
 
 

Sprawozdanie merytoryczne za 2019 rok  

Fundacji SocLab 

 

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 oraz 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.  
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● projektowaniem i wdrażaniem innowacji społecznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem nowych technologii  

● upowszechnianiem idei otwartej nauki i edukacji 

 

ADRES FUNDACJI 

Siedziba Fundacji/adres korespondencyjny: 

ul. Zwierzyniecka 17/16 

15-312 Białystok 

Tel. (+48) 507 181 919 

 

Biuro Fundacji: 

Białystok, ul. Lipowa 14 lok. 9 

 

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 

Sylwester Piotr Zagulski - Współpracownik Fundacji 

Wolontariuszka - Monika Kozub-Idźkowska 
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POSIADANE CERTYFIKATY 

● Certyfikaty uprawniające do prowadzenia innowacyjnej gry symulacyjnej Smile 

Urbo 

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 
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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. Od 

2019 r. wiceprezes Fundacji SocLab Agnieszka Maszkowska weszła w skład zarządu 

Federacji Białystok. 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ – PROJEKTY, AKCJE, INICJATYWY 

 

1. Bardzo Młoda Kultura  

W 2019 r. Fundacja SocLab kontynuowała działania diagnostyczne i ewaluacyjne 

w ramach programu Bardzo Młoda Kultura. Działania diagnostyczne zostały podzielone 

na trzy części. Pierwszą z nich stanowiła ogólna diagnoza stanu edukacji kulturowej  

w województwie podlaskim w kontekście poprzedniej edycji programu Bardzo Młoda 

Kultura (2016-2019). Badanie to zostało przeprowadzone według wytycznych  

i z wykorzystaniem narzędzi przekazanych przez Narodowe Centrum Kultury, będące 

ogólnopolskim Operatorem Projektu. Druga część badań dotyczyła ustalenia potrzeb 

szkoleniowych kadr kultury w województwie podlaskim i została przeprowadzona za 

pomocą ankiet on-line wśród pracowników instytucji kultury i organizacji zajmujących 

się animacją kultury i edukacją kulturową. Trzecia część badań dotyczyła ogólnych 

uwarunkowań ekonomicznych funkcjonowania instytucji kultury w województwie 

podlaskim. Opierała się ona na analizie danych zastanych oraz ankietach kierowanych 

do instytucji kultury w regionie. W efekcie powstały trzy raporty – dokumenty 

elektroniczne przekazane Zleceniodawcy. 
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Fundacja SocLab przeprowadziła również ewaluację działań projektowych,  

w szczególności szkoleń oraz regrantingu. W oparciu o wyniki badań 

przeprowadzonych z wykorzystaniem zaproponowanych przez Narodowe Centrum 

Kultury narzędzi (ankieta, scenariusze wywiadów, kupny ewaluacyjne),  przygotowano 

raport, który powinien służyć optymalizacji działań w ramach programu BMK  

w następnych latach. 

 Operatorem programu w woj. podlaskim jest Wojewódzki Ośrodek Animacji 

Kultury w Białymstoku. 

Partnerzy: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku 

Termin realizacji: kwiecień - październik 2019 

 

2. Masz Głos  

 

Akcja Masz Głos to ogólnopolski program dotacyjny i mentorski organizowany 

przez Fundację Batorego. Fundacja Soclab koordynuje prace w 3 województwach: 

mazowieckim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. Wspieramy lokalne grupy 

mieszkańców, którzy we współpracy z samorządem lokalnym rozwiązują problemy 

mieszkańców, aktywizują ich z wykorzystaniem istniejących narzędzi partycypacyjnych 

np. inicjatywy lokalnej czy budżetu partycypacyjnego. Czasami jest są to również akcje 

mobilizujące mieszkańców gminy wobec decyzji władz różnego szczebla. W tym 

wypadku wykorzystują np. petycje, czy korzystają z prawnej pomocy Fundacji 

Batorego. W ramach współpracy organizujemy również webinaria i szkolenia.  

Grantodawca: Fundacja Batorego  

Termin realizacji: wrzesień 2019 - grudzień 2020 

 

