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O Federacji
Federacja MAZOWIA powstała 23 kwietnia 2001 roku. Jest dobrowolnym porozumieniem
autonomicznych organizacji pozarządowych działających na terenie województwa
mazowieckiego. Misją Federacji jest wspieranie rozwoju III sektora w województwie
mazowieckim. Wierzymy, że wpływa to na rozwój całego regionu i buduje dojrzałe
społeczeństwo obywatelskie.
Działania Federacji są w pierwszej kolejności skierowane do organizacji członkowskich.
Celem Federacji jest wspomaganie mazowieckich organizacji pozarządowych w rozwoju
i skutecznym działaniu na rzecz lokalnych społeczności. Proponując organizacjom
członkostwo w swoich szeregach, MAZOWIA oferuje także skuteczne narzędzie
do lobbowania na rzecz III sektora oraz wyrazistą pozarządową reprezentację mówiącą
jednym głosem w rozmowach z sektorem publicznym. Federacja rozwija także współpracę
międzynarodową. We wszystkich działaniach MAZOWIA zwraca baczną uwagę
na przestrzeganie etyki zawodowej i wartości III sektora sformułowanych w Karcie Zasad
Organizacji Pozarządowych (1995).
Popierając ideę federalizacji sektora pozarządowego, MAZOWIA przystąpiła do Wspólnoty
Roboczej Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) oraz Ogólnopolskiej Federacji
Organizacji Pozarządowych (OFOP).
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Walne Zebranie Członków Federacji MAZOWIA
Walne Zebranie Organizacji Członkowskich Federacji MAZOWIA odbyło się w dniu
23 czerwca 2016 roku w Warszawie.

Spotkania Zarządu Federacji
W 2016 roku odbyły się 14 spotkań Zarządu Federacji. Spotkania odbyły się w dniach:
13 stycznia, 16 lutego, 3 marca, 22 marca, 5 maja, 20 maja, 13 czerwca, 29 czerwca, 14 lipca,
31 sierpnia, 19 września, 19 października, 7 listopada i 22 grudnia.
Skład Zarządu Federacji
Marcin Mitzner – prezes
Katarzyna Leś ko-Loda – wiceprezeska
Anna Góral – wiceprezeska
Barbara Pędzich-Ciach – członkini
Karol Wittels – członek

Komisja Rewizyjna
Joanna Bugaj
Jerzy Kwaczyń ski
Anna Olesiejuk

Skład zespołu biura Federacji
Katarzyna Grzegorczyk – dyrektorka Federacji, koordynatorka projektów
Magdalena Kisiel – koordynatorka projektu
Emilia Olejnik-Malinowska – koordynatorka projektu, specjalista
Laura Raczyń ska – administratorka biura
Monika Mikołajczyk – księgowa projektu

Współpracownicy
Wolontariusze i Wolontariuszki

Anna Góral – animatorka
Michał Helwak – animator
Urszula Herbich – animatorka
Marta Lipczyńska – animatorka, specjalistka
Katarzyna Mazur – specjalistka
Barbara Pędzich-Ciach – animatorka lokalna
Ewa Pręgowska – animatorka lokalna
Agata Sawka – animatorka
Katarzyna Szmit – animatorka lokalna
Anna Żelazowska-Kosiorek – animatorka

Joanna Bloch
Larysa Kawecka
Magdalena Kisiel
Dariusz Krajewski
Katarzyna Mazur
Ewa Sadowska
Justyna Stando
Małgorzata Zalewska
Rafał Zimałek
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1. Wsparcie rozwoju dialogu obywatelskiego, rzecznictwa
i monitoringu w województwie mazowieckim
Konsultacje
Federacja MAZOWIA rokrocznie angażuje się w konsultacje i opiniowanie dokumentów,
polityk i strategii ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowych, szczególnie
w perspektywie regionalnej. W minionym roku Federacja wzięła udział w następujących
konsultacjach:
 Konsultacje indywidualne ekspertów podczas XII Mazowieckiego Forum Inicjatyw
Pozarządowych: Bartosz Mioduszewski (2h), Monika Stan-Siewierska (1h);
 Konsultacje założeń Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.
