SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
ZA ROK 2015
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI DOBRA SIEĆ
ZA OKRES OD 01.01.2015 r. DO 31.12.2015 r.
Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego
zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 2001r. Nr 50 poz. 529 oraz Dz.U. z 2011r. Nr 517 poz.
1291) sporządzono sprawozdanie zawierające w szczególności:

1) nazwę Fundacji, jej siedzibę i adres, aktualny adres do korespondencji, adres poczty
elektronicznej (jeżeli taki posiada), datę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u
wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące
członków zarządu fundacji (imię i nazwisko i pełniona funkcja) oraz określenie celów
statutowych Fundacji.

a) Fundacja DOBRA SIEĆ
b, c, d) siedziba fundacji, adres fundacji, aktualny adres do korespondencji:
ul. Marszałkowska 6 lok. 17
00-590 Warszawa,
e) adres poczty elektronicznej
biuro@e-wolontariat.pl
f, g) Data i miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 19.05.2009 r., pod numerem 0000329778.
h) statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON 141865771
i) dane członków zarządu fundacji (imię i nazwisko, pełniona funkcja)
Członkowie Zarządu:




Dorota Brewczyńska – Członkini Zarządu
Marzena Kacprowicz – Członkini Zarządu
Paweł Łukasiak – Członek Zarządu

j) określenie celów statutowych fundacji;
Cele statutowe fundacji:
Celami Fundacji są:
a.
b.
c.

Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
Promocja i organizacja wolontariatu;
Wspieranie działalności charytatywnej;
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d.

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
e. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
f. Ochrona i promocja zdrowia;
g. Pomoc osobom niepełnosprawnym;
h. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
i. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości;
j. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
k. Propagowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
l. Promocja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
m. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
n. Promocja ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
o. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji;
p. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
q. Promocja integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

2) zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych.
Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:

a. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność zbieżną z celami
Fundacji;
b. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi,
przedsiębiorcami i ośrodkami akademicko-badawczymi w Polsce i na świecie w zakresie
wymienionym w celach działania Fundacji;
c. Prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym prowadzenie portali
internetowych;
d. Fundowanie stypendiów, w szczególności dla uzdolnionej młodzieży; oraz
e. Wspieranie finansowe i rzeczowe działalności innych osób prawnych, prowadzących
działalność zbieżną z celami Fundacji.

3) opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych.
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Opis projektów realizowanych w roku 2015, z podziałem na źródła finansowania:
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POLSKO-AMERYKAŃSKA FUNDACJA WOLNOŚCI
1. MOJE STYPENDIUM
W 2015 r. zainicjowano przygotowanie nowej odsłony serwisu mojestypendium.pl.
Rozwiązania funkcjonalne oraz szata graficzna, którą portal zyskał w 2009 r., wymagały
dostosowania do obecnych standardów realizacji witryn internetowych. Dodatkowo oferta
serwisu została wzbogacona o bazę staży i praktyk Jednocześnie zzespół Programu Moje
Stypendium
rozwijał
bazy
stypendiów
i
konkursów
naukowych
portalu
www.mojestypendium.pl publikując na portalu informacje na temat wszelkich form
wspierania edukacji młodzieży (aktualnie ok. 6900 informacji, a w ubiegłym roku nieco
ponad 6200).
W 2015 r. liczba odsłon serwisu mojestypendium.pl wynosiła 801 360, a serwis odwiedziło
ponad 130 tys. użytkowników. Najwięcej osób zaglądało na stronę w czasie tzw. „sezonu na
stypendia”. W czerwcu 2015 r. serwis zanotował 120 823 odsłony. Serwis utrzymuje pozycję
lidera wśród portali informacyjnych o stypendiach i konkursach. To wciąż największa
wyszukiwarka stypendiów o zasięgu lokalnym i regionalnym, stypendiów organizacji
pozarządowych.
Celem spotkań z cyklu Regionalne Forum „Dobre Stypendia” była promocja profesjonalnie
prowadzonych programów stypendialnych wśród organizatorów programów stypendialnych
w szczególności z miejscowości do 50 tys. mieszkańców. Spotkania były poświęcone
standardom prowadzenia programów stypendialnych w oparciu o Kartę Zasad Dobrego
Programu Stypendialnego. Fora stanowiły również okazję do rozmowy, wymiany
doświadczeń nt. nowoczesnego, skutecznego sposobu komunikacji o stypendiach. Formuła
spotkań regionalnych umożliwiła uczestnictwo większej liczbie organizatorów programów
stypendialnych, niż ma to miejsce w przypadku spotkań w Warszawie. W 2015 r odbyły się 3
spotkania – w Biłgoraju (23 czerwca 2015 r.), Nidzicy (17 września 2015 r.) i Wrocławiu (16
października 2015 r.). Partnerami poszczególnych forów zostali wieloletni organizatorzy
programów stypendialnych, będący laureatami Konkursuna najlepsze programy stypendialne
„Dobre Stypendia” - Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika, Biłgorajski Fundusz Lokalny,
Nidzicki Fundusz Lokalny. W wydarzeniach wzięło udział blisko 90 przedstawicieli lokalnych
organizacji stypendialnych.

