O FUNDACJI
Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” jest organizacją
pozarządową, zarejestrowaną we wrześniu 2011 roku.
Działania Fundacji

SocLab

skierowane

są do wszystkich

grup społecznych

zainteresowanych wykorzystywaniem szeroko rozumianej wiedzy socjologicznej w
swojej działalności, w tym szczególnie społeczności lokalnych, samorządów,
organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego
w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in. edukacja, pomoc społeczna,
działalność charytatywna). Nasze cele realizowane są m.in. poprzez działania służące
wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Misją naszej Fundacji jest zwiększenie zaangażowania ludzi w życie publiczne.
Zależy nam na tym, by mieszkańcy stali się świadomymi i aktywnymi obywatelami,
zwłaszcza w swoich lokalnych społecznościach.

Naszą działalnością wspieramy

instytucje publiczne, dostarczając im wiedzy i wspierając w działaniach, prowadzeniu
procesów partycypacyjnych. Dążymy do tego, by decyzje ważne dla mieszkańców
były podejmowane z uwzględnieniem ich opinii, w oparciu o dialog i rzetelne
diagnozy społeczne.
Naszą misję realizujemy poprzez działania związane z:
nauką, tj. popularyzacja wiedzy z nauk społecznych, badania społeczne
powiązane z rzecznictwem, inicjowanie publicznych dyskusji
partycypacją

tj.

wpływanie

na

wzrost

świadomości

obywatelskiej

i

zaangażowanie w życie publiczne Polaków oraz wzrost poziomu debaty
publicznej w Polsce.
projektowaniem i wdrażaniem innowacji społecznych, ze szczególnym
uwzględnieniem nowych technologii
upowszechnianiem idei otwartej nauki i edukacji
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ADRES FUNDACJI
Siedziba Fundacji:
ul. Zwierzyniecka 17/16
15-312 Białystok
Tel. (+48) 731 205 213
Biuro Fundacji:
ul. Cieszyńska 3A lok. 402
15-425 Białystok
NIP: 5423219955
KRS: 0000396365
REGON: 200640383
Rachunek bankowy:
BGŻ BNP Paribas
22 2030 0045 1110 0000 0404 0050

ZESPÓŁ FUNDACJI
Katarzyna Sztop-Rutkowska – Prezeska Zarządu Fundacji
Agnieszka Maszkowska – Wiceprezeska Zarządu Fundacji
Łukasz Kiszkiel – Członek Zarządu Fundacji
Maciej Białous – Członek Zarządu Fundacji
Małgorzata Skowrońska – Współpracowniczka Fundacji

OTRZYMANE WPISY I CERTYFIKATY
Rejestr Instytucji Szkoleniowych Nr ewidencji 2.20/00048/2012
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CELE STATUTOWE
Celami Fundacji są:
Poszerzanie wiedzy i kompetencji w dziedzinach istotnych z punktu widzenia
rozwoju społecznego.
Umacnianie

społeczeństwa

obywatelskiego,

rozwój

polityk

publicznych,

upowszechnianie partycypacji społecznej i obywatelskiej zarówno na poziomie
społeczności lokalnych, regionalnych, jak i całego kraju.
Analiza i wzmacnianie potencjału oraz wspieranie rozwoju społeczności
lokalnych,

samorządów,

organizacji

pozarządowych

i

innych

instytucji

działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia
społecznego

(m.in.:

edukacja,

nauka,

kultura,

informacja,

ochrona

środowiska, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna).
Inicjowanie, pobudzanie i wspomaganie współdziałania międzysektorowego, a
w szczególności pomiędzy środowiskiem akademickim a innymi podmiotami
prywatnymi i publicznymi, mającego na celu całościową i międzyśrodowiskową
analizę zjawisk społecznych, w szczególności w zakresie społeczeństwa
obywatelskiego, kultury, zrównoważonego rozwoju, kapitału społecznego i
ludzkiego, spójności społecznej, rozwoju regionalnego, unowocześniania
oświaty i nauki oraz integracji społecznej.
Przekształcanie wiedzy o charakterze akademickim w wiedzę użyteczną,
praktyczną; wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym,
wspieranie polityki innowacyjnej, budowa kultury przedsiębiorczości.
Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
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CZŁONKOSTWO W SIECIACH / ZESPOŁACH
1. Od stycznia 2013 roku Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych
„SocLab” jest członkiem Koalicji Otwartej Edukacji – porozumienia organizacji
pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury,
którego celem jest budowanie, promocja i aktywizm na rzecz otwartych zasobów
edukacyjnych.

