

Agnieszka Pędzich (koordynatorki), Mateusz 

Wojcieszak, Minerwa Wdzięczkowska, 

Dominik Kuc 

Mentorki: Agata Bosiacka, Julianna 

Chrzanowska, Agnieszka Pędzich, Monika 

Probosz, Zuzanna Rokita  
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• integracja międzypokoleniowa i wewnątrzpokoleniowa; 

• nawiązanie współpracy wewnętrznej pomiędzy domami pomocy społecznej. 

Główne działania 

W 2019 roku rozpoczęliśmy projekt w 5 warszawskich Domach 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 mentorka przeprowadziła diagnozę zasobów i potrzeb kadry oraz mieszkanek i 

mieszkańców DPS, analizę interesariuszy i wraz z kadrą DPS opracowała wstępny plan 

współpracy domu z otoczeniem. Na 2020 rok zaplanowana była realizacja działań planu, 

konferencja podsumowująca i ewaluacja.  

 

Współpraca mentorek z Domami 

Sytuacja była nadzwyczajna we wszystkich Domach. W związku z wybuchem pandemii CoVID-

19 i całkowitym odcięciem Domów Pomocy Społecznej z uwagi na wysokie ryzyko śmiertelności 

dla mieszkańców domów planowane działania musiały zostać zatrzymane, przeformułowane i 

dostosowane do bieżącej sytuacji, możliwości i warunków funkcjonowania Domów. Kontakt z 

koordynatorami projektu w Domach był mocno utrudniony z uwagi na rotacyjny tryb pracy, 

dodatkowe obowiązki i bardzo niestabilną sytuację wśród kadry i mieszkańców.  

Na początku 2020 dołączył jeszcze jeden DPS: Na Przedwiośniu, ale z uwagi na pandemię, 

dyrekcja zdecydowała się przerwać projekt, koncentrując się wyłącznie na zapewnieniu 

mieszkańcom i kadrze bezpieczeństwa.  

Jako wsparcie i element dzielenia się doświadczeniami wprowadziliśmy cykliczne otwarte 

spotkania dla mentorek oraz koordynatorek i koordynatorów projektu w Domach. 

 

Współprace DPS z lokalnymi placówkami, instytucjami, organizacjami  

Ostatecznie nawiązane zostały współprace z różnymi podmiotami z bliższego lub dalszego 

sąsiedztwa – wszystkie z wykorzystaniem Internetu, więc definicja sąsiedztwa na potrzeby 

projektu została rozszerzona. W niektórych domach, gdzie nie było przestrzeni na dodatkowe 

działania, poprzestano na sformułowaniu planów na przyszłość. W działania włączani byli 

mieszkańcy i mieszkanki domów w miarę swoich możliwości oraz z zachowaniem wszelkich 

procedur bezpieczeństwa.  

Listy do zamkniętego domu, pisane w ramach spontanicznej akcji przez osoby z sąsiedztwa, ale 

też szeroko z całej Warszawy i nie tylko – wysyłane mailowo na adres domu, a następnie  

drukowane, odczytywane mieszkańcom. Na koniec zostały one zebrane i wydane w formie 

publikacji. DPS Pod Brzozami 

http://www.dpspodbrzozami.pl/
http://ca.waw.pl/
http://www.dpssyrena.pl/
https://www.dpsnabachusa.pl/
http://przytuleksalezego.pl/
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Recital online, seniorzy i seniorki otrzymali teksty piosenek ze swojej młodości, dzięki czemu mogli 

je śpiewać podczas koncertu. Artysta odegrał szesnaście utworów, a koncert z transmitowany 

był przez aplikację Zoom, dzięki czemu prowadzący mógł nawiązywać kontakt z publicznością w 

sali telewizyjnej DPS. Koncert został nagrany do późniejszego wykorzystania i kolejnych 

odtworzeń. DPS Centrum Alzheimera  

Wieczór Poezji do Woli online z recytacją wierszy napisanych przez dawnych i obecnych 

mieszkańców DPS Syrena – z okazji 50-lecia Dom. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Domu 

oraz społeczność lokalna wokół Miejsca Aktywności Lokalnej na Woli Otwarta Kolonia, która 

współorganizowała wydarzenie. Wszyscy widzieli się na ekranie dzięki aplikacji Zoom.  

 

Dobre praktyki – publikacja podsumowująca oraz konferencja 

Wypracowane w ramach projekty praktyki współpracy z DPS w czasie pandemii zostały zawarte 

w publikacji podsumowującej. Publikacja zawiera opis projektu i założeń metodologicznych, a 

także modyfikacje i dobre praktyki z realizacji, a także wprowadzenie do idei deinstytucjonalizacji 

opieki nad osobami starszymi:  

https://poledialogu.org.pl/wp-

content/uploads/2020/11/DOMY_OTWARTE_PUBLIKACJA_WWW_01.pdf  

Zamiast planowanej konferencji podsumowującej powstał cykl filmów video publikowanych w 

mediach społecznościowych i dostępnych na YT pokazujący nasz projekt i temat otwierania 

Domów w czasie pandemii z kilku perspektyw: 

https://www.youtube.com/watch?v=HNj28GZCUZI&list=PLAKNh7lvClwF60Lf99HFwC5xle6a

hfk8m  

1. Animacja “Na czym polegała nasza praca w Domach Otwartych? “ 

2. Otwarta Kolonia – perspektywa organizacji uczestniczącej w działaniach w ramach projektu z 

DPS Syrena 

3. DPS Pod Brzozami – perspektywa kadry DPS uczestniczącego w projekcie  

4. Mieszkanie wspomagane – jako alternatywa dla instytucjonalnej opieki  

5. Centrum Aktywności Międzypokoleniowej CAM – perspektywa instytucji wspierającej 

seniorów mieszkających w swoich domach  

  

https://poledialogu.org.pl/wp-content/uploads/2020/11/DOMY_OTWARTE_PUBLIKACJA_WWW_01.pdf
https://poledialogu.org.pl/wp-content/uploads/2020/11/DOMY_OTWARTE_PUBLIKACJA_WWW_01.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HNj28GZCUZI&list=PLAKNh7lvClwF60Lf99HFwC5xle6ahfk8m
https://www.youtube.com/watch?v=HNj28GZCUZI&list=PLAKNh7lvClwF60Lf99HFwC5xle6ahfk8m
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3. Szkoła w Sąsiedztwie 

 

  
 

 

 

 

 

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 było tworzenie lokalnych partnerstw wokół szkół i budowanie 

relacji sąsiedzkich. Uczniowie we współpracy z mentorką w oparciu o analizę lokalną mieli 

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; 

• wzmocnienie realnej sprawczości młodych warszawianek i warszawiaków poprzez 

doświadczenie projektowania i realizowania wydarzenia sąsiedzkiego według własnego 

pomysłu. 

Główne działania w projekcie w 2020:   

W projekcie wzięło udział 7 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z 4 dzielnic Warszawy. 

Po przygotowaniach zrealizowanych w poprzednim roku, w roku 2020 zaplanowane były 

Lider projektu Fundacja Pole Dialogu 

Źródło finansowania Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 

Kwota 

dofinansowania 

Wartość projektu: 57 325 PLN, w tym 

z dotacji: 42 825 PLN Dotacja 2020: 

27 825 PLN 

Okres realizacji 1 września 2019 – 30 września 2020 

Skład zespołu 

realizującego projekt 

Marta Chmielewska (koordynacja), 

Mateusz Wojcieszak. Mentorki: 

Monika Probosz, Olga Rusinek, 

Magdalena Świderska 
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działania z sąsiedztwami, które z powodu wybuchu pandemii nie mogły zostać zrealizowane w 

przewidzianej formie.  

 

Działania uczniowskich grup projektowych 

Plan projektu został zaadaptowany do szybko zmieniającej się sytuacji, a uczniowie i nauczyciele 

biorący w nim udział w znaczącej większości dostosowali się do nowej formy pracy zdalnej oraz 

do wyjątkowej sytuacji zamknięcia szkół i spowolnienia życia codziennego. W największym 

stopniu udało się to uczniom z trzech szkół, którzy wsparli mazowieckie Domy Pomocy 

Społecznej w okresie, kiedy były one zupełnie zamknięte, a ich mieszkańcy przestraszeni i 

samotni. Uczniowie szkół: XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 

Stefana Czarnieckiego oraz Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Warszawie 

zorganizowali akcje pisania listów. Uczniowie Liceum Chocimska również przygotowali pocztówki 

ze słowami wsparcia, a dodatkowo zorganizowali zbiórkę najbardziej potrzebnych przedmiotów, 

takich jak jednorazowe maseczki, mydła, płyny do dezynfekcji. Było to zdecydowane działanie na 

rzecz wspólnoty lokalnej, które wywołało realną zmianę na lepsze. 

Zamiast zaplanowanych spotkań sąsiedzkich, we wszystkich szkołach zorganizowane zostały 

lekcje o sąsiedztwie i młodzieżowych dobrych praktykach.  

Zespół mentorski był w stałym kontakcie ze swoimi szkołami, pracowano z wynikami diagnozy 

sąsiedztwa z końca 2019 i początku 2020 roku. Sytuacja pandemii wymusiła zmianę narzędzi i 

formy aktywności, grupy uczniowskie szukały więc nowych pomysłów, a także pracowały nad 

tym, co będzie można zrobić w sąsiedztwach, gdy już pandemia się skończy. Sytuacja pandemii i 

nauczania zdalnego w dużym stopniu utrudniała samą logistykę pracy i spotkań, dlatego 

zrealizowane działania traktujemy jako ważną lekcję dostosowania projektu do aktualnej sytuacji. 

 

Podsumowanie  

Na zakończenie projektu poza podsumowującymi spotkaniami z zespołem mentorskich 

zrealizowane zostało otwarte webinarium, w którym udział wzięli przedstawiciele 

Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie 

oraz młodzieżowy aktywista Dominik Kuc – tematem spotkania były różne formy zaangażowania 

młodzieży wokół kwestii klimatu, solidarności społecznej, czy praw człowieka.  
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4. Youth PB Accelerator  

 

 

 

 

 

 

 

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. Youth PB 

Accelerator ma na celu wymianę wiedzy i opracowanie wspólnych standardów europejskich 

włączania młodzieży w budżety partycypacyjne. 