2. E-WOLONTARIAT
W 2014 r. działalność w ramach Programu E-wolontariat finansowana ze środków PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności skupiona była wokół czterech podstawowych zadań: realizacji VII
edycji konkursu grantowego „Odkryj e-wolontariat”, promującego i nagradzającego najciekawsze
pomysły na inicjatywy społeczne angażujące wolontariuszy za pośrednictwem Internetu, przebudowy
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i rozwijania zasobów portalu www.e-wolontariat.pl, promowania idei e-wolontariatu oraz rozbudowy
sieci współpracy.

2.1.

VII edycja konkursu grantowego „Odkryj e-wolontariat”

W okresie kwiecień 2015 r. – marzec 2016 r. przeprowadzona została VII edycja konkursu
grantowego „Odkryj e-wolontariat”. Celem konkursu było:
a. wspieranie najciekawszych pomysłów na projekty społeczne oparte na pracy
e-wolontariuszy – stanowiących nowatorskie rozwiązania problemów społecznych
i angażujących e-wolontariuszy w zróżnicowane działania.
b. rozpowszechnienie aktywności społecznej w Internecie poprzez promocję
e-wolontariatu (wolontariatu online), rozumianego jako dobrowolna, bezpłatna
praca na rzecz innych (grup społecznych, całego społeczeństwa, etc.), wykonywana
za pośrednictwem Internetu, której celem jest rozwiązywanie problemów
społecznych.
c. dbanie o jakość projektów e-wolontariackich w Polsce.
d. stworzenie bazy i wymiana dobrych praktyk e-wolontariatu.
e. badanie zjawiska e-wolontariatu w Polsce, mające na celu współpracę
nad określeniem zasad i standardów e-wolontariatu.
Konkurs składał się z dwóch etapów. W okresie od 1 maja do 7 czerwca 2015 r. organizacje
pozarządowe, instytucje i grupy nieformalne mogły zgłosić do konkursu „wnioski wstępne”, opisujące
w skrócie ich pomysły na projekty e-wolontariackie. Wpłynęło 47 zgłoszeń, najwięcej w typie ewolontariatu: pomoc i samopomoc, gromadzenie wiedzy, crowdsourcing i dziennikarstwo

obywatelskie. Zdecydowana większość zgłoszeń pochodziła od małych, lokalnych organizacji
pozarządowych.
Kapituła Konkursu w składzie: p. Izabela Kręgiel (Fundacja Orange), p. Karolina Rojek
(Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy), p. Justyna Dżbik (Polskie Radio), p. Michał
Bielicki (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego), p. Dariusz Pietrowski (Centrum
Wolontariatu) na posiedzeniu, które odbyło się 25.06.2015 r. w Warszawie, w oparciu
o następujące kryteria:





Innowacyjny charakter działań.
Sposób i zakres wykorzystania Internetu.
Zadania e-wolontariuszy.
Szanse na realizację projektu.

wybrała 12 finalistów:
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Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach”, projekt: No job no fun: doradztwo
zawodowe z twórczym wykorzystaniem E-CV.
Ochotnicza Straż Pożarna w Nietuszynie, projekt: wikiOSP – Encyklopedia strażacka.
Fundacja “Szalony Krasnolud”, projekt: Internetowy Klub Modelarski.
Stowarzyszenie NaTak, projekt: Możemy w sieci, możemy w świecie.
Lokalna Organizacja Turystyczna “Ziemia Mrągowska”, projekt: Rowerowe Mazury
2.0.
Fundacja “To My”, projekt: Planeta Zapomnianych Książek.
Inicjatywa Lepszy Poród, projekt: Dać Życie – To Piękne!
Fundacja Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “IMPULS”, projekt:
Pełnosprawny Białystok.
Dolina Kacanki, projekt: Sieć Sołeckich Stron.
Fundacja Ratuj Życie, projekt: Interaktywna mapa AED.
MIRKO, projekt: Gry Charytatywne.
Fundacja Krajobraz, projekt: Z Tabletem na Zabytki - Wortal Społecznych Opiekunów
Zabytków.

W dn. 11-12 lipca 2014 r. w Warszawie w Warszawie odbyły się warsztaty dla finalistów
konkursu (Agenda warsztatów – załącznik 15, zdjęcia z warsztatów – załącznik 16). Ich celem
było wsparcie finalistów w przygotowaniu wniosków rozszerzonych – szczegółowych opisów
pomysłów na projekty e-wolontariackie. Odbyły się następujące warsztaty:







Inkubator projektów. Prowadzące: Marzena Kacprowicz, Beata Borowiecka (Fundacja
Dobra Sieć) – 3h.
Zespół i współpraca on-line. Prowadzący: Michał Bielicki, Patryk Betcher (Fundacja
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego) – 1,5h.
Nowe technologie w projektach społecznych. Prowadzące: Alicja Peszkowska
(NetWtorek), Aleksandra Janus (Centrum Cyfrowe) – 1,5h.
Bezpieczeństwo projektów społecznych w sieci. Prowadzący: Kamil Śliwowski
(Fundacja Panoptykon) – 1,5h.
Promocja projektu w sieci i budowanie społeczności. Prowadząca: Anna Orzech
(Fundacja WOŚP) – 1,5h.
Crowdfunding. Prowadzący: Bartosz Sokoliński (Fundujesz.pl) – 1,5h.