2. Od lutego 2013 roku jesteśmy członkami polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh –
nieformalnej grupy ponad 100 organizacji działających w sferze dialogu
międzykulturowego w Polsce.

3. W marcu 2013 roku przystąpiliśmy do Creative Poland – partnerstwa polskiego
przemysłu kreatywnego. Pracujemy przy rozwoju partnerstwa w województwie
podlaskim.

4. Od kwietnia 2013 roku Fundacja przynależy do sieci „My Obywatele” –
dobrowolnego

porozumienia

niezależnych

i

wewnętrznie

demokratycznych

stowarzyszeń wspierających kulturę aktywności społecznej oraz systemowe
zwiększanie wpływu obywateli na decyzje publiczne.
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5. Od października 2011 roku Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych
„SocLab” jest członkiem Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok.

6. Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Członek: Katarzyna SztopRutkowska/ Wiceprzewodnicząca

7. Zespół

ds.

Budżetu

Obywatelskiego

w

Białymstoku.

Członek:

Agnieszka

Maszkowska.
8. Zespół Konsultacyjny ds. Organizacji Pozarządowych przy Prezydencie Miasta
Białegostoku.

Członek:

Agnieszka

Maszkowska

/Sekretarz

9. Zespół ds. opracowania Programu na rzecz osób starszych w województwie
podlaskim na lata 2016 – 2020/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Członek:
Katarzyna Sztop-Rutkowska.

DZIAŁALNOŚĆ – PROJEKTY, AKCJE, INICJATYWY
1. Forum Praktyków Partycypacji w Warszawie
W 2015 roku Fundacja była partnerem/współorganizatorem Forum Praktyków
Partycypacji – cyklicznego wydarzenia edukacyjnego dotyczącego partycypacji
obywatelskiej realizowanego przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych
STOCZNIA w Warszawie.
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2. Laboratorium Obywatelskie II edycja
W kontekście celów projekt stanowił kontynuację I edycji i uwzględniał następujące
działania:


badania stanu partycypacji w województwie podlaskim zakończone raportem
(http://www.soclab.org.pl/wp-content/uploads/2015/02/Partycypacjapubliczna-w-wojewodztwie-podlaskim-raport-z-badan1.pdf)



opracowanie i wydanie poradnika dla samorządów nt. konsultacji społecznych
(http://www.soclab.org.pl/wp-content/uploads/2015/02/Publikacja-Przepis-naudane-konsultacje_web.pdf);



organizację półrocznej Szkoły Partycypacji dla 16 osób,



rozbudowę i prowadzenie portalu do konsultacji społecznych,



organizację debat regionalnych pod hasłem „Okrągłe stoły partycypacyjne” w
czterech miastach województwa podlaskiego,



przeprowadzenie

dwóch

modelowych

Wasilkowie

-

dotyczący

procesów

konsultacyjnych:

budżetu

w

obywatelskiego

(http://konsultacje.soclab.org.pl/mapa-partycypacji/54-pierwszy-procesbudzetu-obywatelskiego-w-wasilkowie) oraz w Łomży - dotyczący programu
współpracy

samorządu

z

organizacjami

pozarządowymi

(http://konsultacje.soclab.org.pl/mapa-partycypacji/55-konsultacje-programuwspolpracy-miasta-lomza-z-organizacjami-pozarzadowymi)


warsztaty

dla

uczniów

białostockich

szkół

średnich

z

budżetu

partycypacyjnego (z wykorzystaniem gier planszowych)


działania animacyjne z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w
Białymstoku skupione wokół tematyki budżetu partycypacyjnego na osiedlu
Starosielce

(http://konsultacje.soclab.org.pl/mapa-partycypacji/56-

barszczanska)
Termin realizacji: 2014-2015 r.
Grantodawcy: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich/ Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
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3. Diagnoza kultury w Suwałkach
Podstawowym celem badania było

przeprowadzenie

kompleksowej diagnozy

suwalskiej oferty kulturalnej. Do głównych zadań zespołu badawczego należało
szczegółowe ustalenie typów i proporcji wydarzeń kulturalnych odbywających się w
Suwałkach, jak również opinii na temat życia kulturalnego oraz stylów uczestnictwa w
kulturze

prezentowanych

przez

mieszkańców

miasta.