Główne działania w projekcie w 2020  

W 2020 roku kontynuowaliśmy rozpoczęte rok wcześniej działania zmierzające do opracowania 

zestawu narzędzi dla osób pracujących z młodzieżą w językach narodowych wszystkich 

partnerów: po angielsku, hiszpańsku i po polsku. Będą 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; 

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 

Dotacja FPD w 2020:  26 755,60 PLN 

Okres realizacji 1 września 2019 – 31 grudnia 2021 

Skład zespołu 

realizującego projekt 

Marta Chmielewska (koordynacja), 

Mateusz Wojcieszak, Paweł Zalewski 

(koordynacja od 1.11.2020) 
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• interaktywną mapę dobrych praktyk włączania młodzieży w procesy partycypacyjne w 

Europie i na świecie. 

Publikacja większości efektów pracy odbędzie się z końcem 2021 roku. 

 

Dobre praktyki ze świata partycypacji I edukacji 

Wspólnie z zespołem partnerów pracowaliśmy nad zmapowaniem najważniejszych dobrych 

praktyk z zakresu włączania młodych ludzi do współdecydowania do życia szkoły, wspólnoty czy 

miasta. Szukaliśmy przykładów wykorzystania idei budżetu partycypacyjnego w praktyce - 

zarówno w formie szkolnych budżetów, jak i działań instytucji i urzędów. Po stworzeniu listy 

dobrych praktyk przeprowadziliśmy szereg wywiadów indywidualnych i na ich podstawie 

stworzyliśmy opisy dobrych praktyk, które zasilą treść przewodnika. Dodatkowo najciekawsze 

przykłady umieszczamy na stronie internetowej projektu, na mapie projektów. 

   

 

Praca nad przewodnikiem dla osób pracujących z młodzieżą 

Głównym efektem projektu jest przewodnik z metodami włączania dzieci i młodzieży w miejskie 

polityki i narzędzia partycypacji, ze szczególnym uwzględnieniem budżetu partycypacyjnego. Z 

całym zespołem projektowym opracowaliśmy schemat publikacji, w którym znajdują się 

wprowadzenia metodyczne, wypracowane wartości, warunki niezbędne i kroki młodzieżowych 

budżetów obywatelskich. W drugiej połowie roku wspólnie z brytyjskimi partnerami 

opracowywaliśmy treść 9 wartości: Cooperation, Creativity, Democracy, Fairness, Growth, 

Impact, Learning, Openness, Participation. Premiera publikacji jest przewidywana na koniec 2021 

roku.  

 

Szkolenie dla trenerów I edukatorek (Learning and Training Event) 

Pandemia uniemożliwiła nam wyjazd na czterodniowe szkolenie dla zespołu współpracowników 

naszych programów młodzieżowych w Glasgow. Miało w nim uczestniczyć 30 osób z organizacji 

partnerskich z Polski, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii oraz szkoccy przedstawiciele administracji 

publicznej, organizacji społecznych i młodzieży. Wspólnie z zespołem projektowym pracowaliśmy 
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jednak nad przeniesieniem celów i jakości spotkania do wersji online. Trzy niezależne warsztaty 

online zostały zorganizowane przez partnerów ze Szkocji, Shared Future.  
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5. Lato w mieście 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele statutowe, które projekt realizował: 

• upowszechnianie idei partycypacji obywatelskiej oraz dobrych praktyk dialogu 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 

„Letni teatr legislacyjny” to seria wakacyjnych warsztatów dla warszawskiej młodzieży w oparciu 

o metodę teatru legislacyjnego, które miały na celu:  

• pobudzenie młodzieży do działania we wspólnotach lokalnych; 

• pokazanie narzędzia dającego możliwość nawiązania dialogu w kreatywny, 

bezkonfliktowy sposób; 

• zdobycie praktycznej wiedzy na temat partycypacji i demokracji. 

 

Główne działania w projekcie 

W sierpniu 2020 zrealizowaliśmy warsztaty z teatru legislacyjnego. Informację o rekrutacji 

zamieszczono w wielu miejscach w Internecie, między innymi na stronie ngo.pl, bazach wydarzeń 

w Warszawie (https://waw4free.pl/informacja-799-letni-teatr-legislacyjny) oraz na grupach na 

Facebooku przeznaczonych dla warszawskiej młodzieży. Dodatkowo materiał promujący 

Źródło finansowania Projekt „Letni teatr legislacyjny” był 

współfinansowany ze środków m.st. 

Warszawy i realizowany w ramach 

miejskiego Programu „Lato w mieście”. 

Kwota 

dofinansowania 

Wartość projektu: 11 100 zł 

Okres realizacji 31 maja 2020 – 20 września 2020 

Skład zespołu 

realizującego projekt 

Marta Chmielewska i Minerwa 

Wdzięczkowska (koordynacja), Mateusz 

Wojcieszak 

Prowadząca warsztaty: Karolina 

Kowalczyk 
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warsztaty ukazał się w audycji Popołudnie RDC lokalnej stacji Radio Dla Ciebie 

(https://www.rdc.pl/podcast/popoludnie-rdc-letni-teatr-

legislacyjny/?fbclid=IwAR3ghgTvcQTpAHNzSFxllDfoWX5VJKBDDHIsBnEoveMXBYd0BTnetb

BTngI). Finalnie do udziale w projekcie zgłosiła się dziewięcioosobowa grupa młodzieży w 

przedziale wiekowym 14-18 lat. 

Podczas pierwszego spotkania, które miało charakter partycypacyjnej diagnozy, uczestnicy i 

uczestniczki rozmawiali o problemach, jakie widzą w Warszawie. Grupa zdecydowała, które z 

omawianych zagadnień są dla nich najważniejsze: problem bezdomności, braku komunikacji 

międzypokoleniowej oraz trwający kryzys klimatyczny.  

Podczas drugiego spotkania uczniowie podzielili się na trzy podgrupy. Każda z nich, przy wsparciu 

prowadzących warsztaty (reżyserki i koordynatorki projektu) opracowała najlepszą ich zdaniem 

metodę na przekazanie problemu z użyciem narzędzi artystycznych. Cała grupa wspólnie 

zdecydowała również, jakich decydentów chciałaby zaprosić: pracowników i pracownice fundacji 

i stowarzyszeń pomagającym osobom w kryzysie bezdomności, aktywistów i aktywistki działające 

na terenie miasta, urzędników miejskich zajmujących się angażowaniem młodzieży w tworzenie 

polityki warszawskiej.  

Podczas trzeciego spotkania z udziałem decydentów i decydentek (m.in Ewy Stokłuskiej, 

wicedyrektorki Centrum Komunikacji Społecznej, Ewy Brzezińskiej z zespołu polityki 

młodzieżowej, aktywistów i przedstawicieli organizacji społecznych) odbył się pokaz trzech mini-

działań (krótkich scen teatralnych dotyczących zidentyfikowanych wcześniej problemów 

miejskich) oraz rozmowa osób uczestniczących w warsztatach i gości moderowana przez 

reżyserkę na temat sposobów działania młodzieży na rzecz wspólnoty miejskiej. 

 

  

https://www.rdc.pl/podcast/popoludnie-rdc-letni-teatr-legislacyjny/?fbclid=IwAR3ghgTvcQTpAHNzSFxllDfoWX5VJKBDDHIsBnEoveMXBYd0BTnetbBTngI
https://www.rdc.pl/podcast/popoludnie-rdc-letni-teatr-legislacyjny/?fbclid=IwAR3ghgTvcQTpAHNzSFxllDfoWX5VJKBDDHIsBnEoveMXBYd0BTnetbBTngI
https://www.rdc.pl/podcast/popoludnie-rdc-letni-teatr-legislacyjny/?fbclid=IwAR3ghgTvcQTpAHNzSFxllDfoWX5VJKBDDHIsBnEoveMXBYd0BTnetbBTngI
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6. What’s the matter with Poland?  

 

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: 150 000 USD 

Okres realizacji 30 czerwca 2020 – 31 grudnia 2020 

Skład zespołu 

realizującego 

projekt 

Dr hab. 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  

Pierwsza część projektu "What's the Matter with Poland" (w polskiej wersji: Polityczny cynizm 

Polaków) zaowocowała cyklem publikacji w prasie polskiej i zagranicznej (w tym m.in. Foreign 

Policy, Washington Post, Gazeta Wyborcza) oraz długą debatą w polskich mediach. Wyniki 

wyborów parlamentarnych w 2019 roku wskazywał na potrzebę kontynuacji pogłębionych 

badań przed wiosennymi wyborami prezydenckimi w 2020 roku w celu określenia:  

• Jakie są granice polityki opartej na polaryzacji i polityki opartej na koncyliacji (na 

przykładzie rywalizacji między kandydatem Platformy Obywatelskiej Rafałem 

Trzaskowskim a urzędującym prezydentem Andrzejem Dudą).  

• Jak polscy politycy prowadzą kampanie w środowisku cyfrowym?  

• Czynników leżących u podstaw słabej widoczności opozycji demokratycznej do czasu 

wybuchu pandemii wirusa Covid-19 (i następującego po niej kryzysu gospodarczego). 

Główne działania w projekcie  

Naszym celem było przyjrzenie się z bliska podstawom mobilizacji wyborców różnych partii 

politycznych na obszarach miejskich i wiejskich, przepływów wyborczych oraz profili wyborców 
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niezdecydowanych. Badanie było prowadzone w formie analiz danych z Państwowej Komisji 

Wyborczej, badań opinii publicznej CBOS, ESS i Eurobarometr, a także zleconego własnego 

sondażu.  

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.  

Część sondażową przeprowadziliśmy metodą wywiadów telefonicznych wspieranych 

komputerowo (CATI) w dniach 29 czerwca – 10 lipca 2020 roku, na dziennej próbie 500 Polaków 

w wieku 18 lat i więcej. Jej struktura była kontrolowana ze względu na płeć, wiek, wielkość 

miejscowości i województwo zamieszkania respondentów.  
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7. Laboratorium Szkolnego Budżetu Obywatelskiego  

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

• upowszechnianie idei partycypacji obywatelskiej oraz dobrych praktyk dialogu we 

wszystkich obszarach życia społecznego; 

Główne cele projektu 

Laboratorium Szkolnego Budżetu Obywatelskiego to kontynuacja projektu Szkolne Budżety 

Partycypacyjne, który realizowany był w roku szkolnym 2018/2019. Szkolny Budżet 

Obywatelski (SBO) to proces, w którym o przeznaczeniu części szkolnego budżetu (wyznaczonej 

najczęściej przez dyrekcję lub rodziców) decyduje społeczność szkolna. Uczniowie i uczennice, a 

także rodzice, nauczyciele i nauczycielki czy inni pracownicy i pracowniczki szkoły, zgłaszają 

pomysły, tworzą projekty, a następnie sami wybierają te, które ich zdaniem są najbardziej 

atrakcyjne i potrzebne. 