3. Diagnoza stanu kultury w województwie podlaskim 

Diagnoza stanu kultury w województwie podlaskim została zrealizowana przez 

zespół Fundacji w ramach zadania publicznego zleconego przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Podlaskiego (UMWP) jako wstępny etap prac nad dokumentem 

strategicznym poświęconym rozwojowi kultury w regionie. Diagnoza miała na celu 

przede wszystkim ustalenie nierówności wskaźników kultury w regionie oraz ich 

możliwych przyczyn. Następnie przyjrzenie się subiektywnej ocenie oferty kulturalnej 

przez mieszkańców województwa oraz obiektywnym nierównościom w dostępie do 

pewnych jej elementów, zbadanie subregionalnej specyfiki życia kulturalnego oraz 
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scharakteryzowanie kondycji regionalnych instytucji kultury. Diagnoza została 

przeprowadzona z wykorzystaniem analizy dostępnych materiałów zastanych 

(statystyki publiczne, dane UMWP), ankiety on-line skierowanej do mieszkańców 

województwa oraz warsztatów badawczych przeprowadzonych w pięciu największych 

miastach województwa. Efektem badania była oficjalna prezentacja wyników 

przeprowadzona 16 grudnia 2019 w Białymstoku oraz dostępny w Internecie raport 

(http://soclab.org.pl/wp-content/uploads/2019/12/Diagnoza-kultury-w-

wojew%C3%B3dztwie-podlaskim-2.pdf). 

Grantodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 

Partnerzy: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, Augustowskie Placówki Kultury 

Termin realizacji: marzec 2019 – grudzień 2019 

 

4. Youth PB Accelerator  

 

Głównym celem projektu „Youth PB Accelerator” jest zwiększenie 

zaangażowania w życie społeczne i umocnienie praw młodych ludzi poprzez 

dostarczenie narzędzi i gotowych rozwiązań, które pomogą stworzyć bardziej 

efektywne metody wsparcia uczestnictwa młodzieży w procesach współdecydowania 

w społeczności lokalnej. Rezultatami projektu będą: 

● przewodnik/toolkit – przedstawiający model wykorzystania narzędzia jakim 

jest budżet partycypacyjny, opracowany na podstawie materiałów i danych 

zebranych w różnych krajach; 

●  materiał wideo promujący udział młodzieży w budżecie partycypacyjnym; 

● interaktywna mapa dobrych praktyk włączania młodzieży w procesy 

partycypacyjne w Europie i na świecie. 

Projekt przewiduje również międzynarodowe szkolenie w zakresie tematyki 

projektu, na które zaproszeni będą nauczyciele i edukatorzy zainteresowani 

wykorzystaniem narzędzi partycypacji w edukacji nieformalnej. Wypracowane modele 

i narzędzia zostaną przetestowanie w ramach pilotażu, W ramach ostatniej fazy 

projektu położono nacisk na rozpowszechnianie wyników projektu poprzez 

zorganizowanie 5 seminariów u wszystkich partnerów projektu. 

W październiku 2019 r. odbyło się w Warszawie pierwsze międzynarodowe spotkanie 

projektowe (kick-off) w ramach realizowanego projektu. 
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Partnerzy: Fundacja Pole Dialogu, Warszawa; Shared Future CIC, Manchester/Wielka 

Brytania; Community Places, Belfast/Wielka Brytania; Medialab Universidad de 

Granada, Granada/Hiszpania. 

Grantodawca: Program Erasmus+ 

Termin realizacji: wrzesień 2019 - grudzień 2021 

 

5. Forum Praktyków Partycypacji w Trójmieście  

 

W czerwcu 2019 roku Fundacja była partnerem/współorganizatorem Forum 

Praktyków Partycypacji w Trójmieście – cyklicznego wydarzenia edukacyjnego 

dotyczącego partycypacji obywatelskiej realizowanego przez Pracownię Badań i 

Innowacji Społecznych STOCZNIA w Warszawie, gdzie odpowiadała za przygotowanie 

sesji na temat polityki młodzieżowej i aktywności obywatelskiej młodzieży. 

 

 

6. E-citizen - effective inclusion through e-governance services 

 

Międzynarodowy projekt pod nazwą  “E-citizen – effective inclusion through e-

governance services”. Celem projektu była wymiana doświadczeń między partnerami 

z Polski, Czech, Hiszpanii i Turcji na temat społecznych aspektów tworzenia i 

wykorzystania publicznych e-usług na poziomie rządowym, regionalnym i lokalnym. 

Kluczowe pytania, które sobie postawiliśmy: 1) Jak skutecznie wspierać mieszkańców 

w korzystaniu z e-usług administracji publicznej, a w szczególności jak skutecznie 

wspierać osoby o niskich umiejętnościach? 2) W jaki sposób nauka obsługi 

elektronicznych usług administracji publicznej może przyczyniać się do podwyższania 

umiejętności cyfrowych obywateli? 3) W jaki sposób mieszkańcy mogą angażować się 

na rzecz polepszania jakości publicznych e-usług? 

W rezultacie projektu powstał e-book, opublikowany w wolnym dostępie: 

http://soclab.org.pl/e-government-blizej-mieszkancow/ 

 

Termin realizacji: wrzesień 2017 - kwiecień 2019 

Grantodawca: Program Erasmus + 

 

7. 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 

http://soclab.org.pl/e-government-blizej-mieszkancow/
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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: Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok 

 

 

8. Badanie ewaluacyjne projektów realizowanych przez Teatr Dramatyczny 

w Białymstoku 

 

Zespół Fundacji wykonał badania ewaluacyjne dwóch projektów, w szczególności 

przygotował narzędzia badawcze, zrealizował badania ankietowe, obserwacje  

i warsztaty.  

