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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
22 czerwca 2017 roku w Warszawie.

Spotkania Zarządu Federacji
W 2017 roku odbyły się 12 spotkań Zarządu Federacji. Spotkania odbyły się w dniach:
2 stycznia, 5 stycznia, 22 lutego, 1 marca, 6 marca, 5 kwietnia, 18 maja, 5 lipca, 25
września, 27 października, 9 listopada, 29 listopada.

Skład Zarządu Federacji
Marcin Mitzner – prezes
Karol Wittels – wiceprezes
Maja Dobiasz – członkini
Michał Bargielski – członek
Barbara Pędzich-Ciach – członkini

Komisja Rewizyjna
Joanna Bugaj
Jerzy Kwaczyński
Anna Olesiejuk

Skład zespołu biura Federacji
Anna Czyżewska - animatorka (SCWO)
Justyna Dubanik - animatorka (SCWO)
Katarzyna Kułakowska – dyrektorka Federacji, koordynatorka projektów
Magdalena Kisiel – koordynatorka projektu, specjalistka ds. administracyjno-finansowych
Kinga Kuta – administratorka przestrzeni w ramach SCWO
Marlena Rybak – administratorka przestrzeni w ramach SCWO
Monika Mikołajczyk – księgowa projektu
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Współpracownicy i Współpracowniczki
Maciej Augustyniak

Izabela Meyza

Marlena Rybak

Agata Bluj

Anna Michalak-Pawłowska

Paulina Skorupińska

Anna Góral

Aleksandra Mokrzewska

Bartosz Stawski

Longin Graczyk

Anna Pietraszko

Anna Szczeblewska

Paulina Kobza-Prot

Krzysztof Podurgiel

Tadeusz Jeznach

Marek Krajewski

Laura Raczyńska

Marianna Wybieralska

Kinga Kuta

Lena Rogowska

Artur Wywigacz

Katarzyna Leśko-Loda

Agata Roman

Anna Żelazowska-Kosiorek

Wolontariusze i Wolontariuszki
Witold Falkowski
Marlena Rybak (Staże w Instytucjach Kultury Narodowe Centrum Kultury)
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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 w ramach projektu “NGO.MAZOWIA.COM
2017 – skuteczne, innowacyjne i profesjonalne organizacje pozarządowe na
Mazowszu” (Karol Wittels, 9h);

■

Konsultacje założeń Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej;

■

Konsultacje regulaminów konkursów ogłaszanych przez m.st. Warszawa (KDS ds.
organizacji wspierających);

■

Konsultacje i praca nad dokumentami wypracowanymi przez Komisje Dialogu
Społecznego - Standardy Ewaluacji Poradnictwa Specjalistycznego, Mapa
Potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami.

Reprezentacja w ciałach dialogu i udział w spotkaniach z administracją
publiczną oraz organizacjami pozarządowymi:
■

W ramach SCWO animatorki brały udział łącznie w 100 spotkaniach komisji
dialogu społecznego (branżowych i dzielnicowych),

■

Katarzyna Kułakowska 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 2017 roku Federacja realizowała poprzez następujące działania:

Prowadzenie szkoleń i warsztatów
■

8 szkoleń tematycznych (w tym 2 dwudniowe) z wybranych obszarów działania
poszczególnych komisji dialogu społecznego dla członkiń i członków komisji.
Celem wszystkich szkoleń było wsparcie merytoryczne członkiń i członków komisji
działających w poszczególnych branżach lub poszczególnych dzielnicach
Warszawy. Dobór tematów szkoleń dobrany został merytorycznie, po dokonaniu
diagnozy potrzeb członków i członkiń poszczególnych komisji. Szkolenia dotyczyły
następujących zagadnień:
1. Jak pisać, żeby nas czytali? Czyli jak skutecznie się komunikować (DKDS
Białołęka)
/20 kwietnia/
2. Jak pozyskiwać środki od indywidualnych darczyńców? (KDS-u ds.
cudzoziemców)
/14 lipca/
3. Prowadzenie posiedzeń KDS-ów i DKDS-ów w sposób zapewniający realizację
celów i budowanie relacji pomiędzy osobami pracującymi w komisji
(szkolenie dla wszystkich komisji)
/31 sierpnia-1 września/
4. Komunikacja w Internecie, czyli jak wykorzystać potencjał social media (DKDS
Białołęka)
/26 września/
5. Pisanie projektów (DKDS Ursus i Ochota)
/13 października/
6. Fundraising dla małych organizacji. O donatorach indywidualnych (KDS ds.
zwierząt)
/18 października/
7. WENDO. Warsztat wzmacniający dla kobiet (członkinie KDS-ów i DKD-sów)
/6-7 listopada/
8. Zmiany w Programie Współpracy w 2018 roku (szkolenie dla wszystkich komisji)
/14 grudnia/
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■