Przeprowadzono

375

telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych z mieszkańcami Suwałk, 4 wywiady
grupowe z odbiorcami kultury oraz 5 indywidualnych wywiadów pogłębionych z
lokalnymi animatorami kultury. Dokonano również analizy danych zastanych –
dokumentów oficjalnych oraz stron internetowych podmiotów odpowiedzialnych za
przygotowywanie oferty kulturalnej. Efektem prac badawczych była cyfrowa
publikacja składająca się z części diagnostycznej, wniosków i rekomendacji.
Termin realizacji: V-VIII 2015 r.
Zamawiający: Miasto Suwałki.
4. Diagnoza partycypacyjna Lokalnej Grupy Działania “U ŹRÓDEŁ”
Fundacja SocLab moderowała proces partycypacyjnej diagnozy do strategii
opracowywanej przez Lokalną Grupę Działania „U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach (woj.
świętokrzyskie). W warsztatach brały udział dwie grupy robocze ds. partycypacyjnej
diagnozy

składające

się

z

przedstawicieli

samorządu,

instytucji,

organizacji

pozarządowych, mieszkańców, w tym reprezentujących osoby defaworyzowane i
przedsiębiorców z terenu całego LGD o liczebności ok. 20 osób każdy zespół. Każda z
grup roboczych odbyła cykl 5 warsztatów w następujących blokach tematycznych:
I.

Analiza

i

interpretacja

zebranych

danych

w

poszczególnych

obszarach

diagnostycznych, identyfikacja problemów i potrzeb z odniesieniem do grup
docelowych,
II. Konstruowanie analizy SWOT,
III. Analiza negatywnych zjawisk występujących na obszarze LGD przy wykorzystaniu
drzewa problemów,
IV. Określenie celów głównych i celów szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju.
W intensywnej pracy warsztatowej wykorzystano różnorodne techniki, w tym
technikę grupy nominalnej, World Cafe, analizę drzewo problemów – drzewo celów.
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Efekty pracy podlegały dalszym konsultacjom z wszystkimi mieszkańcami terenu
LGD.
Termin realizacji: V-VI czerwiec 2015
Zamawiający: Lokalna Grupa Działania “U ŹRÓDEŁ”
5. Warsztaty grywalizacji
Celem było zapoznanie się z procesem projektowania grywalizacji na dwóch
przykładach: aplikacji dla dzieci z zespołem Aspergera motywującej do odrabiania
prac domowych oraz aplikacji dla mieszkańców i mieszkanek zachęcającej do
uczestnictwa w konsultacjach społecznych. Dodatkowo mogliśmy poznać metodologię
Design

Thinking

i

Service

Design.

Partnerem

warsztatów

była

fundacja Highlight/inaczej, która specjalizuje się we wdrażaniu grywalizacji w
projektach społecznych.
Termin realizacji: 2015

6. TechKlub Białystok
TechKluby

to

społeczności

osób

zainteresowanych

zastosowaniem

nowych

technologii w działalności społecznej. Uczestnicy klubów nie tylko zdobywają nową
wiedzę, ale także poznają osoby, które mogą im pomóc wdrożyć technologie w
organizacji lub uruchomić nowy projekt. Ideą klubów jest tworzenie i umacnianie
lokalnych sieci współpracy złożonych z przedstawicieli trzeciego sektora, biznesu i
nauki.
Kluby spotkają się w pierwszą środę miesiąca w 12 miastach w Polsce. W trakcie
spotkań dzielimy się doświadczeniami z wykorzystaniem technologii, rozmawiamy o
nowych trendach i pokazujemy nowe aplikacje, programy i ich zastosowania.
Grantodawca:

Fundacja

Rozwoju

Społeczeństwa

Informacyjnego,

Polsko-

Amerykańska Fundacja Wolności
Partner Techklubu Białystok: Fundacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok
Grantodawca:

Polsko-Amerykańska

Fundacja

Wolności,

Fundacja

Rozwoju

Społeczeństwa Informacyjnego.
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7. Akcja BUMERANG
Międzynarodowy projekt realizowany przez Stowarzyszenie Międzynarodowej i
Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ, w którym Fundacja SocLab odpowiada za
ewaluację

pilotażowych

innowacyjnych

działań

związanych

z

wolontariatem

młodzieży w ich społecznościach lokalnych. Celem projektu jest zwiększenie
świadomości młodych ludzi o możliwościach decyzyjnych, jakie mają i ich chęci
angażowania się w działania lokalne.
Więcej informacji o projekcie na stronie: www.bumerang.org.pl
Termin realizacji: 2014-2016
Grantodawca: Unia Europejska w ramach programu Erasmus+

8. Ewaluacja projektu „Plac Zabaw” Galeria Arsenał
Fundacja prowadziła kolejny raz ewaluację programu edukacyjnego adresowanego
do dzieci. Efektem był opracowany raport ewaluacyjny zawierający wnioski i
rekomendacje.
Termin realizacji: XII 2015 r.
Zamawiajacy: Galeria Arsenał w Białymstoku
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