Projekt miał na celu:  

• wzrost poczucia wpływu uczniów i uczennic na sprawy szkoły, 

• włączenie uczennic i uczniów w decydowanie o sprawach szkoły i zyskanie wiedzy na 

temat jej funkcjonowania, dzięki czemu w dalszej perspektywie mogą stać się partnerami 

dla kadry kierowniczej w podejmowaniu decyzji o ważnych sprawach i inwestycjach, 

Źródło finansowania Projekt „Laboratorium Szkolnego 

Budżetu Obywatelskiego” był 

współfinansowany ze środków m.st. 

Warszawy i realizowany w ramach 

miejskiego Programu „Młodzi 

warszawiacy zmieniają swoje miasto 

(2020-2021)” 

Kwota dofinansowania Wartość projektu: 74 500 zł 

Okres realizacji 1 października 2020 – 31 maja 2021 

Skład zespołu 

realizującego projekt 

Paweł Zalewski (koordynacja), 

Mateusz Wojcieszak 

Osoby mentorskie: Mateusz 

Konieczny, Magdalena Świderska, 

Konrad Wysocki, Agata Bosiacka 
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• wzrost roli samorządów uczniowskich w szkołach, 

• wzmacnianie pozytywnego obrazu szkoły otwartej na dialog i partnerstwo, 

• edukacja społeczności szkolnej nt. warszawskiego budżetu obywatelskiego, 

• zachęcenie do wykorzystywania narzędzia szkolnego budżetu obywatelskiego jako 

praktycznego uzupełnienia zajęć z przedsiębiorczości, 

• stworzenie katalogu dobrych praktyk i modelu (lub kilku modeli) SBO, skrojonego do 

potrzeb warszawskich szkół. 

 

Główne działania w projekcie 

Projekt planowany był w tym samej formule, co poprzednia edycja. Z uwagi na ograniczenia 

pandemiczne i ponowne zamknięcie szkół od października 2020 konieczne było przeniesienie 

spotkań do przestrzeni online.   

Rekrutacja 

W październiku i listopadzie 2020 r. zrekrutowaliśmy do projektu 9 szkół publicznych (6 liceów 

ogólnokształcących oraz 3 szkoły podstawowe) z 7 różnych dzielnic miasta (Śródmieście, 

Ursynów, Wesoła, Ochota, Praga-Południe, Wola, Mokotów). Nawiązaliśmy kontakt z 

przedstawicielami dyrekcji w każdej z zakwalifikowanych szkół. Na potwierdzenie nawiązania 

kontaktu podpisaliśmy listownie porozumienia formalne z dyrektorami szkół, określające zakres 

działań Fundacji oraz szkoły. We wspomnianych porozumieniach dyrektor szkoły wskazał 

opiekuna szkolnego budżetu obywatelskiego. 

 

Spotkania otwierające i materiały edukacyjne 

W grudniu 2020 r. zrealizowaliśmy jedno spotkanie online z mentorami i mentorkami oraz 9 

dwugodzinnych warsztatów otwierających pracę ze szkolnymi zespołami roboczymi 

(połączonych z warsztatem projektowania budżetu).  

Każdy z warsztatów otwierających prowadzony był przez mentora we współpracy z opiekunem 

szkolnym. W każdej szkole stworzono zestaw dokumentów, które określały zasady realizacji 

szkolnego budżetu obywatelskiego: regulaminy, wymogi merytoryczne oraz formalne dla 

wniosków, harmonogram projektu oraz wzory wniosków. We wszystkich szkołach do współpracy 

w szkolnych zespołach roboczych zaproszono uczniów i uczennice, a zasady uczestnictwa 

opracowywano przy ich udziale. Miało to na celu wzmocnienie sprawczości uczniów i uczennic 

w szkole poprzez postawienie ich w sytuacji równości głosu z osobami dorosłymi. 

Zespół koordynujący projekt, wraz z mentorami, przygotował zestaw materiałów edukacyjnych, 

które zostały przekazane nauczycielom i nauczycielkom. Składały się na niego:  

• scenariusz warsztatu otwierającego (połączonego z warsztatem projektowania budżetu), 

• prezentacja o projekcie i idei SBO dla kadry pedagogicznej,  

• przykłady dobrych rozwiązań z innych szkół (zebrane w publikacjach Fundacji Pole 

Dialogu, które zrealizowaliśmy w poprzednich latach),  
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• trzy schematyczne regulaminy SBO do dalszych prac w projekcie,  

• trzy scenariusze zajęć o SBO,  

• scenariusz lekcji o funkcjonowaniu dzielnicy, 

• wzór harmonogramu  i wniosku projektowego w SBO  

• propozycja sposobu głosowania nad projektami w formie online. 

Realizacja szkolnych budżetów obywatelskich oraz działania podsumowujące uzyskane efekty 

projektu zrealizowane zostały w 2021 r. 
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8. Szkoła w sąsiedztwie 2.0 

 

       

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

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 

Projekt Szkoła w Sąsiedztwie 2.0 to kontynuacja projektu Szkoła w Sąsiedztwie zrealizowanego 

w roku szkolnym 2019/2020. Jego założenia były podobne do pierwszej edycji z tą różnicą, że 

od razu planowaliśmy jego alternatywną wersję online na wypadek zamknięcia szkół (do którego 

doszło w październiku 2020). W tej edycji zawęziliśmy grupę docelową do szkół podstawowych, 

które są bardziej związane z lokalną społecznością z uwagi na to, że uczniowie najczęściej 

mieszkają w okolicy. W przypadku szkół średnich częściej dojeżdżają z innych części Warszawy.  

Podstawowym celem projektu było wciąż tworzenie lokalnych partnerstw wokół szkół i 

budowanie relacji sąsiedzkich. Uczniowie i uczennice we współpracy z mentorem lub mentorką i 

w oparciu o analizę lokalną mieli zorganizować wydarzenie sąsiedzkie angażujące podmioty już 

działające w okolicy ich szkoły. Cele szczegółowe, które sobie zdefiniowaliśmy to:    

• rozwój postaw obywatelskich i prospołecznych uczniów i uczennic poprzez wspieranie 

ich w działaniach na rzecz wzmacniania więzi sąsiedzkich z otoczeniem szkoły;  

• 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, z różnymi osobami i podmiotami instytucjonalnymi;  

Lider projektu  Fundacja Pole Dialogu  

Źródło finansowania  Urząd Miasta Stołecznego Warszawy  

Kwota 

dofinansowania  

Wartość projektu: 49 615,90 PLN, w 

tym z dotacji: 46 950 PLN Dotacja 

2020: 27 500 PLN  

Okres realizacji  1 października 2020 – 30 kwietnia 

2021 

Skład zespołu 

realizującego projekt  

Natalia Skoczylas (koordynacja), 

Agnieszka Pędzich.  

Grono mentorskie: Konrad Wysocki, 

Julianna Chrzanowska, Magdalena 

Świderska, Mateusz Konieczny, 

Zuzanna Rokita i Agata Bosiacka.  
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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 2020:    

Działania przygotowawcze 

W ramach drugiej edycji projektu Szkoła w Sąsiedztwie w 2020 roku zakończone zostały prace 

wstępne związane z gromadzeniem zespołu projektowego (osób zajmujących się koordynacją, 

ekspertyzą ds. partycypacji oraz opieką mentorską) i uaktualnieniem identyfikacji graficznej.  

Zrekrutowanych zostało 7 szkół podstawowych z 6 dzielnic Warszawy: Szkoła Podstawowa nr 

312 im. E. Szelburg-Zarembiny, Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich, Szkoła 

Podstawowa nr 369 im. prof. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego, Szkoła Podstawowa nr 132 

im. Sándora Petőfiego, Szkoła Podstawowa nr 264 im. Gabrieli Mistral, Szkoła Podstawowa nr 

400 oraz Szkoła Podstawowa nr 148 im. Hugona Kołłątaja.  

W każdej szkole zrekrutowane zostały grupy projektowe, co w sumie daje 7 uczniowskich grup 

projektowych, pracujących wraz z mentorkami i mentorami nad przeprowadzaniem minidziałania 

na rzecz społeczności lokalnej.  

W listopadzie odbyło się spotkanie warsztatowe dla mentorek i mentorów, podczas którego 

omówione zostały harmonogram, założenia i zasady projektu.  

Rozpoczęcie indywidualnej współpracy z każdą ze szkół 

Mentorki i mentorzy w każdej szkolę przeprowadzili proces diagnozy potrzeb. Odbyły się 

warsztaty wydobywcze na które zaproszone zostały cztery strony tworzące społeczność szkolną: 

nauczyciele, dyrekcja, rodzice oraz uczniowie. W niektórych przypadkach wybrano połączenie 

metody warsztatu oraz ankiet w celu dotarcia do jak największej liczby osób. Warsztaty polegały 

na mapowaniu potrzeb szkoły oraz poznaniu historii współpracy lokalnej, relacji z partnerstwem 

lokalnym, korzyściach płynących z niego dla każdej ze stron. Wspólnie ustalone zostały również 

ramy działania w projekcie dla każdej ze stron: planowany system nagradzania zaangażowanych 

uczniów i uczennic (w postaci punktów za wolontariat), wskazanie podstawy programowej, która 

może być realizowana za pomocą udziału w projekcie (godzina wychowawcza, wos) i zasady, 

których trzeba będzie przestrzegać. Forma spotkań została dostosowana do aktualnej sytuacji 

epidemicznej. Po spotkaniach zostały przygotowane dokumenty podsumowujące relację każdej 

szkoły z sąsiedztwem i rekomendacje do dalszej pracy.  

Dalsze działania projektowe realizowane były w kolejnym roku.  
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9. Pozarządownik szkolny 3.0 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

1. Podniesienie poziomu wiedzy na temat III sektora wśród uczniów i uczennic oraz zachęcenie 

ich do większego zaangażowania społecznego. 

2. Podniesienie kompetencji nauczania zdalnego i zwiększenie atrakcyjności zajęć lekcyjnych bez 

dodatkowych obciążeń czasowych dla nauczycieli i nauczycielek. 