 Zgłaszanie uwag do projektu ogłoszenia i zasad dot. otwartego konkursu ofert dla
organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego
w 2016 roku w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt
1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, w formie
wsparcia realizacji zadania (Agnieszka Deja);
 Zgłaszanie uwag i uzupełnień Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu
Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz
podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Agnieszka Deja);
 Konsultacja
Programu
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych (PFRON), którego celem jest finansowanie wkładu własnego dla
organizacji pozarządowych realizujących projekty na rzecz aktywizacji społecznozawodowej osób z niepełnosprawnościami w ramach regionalnych programów
operacyjnych 2014-202 (w odniesieniu do RPO WM) (Agnieszka Deja);
 Przygotowanie uwag do projektu Regulaminu konkursu FIO 2017 (Agnieszka Deja);
 Uzupełnienia do projektu Rocznego programu współpracy samorządu
Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
(Agnieszka Deja).

Reprezentacja w ciałach dialogu i udział w spotkaniach z administracją
publiczną oraz organizacjami pozarządowymi:
 W ramach projektu NGO S.M.A.R.T. przedstawiciele Federacji brali udział
w posiedzeniach Komitetu Monitorowania Regionalnego Programu Operacyjnego na
Mazowszu 2014-2020;
 Agnieszka Deja reprezentowała Federację w Mazowieckiej Radzie Działalności
Pożytku Publicznego III kadencji (Zarządzenie Nr 18/15 Marszałka Województwa
Mazowieckiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie powołania członków
Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego);
 W dniu 6 grudnia Mazowiecka Rada Dział. Pożytku Publicznego delegowała
Agnieszkę Deję jako jej przedstawicielkę do Mazowieckiego Komitetu Ekonomii
Społecznej;
 W ramach SCWOP przedstawiciele Federacji brali udział w 75 spotkaniach Komisji
Dialogu Społecznego i Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego;
 Katarzyna Leśko-Loda reprezentowała Federację podczas posiedzeń KSD
ds. organizacji wspierających.
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2. Wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji członkowskich
i innych w województwie mazowieckim
Wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji członkowskich i innych w województwie
mazowieckim w 2016 roku Federacja realizowała poprzez następujące działania:

Prowadzenie szkoleń i warsztatów
 1 warsztat z tworzenia map poznawczych w ramach projektu Senior (po)mocny
w partycypacji – ciechanowska grupa inicjatywna /30 września/;
 1 warsztat tematyczny na temat procesu partycypacji społecznej oraz wystąpień
publicznych w ramach projektu Senior (po)mocny w partycypacji – ciechanowska
grupa inicjatywna /21 grudnia/;
 8 dwudniowych szkoleń Akademii – szkolenia dla NGO w czterech
miejscowościach na terenie woj. mazowieckiego z trzech zakresów tematycznych
(Akademia Fundraisingu, Akademia współpracy ze społecznością lokalną, Akademia
Zarządzania Finansami) w ramach projektu NGO S.M.A.R.T: w Sochaczewie /10-11
czerwca, 7-8 października/, w Ciechanowie /14-15 października, 28-29
października/, w Wyszkowie /23-24 września, 29-30 września/, w Warszawie /5-6
grudnia, 19-20 grudnia/;
 3 warsztaty tematyczne podczas XII Mazowieckiego Forum Inicjatyw
Pozarządowych: „Finanse i rachunkowość w NGO”, „Fundrasing, crowfunding –
alternatywne formy finansowania działania NGO”, „FundPrawo o stowarzyszeniach”
/7 grudnia/;
 3 warsztaty planistyczne dla Komisji Dialogu Społecznego i Dzielnicowych Komisji
Dialogu Społecznego i zaangażowanych w ich prace urzędników o następującej
tematyce: promocja działań komisji, współpraca komisji z urzędem, rola i znaczenie
społeczności lokalnej w pracy komisji /17 lutego, 22 lutego, 22 marca/;
 3 szkolenia tematyczne dla członków Komisji Dialogu Społecznego i Dzielnicowych
Komisji Dialogu Społecznego z wybranych obszarów działania poszczególnych
komisji /24 maja, 9 września, 22 września/;
 3 szkolenia dla Komisji Dialogu Społecznego i Dzielnicowych Komisji Dialogu
Społecznego dotyczące m.in. wzmocnienia wpływu komisji dialogu społecznego,
działań innych organizacji – dobrych praktyk, aspektów prawnych oraz
pozyskiwania funduszy na działania /28 czerwca, 24 listopada, 28 listopada/.