4 warsztaty tematyczne dotyczące 4 tematów bieżących dla życia III sektora na
Mazowszu. Warsztaty zorganizowane w ramach XIII Mazowieckiego Forum
Inicjatyw Pozarządowych /30 listopada/:
1. prognoza. Opis: Organizacje pozarządowe muszą dostosowywać się do
szybko zmieniającej się sytuacji społecznej. Bez stałego kontaktu z członkami
społeczności i ich potrzebami organizacje mogą stracić zgromadzony kapitał
społeczny, a w efekcie spaść może ich skuteczność działania. Jak tego
uniknąć? Jakie narzędzia pozwalają na bieżącą aktualizację w kontekście
trendów społecznych – zwyczajów, potrzeb czy nawet słownictwa? W trakcie
warsztatu zebrane zostały główne wyzwania, jakie stoją przed organizacjami
i starano się wspólnie na nie odpowiedzieć.
2. finanse. Opis: Dla ponad połowy organizacji pozarządowych największym
wyzwaniem związanym z ich działalnością jest pozyskiwanie na nią funduszy.
Jaka jest bieżąca sytuacja finansowa mazowieckich ngo-sów? Jakie są
przyczyny kłopotów w pozyskiwaniu przez ngo-sy środków grantowych? Jak
im zaradzić? W grupie roboczej poświęconej tematowi finansów przy
wsparciu eksperta uczestnicy nie tylko diagnozowali przyczyny problemów
w pozyskiwaniu środków grantowych, lecz także wypracowywali metody
działań fundraisingowych, które pozwolą im skuteczniej działać w tym
obszarze.
3. dialog. Opis: Prawie każda organizacja pozarządowa w Polsce współpracuje
z instytucjami publicznymi. Jedne organizacje pozyskują środki publiczne,
realizując projekty społeczne w partnerstwie z organami władzy, inne
przyglądają się poczynaniom organów centralnych czy stanowią wręcz
opozycje do lokalnych układów i układzików. Niezależnie od sytuacji
wchodzimy ze strefą publiczną w interakcje, zależności. Jak w tej sytuacji
wytworzyć przestrzeń do dialogu i wzajemnego zrozumienia? Czego może od
nas potrzebować wójt i jak my możemy komunikować nasze potrzeby
w urzędzie wojewódzkim? Jakie formy przybiera ta komunikacja i jakie
czynniki na jej stan wpływają? Odpowiedzi na te pytania szukaliśmy
w odniesieniu do przykładów z Warszawy i Województwa Mazowieckiego.
4. wolontariat. Opis: W grupie roboczej poświęconej tematowi wolontariatu
uczestnicy poznali rodzaje i formy wolontariatu wzbogacone o aspekty
lokalne, obszary, w które mogą zaangażować się wolontariusze oraz otrzymali
praktyczne wskazówki dotyczące współpracy organizacji z wolontariuszami.
Przeanalizowali
mocne
i
słabe
strony
podejmowania
działań
wolontarystycznych. Pod okiem praktyka szukali odpowiedzi na pytania: jak
zidentyfikować potrzeby wolontariuszy, a także instytucji bądź organizacji?
Jak budować atmosferę zaufania i otwartości?
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■

5 webinariów realizowanych w ramach projektu „NGO.MAZOWIA.COM 2017 –
skuteczne, innowacyjne i profesjonalne organizacje pozarządowe na Mazowszu”.
Tematyka webinariów dotyczyła następujących zagadnień: dostępności
organizacji i organizowanych przez nie wydarzeń, porozumienia bez przemocy,
zasady empowermentu w projekcie, różnorodności oraz Europejskiego Funduszu
Społecznego. Każde z webinariów trwało średnio: 3 godziny.
/7 września, 14 września, 20 września, 4 października, 19 października/