3. Dotarcie z działaniami organizacji społecznych do nowych odbiorców i odbiorczyń. 

 

Główne działania projektu  w 2020  

Działania w ramach trzeciej edycji projektu przeprowadzaliśmy ponownie we współpracy z 

Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej. W 2020 roku zakończone zostały wszystkie prace 

wstępne związane ze zgromadzeniem zespołu projektowego w obu organizacjach prowadzących 

projekt, uaktualnieniem narzędzi (lekcja online, scenariusze lekcji, narzędzia ewaluacyjne, 

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: 109 

060,00 PLN  

 Dotacja w 2020 roku: 45 360,00 PLN   

Okres realizacji  1 września 2020 – 15 sierpnia 2021  

Skład zespołu 

realizującego 

projekt  

Ze strony FPD: Natalia Skoczylas, Agnieszka 

Pędzich  

Grono mentorskie ze strony FPD: Gabriela 

Dzięgiel-Fivet, Magdalena Świderska, 

Damian Wutke, Julianna Chrzanowska, 

Konrad Wysocki  
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formularze rekrutacyjne). Otworzyłyśmy proces rekrutacji ciągłej szkół do projektu. W 

zrekrutowanych szkołach rozpoczęto realizację lekcji online oraz spotkań z przedstawiciel_kami 

organizacji pozarządowych, które koordynują mentorzy i mentorki. Zostały zrealizowane 3 

otwarte webinary, które nawiązywały tematyką do możliwości wolontariatu oraz nauczania 

zdalnego. Powstał katalog organizacji pozarządowych. Jednocześnie w trakcie trwania projektu 

zbierane były ankiety ewaluacyjne. 

W trzeciej edycji wprowadzone zostało rozróżnienie na 2 ścieżki projektu:  

1. ścieżka podstawowa obejmuje lekcję online na temat organizacji pozarządowych (do 

kadry pedagogicznej zostaje wysłany link, który nauczycielki i nauczyciele przesyłają dalej 

młodzieży) oraz rozgrywkę alternatywnych wariantów gry karcianej Gra w zmianę 

dostosowanych do przeprowadzenia zdalnego;  

2. ścieżka rozszerzona obejmuje spotkanie z wybraną organizacją pozarządową, które może 

przybrać formę warsztatu, lekcji lub wizyty studyjnej. 

W każdej ze szkół działaniami projektowymi zajmowała się osoba koordynująca z kadry 

pedagogicznej, która realizowała projekt w jednej lub więcej klas, a osobą pośredniczącą 

pomiędzy szkołą a koordynatorkami i organizacją w przypadku ścieżki rozszerzonej był/a 

mentor/ka.  

Działania projektowe w 2020  

1. Finalizacja działań przygotowawczych i materiałów  

W ramach pakietu startowego dla uczestników i uczestniczek 3. edycji projektu przygotowaliśmy 

materiały stworzone w poprzednich edycjach (publikacja końcowa z 2. edycji projektu, 

scenariusze lekcji, inne materiały merytoryczne). Dodatkowo do szkół wysłaliśmy po 6 zestawów 

"Gry w zmianę", do wykorzystania w przyszłości przez nauczycieli i nauczycielki.  

Ponadto na tym etapie opracowane zostały:  

• animacja do lekcji online. Animacja została umieszczona w formularzu lekcji. Link do lekcji 

został przesłany nauczycielom i nauczycielkom z prośbą o przekazanie linku do lekcji 

uczniom i uczennicom.: https://forms.gle/jK83syyzBieG5o3g8 

• 2 animacje wspierające lekcję online https://youtu.be/yc77LTVsR8s 

• 4 infografiki o organizacjach pozarządowych i wolontariacie.  

https://samorzad.ceo.org.pl/infografiki-o-ngo  

• katalog organizacji pozarządowych uwzględnionych w grze z szerszą prezentacją ich 

obszaru działalności, danymi kontaktowymi oraz gotowością do podejmowania działań z 

młodzieżą szkolną, w tym oferty wolontariatu i stażu. Katalog promuje przede wszystkim 

ideę wolontariatu wskazując przy tym na podmioty, do których można zgłosić w 

Warszawie i jest dostępny tutaj: https://poledialogu.org.pl/katalog-organizacji-

pozarzadowych/ 

• 5 scenariuszy alternatywnych wariantów rozgrywki "Gry w zmianę", ze szczególnym 

uwzględnieniem wariantów online do wykorzystania w ramach zdalnego nauczania oraz 

propozycje aktywności poszerzających wiedzę o organizacjach pozarządowych przy 

wykorzystaniu narzędzi online.  

https://forms.gle/jK83syyzBieG5o3g8
https://youtu.be/yc77LTVsR8s
https://samorzad.ceo.org.pl/infografiki-o-ngo
https://poledialogu.org.pl/katalog-organizacji-pozarzadowych/
https://poledialogu.org.pl/katalog-organizacji-pozarzadowych/
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• film instruktażowy o grze uwzględniający nowe alternatywne warianty rozgrywki 

wypracowane podczas 2. i 3. S 

Zrealizowaliśmy również spotkanie otwarcia, w którym wzięły udział nauczycielki i nauczyciele, 

mentorki i mentorzy projektu zostało przeprowadzone w formie online. Pierwsza część 

prowadzona przez koordynatorki projektu służyła poznaniu się, przypomnieniu zasad udziału w 

projekcie, materiałów i harmonogramu. Drugą część stanowił warsztat dotyczący alternatywnych 

wariantów rozgrywki "Gry w zmianę", ze szczególnym uwzględnieniem wariantów online do 

wykorzystania w ramach zdalnego nauczania oraz propozycje aktywności poszerzających wiedzę 

o organizacjach pozarządowych przy wykorzystaniu narzędzi online. Warsztat poprowadził 

zewnętrzny ekspert, Mateusz Konieczny. 

  

2. Działania z organizacjami pozarządowymi   

W listopadzie została rozpoczęta rekrutacja ciągła organizacji pozarządowych do projektu 

poprzez zgłoszenie za pomocą formularza. Zostało umówionych 10 działań dodatkowych w 

ramach ścieżki rozszerzonej - spotkań grup szkolnych z organizacjami pozarządowymi w trybie 

online. Przyjęły formę: 1 lekcji, 1 wizyty studyjnej oraz 8 warsztatów. Organizacje pozarządowe, 

który przedstawicielki i przedstawiciele podjęły współpracę przy projekcie na tym etapie to 

Stowarzyszenie Demagog, Fundacja AVE, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi oraz Fundacja 

Feminoteka. Opieka mentorska w ramach każdego działania z ngo obejmowała wsparcie w 

koordynacji terminów, zakresu tematycznego spotkania, konsultacji merytorycznej materiałów, 

materiałów na warsztaty czy innych potrzebnych działań. 

  

3. Działania online  

Odbył się cykl webinariów o tematyce odpowiadającej na aktualną sytuację: 

Jak prowadzić ciekawą lekcję online? Przegląd darmowych narzędzi internetowych. Webinarium 

skierowany do nauczycieli i nauczycielek. https://youtu.be/fl7l2TM_rtU 

Wolontariat w święta - komu pomóc i jak się zaangażować? Webinarium skierowane do uczniów 

i uczennic. https://youtu.be/uFqrwlOUO0o 

Jak wykorzystać uważność do polepszenia samopoczucia i odporności na stres w okresie 

nauczania zdalnego. Webinarium skierowane do rodziców oraz nauczycieli i nauczycielek. 

https://youtu.be/0RUkmmDYMIo 

  

4. Ewaluacja 

Został skompletowany zespół ewaluacyjny w postaci zaangażowania Eweliny Bartosik oraz 

Adama Kadenaci. Zespół zaplanował proces ewaluacji i stworzył narzędzia do ewaluacji projektu 

oraz rozpoczął pracę nad bieżącymi wywiadami z uczestnikami i uczestniczkami działań. Zostały 

opracowane scenariusze wywiadów ewaluacyjnych z nauczycielami /nauczycielkami, uczniami i 

uczennicami, przedstawiciel_kami organizacji pozarządowych oraz mentor_kami. Zostały 

przewidziane następujące formy ewaluacji: wywiady, grupy fokusowe oraz ankiety.  

https://youtu.be/fl7l2TM_rtU
https://youtu.be/uFqrwlOUO0o
https://youtu.be/0RUkmmDYMIo
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10. Raport o stanie gminy – kolejny obowiązek czy narzędzie dla 

mieszkańców i władz? 

 

Lider projektu Sieć Obywatelska Watchdog Polska  

Partner projektu Fundacja Pole Dialogu 

Źródło 

finansowania 

Open Society Foundations 

Kwota 

dofinansowania 

Wartość projektu: 40 000 USD 

Całkowita dotacja FPD: 11 980 USD 

Okres realizacji 1 października 2020 – 1 października 

2021 

Skład zespołu 

realizującego 

projekt 

Mateusz Wojcieszak, Wojciech Wilk, 

Filip Górski, Jadwiga Cichocka-Kawiak,  

 

Cele statutowe, które projekt realizował 

• promocja idei partycypacji obywatelskiej oraz dobrych praktyk dialogu społecznego we 

wszystkich obszarach życia społecznego; 
• rozwój metodologii badań i interwencji socjologicznych, testowanie innowacyjnych 

technik konsultacyjnych i partycypacyjnych, przekształcanie wiedzy akademickiej w 

wiedzę użyteczną publicznie; 
Główne cele projektu  

Raport o stanie gminy to sprawozdanie wójta/burmistrza/prezydenta dotyczące wdrażania 

lokalnych programów i uchwał w danym roku. W dyskusji nad raportem mogą uczestniczyć 

mieszkańcy i taki był przede wszystkim cel ustawodawcy – coroczny raport o stanie gminy miał 

zwiększyć udział obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów 

publicznych. Naszymi działaniami w gminach chcemy uczynić to narzędzie miejscem do rzetelnej 

rozmowy na temat wyzwań i sukcesów w społecznościach.  

Główne działania w projekcie 

Chcąc, by coroczna publikacja raportu o stanie gminy była okazją do rozmowy o lokalnych 

sprawach, w którą zaangażują się mieszkańcy, zaprosiliśmy do współpracy „szczęśliwą dziesiątkę” 

gmin, z którymi wypracowaliśmy dobre praktyki dotyczące tworzenia raportu. 

Rekrutacja gmin 

Od początku planowania działań są już z nami cztery gminy partnerskie (Pawonków, Iława, 

Sędziejowice, Piastów), sześć pozostałych została wyłonionych w drodze otwartej rekrutacji. 
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Szukaliśmy urzędów, dla których priorytetem jest zaangażowanie mieszkańców i radnych w 

debatę o raporcie o stanie gminy.  