Partner: Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku 

Zamawiający: Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku 

 

9. Kawiarenka obywatelska - „Weźmy sprawy w swoje ręce - jak walczyć  

z kryzysem klimatycznym?”  

 

Tematem spotkania był kryzys klimatyczny i rola organizacji pozarządowych  

w tej kwestii. Podczas dyskusji został zaprezentowany raport Fundacji Instrat i Energii 

Miast „Zielony Renesans. Samorządowy podręcznik transformacji energetycznej”,  

w którym przedstawiony case studies dobrych praktyk w polskich i zagranicznych 

samorządach w temacie ochrony klimatu i energetyki. Do dyskusji zaproszono 

ekspertki: Katarzynę Szwarc (Fundacja Instrat), Krystynę Kobierską (Młodzieżowy 

Strajk Klimatyczny), Małgorzatę Grabowską – Snarską (Stowarzyszenie Okolica, Ratuj 

Las), Agnieszkę Dziemianowicz – Bąk (społeczniczka, posłanka Lewicy). Moderacja:  

dr Katarzyna Sztop-Rutkowska (Fundacja SocLab). Od uczestników zebrano pomysły 

na to, w jaki sposób organizacje pozarządowe mogą działać na rzecz klimatu. 

Wydarzenie  zorganizowane w ramach projektu „Białostocka Akademia Pozarządowa”  

dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

Partnerzy: Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, Stowarzyszenie 

Energia Miast.  



 

  
 Strona | 9  
 

Termin realizacji: październik 2019 

 

10. Konsultacje społeczne na potrzeby realizacji projektu pn. 

„Konserwacja i restauracja XIV- wiecznego Zamku w Lidzbarku 

Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - III etap”. 

W maju 2019 r. Fundacja SocLab przeprowadziła pogłębione konsultacje 

społeczne, których celem było uzyskanie opinii mieszkańców, turystów  

i odwiedzających na temat ich potrzeb i oczekiwań w zakresie oferty muzeum (Zamek 

w Lidzbarku Warmińskim), zarówno w zakresie tematyki, jak też form i sposobów 

działalności.  

W przeprowadzonym procesie konsultacji społecznych wykorzystano 

następujące metody i techniki: ankietę (sondę) internetową, warsztaty World Café oraz 

warsztaty z wykorzystaniem metody Design Thinking.  

Konsultacje społeczne zakładały organizację spotkań dla różnych grup 

odbiorców, z uwzględnieniem osób, które mogą być zagrożone wykluczeniem 

społecznym, w szczególności młodzieży przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym. Spotkania organizowano z myślą o młodzieży, ale także o seniorach, 

do których również skierowane były zaproszenia. Ankieta internetowa była 

rozpowszechniona za pośrednictwem kanałów internetowych (strona www, Facebook). 

Warsztaty Design Thinking zaadresowane zostały do przedstawicieli społeczności 

lokalnej. W rezultacie powstał raport zawierający opinie i propozycje, które wpłynęły 

od mieszkańców. 

 

Zamawiający: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 

Termin realizacji: maj-czerwiec 2020 

 

SZKOLENIA 

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

zawodowego: 

● 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 2019 roku uczestniczkami konferencji były 

Agnieszka Maszkowska i Katarzyna Sztop-Rutkowska.  
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W 2019 ROKU WSPÓŁPRACOWALIŚMY M.IN.  Z: 

 

▪ Augustowskimi Placówkami Kultury  

▪ Biblioteką Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku 

▪ Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat 

▪ Community Places w Belfaście 

▪ Federacją Białystok 

▪ Fundacją Aktywności Lokalnej 

▪ Fundacją Batorego 

▪ Fundacją im. Anny Lindh 

▪ Fundacją Pole Dialogu w Warszawie 

▪ Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „STOCZNIA” w Warszawie 

▪ Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

▪ Instytutem Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku 

▪ Koalicją Otwartej Edukacji 

▪ MediaLab UGR w Grenadzie 

▪ Muzeum Zamek w Lidzbarku Warmińskim 

▪ Ośrodkiem Ewaluacji w Warszawie 

▪ Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku 

▪ Shared Future CIC w Manchesterze 

▪ Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides w Katowicach 

▪ Stowarzyszeniem Homo Faber z Lublina 

▪ Stowarzyszeniem Polites w Szczecinie 

▪ Stowarzyszeniem Szukamy Polski w Białymstoku 

▪ Teatrem Dramatycznym im. A. Węgierki w Białymstoku 

▪ Uniwersytetem w Białymstoku 

▪ Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego 

▪ Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku 

 

 

 

 

 

 

 