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Prowadzenie seminariów, debat i spotkań otwartych
 Prowadzenie 7 z 15 spotkań inicjujących projekt Kulturalni Edukatorzy –
Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury, którego operatorem jest Mazowiecki Instytut
Kultury w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura.
Spotkania odbywały się w 15 miejscowościach w województwie mazowieckim:
Żuromin, Wołomin, Warszawę, Nasielsk, Ciechanów, Chorzele, Ostrów Mazowiecką,
Radom, Ostrołękę, Płock, Siedlce, Garwolin, Grójec, Szydłowiec oraz Sokołów
Podlaski /marzec – maj/;
 1 otwarte spotkanie informacyjne o projekcie w ramach projektu Senior
(po)mocny w partycypacji – ciechanowska grupa inicjatywna skierowane
do seniorów, urzędników oraz przedstawicieli lokalnych NGO /28 września/;
 1 spotkanie diagnostyczne w ramach projektu Senior (po)mocny w partycypacji –
ciechanowska grupa inicjatywna /14 października/;
 1 spotkanie przygotowujące do konsultacji w ramach projektu Senior (po)mocny
w partycypacji – ciechanowska grupa inicjatywna /24 listopada/;
 1 wizyta studyjna seniorów w wybranych warszawskich organizacjach działających
w ramach projektu Senior (po)mocny w partycypacji – ciechanowska grupa
inicjatywna /2 grudnia/;
 1 seminarium informacyjne dla organizacji pozarządowych dotyczące ciał dialogu
w ramach SCWOP /7 września/;
 2 seminaria informacyjne dla Komisji Dialogu Społecznego i Dzielnicowych
Komisji Dialogu Społecznego dotyczące m.in. współpracy finansowej m.st. Warszawa
z organizacjami pozarządowymi, konkursów oraz roli komisji w debacie publicznej
w ramach SCWOP /14 marca i 21 czerwca/;
 12 spotkań dla animatorów SCWOP w celu wymiany doświadczeń pomiędzy
animatorami, monitoringu ich bieżących działań, ewaluacji ich pracy oraz wsparcia
merytorycznego i podniesienia kompetencji animatorów w zakresie współpracy
z sektorem publicznym, pozarządowym /16 lutego, 30 marca, 25 kwietnia, 12 maja,
7 czerwca, 5 lipca, 18 sierpnia, 30 sierpnia, 2 października, 8 listopada, 6 grudnia,
29 grudnia/;
 2 konferencje w ramach XII Mazowieckiego Forum Inicjatyw Pozarządowych
(MFIP): w Radomiu pod hasłem „NGO w procesie zmian i rozwoju” /7 grudnia/ oraz
w miejscowości Długosiodło „Wsie aktywne ludźmi – oddolne inicjatywy turystyki
kulturowo folklorystycznej” /9 grudnia/;
 6 debat mających na celu konsultacje założeń Mazowieckiego Programu Edukacji
Kulturalnej: w Warszawie /18 maja/, w Płocku /6 czerwca/, w Radomiu
/8 czerwca/, w Ostrołęce /10 czerwca/, w Ciechanowie /13 czerwca/, w Siedlcach
/14 czerwca/.
