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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 

 Certyfikaty uprawniające do prowadzenia innowacyjnej gry symulacyjnej Smile 

Urbo 
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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. 

FINANSE 

 

CZŁONKOSTWO W SIECIACH / ZESPOŁACH  

1. Od stycznia 2013 roku Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych 

„SocLab” jest członkiem Koalicji Otwartej Edukacji – porozumienia organizacji 
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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. 

 

5. Od października 2011 roku Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych 

„SocLab” jest członkiem Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. 

http://koed.org.pl/
http://www.alfpolska.org/
http://www.alfpolska.org/
http://creativepoland.eu/
http://myobywatele.org/
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6. Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Członek: Katarzyna Sztop-

Rutkowska.  

 

 

DZIAŁALNOŚĆ – PROJEKTY, AKCJE, INICJATYWY 

1. Diagnoza stanu edukacji kulturowej w województwie podlaskim - 

Podlaski Pomost Kultury 

Zasadniczym celem diagnozy było ukazanie kondycji oraz specyfiki edukacji 

kulturowej w województwie podlaskim; wskazanie zasobów, które mogą zostać 

wykorzystane do prowadzenia skutecznych działań edukacyjnych i kulturalnych; 

ustalenie problemów regionalnego środowiska edukatorów i animatorów kultury oraz 

ich oczekiwań wobec otoczenia. Diagnoza była elementem regionalnego programu 

Podlaski Pomost Kultury. 

W ramach badania wykonano analizę statystyk publicznych, dokumentów 

oficjalnych oraz stron internetowych podmiotów zaangażowanych w edukację 

kulturową. Przeprowadzono 33 indywidualne i 14 grupowych wywiadów 

pogłębionych z reprezentantami różnych podmiotów, m. in. placówek oświatowych, 

instytucji kultury, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych. 

Przeprowadzono również 410 wywiadów kwestionariuszowych z edukatorami i 

animatorami kultury w regionie oraz kilkanaście obserwacji uczestniczących podczas 

wydarzeń (konferencji, warsztatów, dyskusji) zorganizowanych w ramach programu 

Podlaski Pomost Kultury. Efekty pracy badawczej opublikowano w dwóch wersjach. 

Skróconej, prezentującej najważniejsze ustalenia, dostępnej w wersji cyfrowej i 

papierowej oraz w wersji pełnej, dostępnej jedynie w wersji cyfrowej. Fundacja 

SocLab przeprowadziła również ewaluację pierwszego roku Projektu Podlaski Pomost 

http://www.federacjabialystok.pl/
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Kultury. Wykorzystując zarówno standaryzowane ankiety, jak i pogłębione, 

partycypacyjne metody ewaluacji przygotowano raport, który powinien służyć 

optymalizacji działań w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury w następnych latach. 

Program Podlaski Pomost Kultury (2016-2018) jest regionalnym wydaniem 

programu Bardzo Młoda Kultura, zainicjowanego przez Narodowe Centrum Kultury. 

Jego Operatorem jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku. 

Termin realizacji: IV - X 2016  

Partnerzy: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku 

 

2. Akcja BUMERANG 

Międzynarodowy projekt realizowany przez Stowarzyszenie Międzynarodowej i 

Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ, w którym Fundacja SocLab odpowiadała za 

ewaluację pilotażowych innowacyjnych działań związanych z wolontariatem 

młodzieży w ich społecznościach lokalnych. Celem projektu było 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+ 

 

3. Diagnoza potrzeb i potencjałów w zakresie kultury w gminie Wasilków 

Głównym celem badania była identyfikacja zasobów i samodzielnych inicjatyw 

mieszkańców Gminy Wasilków w zakresie kultury. Badanie objęło analizę statystyk 

publicznych i dokumentów oficjalnych, wywiad kwestionariuszowy przeprowadzony 

ze 173 mieszkańcami gminy, 10 indywidualnych oraz 3 grupowe wywiady pogłębione 

z osobami szczególnie zaangażowanymi w życie kulturalne gminy. Na zakończenie 

badania przeprowadzono warsztat, w którym uczestniczyły osoby zainteresowane 

animacją kultury na poziomie lokalnym. Jego celem była nie tylko analiza obszaru 

kultury, ale również zmotywowanie uczestników do podjęcia działań sieciujących i 

rozwijających ofertę kulturalną. 
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Efektem badania był zawierający część diagnostyczną, wnioski i rekomendacje 

raport dostępny w wersji cyfrowej. 