Prowadzenie seminariów, debat i spotkań otwartych
■

Seminarium sieciujące dla ciał dialogu. Spotkanie skierowane było do członków
i członkiń Prezydiów Komisji, członków i członkiń Komisji oraz urzędników
i urzędniczek współpracujących z Komisjami. Spotkanie trwało ok. 4 godziny,
a jego celem było stworzenie przestrzeni do prezentacji działań, nawiązania
kontaktów i wymiany doświadczeń dla członków komisji, podzielenie się
przykładami dobrych praktyk, rozmowa o trudnościach i problemach zakresie
funkcjonowania komisji. Spotkanie było odpowiedzią na wskazywane przez
członków ciał dialogu słabe strony funkcjonowania komisji takie jak: brak
przepływu informacji między komisjami i brak współpracy między nimi.
Seminarium było nie tylko okazją do sieciowania między organizacjami,
komisjami i urzędami, lecz także możliwością poszerzania wiedzy dotyczącej
działalności warszawskich ciał dialogu.
/25 września; Centrum Wielokulturowe przy Pl. Hallera, Praga Północ, Warszawa/

■

Spotkania animatorek w ramach projektu SCWO. Zorganizowanych zostało 12
spotkań (średnio 1 raz w miesiącu po 3 godziny) dla animatorek. Celem spotkań
było wsparcie merytoryczne i podniesienie kompetencji animatorek w zakresie
współpracy z sektorem publicznym, pozarządowym. Spotkania służyły również
wymianie doświadczeń pomiędzy animatorkami, monitoringowi ich bieżących
działań, ewaluacji ich pracy i wypracowanie wspólnych dobrych praktyk.
/28 lutego, 31 marca, 12 kwietnia, 8 czerwca, 21 czerwca, 11 lipca, 18 lipca,
22 sierpnia, 4 października, 10 października, 18 października i 4 grudnia/

■

XIII Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych (MFIP). Celem spotkania była
integracja środowiska mazowieckich organizacji, promocja aktywności
obywatelskiej, omówienie ważnych z punktu widzenia III sektora zagadnień
i problemów. W organizację wydarzenia włączył się wicestarosta Powiatu
Warszawskiego Zachodniego. Współorganizatorami wydarzenia były też lokalne
organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy oraz Misja Kampinos
– Marka Lokalna. Tegoroczny MFIP dał uczestniczkom i uczestnikom spotkania
możliwość podniesienia kompetencji (poprzez grupy robocze do wyboru),
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wymiany dobrych praktyk (poprzez komponent: otwarta przestrzeń I i II) oraz
szansę odkrycia siły społecznej w praktyce (poprzez grę symulacyjną i akcję
partycypacyjną). Spotkanie trwało 8 godzin. Łącznie wzięło w nich udział 56
osób
(przedstawiciele
mazowieckich
NGO
oraz
samorządowcy
współpracujących z organizacjami).
/30 listopada, Kampinoski Park Krajobrazowy w Lesznie/

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 - nowa, aktualizowana pod
kątem bieżących wydarzeń i istotnych dla trzeciego sektora informacji;

■

Fanpage Federacji na portalu Facebook.

Poradnictwo specjalistyczne/coaching
W 2017 roku Federacja świadczyła porady w ramach Stołecznego Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych. Przeprowadzono 80 godzin coachingu/indywidualnego
poradnictwa specjalistycznego dla komisji dialogu społecznego, które miało na celu
podnoszenie kompetencji ich członkiń i członków oraz jakości i standardów ich działań.
Ilość godzin wsparcia oraz jego zakres tematyczny dla poszczególnych
komisji/prezydiów ustalane były indywidualnie z każdą komisją/prezydium na podstawie
przeprowadzonej przez animatorki diagnozy i zgłaszanych przez komisje/prezydia
problemów/ potrzeb. W 2017 roku coaching dotyczył m.in. ewaluacji prac komisji,
standardów ewaluacji poradnictwa, opracowania broszury informacyjnej dla
mieszkańców, rozliczania projektów, przeprowadzenia diagnozy, potrzeb osób
z niepełnosprawnościami, porozumienia bez przemocy.
Prócz porad świadczonych w ramach projektu SCWO, Federacja udzielała wsparcia
(głównie w zakresie porad prawnych i księgowych) organizacjom członkowskich
zgłaszających taką potrzebę.
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Artykuły, publikacje i materiały edukacyjne
■