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Prowadzenie platformy informacyjnej dla mazowieckich organizacji
pozarządowych
 Newsletter dla organizacji członkowskich zawierający m.in. aktualności Federacji,
informacje o działaniach podejmowanych przez organizacje członkowskie oraz
informacje na temat ogólnopolskich, regionalnych i subregionalnych konkursów
dotacyjnych;
 Strona internetowa Federacji: www.mazowia.org.pl aktualizowana pod kątem
bieżących wydarzeń i istotnych dla trzeciego sektora informacji;
 Fanpage Federacji na portalu Facebook aktualizowany codziennie;
 Fanpage warszawskich Komisji Dialogu Społecznego i Dzielnicowych Komisji
Dialogu Społecznego prowadzony przez animatorów w ramach projektu Stołeczne
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych /luty – grudzień/.

Poradnictwo prawne, księgowe, PR i ogólne
W 2016 roku Federacja świadczyła porady z zakresu prawa, księgowości, PR,
przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów i inne w miarę potrzeb
organizacji członkowskich. Łącznie odbyły się 123 godziny konsultacji:
 W ramach działania „Wzmacnianie Federacji MAZOWIA – regionalnej sieci NGO”
(projekt: NGO S.M.A.R.T) przeprowadzono 60 godzin doradztwa z zakresu:
księgowości, prawa, kreowania wizerunku (PR), fundraisingu/przygotowywania
wniosków o dofinansowanie, ewaluacji oraz opracowania narzędzi badawczych.
Doradztwem zostały objęte organizacje członkowskie Federacji oraz inne
zainteresowane członkostwem, w tym uczestnicy wszystkich Akademii. Porady
miały charakter indywidualnego doradztwa stacjonarnego (osobiste spotkania
z konsultantem), jak również konsultacji mailowych, telefonicznych i za pomocą
Skype (dla osób, które z różnych względów mają trudność z przybyciem na osobiste
spotkanie). Po każdej konsultacji wypełniana była Karty Usługi Poradniczej, która
pozwalała na bieżąco monitorować efektywność konsultacji /maj – grudzień/;
 Podczas XII Mazowieckiego Forum Inicjatyw Pozarządowych dwoje ekspertów –
Bartosz Mioduszewski i Monika Stan-Siewierska udzielili konsultacji
indywidulanych w wymiarze 3 godzin;
 W ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
przeprowadzono
60
godzin
coachingu/indywidualnego
poradnictwa
specjalistycznego dla prezydiów Komisji Dialogu Społecznego i Dzielnicowych
Komisji Dialogu Społecznego z zakresu prowadzenia komisji, standaryzacji ich
działań, podnoszenia kompetencji członków komisji oraz wypracowywania
i prezentowania ich stanowisk /luty – grudzień/.
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Artykuły, publikacje i materiały edukacyjne
 Raport z diagnozy sytuacji osób starszych w Ciechanowie i okolicach autorstwa
Marcina Góreckiego opublikowany w ramach projektu Senior (po)mocny
w partycypacji – ciechanowska grupa inicjatywna.
Publikacja dostępna pod linkiem:
http://regeneracja.org.pl/pliki/Uploads/ciechanów-raport.pdf
 Vademecum dla NGO „Nowe technologie w NGO, czyli szansa na skuteczną
komunikację” stworzone w ramach projektu NGO. MAZOWIA. COM.
Publikacja dostępna pod linkiem:
http://www.innowatorium.org/artykuy/vademecum-dla-ngo
 6 podcastów z webinariów realizowanych w ramach projektu NGO. MAZOWIA.
COM. Podcasty dostępne pod linkami:
• Social Media dla NGO cz.1: https://youtu.be/BrHd9C_6tA4
• Social Media dla NGO cz.2: https://youtu.be/UinfQ2farwo
• Technologia dla NGO cz.1: https://youtu.be/qkOEQmaSyKg
• Technologie dla NGO cz.2: https://youtu.be/nTYIL6zyRSM
• Grywalizacja: https://youtu.be/lRSWklsjprI
• Fundraising: https://www.youtube.com/watch?v=SJAsTM3Wwc8
 36 tekstów w serwisie warszawa.ngo.pl związanych z bieżącą działalnością
warszawskich Komisji Dialogu Społecznego w ramach projektu Stołeczne Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych /luty – grudzień/;
 Edukacyjna gra planszowa promująca idee podwyższania standardów działania
organizacji pozarządowych w Warszawie dodrukowana w liczbie 200 sztuk
w ramach projektu Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
/marzec – sierpień/;
 „Dzielnica Pozarządowa” – gra online dotycząca prowadzenia NGO stworzona
w ramach projektu Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych /luty
– październik/
Gra dostępna pod linkiem: http://ngo.starthere.pl/).