Termin realizacji: IV-V 2016  

Zamawiający: Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie, w ramach projektu 

Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016, finansowanego przez Narodowe Centrum 

Kultury.  

 

4. Rewitalizacja w Hajnówce  

Od listopada 2016 roku Fundacja realizuje działania partycypacyjne i 

konsultacje społeczne (m.in. warsztaty, spacery badawcze, spotkania, panele 

eksperckie) w ramach opracowywania programu rewitalizacji w mieście Hajnówka 

(woj. podlaskie). 

Termin realizacji: 2016-2017 

Zleceniodawca: Urząd Miejski w Hajnówce w ramach konsorcjum z Ośrodkiem 

Wspierania Organizacji Pozarządowych i firmą S&H Consulting. 

 

5. Seniorzy na Bacieczkach w budżecie obywatelskim 

W 2016 roku Fundacja animowała działania grupy seniorów na jednym z 

białostockich osiedli w ramach procesu budżetu partycypacyjnego, prowadząc 

warsztaty i wspierając starszych mieszkańców w zgłoszeniu przez nich projektu. 

Termin realizacji: V 2016. 

 

6. Forum Praktyków Konsultacji w Białymstoku 

We współpracy z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zorganizowano 

spotkanie  osób mających doświadczenie uczestnictwa lub organizowania konsultacji 

społecznych. Wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i 

inicjatyw obywatelskich, a także urzędnicy zajmujący się konsultacjami społecznymi 

oraz osoby zainteresowane tematem wysokich standardów konsultacji społecznych. 

Wymieniano się wiedzą oraz doświadczeniami odnośnie: 

– zasad konsultacji, 



 

   Strona | 8  
 

– pracy nad ich uregulowaniem, np. w formule regulaminów konsultacji, 

– konsultacji społecznych w procesach rewitalizacji. 

Termin realizacji: III 2016. 

 

7. Seminarium “Społeczne, gospodarcze i urbanistyczne aspekty 

rewitalizacji” 

Celem seminarium było wsparcie merytoryczne  gmin województwa 

podlaskiego w pozyskiwaniu środków  na aktualizację i przygotowanie 

lokalnych/gminnych programów rewitalizacji. Podczas spotkania zaproszeni eksperci 

omówili  najważniejsze zagadnienia związane  rewitalizacją, jej społeczne, 

gospodarcze i urbanistyczne aspekty. Seminarium odbyło się w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku.  

Termin realizacji: V 2016 

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 

Partner: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku 

 

8. Forum Praktyków Partycypacji w Warszawie 

W 2016 roku Fundacja była partnerem/współorganizatorem Forum Praktyków 

Partycypacji – cyklicznego wydarzenia edukacyjnego dotyczącego partycypacji 

obywatelskiej realizowanego przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych 

STOCZNIA w Warszawie. 

 

9. Gramy o budżet - deliberacja i współdecydowanie  

Fundacja SocLab realizowała projekt edukacyjny popularyzujący ideę budżetu 

obywatelskiego wśród mieszkańców Białegostoku poprzez innowacyjną grę 

symulacyjną. GRAMY O BUDŻET to dostosowana do realiów białostockiego Budżetu 

Obywatelskiego wersja Gry o Budżet – innowacyjnego narzędzia edukacji, konsultacji 

i aktywizacji obywatelskiej. Gra symulacyjna powstała zainspirowana amerykańską 

Budget Games stworzoną przez Innovation Games®. Amerykański pierwowzór od 

2011 r. pomaga mieszkańcom i władzom San Jose w dyskusji na temat budżetu 

miasta. Jej polska wersja została zaadaptowana do krajowych realiów, a jej celem 
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jest zwiększenie poczucia współodpowiedzialności mieszkańców za miejskie finanse. 