Otrzymaliśmy prawie 40 zgłoszeń od gmin - pokazuje to, że mimo  niepewności związanej z 

pandemią, dla wielu urzędów dobre przygotowanie raportu jest ważne.  Do pilotażu staraliśmy 

się wybrać różnorodne gminy, tak aby wypracowane standardy mogły być jak najbardziej 

uniwersalne i służyć także innym gminom. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń decydowaliśmy 

się przyjąć więcej niż planowaliśmy. Mamy nadzieję, że ten pilotaż pozwoli nam na wypracowanie 

dobrych praktyk i standardów w przygotowaniu raportów o stanie gminy. 

Gminy zaproszone do projektu 

Gmina Typ gminy Województwo 

Bydgoszcz miejska kujawsko-pomorskie 

Cieszyn miejska śląskie 

Czernichów wiejska małopolskie 

Izabelin wiejska mazowieckie 

Lubartów miejska lubelskie 

Miłomłyn miejsko-wiejska warmińsko-mazurskie 

Ostróda miejska warmińsko-mazurskie 

Sitkówka-Nowiny wiejska świętokrzyskie 

Świdwin miejska zachodniopomorskie 

Ustka miejska pomorskie 

Wołomin miejsko-wiejska mazowieckie 

Zgierz miejska łódzkie 

 

Szkolenie wstępne i początek mentoringu 

Dużo osób podczas rozmów rekrutacyjnych sygnalizowało, że dotarcie do mieszkańców z 

tematem raportu jest wyzwaniem, często nawet w trakcie debaty o raporcie brakuje 

merytorycznej dyskusji. Dlatego zaproszone gminy zostały objęte wsparciem w całym  procesie 

przygotowywania raportu oraz planowania i prowadzenia debaty. Jeszcze w listopadzie mentorzy 

w swoich gminach przeprowadzili diagnozy zasobów i barier gminy - za pomocą analizy danych 

zastanych, informacji zamieszczanych na stronie oraz spotkania z urzędnikami odpowiedzialnymi 

za partycypację i raport o stanie gminy. 

W początkach grudnia zorganizowaliśmy spotkanie otwierające online dla decydentów oraz osób 

koordynujących pracę nad raportem. Podczas dwóch spotkań mieliśmy okazję poznać się, ale 

również był to czas na wyjaśnienie wszystkich wątpliwości związanych z udziałem w projekcie. 

Podczas szkolenie wystąpili eksperci prawni oraz ds. partycypacji, którzy wprowadzili do dyskusji 

na temat narzędzia raportowania.  

Dodatkowo w grudniu zrealizowaliśmy webinaria dla osób uczestniczących w projekcie na temat: 

•  “Raport o stanie gminy - procedury”., prowadzenie: Bartosz Wilk 

•  “Raport o stanie gminy – dobre praktyki”, prowadzenie: Dawid Sześciło. 
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11. Warszawski Panel Klimatyczny  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cele statutowe, które projekt realizował 

• 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; 

Główne cele projektu  

Głównym celem projektu była realizacja panelu obywatelskiego z mieszkańcami Warszawy na 

temat: Jak zwiększyć efektywność energetyczną Warszawy i udział odnawialnych źródeł energii 

w bilansie energetycznym miasta? Z uwagi na pandemię całość wydarzenia była online, mimo 

wstępnie planowanych niektórych wydarzeń na żywo.  

Zadania zespołu koordynującego obejmowały przygotowanie i obsługa całości wydarzenia, 

przeprowadzenie spotkań panelu i głosowania oraz ich podsumowanie.  

Główne działania w projekcie 

W ramach partnerstwa trzech organizacji podzieliliśmy pomiędzy siebie główne obszary i 

odpowiedzialności w ramach projektu, natomiast współpracowaliśmy ze sobą na każdym jego 

etapie. Fundacja Pole Dialogu odpowiedzialna była przede wszystkim za organizację części 

edukacyjnych panelu oraz uspołecznianie panelu – czyli kontakty z mieszkańcami Warszawy, 

obserwatorami i stronami. 

Partnerzy projektu Partnerstwo 3 organizacji: Fundacja 

Pole Dialogu, Fundacja Stocznia, 

Fundacja Civis Polonus 

Źródło finansowania Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 

Kwota 

dofinansowania 

Wartość projektu: 146 794 EUR 

Całkowita dotacja FPD: 27 313 EUR 

Okres realizacji 1 września 2020 – 28 lutego 2021 

Skład zespołu 

realizującego projekt 

Mateusz Wojcieszak, Agnieszka 

Pędzich, Filip Górski (zespół 

koordynacyjny), Paweł Zalewski, Ewa 

Jakubowska-Lorenz (facylitacja)  
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Przygotowanie Warszawskiego Panelu Obywatelskiego (WPK) 

Nasze główne zadania w trakcie przygotowań Panelu to:  

• Rekrutacja 2 doradców merytorycznych Panelu (Wojciech Szymalski, Instytut na rzecz 

Ekorozwoju oraz Marcin Popkiewicz, UW, Nauka o klimacie, ustalenie programu 

tematycznego kolejnych sesji edukacyjnych i rekrutacja 10 ekspertów i ekspertek do 

prowadzenia tych sesji.  

• Spotkania otwierające z zespołem eksperckim, obserwatorami i stronami, przedstawienie 

zasad i formuły spotkań, przygotowanie wytycznych i formatu prezentacji, koordynacja 

przygotowań wystąpień.  

• Otwarta rekrutacja obserwatorów (czyli osób zajmujących się zawodowo panelami i 

narzędziami partycypacji, które mogły obserwować Panel od środka bez aktywnego udziału 

w jego obradach) oraz stron (czyli osób zainteresowanych przedstawieniem panelistom 

swojego stanowiska w temacie panelu spoza grona ekspertów zaproszonych przez nas – 

przedstawiciele organizacji, grup nieformalnych, aktywiści).  

Ostatecznie mieliśmy 5 obserwatorów i 7 stron (Polska Zielona Sieć, WWF Polska, 

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, Partnerstwo Otwarty Jazdów, Extinction Rebellion, 

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Centrum UNEP/GRID Warszawa). Zaplanowaliśmy też 

dwa wprowadzające wystąpienia dla Urzędu Miasta Warszawa  jako strony panelu.  

• Stworzenie formularza zgłaszania uwag dla mieszkańców, którzy nie zostali wylosowani do 

panelu, a chcieliby Panelistom przekazać od siebie jakieś informacje. Możliwość ta była 

promowana i komunikowana na stronie panelu na miejskim portalu oraz w mediach 

społecznościowych. Ostatecznie wpłynęło ich 88 – i zostały przekazane panelistom.  

• Przygotowanie edukacyjnej części Podręcznika dla panelistów – materiału, który paneliści 

otrzymywali na początku jako wstęp merytoryczny do kwestii efektywności energetycznej 

oraz odnawialnych źródeł energii, oprócz organizacyjnych informacji o samym panelu (część 

organizacyjna Podręcznika).  

Poza tymi działaniami jako partnerska organizacja aktywnie wspieraliśmy pozostałe fundacje w 

ich działaniach: tworzenia regulaminu panelu, zasad rekrutacji i głosowania, scenariuszy 

poszczególnych sesji, materiałów promocyjnych. W ramach przygotowań została też 

przeprowadzona cała procedura rekrutacji panelistów i panelistek, która finalnie wyłoniła 80 osób 

głównego składu oraz 10 osób rezerwowych. Za losowania odpowiedzialna była Fundacja 

Stocznia, a za kontakt z wylosowanymi mieszkańcami i  

Realizacja spotkań Warszawskiego Panelu Obywatelskiego  

W ramach realizacji zadania przeprowadziliśmy szereg spotkań online. Wszystkie miały miejsce 

w listopadzie 2020: 1 spotkanie integracyjne, 2 spotkania edukacyjne, 2 spotkania deliberacyjne, 

3 nieobowiązkowe spotkania dodatkowe (jedno o zasadach działania platformy zoom, jedno 

konsultacyjne z doradcą merytorycznym panelu, jedno o zasadach głosowania).  

Podczas głównych spotkań panelu (edukacyjne i deliberacyjne) pracowaliśmy w powiększonym 

składzie facylitatorów, aby zapewnić uczestnikom komfort pracy w mniejszych grupach. 

Dodatkowo na każdym spotkaniu wspierał nas zespół techniczny (5 osób) pomagający 
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uczestnikom we wszelkich trudnościach technicznych z narzędziami online i sprzętem. I one 

również były transmitowane na FB (poza pracą w grupach).  

Spotkanie inauguracyjne (3 listopada) z udziałem prezydenta Rafała Trzaskowskiego oraz 

dyrektorki koordynatorki ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni Justyny Glusman oraz doradcy 

merytorycznego panelu Marcina Popkiewicza. Poza ich wystąpieniami przedstawiliśmy krótko 

ideę panelu oraz najważniejsze zasady, a także stworzyliśmy przestrzeń do integracji i bliższego 

poznania się. Spotkanie było transmitowane na FB i oglądane przez 14 tys. osób. Prezydent 

Trzaskowski zadeklarował wprowadzenie w życie wszystkich rekomendacji, które uzyskają 80% 

zgodność panelistów.  

Podczas spotkań edukacyjnych (7 i 14 listopada) koordynowanych przez Fundację Pole Dialogu 

uczestnicy i uczestniczki panelu wysłuchali wystąpień eksperckich oraz zgłoszonych stron na 

temat efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii i mieli krótkie dyskusje w 

grupach na ich temat, mogli zadawać ekspertom pytania. A eksperci i strony przedstawili 

panelistom swoje propozycje rekomendacji dla Warszawy (łącznie 79 rekomendacji).  

Podczas spotkań deliberacyjnych (21 i 28 listopada) paneliści i panelistki dyskutowali o 

propozycjach rekomendacji eksperckich, modyfikowali je, dodawali własne pomysły. 

Pracowaliśmy metodą World Cafe spisując propozycje rozwiązań na wspólnych plikach. Na 

koniec ostatniego spotkania odbyło się głosowanie nad rekomendacjami.  

Pomiędzy spotkaniami trwały intensywne prace – opracowywaliśmy wspólnie z ekspertami 

odpowiedzi na pytania panelistów i panelistek dotyczące kwestii merytorycznych.  na pytania 

panelistów i panelistek dotyczące kwestii merytorycznych, spotykaliśmy się z zespołem 

monitorującym, który konsultował wszystkie propozycje rekomendacji pod kątem 

regulaminowych warunków wykonalności oraz komepetencji miasta tak, aby te rekomendacje, 

które finalnie zostaną przegłosowane z formalnego względu mogły być wprowadzone przez 

miasto. Wiązało się z to długim procesem weryfikacji i uzgodnień różnych komórek wewnątrz 

urzędu oraz ustalania finalnego brzmienia rekomendacji.   