 Ulotka informacyjna o Federacji MAZOWIA wyprodukowana w ramach projektu
NGO S.M.A.R.T.
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3. Źródła finansowania
Działania Federacji MAZOWIA w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku były
finansowane z następujących źródeł:
 Ze środków Urzędu m.st. Warszawy;
 Ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020;
 Ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich;
 Ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego;
 Ze składek członkowskich;
 Z darowizn.

4. Projekty Federacji
W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku Federacja MAZOWIA realizowała
następujące projekty:
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej
 Okres realizacji projektu:
 Finansowanie: projekt finansowany ze środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego;
 Cel projektu: wypracowanie w procesie społecznym wojewódzkiego programu
edukacji kulturalnej – określenie założeń programowych i instrumentów finansowych
polityki województwa mazowieckiego w obszarze edukacji kulturalnej do roku 2030;
 Partnerzy projektu: Mazowiecki Instytut Kultury;
 W ramach projektu Federacja MAZOWIA:
• Przeprowadziła diagnozę stanu edukacji kulturalnej;
• Zorganizowała 6 debat mających na celu konsultacje założeń Mazowieckiego
Programu Edukacji Kulturalnej:
 w Warszawie /18 maja/
 w Płocku /6 czerwca/
 w Radomiu /8 czerwca/
 w Ostrołęce /10 czerwca/
 w Ciechanowie /13 czerwca/
 w Siedlcach /14 czerwca/
• Opracowała dokument koń cowy – koncepcję MPEK zawierająca rekomendacje
uczestników debat i ekspertów.
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Senior (po)mocny w partycypacji – ciechanowska grupa inicjatywna
 Okres realizacji: lipiec-grudzień 2016;
 Finansowanie: projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2014-2020;
 Cel projektu: zaktywizowanie i włączenie dwudziestu seniorów z powiatu
ciechanowskiego do udziału w partycypacji społecznej poprzez współdecydowanie
o szeroko pojętej dostępności miasta (m.in. pod kątem bezpieczeństwa, dostępności
usług i dostępności architektonicznej), w którym zamieszkują i/lub korzystają z usług
(miasto powiatowe Ciechanów).
 W ramach projektu Federacja MAZOWIA:
• Przeprowadziła 10 spotkań indywidualnych animatora z liderami i liderkami
organizacji senioralnych i klubów seniora oraz członkami Rady Seniorów
/od 1 lipca do 15 sierpnia/;
• Zorganizowała otwarte spotkanie informacyjne o projekcie skierowane do seniorów,
urzędników oraz przedstawicieli lokalnych NGO /28 września/;
• Zorganizowała warsztat z tworzenia map poznawczych, podczas którego seniorzy
stworzyli mapę swojego miasta z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa i dostępności
usług oraz dostępności architektonicznej /30 września/;
• Zorganizowała spotkanie diagnostyczne w formie badania fokusowego, w którym
udział wzięli uczestnicy projektu, dotyczące opinii seniorów na temat m.in. kwestii
bezpieczeństwa na terenie powiatu i miasta, dostosowania usług i przestrzeni do ich
potrzeb, ich oczekiwań i propozycji zmian /14 października/;
• Przeprowadziła audyt dostępności w formie 3 spacerów badawczych po wybranych
lokalnych instytucjach publicznych posiadających ofertę dla seniorów (dom kultury,
biblioteka, przychodnia, organizacja pozarządowa) oraz po uczęszczanych przez nich
przestrzeniach miejskich /4 listopada/;
• Przygotowała oraz rozdystrybuowała raport z diagnozy przeprowadzanej podczas
spotkania diagnostycznego, audytu dostępności i warsztatu z map poznawczych oraz
dodatkowych rozmów z przedstawicielami wybranych instytucji i analizy dokumentów
zastanych przez specjalistę ds. partycypacji /15 września – 30 listopada/;
• Zorganizowała spotkanie warsztatowe przygotowujące do konsultacji, podczas
którego zostały omówione z seniorami wyniki diagnozy zawarte w raporcie badawczym.