Vademecum dla NGO. Uważne i świadome organizacje pozarządowe.
Vademecum dla NGO 2017 stanowi drugą część narzędziownika dla organizacji
pozarządowych na Mazowszu. Federacja Mazowia w partnerstwie z Fundacją
Wspierania Edukacji i Rozwoju Innowatorium prowadzi ten projekt już od dwóch lat
dzięki współfinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
W 2016 roku projekt poświęcony był nowym technologiom, a Vademecum ukazało
się pod tytułem: Nowe technologie w NGO, czyli szansa na skuteczną komunikację.
W 2017 roku uczestnicy webinariów – przedstawiciele mazowieckich organizacji
pozarządowych – podnosili swoją wiedzę głównie z zakresu kompetencji miękkich
takich, jak: umiejętność porozumienia bez przemocy w codziennej pracy organizacji,
znajomość zasady empowermentu, mechanizmów wykluczenia w prowadzonych
działaniach, wrażliwość na mechanizmy dyskryminacji czy uważność w kwestii
dostępności organizacji i realizowanych przez nią wydarzeń. Tegoroczne
Vademecum publikowane pod hasłem Uważne i świadome organizacje
pozarządowe stanowi zatem wspaniałe uzupełnienie dla zeszłorocznej części
dotyczącej głównie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, nowych trendów
i narzędzi dla NGO.
Publikacja jest w wersji elektronicznej, do pobrania w formacie pdf, zamieszczony m.in.
na stronie Federacji Mazowia: http://mazowia.org.pl/news/850

■

Informator o warszawskich ciałach dialogu społecznego
Publikacja ma na celu przybliżyć czytelniczkom i czytelnikom warszawską strukturę
dialogu społecznego. Pierwsza część informatora poświęcona jest przedstawieniu
poszczególnych ciał dialogu, ich funkcji, zadań i sposobów funkcjonowania. Druga
część dotyczy praktycznego wymiaru ich działań – tego, w jaki sposób wybrane
komisje dialogu społecznego realizują swoje przedsięwzięcia oraz, jak organizują
swoją pracę. Jest to katalog dobrych praktyk, który zdaje sprawę z różnorodności
definiowania zadań w ramach ciał dialogu i rozmaitości używanych do ich realizacji
narzędzi.
Informator jest w wersji elektronicznej, do pobrania w formacie pdf, zamieszczony m.in. na
stronie Federacji Mazowia:
http://mazowia.org.pl/wp-content/uploads/2017/11/Informator-o-warszawskich-ciałachdialogu_2017.pdf
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■

Ulotka zachęcająca do dołączenia do komisji dialogu społecznego.
W ulotce można znaleźć podstawowe informacje na temat KDS-ów: czym są KDS-y?
Co robią KDS-y? Co daje uczestnictwo w pracach KDS-ów? Jak można włączyć się
w prace komisji krok po kroku? W ulotce jest także zawarta krótka informacja
o SCWO. Ulotka zawiera zmiany wprowadzone przez program współpracy
(chociażby nowe nazewnictwo). Nakład: 5000 sztuk.

■

5 podcastów z webinariów realizowanych w ramach projektu “NGO.MAZOWIA.COM
2017”. Podcasty dostępne są na stronie Federacji Mazowia oraz pod linkami:

■

o

Dostępność w organizacji: czym i dla kogo jest oraz w jaki sposób się za to
zabrać? https://www.youtube.com/watch?v=gd34kXQn2d0&feature=youtu.be

o

Dialog w organizacji: jak budować porozumienie w sytuacji konfliktowej?
https://www.youtube.com/watch?v=-MYEKjY9TLY&t=11s

o

Europejski Fundusz Społeczny dla mazowieckich ngo-sów: jak skorzystać z szansy?
https://www.youtube.com/watch?v=aOLtWz34wOU

o

Nic o nas bez nas? Czym jest zasada empowermentu w projekcie?
https://www.youtube.com/watch?v=FAp__rgPHjc

o

Co widzisz na obrazku? Ćwiczenia z różnorodności
https://www.youtube.com/watch?v=JruIPnD7Hhc