Na zakończenie ostatniego dnia obrad odbyło się głosowanie. Wzięło w nim udział 80 panelistów 

z grupy głównej (oraz 3 osoby z grupy dodatkowej, ale ich głosy nie były wliczane do próby 

głównej – zgodnie z regulaminem). Spośród 93 rekomendacji, które znalazły się na liście do 

rekomendacji ostatecznie 49 uzyskało poparcie min. 80% panelu. Wyniki zostały ogłoszone tego 

samego dnia podczas spotkania z panelistami, a później przekazane do Biura Ochrony Powietrza 

i Polityki Klimatycznej Urzędu Miasta, gdzie urzędnicy rozpoczęli pracę nad planem wdrożenia 

przegłosowanych rekomendacji. 

Komunikacja i promocja 

Przez cały czas trwania projektu – od momentu przygotowań i rozpoczęciu rekrutacji panelistów 

nieustannie publikowane były bieżące informacje o projekcie na naszych mediach 

społecznościowych oraz na podstronie projektu na miejskim portalu Warszawy Zielonej: 

https://zielona.um.warszawa.pl/warszawski-panel-klimatyczny. We współpracy z Urzędem 

Miasta przygotowywaliśmy informacje prasowe dotyczące kluczowych momentów projektu. I 

zabiegaliśmy o obecność w mediach – pojawiliśmy się na ngo.pl, podkasty Muda Talks i Zielony 

Podkast, audycja Popołudnie w RDC. A dodatkowo informacje o projekcie opublikowane były na 

stronach: oko.press, warszawa.naszemiasto.pl, wawalove.wp.pl, chronmyklimat.pl, sozosfera.pl, 

swiatoze.pl, smoglab.pl i teraz-srodowisko.pl.   

https://zielona.um.warszawa.pl/warszawski-panel-klimatyczny
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12. Młodzi Gruzini mają głos 

Lider projektu Fundacja Pole Dialogu 

Partner projektu Bridge of Friendship „Kartlosi”, 

Centrum Edukacji Obywatelskiej 

Źródło 

finansowania 

Fundacja Edukacja dla Demokracji - 

Program RITA - Przemiany w regionie 

Kwota 

dofinansowania 

Wartość projektu: 70 480,00 PLN 

Dotacja w 2020 roku: 20 760 PLN 

Okres realizacji 1 czerwca 2020 – 31 grudnia 2021 

Skład zespołu 

realizującego  

Mateusz Wojcieszak, Michał Tragarz 

(CEO) 

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  

Projekt miał na celu zwiększenie udziału młodych ludzi w życiu publicznym, zachęcenie do 

świadomego głosowania, wzmocnienie poczucia wpływu młodzieży na to, co dzieje się w ich 

samorządzie oraz promocję włączania młodych w dyskusje o polityce. Wykorzystywaliśmy know-

how z prowadzonej od 1995 roku w Polsce akcji „Młodzi Głosują”. Sięgaliśmy również do metod 

wypracowanych przez Fundację przy włączaniu młodych warszawiaków w miejskie narzędzia 

partycypacji i współtworzenia miejskiej polityki.  

Główne działania w projekcie 

W ramach projektu „Młodzi Gruzini mają głos” odbyło się 5 symulacji wyborów parlamentarnych 

w publicznych gruzińskich szkołach. Młodzież wcieliła się w role komitetów wyborczych, 

kandydatów, komisji wyborczej i przedstawicieli mediów i wspólnie z nauczycielami i trenerami 

przeszła cały proces od wypracowania programów wyborczych, przez przygotowanie kampanii i 

wyborów oraz debatę wyborczą po akt głosowania. W symulacje zaangażowało się prawie 300 

uczniów i uczennic, o ich działaniach pisały lokalne i branżowe media. Efektem projektu są 

wypracowane materiały edukacyjne, które krok po kroku prowadzą przyszłych organizatorów 

przez symulację i rolę poszczególnych grup uczniowskich. 

Przygotowanie materiałów merytorycznych 

Na początku działań przygotowaliśmy pakiet materiałów edukacyjnych dla trenerów i szkół 

gruzińskich zaangażowanych w nasze działania. Na pakiet składały się: instrukcje dla grup 

uczniowskich (opisy zadań poszczególnych komitetów, mediów, komisji wyborczej), opis 

wymyślonego państwa (przedstawienie kontekstu społecznego i politycznego kraju, w którym 
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odbywa się symulacja, zasad symulacji, zadań poszczególnych grup. Kontekst społeczny i 

polityczny wymyślonego kraju, w którym odbywa się symulacja był bliski kontekstowi 

gruzińskiemu), checklista dla nauczycieli-organizatorów lokalnych symulacji, scenariusz dla 

trenerów i asystentów (zawierający opis poszczególnych części i roli trenerów oraz asystentów, 

kwestii na jakie należy zwrócić uwagę na poszczególnych etapach). Każdy materiał został 

przetłumaczony na język gruziński. Materiały zostały opublikowane na stronach gruzińskiego 

partnera oraz przesłane do edukacyjnych mediów w Gruzji.  

Materiały powstały na bazie naszych doświadczeń w realizacji symulacji szkolnych w Polsce, ale 

również w tworzeniu narzędzi partycypacji i włączania młodych w miejską politykę. Dodatkowo 

14 lipca zorganizowaliśmy spotkanie otwarcia dla zainteresowanych dyrektorów i nauczycieli 

gruzińskich szkół. Opowiedzieliśmy na nim o założeniach projektu, głównych zasadach symulacji 

i wartościach płynących z edukacji o polityce.  

Szkolenie wprowadzające dla trenerek, asystentów i liderek projektu 

Mimo niesprzyjających okoliczności pandemicznych w gronie zrekrutowanych trenerów i 

asystenów, zdecydowaliśmy o kontynuacji działań stacjonarnych w Gruzji. Jednak z powodu 

ograniczenia ruchu lotniczego nie byliśmy w stanie zrealizować zaplanowanego szkolenia 

stacjonarnego dla trenerów. Ostatecznie zorganizowaliśmy dwudniowe spotkanie online. 

Prowadzący szkolenie nadawali z Warszawy, natomiast trenerzy pracowali w jednej, większej 

grupie w Gori.  

 W szkoleniu wzięło udział 19 osób - zespół trenerów, asystentów i liderów projektu ze strony 

gruzińskiej. Celem szkolenia było zapewnienie wszystkim pełnej wiedzy o tym, jakie są cele, 

zasady oraz przebieg symulacji wyborów oraz znały swoje zadania podczas niej. 

Szkolenie wprowadzające dla trenerek, asystentów i liderek projektu 

Najważniejszym punktem całego projektu były symulacje wyborów powszechnych w gruzińskich 

szkołach. Przy każdej symulacji pracowały pary trenerskie (dwóch trenerów lub trener oraz 

wsparcie osoby z Kartlosi). Zrealizowaliśmy 5 symulacji, w których łącznie wzięło udział 284 

uczniów oraz 12 nauczycieli z 12 szkół. Z powodu zamknięcia granic nie odwiedziliśmy również 

symulacji w terenie, ale kontakt z trenerami na miejscu utrzymywało Kartlosi.  

Każda symulacja była małym świętem demokracji z politycznymi debatami, medialnymi 

wywiadami i głosowaniem. Zebrane ankiety ewaluacyjne wskazują, że wydarzenia cieszyły się 

pozytywnym odbiorem wśród uczniów i uczennic.  
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13. Wolontariat DPS 

 

Źródło 

finansowania 

Projekt „Wolontariat zdalny w 

warszawskich domach pomocy 

społecznej” był współfinansowany 

ze środków m.st. Warszawy 

Kwota 

dofinansowania 

Wartość́ projektu: 55 400 zł 

Okres realizacji 19 października 2020 – 31 grudnia 

2020 

Skład zespołu 

realizującego 

projekt 

Jadwiga Cichocka-Kawiak 

(koordynacja), Dominik Kuc, 

Mateusz Wojcieszak 

Osoby mentorskie: Weronika 

Chodacz, Małgorzata Kopecka 

 

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 działań w projekcie było stworzenie modelu wolontariatu zdalnego w warszawskich 

domach pomocy społecznej. Projekt miał następujące cele szczegółowe: 

• wypracowanie dobrych praktyk i modelu współpracy zdalnej domów pomocy społecznej 

z wolontariuszami i wolontariuszkami; 

• aktywizacja mieszkańców domów pomocy społecznej i integracja ich z osobami z 

zewnątrz; 

• integracja międzypokoleniowa i wewnątrzpokoleniowa; 

• nawiązanie współpracy wewnętrznej pomiędzy domami pomocy społecznej. 

Główne działania 

W październiku 2020 roku rozpoczęliśmy projekt tworzenia pomysłu na wolontariat zdalny w 

Domach Pomocy Społecznej. Mieliśmy wdrożyć wypracowany pomysł w dwóch warszawskich 

DPS (DPS “Leśny” i DPS “Syrena”). Niestety z powodu trudnej sytuacji pandemicznej w DPS 
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“Syrena”, ten dom musiał się wycofać z uczestnictwa w projekcie. W związku z tym od listopada 

2020 działaliśmy w ramach projektu jedynie w Domu Pomocy Społecznej “Leśny” https://dps-

lesny.waw.pl/. 

Na koniec powstała publikacja opisująca projekt, proces wypracowywania modelu zdalnej 

współpracy z wolontariuszami i wolontariuszkami oraz sam model i jego zastosowanie. 

Realizacja działań w 2020  

Współpraca mentorek z DPS 

W związku z pandemią COViD mentorki spotykały się zdalnie z osobami pracującymi w DPS 

“Leśny” - kontaktowały się telefonicznie oraz przez komunikatory online.  

Mentorki przeprowadziły diagnozę zasobów i potrzeb kadry oraz mieszkanek i mieszkańców DPS. 