Grupa wybrała kwestie do poruszenia podczas konsultacji /24 listopada/;
• Zorganizowała międzypowiatową wymianę doświadczeń w postaci wizyty studyjnej
12 seniorów w wybranych warszawskich organizacjach działających na rzecz seniorów
m.in. w Fundacji ZACZYN i Towarzystwie Inicjatyw Twó rczych „ę” /2 grudnia/;
• Zorganizowała warsztat tematyczny dla uczestników projektu na temat procesu
partycypacji społecznej oraz wystąpień publicznych /21 grudnia/.
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NGO S.M.A.R.T – skuteczne, merytoryczne, aktywne, rozwijające się i trwałe organizacje
pozarządowe – wsparcie dla III sektora na Mazowszu
 Okres realizacji: marzec – grudzień 2016;
 Finansowanie: projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich;
 Cel projektu: wzmocnienie potencjału 60 organizacji pozarządowych z terenu
województwa mazowieckiego, w tym zrzeszonych w Federacji MAZOWIA oraz
zwiększenie ich zaangażowania w życie publiczne;
 W ramach projektu Federacja MAZOWIA:
• Prowadziła Akademię – szkolenia dla NGO z następujących obszarów
tematycznych:
 Akademia Fundraisingu – 4 spotkania:
 w Sochaczewie /10-11 czerwca/
 w Wyszkowie /23-24 września/
 w Ciechanowie /14-15 października/
 w Warszawie /19-20 grudnia/
 Akademia współpracy ze społecznością lokalną – 3 spotkania:
 w Wyszkowie /29-30 września/
 w Sochaczewie /7-8 października/
 w Warszawie /5-6 grudnia/
 Akademia Zarządzania Finansami – 1 spotkanie:
 w Ciechanowie /28-29 października/
• Prowadziła pozarządowy monitoring polityk publicznych poprzez udział
przedstawicieli Federacji w posiedzeniach Komitetu Monitorowania Regionalnego
Programu Operacyjnego na Mazowszu 2014-2020, Mazowieckiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego, Komisji Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających
przy Urzędzie m.st. Warszawy;
• Prowadziła działania na rzecz wzmacniania Federacji MAZOWIA – regionalnej
sieci NGO poprzez zaprojektowanie i dystrybucję ulotki informacyjnej o działalności
Federacji, zachęcającej do przystąpienia do sieci oraz poprzez doradztwo
specjalistyczne (prawo, księgowość, komunikacja i wizerunek, przygotowywanie
wniosków o dofinansowanie, inne zgodnie z zapotrzebowaniem członków);
• Udostępniała materiały edukacyjne i prowadziła platformę informacyjną poprzez
wysyłkę elektronicznego newslettera, zarządzanie federacyjną bazą wiedzy
i aktualizowanie strony internetowej Federacji (www.mazowia.org.pl) oraz
prowadzenie fanpage na FB;
• Zorganizowała dwie konferencje w ramach Mazowieckiego Forum Inicjatyw
Pozarządowych (MFIP): w Radomiu pod hasłem „NGO w procesie zmian i rozwoju”
/7 grudnia/ oraz w miejscowości Długosiodło „Wsie aktywne ludźmi – oddolne
inicjatywy turystyki kulturowo folklorystycznej” /9 grudnia/.