10 tekstów opublikowanych w serwisie warszawa.ngo.pl związanych z bieżącą
działalnością warszawskich komisji dialogu społecznego:
1. I Ty możesz wzmocnić swoją komisję:
http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/2040967.html
2. Poproś animatorki o pomoc w pracach KDS i DKDS:
http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/2068310.html
3. O Komisji, która chroni prawa lokatorów
http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/2082754.html
4. W DKDS-ach liczą się ludzie, atmosfera i zaangażowanie
http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/2110502.html
5. Gdy urzędnik obraduje w DKDS http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/2117106.html
6. Skuteczna współpraca organizacji i biura [wywiad z KDS-em ds. edukacji]
http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/2143064.html
7. SCWO wzmacnia Komisje Dialogu Społecznego
http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/2143510.html
8. Angażowanie członków KDS-ów http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2142705.html
9. Jak prowadzić spotkanie Komisji Dialogu Społecznego?
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2141342.html
10. Decyzyjny urzędnik na spotkaniu sprawia, że DKDS ma większe możliwości
działania [wywiad] http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/2139815.html
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Wynajęcie Sali
W 2017 roku Federacja Mazowia udostępniała warszawskim organizacjom
pozarządowym salę w siedzibie swojej organizacji, z podstawowym wyposażeniem
(z laptopem, rzutnikiem, tablicą flipczart) oraz dostępem do kuchni w każdy czwartek
w godzinach od 9.00 do 20.00 oraz w czwartą sobotę w miesiącu w godzinach od 9.00
do 20.00. W sumie: 671 godzin.
Z sali przy ul. Kredytowej skorzystały m.in. Foodsharing, Manzana Fundacja Rozwoju
Umiejętności Psychospołecznych, Forum Rozwoju Warszawy, Stowarzyszenie Piłki Nożnej
Osób Niepełnosprawnych "Amp Futbol", Fundacja Uniwersytet Dzieci, Fundacja
Ochotnicza Grupa Ratownicza OGRy, Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej
Syntonia, Fundacja "Przygoda z Edukacją", Stowarzyszenie Vege Polska, Stowarzyszenie
Soczewka Kultury, Fundacja Obserwatorium, Stowarzyszenie Latawiec.
/styczeń - grudzień (każdy czwartek oraz czwarta sobota miesiąca)/

3. Źródła finansowania
Działania Federacji MAZOWIA w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku były
finansowane z następujących źródeł:
■

Ze środków Urzędu m.st. Warszawy;

■

Ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego;

■

Ze składek członkowskich.
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4. Projekty Federacji
W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku Federacja MAZOWIA realizowała
następujące projekty:

Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej
■

Okres realizacji projektu: styczeń - grudzień 2017.

■

Finansowanie: projekt
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;

■

W ramach projektu Federacja Mazowia:

finansowany

ze

środków

Samorządu

Województwa

o

wspólnie z Mazowieckim Instytutem Kultury i pod opieką merytoryczną
dr. hab. Marka Krajewskiego, prof. UAM, wypracowała dokument
Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.

o

w partnerstwie z Forum Kultury Mazowsze, Mazowieckim Instytutem Kultury,
Kozienickim
Domem
Kultury
oraz
Fundacją
Obserwatorium
organizowała II Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury, który odbył się
w dniach 21-22 września 2017 roku w Kozienickim Domu Kultury. Mazowiecki
Konwent Animatorów Kultury był pierwszym w województwie mazowieckim
wydarzeniem w całości adresowanym do osób zajmujących się animacją
kultury oraz edukacją kulturalną. Ambicją Konwentu było spotkanie oraz
integracja środowiska animatorów kultury i pracowników edukacji kulturalnej
pracujących w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, szkołach,
a także osób będących niezależnymi liderami życia lokalnego, artystów
z zacięciem społecznikowskim i wszystkich tych, którym bliskie są zagadnienia
animacji kultury.
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NGO.MAZOWIA.COM 2017 – skuteczne, innowacyjne i profesjonalne organizacje
pozarządowe na Mazowszu
■

Okres realizacji: maj – grudzień 2017;

■

Finansowanie: projekt
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:
o

współfinansowany ze

środków Zarządu

Województwa

Prowadziła Akademię szkoleniową, podczas której zrealizowała 5 webinariów
wraz z przygotowaniem materiałów edukacyjnych do każdego nich.
Tematyka tegorocznych webinariów dotyczyła następujących zagadnień:
dostępności organizacji i organizowanych przez nie wydarzeń, porozumienia
bez przemocy, zasady empowermentu w projekcie, różnorodności oraz
Europejskiego Funduszu Społecznego. Webinaria odbyły się w dniach:
7 września, 14 września, 20 września, 4 października, 19 października. Każde
z webinariów trwało średnio: 3 godziny.
Każdy z uczestników miał za zadanie po każdym webinarium wypełnić test
sprawdzający wiedzę zdobytą podczas webinarium oraz rozwiązać zadanie
wdrożeniowe, które zachęcało do wykorzystania wiedzy zdobytej podczas
webinariów w praktycznym działaniu. Po wykonaniu zadania, każdy
z uczestników miał za zadanie przygotowanie i przesłanie do organizatora
opis jego wykonania. Przesłane prace oceniane były przez powołaną w tym
celu komisję konkursową.
o

o

Prowadziła działania edukacyjno-szkoleniowe, w ramach których
zrealizowała na ogólnodostępnym serwisie internetowym YouTube
umieszczone zostały nagrania z wszystkich przeprowadzonych w
ramach Akademii szkoleniowej webinariów oraz przygotowała i
opublikowała Vademecum dla NGO. Uważne i świadome
organizacje pozarządowe, które nie tylko podsumowuje treści
przekazane uczestniczkom i uczestnikom Akademii szkoleniowej
podczas webinarium, lecz także rozszerza jego tematykę.
Zorganizowała XIII Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych
(MFIP).
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Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
■