Następnie wraz z kadrą DPS opracowały plan zdalnej współpracy domu z wolontariuszami i 

wolontariuszkami. Okazało się, że część osób mieszkających w DPS jest chętna do nawiązania 

kontaktu z wolontariuszkami i wolontariuszami, jednak kontakt ten musiał być bardzo prosty w 

obsłudze i nie wymagać zaawansowanych technologicznie aplikacji i sprzętów. Ostatecznie 

model zdalnego wsparcia przez wolontariuszy oparto na telefonie. Na każdym etapie projektu 

mentorki aktywnie włączały pracowników i pracowniczki DPS, żeby po zakończeniu projektu 

wolontariat mógł dalej działać i był kompetentnie zaopiekowany. Wspólnie powstał model 

zdalnego wsparcia mieszkańców i mieszkanek DPS-ów, który został wdrożony i przetestowany 

w DPS “Leśnym”, ale może on być wdrażany również w innych placówkach o podobnych 

charakterze.  

Współprace DPS z wolontariuszami i wolontariuszkami  

W ramach wypracowanej metody współpracy zostało zaangażowanych 5-ciu wolontariuszy i 

wolontariuszek, którzy wcześniej byli w kontakcie z osobami mieszkającymi w DPS “Leśny”. 

Wolontariusze i wolontariuszki zobowiązali się do utrzymywania regularnego, indywidualnego 

kontaktu telefonicznego z konkretnymi osobami mieszkającymi w DPS. Celem tego wolontariatu 

było zmniejszenie samotności i poczucia odizolowania mieszkańców i mieszkanek DPS.  

Dobre praktyki – publikacja podsumowująca 

Wypracowane w ramach projektu praktyki wolontariatu zdalnego w DPS w czasie pandemii 

zostały zawarte w publikacji podsumowującej. Publikacja zawiera opis projektu i założeń 

metodologicznych, a także modyfikacje i dobre praktyki z realizacji: 

https://poledialogu.org.pl/wolontariat-zdalny-domach-pomocy-spolecznej/  

   

https://dps-lesny.waw.pl/
https://dps-lesny.waw.pl/
https://poledialogu.org.pl/wolontariat-zdalny-domach-pomocy-spolecznej/
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Działalność publiczna i inne inicjatywy 

Konferencje, wydarzenia publiczne 

W 2020 roku odbył się szereg konferencji zarówno w formule stacjonarnej, jak i zdalnej, w 

których udział brali przedstawiciele Fundacji Pole Dialogu. W kolejności chronologicznej były to:  

• Obserwatorium Młodych Michała Boniego, w czasie którego głos w imieniu Fundacji 

zabierał Dominik Kuc – asystent ds. komunikacji i promocji. Obserwatorium dotyczyło 

zmian postaw społecznych młodych ludzi, w zakresie praw kobiet, edukacji 

antydyskryminacyjnej i społeczności LGBTQ+. W czasie obserwatorium wypowiadała się 

jakże Joanna Skonieczna z Kampanii Przeciw Homofobii oraz Marta Lempart z 

Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, 

• Warszawski Dialog Młodzieżowy organizowany przez Polską Radę Organizacji 

Młodzieżowych, w czasie którego Mateusz Wojcieszak – Prezes Fundacji – gościł jako 

ekspert ds. Partycypacji. Warszawski Dialog młodzieżowy finansowany był przez m.st. 

Warszawa, a celem wydarzenia było wskazanie priorytetów dla tworzenia dalszych 

działań miejskich dla młodzieży. 

• Dialog Pod Chmurką organizowany przez Polską Radę Organizacji Młodzieżowych oraz 

Fundację im. Roberta Schumana. W czasie wydarzenia poruszane były tematy związane 

z wychodzeniem z kryzysu epidemiologicznego w zakresie: edukacji, integracji 

europejskiej, zdrowia i gospodarki. 

 

Ciała społeczne 

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 

Jesteśmy organizacją członkowską OFOP - Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. 

Uczestniczymy w walnych zebraniach oraz roboczych spotkaniach tematycznych. 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. 

 

http://ofop.eu/
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Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego na Żoliborzu 

Do października byliśmy aktywnymi członkami 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 Przepis na Muranów 

Jesteśmy członkiem lokalnego Partnerstwa Przepis na Muranów skupiającego podmioty 

działające na Muranowie. Jesteśmy od lat związani z tą częścią Warszawy - na Muranowie 

znajduje się na biuro, tutaj odpoczywamy i pracujemy, dlatego zależy nam na dobru tego osiedla. 

Współtworzymy wydarzenia organizowane przez Partnerstwo, również w czasie pandemii, w tym 

Dni Muranowa i Gwiazdka muranowska.  

 

Rada ds. budżetu partycypacyjnego przy Prezydent m.st. Warszawy  

Mateusz Wojcieszak kontynuował w 2020 roku kadencję uzupełniającą członka Rady ds. 

Budżetu Obywatelskiego przy Prezydencie m.st. Warszawy. Do zadań Rady należy w 

szczególności: konsultowanie i opiniowanie realizacji budżetu partycypacyjnego, opiniowanie 

wyników ewaluacji i monitoringu budżetu partycypacyjnego, działania zmierzające do rozwoju 

budżetu partycypacyjnego w Warszawie, wspieranie procesu wdrażania w szczególności poprzez 

działania konsultacyjno-doradcze oraz reprezentacyjne. 

 

Międzynarodowa sieć People Powered 

Od lipca jesteśmy organizacją członkowską People Powered. To nowo powstałe 

międzynarodowe zrzeszenie organizacji pozarządowych, które połączyły swoje siły na rzecz 

budowy demokracji partycypacyjnej. Misją People Powered jest zwiększanie współudziału 

obywateli i obywatelek w procesie podejmowania decyzji o ich otoczeniu, mieście, państwie i 

regionie poprzez wspieranie organizacji i rządów budujących demokrację partycypacyjną na 

całym świecie. Pomaga organizacjom takim jak my, które rozwijają budżety obywatelskie, zajmują 

się partycypacyjnym kształtowaniem polityki, partycypacyjnym planowaniem i innymi 

programami demokracji uczestniczącej. 

 

Wystąpienia w mediach 

Letni Teatr Legislacyjny 

W 2020 roku Fundacja Pole Dialogu była widoczna w mediach tradycyjnych. Wystąpienia 

dotyczyły projektu Letni Teatr Legislacyjny, realizowanego w sierpniu 2020 roku. Wówczas 

koordynatorka projektu – Marta Chmielewska – wystąpiła w audycji na żywo w Radio dla Ciebie.  
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Warszawski Panel Klimatyczny 

Wystąpienia dotyczyły także działań wokół Warszawskiego Panelu Klimatycznego. Agnieszka 

Pędzich – członkini zarządu Fundacji i koordynatorka projektu – występowała w programie 

podcastowym Muda Talks oraz Zielony Podcast Krzysztofa Rzymana. Ponadto, Mateusz 

Wojcieszak udzielił wywiadu na temat projektu w portalu NGO.pl. 

 

What’s the matter with Poland?   

O wynikach zamawianych przez nas sondaży na potrzeby projektu badawczego, szeroko pisały 

media ogólnopolskie m.ni. portal natemat.pl, radio TOKFM czy Onet.  

 

Działania w mediach społecznościowych 

Fundacja Pole Dialogu w 2020 roku rozwinęła także własne działania komunikacyjne w mediach 

społecznościowych. Od lipca do grudnia realizowany był projekt #PoznajPoleDialogu, w ramach 

którego każda  z osób zaangażowanych w działania Fundacji była zaprezentowana w formie posta 

na Facebooku. Działania zwiększało zasięgi Fundacji oraz promowało indywidualne 

zaangażowane poszczególnych osób.  

Powstały także inne cykle - #PolewMediach – cykl dotyczący obecności Fundacji w mediach 

tradycyjnych oraz #PolenaWebinarach, #PolenaKonferencjach czy #PolenaDebatach – cykle 

promujące wystąpienia w imieniu Fundacji na zewnętrznych wydarzeniach. 

Fundacja nadała matronat badawczy nad badaniem realizowanym przez Fundację GrowSpace 

oraz Kampanię Przeciw Homofobii. Jakościowa diagnoza w warszawskich szkołach dotyczyła 

samopoczucia młodych osób LGBTQ+ po okresie nauki zdalnej oraz zamknięcia w domach. 

Fundacja Pole Dialogu brała czynny udział w bieżącym życiu społecznym wydając oświadczenia 

w mediach społecznościowych. Było to między innymi opublikowane oświadczenie o kryzysie 

społecznym oraz strajku kobiet w październiku 2021. Podpisaliśmy także oświadczenie 

Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotyczące wydarzeń 7 sierpnia i zatrzymania kilkunastu osób 

aktywistycznych oraz stanowisko organizacji społecznych w sprawie proponowanych zmian w 

prawie oświatowym ograniczających udział trzeciego sektora w szkołach. Ponadto, w mediach 

społecznościowych wsparta została także kampania Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko 

Rzecznika Praw Obywatelskich wraz z wieloma innymi organizacjami społecznymi. Promocja 

trzeciego sektora także była widoczna w komunikacji w mediach społecznościowych, m.in. 

poprzez wzięcie udziału w akcji Organizacje Społeczne. To działa. Ważnym elementem promocji 

działań Fundacji w Warszawie był czynny udział w konkursie Sektor, w ramach którego projekt 

Pozarządownik 2.0 został nominowany do nagrody. Na kanałach społecznościowych 

udostępnione były nominacja i zapraszanie do głosowania. 
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Publikacje 

 

Gra w zmianę – dyskusyjna gra karciana o tym, co robią organizacje 

społeczne i jak zmieniają rzeczywistość. Druga edycja. Opracowanie 

gry: Pogotowie Facylitacyjne (Agata Urbanik, Marianna Wybieralska). 

Koordynacja: Magdalena Golan, Agnieszka Pędzich (Fundacja Pole 

Dialogu), Anna Wuls (Fundacja CEO). 

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. 

 

 

Przewodnik po programach edukacyjnych m.st. Warszawy 2020. 

Autorzy: Anna Wuls, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Pole 

Dialogu. 

Przewodnik po programach edukacyjnych jest zbiorem wybranych 

projektów, realizowanych przez organizacje pozarządowe na terenie m. 

st. Warszawy w roku szkolnym 2019/2020. Powstał we współpracy z 

Branżową Komisją Dialogu Społecznego ds. Edukacji. Został podzielony 

na tematy: programy edukacyjne, rozwijające zainteresowania, 

aktywności społeczne i obywatelskie, wolontariat i inicjatywy społeczne, 

rozwój zawodowy i osobisty oraz programy dla nauczycieli i rodziców. 