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NGO.MAZOWIA.COM – skuteczne, innowacyjne i profesjonalne organizacje pozarządowe na
Mazowszu
 Okres realizacji: maj – grudzień 2016;
 Finansowanie: projekt współfinansowany ze środków Zarządu Województwa
Mazowieckiego;
 Partnerzy: Fundacja Innowatorium;
 Cel projektu: podniesienie wiedzy i umiejętności 120 przedstawicieli mazowieckich
organizacji pozarządowych w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych,
nowych trendów i narzędzi możliwych do wykorzystania w komunikacji, promocji,
zarządzaniu codzienną pracą organizacji oraz integracja mazowieckiego III sektora
w okresie realizacji projektu.
 W ramach projektu Federacja MAZOWIA:
• Prowadziła Akademię szkoleniową – Grywalizacja, podczas której:
 Przygotowała i przeprowadziła 6 webinariów z zakresu social media,
nowych technologii, fundraisingu oraz grywalizacji. Webinaria odbyły się
w terminach: 30 sierpnia, 13 września, 27 września, 11 października,
25 października i 15 listopada.
 Przeprowadziła 6 testów wiedzy dla uczestników poszczególnych
webinariów;
 Zaplanowała 6 zadań wdrożeniowych dla uczestników poszczególnych
webinariów, by mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w praktycznym
działaniu;
 Na ogólnodostępnym serwisie YouTube oraz na stronach partnerów
projektu umieściła podcasty ze wszystkich przeprowadzonych w ramach
Grywalizacji webinariów;
 Opracowała i wydała w wersji elektronicznej vademecum dla NGO
„Nowe technologie w NGO, czyli szansa na skuteczną komunikację”.
• Prezentowała wyniki projektu podczas XII Mazowieckiego Forum Inicjatyw
Pozarządowych (MFIP).
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Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury
 Federacja MAZOWIA występuje jako partner projektu, którego operatorem jest
Mazowiecki Instytut Kultury;
 Okres realizacji: styczeń – grudzień 2016; projekt wieloletni (2016-2018);
 Finansowanie: projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego oraz z Narodowego Centrum Kultury;
 Pozostali partnerzy projektu: Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Mazowieckie
Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Edukacji Obywatelskiej,
Forum Kultury Mazowsze, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego, Kolektyw
Badawczy, Pracownia Muzyki Tradycyjnej przy Instytucie Muzyki i Tańca, Stołeczne
Centrum Edukacji Kulturalnej, Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie,
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie
„Projektoriat”, Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, Żuromińskie Centrum
Kultury
 Cel projektu: wzmacnianie środowiska animacji i edukacji w województwie
mazowieckim poprzez (1) przeprowadzenie diagnozy środowiska zajmującego się
animacją i edukacją w województwie mazowieckim, (2) cykle warsztatów dla
uczestników projektu (3) coroczny konkurs na współorganizację projektów tworzonych
i realizowanych we współpracy między kulturą i oświatą.
 W ramach projektu Federacja MAZOWIA:
• Prowadziła konsultacje merytoryczne projektu na poszczególnych etapach;
• Pomagała w organizacji spotkań inicjujących projekt, podczas których
prowadziła panel dyskusyjny w wybranych miejscach województwa
mazowieckiego;
• Wspierała MIK w informowaniu o projekcie i przy jego promocji;
• Wspierała MIK w zakresie rekrutacji uczestników warsztatów;
• Pomagała przy wyborze ekspertów prowadzących konsultacje oraz oceniających
projekty w ramach konkursu na współorganizację wydarzeń.
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Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
 Okres realizacji: styczeń – grudzień 2016; projekt wieloletni (2015-2018);
 Finansowanie: projekt współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy;
 Partnerzy: Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS,
Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna, Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego, Stowarzyszenie Klon /Jawor;
 Cel projektu: tworzenie kompleksowej oferty usług i produktów nastawionych na
rozwój organizacji pozarządowych oraz pomoc w ich sprawnym i efektywnym
współdziałaniu z samorządem m. st. Warszawy poprzez (1) Wzmocnienie efektywności
dialogu obywatelskiego; (2) Rozwinięcie form współpracy finansowej Miasta
z organizacjami pozarządowymi; (3) Wzmocnienie stabilności i odpowiedzialności
organizacji pozarządowych; (4) Zwiększenie świadomości urzędników w zakresie
specyfiki działania organizacji pozarządowych i form współpracy z nimi; (5) Promocja
sektora społecznego, w tym działań poszczególnych organizacji warszawskich,
ciekawych inicjatyw społecznych.