Okres realizacji: styczeń – grudzień 2017; 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:
o

Zrealizowała 8 szkoleń tematycznych (w tym 2 dwudniowe) dla członkiń
i członków komisji dialogu społecznego. Łącznie w szkoleniach wzięły udział
73 osoby: przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz
urzędniczki i urzędnicy działający w KDS-ach i DKDS-ach.

o

Zatrudniła dwie animatorki. Celem ich pracy było usprawnienie
funkcjonowania komisji oraz komunikacji pomiędzy organizacjami
pozarządowymi, jak i pomiędzy organizacjami a urzędnikami. Ich zadania
polegały m.in. na stałej obecności na spotkaniach poszczególnych KDS-ów
i DKDS-ów, wspieraniu prezydiów w prowadzeniu spotkań, inicjowaniu nowych
tematów do dyskusji, wspieraniu komisji w szukaniu rozwiązań pojawiających
się problemów i trudności, diagnozowanie potrzeb poszczególnych komisji,
przekazywaniu informacji o działaniach RDPP, sieciowaniu kontaktów
i współpracy między komisjami. Każda z nich przepracowała średnio 261
godzin miesięcznie (łącznie 2610 godzin w roku) oraz wzięła udział w 50
spotkaniach komisji (łącznie w 100).

o

Zorganizowała 12 spotkań dla animatorek. Celem spotkań było wsparcie
merytoryczne i podniesienie kompetencji animatorek w zakresie współpracy
z sektorem publicznym, pozarządowym. Spotkania służyły również wymianie
doświadczeń pomiędzy animatorkami, monitoringowi ich bieżących działań,
ewaluacji ich pracy i wypracowanie wspólnych dobrych praktyk.

o

Opublikowała w serwisie warszawa.ngo.pl 10 tekstów promujących działania
warszawskich komisji dialogu społecznego.
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o

Zorganizowała „Seminarium sieciujące dla ciał dialogu”, które odbyło się
w dniu 25 września 2017 roku w Centrum Wielokulturowym w Warszawie. Jego
celem było stworzenie przestrzeni do prezentacji działań, nawiązania
kontaktów i wymiany doświadczeń dla członków komisji, podzielenie się
przykładami dobrych praktyk, rozmowa o trudnościach i problemach zakresie
funkcjonowania komisji. Seminarium trwało 4 h i wzięło w nim udział 27 osób.

o

Przeprowadziła
80
godzin
coachingu/indywidualnego
poradnictwa
specjalistycznego dla KDS-ów i DKDS-ów, które miało na celu podnoszenie
kompetencji ich członkiń i członków oraz jakości i standardów ich działań.

o

Opracowała merytorycznie i graficznie Informator o warszawskich ciałach
dialogu społecznego. Publikacja ma na celu przybliżyć czytelniczkom
i czytelnikom warszawską strukturę dialogu społecznego. Informator jest
w wersji elektronicznej, do pobrania w formacie pdf, zamieszczony m.in. na
stronie Federacji Mazowia:
http://mazowia.org.pl/wp-content/uploads/2017/11/Informator-owarszawskich-ciałach-dialogu_2017.pdf

o

Opracowała merytorycznie i graficznie ulotkę zachęcającą do dołączenia
do komisji dialogu społecznego, która została rozdystrybuowana w nakładzie
5 000 sztuk.

o

Zapewniała przestrzeń na działania organizacji pozarządowych w każdy
czwartek w godzinach od 9.00 do 20.00 oraz w czwartą sobotę w miesiącu
w godzinach od 9.00 do 20.00.

Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury
■

Federacja Mazowia występuje jako partner projektu, którego operatorem jest
Mazowiecki Instytut Kultury;

■

Okres realizacji: styczeń – grudzień 2017; projekt wieloletni (2016-2018);

■

Finansowanie: projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego oraz z Narodowego 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.

Sprawozdanie opracowała Katarzyna Kułakowska
Warszawa, 8 marca 2018 roku
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