 

Pozarządownik szkolny 2.0. Aneta Derda, Mateusz Konieczny, 

Agnieszka Pędzich, Katarzyna Świątek, Fundacja Pole Dialogu, 

Warszawa 2020. 

W projekcie Pozarządownik szkolny 2.0 już po raz drugi rozmawialiśmy 

o organizacjach społecznych z młodzieżą oraz nauczycielami i 

nauczycielkami warszawskich szkół ponadpodstawowych. To, na co 

szczególnie zwracaliśmy uwagę, to różnorodność tego sektora – szeroki 

wachlarz spraw, którymi organizacje społeczne się zajmują oraz grup, 

które na co dzień wspierają. 

 

 

  

https://poledialogu.org.pl/gra-w-zmiane-2/
https://poledialogu.org.pl/gra-w-zmiane-2/
https://poledialogu.org.pl/przewodnik-programach-edukacyjnych-m-st-warszawy/
https://poledialogu.org.pl/pozarzadownik-szkolny-2-0/
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Domy Otwarte. Weronika Chodacz, Agnieszka Pędzich, Zuzanna 

Rokita, Agnieszka Sosińska, Mateusz Wojcieszak. Fundacja Pole 

Dialogu, Warszawa 2020. 

Publikacja powstała w ramach projektu „Domy otwarte. Integracja 

lokalna i międzypokoleniowa w warszawskich DPS” realizowanego 

przez Fundację Pole Dialogu. W publikacji zawarte są pomysły i 

sprawdzone metody otwierania DPS-ów na otoczenie. 

 

  

https://poledialogu.org.pl/domy-otwarte-2/
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Działalność gospodarcza 

Badania  

Przespana rewolucja. Sytuacja społeczna w regionie bełchatowskim u progu transformacji 

energetycznej 

Na zlecenie Client Earth przy wsparciu Purpose przeprowadziliśmy badanie koncentrujące się na 

diagnozie sytuacji społecznej w regionie bełchatowskim w przededniu transformacji, 

rekonstruując świadomość i postawy przedstawicieli lokalnych społeczności, byłych i obecnych 

pracowników kompleksu, pracowników lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych oraz 

władz lokalnych. Badanie zrealizowaliśmy wspólnie z Krytyką Polityczną i Instytutem Studiów 

Zaawansowanych. 

Koniec hegemonii 500 plus 

Współpracowaliśmy badawczo z zespołem Krytyki Politycznej przy okazji tworzenia raportu 

“Koniec hegemonii 500 plus”. Z naszego ramienia – dr hab. Przemysław Sadura - był 

współautorem raportu i realizatorem serii wywiadów grupowych. Autorzy postanowili przyjrzeć 

się bliżej kwestii welfare state, pytając Polaków o ich stosunek do usług publicznych i transferów 

socjalnych w kontekście doświadczenia pandemii. Badania zostały przeprowadzone przy 

wsparciu Fundacji im. Friedricha Eberta – przedstawicielstwo w Polsce.   

Denializm klimatyczny Polaków 

Byliśmy realizatorami badania i raportu przedstawiającego stosunek Polek i Polaków do katastrofy 

klimatycznej. Było to pierwsze takie badanie przeprowadzone podczas pandemii. Analizuje i 

podsumowuje badania z ostatnich lat przedstawiające podejście do szeroko pojętych tematów 

związanych z ochroną środowiska tj. zmiany klimatu, palenia węglem, segregacji śmieci, podróży 

samochodem, diety roślinnej itd., następnie bada i konfrontuje to podejście z pandemią. Zadaje 

pytania o stosunek młodszego i starszego pokolenia do kwestii zmiany klimatu. Badanie powstało 

na zlecenie Fundacji im. Heinricha Bölla, wspólnie z Krytyką Polityczną i Instytutem Studiów 

Zaawansowanych. 

Diagnoza strategii działań z zakresu współpracy podmiotów kultury z ośrodkami pomocy 

społecznej w Czerwińsku nad Wisłą, Leoncinie i Młodzieszynie, Mazowiecki Instytut Kultury 

Projekt badawczy, który zrealizowaliśmy we współpracy z Moniką Probosz i Wojciechem Wilkiem 

na zlecenie Mazowieckiego Instytutu Kultury, który miał na celu zdiagnozowanie lokalnych 

uwarunkowań, kontekstu społeczno-historycznego oraz potencjału do współpracy instytucji 

kultury i instytucji pomocy społecznej w 3 gminach województwa mazowieckiego.   

 

Edukacja 

Konkurs Dookoła Europy 

Na zamówienie Biura Parlamentu Europejskiego zrealizowany został konkurs Dookoła Europy, w 

którym brali udział uczniowie i uczennice z całego kraju. Uczestnicy i uczestniczki mieli za zadanie 
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skonstruowanie trasy kolejowej obejmującej jak najwięcej miast w Europie. Do wygrania były 

atrakcyjne nagrody, m.in. aparaty Instax oraz powerbank. 

 

 

Dialog 

Narada Obywatelska w Piastowie  

Pomiędzy 9 lipca a 12 sierpnia 2020 roku zrealizowaliśmy trzy dwugodzinne spotkania 

warsztatowe, które zwieńczyło wysłuchanie obywatelskie. Celem narady była praca nad wizją 

centrum miasta, które będzie przyciągać aktywność społeczną oraz określenie związanych z nią 

potrzeb mieszkańców i mieszkanek Piastowa. Wspólnie z mieszkańcami wypracowaliśmy 

założenia dotyczące rozwoju centrum Piastowa w ramach Programu “Rozwój Lokalny”, 

finansowanego w III edycji Funduszy Norweskich i EOG na lata 2014 – 2021. 

Spotkania wspierające realizację Budżetu Obywatelskiego w gminie Targówek 

Seria pilotażowych spotkań sąsiedzkich prowadzonych przez Martę Ostrowską i Agnieszkę 

Pędzich w kilku miejscach w gminie Targówek na ostatnim etapie przygotowywania projektów 

do Warszawskiego Budżetu Obywatelskiego w styczniu i lutym 2020. Spotkania miały na celu 

wsparcie mieszkańców w dopracowaniu swoich pomysłów na projektu oraz sprawdzenie, na ile 

taka forma wsparcia jest dla nich użyteczna.  

Polityka młodzieżowa CKS 

Wspólnie z Manufakturą Przyszłości byliśmy odpowiedzialni za zaprojektowanie oraz 

przeprowadzenie procesu badawczego przygotowującego treść roboczą warszawskiej polityki 

młodzieżowej. Polityka młodzieżowa to dokument wyznaczający kierunki pracy z młodzieżą. 

Będzie określał wartości i postawy, które są kluczowe w kontekście pracy z młodzieżą na 

wszystkich jej płaszczyznach. W ramach tego procesu zrealizowaliśmy m.in. 15 warsztatów 

konsultacyjno-projekcyjnych z młodzieżą, 7 wywiadów grupowych z młodymi osobami, 5 

wywiadów grupowych z dorosłymi pracującymi z i na rzecz młodzieży (33 uczestników i 

uczestniczek wywiadów). Ponad 250 młodych osób w wieku 10-26 lat wypowiedziało się na 

temat swojej przyszłości oraz przyszłości Warszawy, w której mieszkają i chcą mieszkać, a także 

rozwijać się i realizować swoje zamierzenia. 
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Skrócone sprawozdanie finansowe 

Informacja o wysokości przychodów 2020: 

Przychody ogółem: 1 290 847,84 zł  zł w tym:  

• Przychody z działalności statutowej (dotacje): 502 787,50 zł  

• przychody z działalności statutowej (darowizny): 571 987,93 zł 

• przychody z działalności gospodarczej: 193 010,00 zł 

• przychody operacyjne: 23 062,41 zł  

1. 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: 193 010,00 zł 

• Wynik finansowy na działalności gospodarczej (dochód): 73 068,13 zł 

• Procent przychodu z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z innych 

źródeł: 14,95% 

Informacja o poniesionych kosztach na: 

1. realizację celów statutowych: 1 042 483,94  zł 

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

23 202,08 zł 

3. działalność gospodarczą: 119 941,87 zł 

4. pozostałe koszty operacyjne: 1,79 zł 

5. koszty finansowe: 8 902,98 

Pozostałe informacje finansowe:  

a. liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z 

wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 

W 2020 roku Fundacja zatrudniała na podstawie umowy o pracę trzy osoby: 

• dyrektorki ds. działalności merytorycznej: w wymiarze 0,6 etatu; 

• dyrektorkę ds. finansów i działalności komercyjnej w wymiarze pół etatu, od stycznia 

do końca roku na urlopie wychowawczym, umowa została rozwiązana 31 grudnia za 

porozumieniem stron; 
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• dyrektorki fundacji w wymiarze całego etatu, umowa została rozwiązana 30 czerwca 

za porozumieniem stron. 

 

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 2020 roku wyniósł 480 230,98 zł brutto. Łączny koszt 

ubezpieczeń społecznych wyniósł 59 302,70 zł.  

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 2020 roku wynagrodzenia na 

łączną kwotę: 108 597,27 zł. 

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

samym w roku 2020 nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia.  

d. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych 

455 671,93 zł 

e. udzielone przez fundację pożyczki pieniężne  

Fundacja nie udzielała pożyczek w 2020 roku. 

f. kwoty ulokowane w banku wraz z nazwą banku 

Fundacja nie posiadała lokat w 2020 roku.  

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

prawa handlowego  

Fundacja nie nabyła obligacji i akcji w 2020 roku. 

h. nabyte nieruchomości  

Fundacja nie nabyła nieruchomości w 2020 roku. 

i. nabyte pozostałe środki trwałe 

Fundacja nie nabyła środków trwałych w 2020 roku. 

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:    365 227,78zł. 

• Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:  180 138,69 zł. 

• Należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: 7 683,00 

zł. 
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Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 

państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz wyniki finansowe z tej działalności: 

Fundacja w 2020 roku prowadziła działalności zleconą przez podmioty samorządowe na łączną 

kwotę 513 061,50 PLN (Miasto Stołeczne Warszawa, Województwo Wielkopolskie, Miasto 

Piastów). 

 

Rozliczenia z tytułu zobowiązań podatkowych, informacja w sprawie składanych deklaracji 

podatkowych: 

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

PITy-11 zostały wysłane pracownikom i do urzędu. 

 

Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona kontrola w fundacji: 
 

W 2020 roku nie były prowadzone kontrole w Fundacji.  

 

Podpisy członków zarządu: 

 

  

Agnieszka Pędzich 

 

  

Mateusz Wojcieszak 

 