 W ramach projektu Federacja MAZOWIA:
• Zrealizowała 3 warsztaty planistyczne dla Komisji Dialogu Społecznego
i Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego i zaangażowanych w ich prace
urzędników o następującej tematyce: promocja działań komisji, współpraca komisji
z urzędem, rola i znaczenie społeczności lokalnej w pracy komisji /17 lutego,
22 lutego, 22 marca/;
• Zorganizowała 3 szkolenia tematyczne dla członków komisji z wybranych
obszarów działania poszczególnych komisji /24 maja, 9 września, 22 września/;
• Brała udział w 75 spotkaniach Komisji Dialogu Społecznego i Dzielnicowych
Komisji Dialogu Społecznego; ponadto animatorzy organizowali spotkania
grupowe w dzielnicach i indywidualne spotkania z lokalnymi liderami, uczestniczyli
w wydarzeniach lokalnych, organizowali konsultacje i warsztaty /styczeń –
grudzień/;
• Zorganizowała 12 spotkań dla animatorów w celu wymiany doświadczeń
pomiędzy animatorami, monitoringu ich bieżących działań, ewaluacji ich pracy oraz
wsparcia merytorycznego i podniesienia kompetencji animatorów w zakresie
współpracy z sektorem publicznym, pozarządowym /16 lutego, 30 marca, 25
kwietnia, 12 maja, 7 czerwca, 5 lipca, 18 sierpnia, 30 sierpnia, 2 października, 8
listopada, 6 grudnia, 29 grudnia/;
• Przygotowała i opublikowała 36 tekstów w serwisie warszawa.ngo.pl związane
z bieżącą działalnością warszawskich komisji /luty – grudzień/;
• Prowadziła
fanpage
warszawskich
Komisji
Dialogu
Społecznego
i Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego /luty – grudzień/;
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Zorganizowała seminarium informacyjne dla organizacji pozarządowych
dotyczące ciał dialogu, w szczególności prezentujące warszawskie Komisje Dialogu
Społecznego i Dzielnicowe Komisji Dialogu Społecznego /7 września/;
Zorganizowała 2 seminaria informacyjne dla Komisji Dialogu Społecznego
i Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego dotyczące m.in. współpracy
finansowej m.st. Warszawa z organizacjami pozarządowymi, konkursów oraz roli
komisji w debacie publicznej /14 marca i 21 czerwca/;
Zorganizowała 3 szkolenia dla Komisji Dialogu Społecznego i Dzielnicowych
Komisji Dialogu Społecznego dotyczące m.in. wzmocnienia wpływu komisji
dialogu społecznego, działań innych organizacji – dobrych praktyk, aspektów
prawnych oraz pozyskiwania funduszy na działania /28 czerwca, 24 listopada, 28
listopada/;
Przeprowadziła
60
godzin
coachingu/indywidualnego
poradnictwa
specjalistycznego dla prezydiów Komisji Dialogu Społecznego i Dzielnicowych
Komisji Dialogu Społecznego z zakresu prowadzenia komisji, standaryzacji ich
działań, podnoszenia kompetencji członków komisji oraz wypracowywania
i prezentowania ich stanowisk /luty – grudzień/;
Dodrukowała 200 sztuk edukacyjnej gry planszowej do promocji idei
podwyższania standardów działania organizacji pozarządowych w Warszawie
/marzec – sierpień/;
Wyprodukowała online grę dotyczącą prowadzenia NGO pt. „Dzielnica
Pozarządowa” /luty-październik/.

Raport opracowała Katarzyna Kułakowska
Warszawa, 8 kwietnia 2017 roku
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