Do udział w wydarzeniu, zostali zaproszeni mieszkańcy miasta, liderzy lokalni, autorzy 

projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego – osoby w każdym wieku, 

począwszy od gimnazjalistów, na seniorach kończąc. 

Termin realizacji: X 2016 

Grantodawca: Urząd Miejski w Białymstoku 

 

10. Tydzień Otwartej Nauki  

W 2015 i w 2016 roku wspólnie z Biblioteką Uniwersytetu w Białymstoku im. 

Jerzego Giedroycia oraz Koalicją Otwartej Edukacji (KOED) zorganizowaliśmy Tydzień 

Otwartej Nauki - Open Access Week. Jest to międzynarodowa akcja nagłaśniająca 

idee otwartej nauki i zachęcająca autorów publikacji naukowych do udostępniania 

swoich prac w sposób otwarty. 

Działania Tygodnia Otwartej Nauki nie są skierowane wyłącznie do naukowców. Mają 

zainspirować również wydawców, bibliotekarzy, Instytucje naukowe, studentów i 

doktorantów do zaangażowania na rzecz otwartości i dyskusji na temat korzyści, 

jakie wynikają z otwartego dzielenia się publikacjami.  

 

11. 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 
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Partner Techklubu Białystok: Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok 

Grantodawca: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego. 

Spotkania odbywają się w Hacklag, ul. Sienkiewicza 1/1, lok. 201 

 

12. Innowacyjny Mixer  

Spotkanie poświęcone innowacjom społecznym i pomysłom na ich 

poszukiwanie w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych. Było to wydarzenie 

zachęcające i przygotowujące organizacje i instytucje z województwa podlaskiego do 

naboru pomysłów w inkubatorze innowacji społecznych w ramach projektu 

„Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług 

opiekuńczych dla osób zależnych”. 

Zleceniodawca: Fundacja Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” 

 

SZKOLENIA 

Stale podnosimy swoje kompetencje, korzystając ze szkoleń i innych form rozwoju 

zawodowego: 

 Program Menedżerowie NGO [PROMENGO] to unikalne przedsięwzięcie 

edukacyjne adresowane do kadry menedżerskiej trzeciego sektora, 

prowadzone w formule blended-learningu, łączącej szkolenia stacjonarne, 

naukę on-line oraz  praktyczne wdrażanie indywidualnych rozwiązań 

zarządczych. Głównym elementem PROMENGO jest cykl kursów z zakresu 

zarządzania organizacjami pozarządowymi, który obejmuje 9 obszarów 

tematycznych. Kurs trwał rok, a udział wzięła Agnieszka Maszkowska.  

 Konferencja Personal Democracy Forum Polska – Europa Środkowo-

Wschodnia, organizowana w Warszawie od 2013 roku, jest obecnie 

największym europejskim wydarzeniem poświęconym technologii, demokracji i 

zaangażowaniu obywatelskiemu, stanowiącym przestrzeń debaty dla 

uczestników z ponad 25 krajów. W 2016 roku uczestniczkami konferencji były 

Katarzyna Sztop-Rutkowska i Agnieszka Maszkowska.  
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 Wizyta studyjna w dniu 26.04 2016r w ramach projektu „Polityki publiczne 

europejskiej jakości” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza, 

Edukacja, Rozwój. Uczestniczki: Katarzyna Sztop-Rutkowska, Agnieszka 

Maszkowska. 

 Szkolenie w zakresie ewaluacji. Uczestnicy: Maciej Białous, Łukasz Kiszkiel. 

W 2016 ROKU WSPÓŁPRACOWALIŚMY Z:  

 Koalicją Otwartej Edukacji 

 Biblioteką Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku 

 Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku 

 Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „STOCZNIA” w Warszawie 

 Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie 

 Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku 

 Teatrem Dramatycznym im. A. Węgierki w Białymstoku 

 Siecią Kin Helios w Białymstoku 

 Fundacją im. Anny Lindh 

 