W warsztatach wzięło udział 20 osób. Wszyscy otrzymali certyfikaty uczestnictwa (Wzór
certyfikatu – załącznik 17). Przygotowane zostały również krótkie filmy, w których finaliści
opowiadają o swoich pomysłach na projekty e-wolontariackie. Filmy zostały opublikowane
w kanale E-wolontariat na portalu YouTube.
Następnie, finaliści do 31 sierpnia 2015 r. złożyli „wnioski rozszerzone”, spośród których Kapituła
Konkursu finalistów wyłoniła 4 laureatów, którzy otrzymali granty w wysokości 5 tys. zł na

wdrożenie swoich projektów:
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Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach”, projekt: No job no fun: doradztwo
zawodowe z twórczym wykorzystaniem E-CV.
Ochotnicza Straż Pożarna w Nietuszynie, projekt: wikiOSP – Encyklopedia strażacka.
Fundacja “To My”, projekt: Planeta Zapomnianych Książek.
Dolina Kacanki, projekt: Sieć Sołeckich Stron.

W okresie od października 2015 r. do lutego 2016 r. laureaci konkursu wdrażali swoje
pomysły na projekty e-wolontariackie. Podsumowanie konkursu odbyło się w marcu 2016 r.
w Warszawie. Podczas spotkania laureaci zaprezentowali efekty swoich projektów.
Wszystkie projekty zakończyły się sukcesem i osiągnęły zakładane cele.
Po prezentacjach laureatów odbyły się dwa warsztaty eksperckie, których tematyka została
dopasowana do potrzeb zgłaszanych przez laureatów:


Projektowanie kampanii promocyjnej od A do Z. Prowadzący: Michał Serwiński,
Marcin Gołąbek (Stowarzyszenie WZMACNIACZ.org) – 2h.



Motywowanie i utrzymanie zaangażowania e-wolontariuszy. Prowadzący: Marcin
Garczyński (Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy) – 1,5h.

Opisy zwycięskich projektów zostały opublikowane na stronach: E-wolontariat.pl,
Blog.e-wolontariat.pl oraz na stronie konkursu.

2.2.

Rozwijanie zasobów portali E-wolontariat.pl i Blog.e-wolontariat.pl

Zespół Programu E-wolontariatu oferuje polskim organizacjom pozarządowym, grupom
nieformalnym, wolontariuszom i innym osobom zainteresowanym szereg narzędzi
wspierających prowadzenie projektów e-wolontariackich i współpracę z e-wolontariuszami:
A. Wsparcie merytoryczne:
 portal E-wolontariat.pl (wraz z wersją anglojęzyczną: e-volunteering.eu)
oraz Blog.e-wolontariat.pl.
 szkolenia (vide: Promowanie idei e-wolontariatu).
B. Wsparcie finansowe: konkurs grantowy „Odkryj e-wolontariat” (vide: Zorganizowanie
i przeprowadzenie VII edycji konkursu grantowego „Odkryj e-wolontariat”)
C. Wsparcie narzędziowe: TuDu.org.pl – platforma do współpracy z e-wolontariuszami.

E-wolontariat.pl
Portal E-wolontariat.pl stanowi bazę wiedzy na temat e-wolontariatu. Jego głównymi
odbiorcami są przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i firm
zainteresowanych wdrożeniem e-wolontariatu, a także wolontariusze. Na stronie głównej
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znajdują się aktualności z Programu E-wolontariatu w formie slidera, definicja
e-wolontariatu, przykłady projektów e-wolontariackich z konkursu „Odkryj e-wolontariat”
oraz oferta Fundacji Dobra Sieć w zakresie wsparcia merytorycznego i finansowego
dla organizatorów projektów e-wolontariackich. W menu górnym znajdują się linki do: Bloga
E-wolontariatu, Podręcznika E-wolontariatu, Bazy Wiedzy zawierającej artykuły
specjalistyczne, oferty szkoleń i konkursów grantowych organizowanych przez Fundację
Dobra Sieć oraz link do portfolio Programu E-wolontariatu, czyli m.in. informacji
nt. przeprowadzonych projektów i wydanych publikacji.
Blog E-wolontariatu
W 2015 r. utworzony został Blog E-wolontariatu (http://blog.e-wolontariat.pl/) – portal
informacyjny, który prowadzony jest przez zespół Fundacji we współpracy z redakcją złożoną
z e-wolontariuszy. Na portalu gromadzone są informacje o projektach e-wolontariackich
z Polski i ze świata, ciekawostki z zakresu wykorzystania nowych technologii w projektach
społecznych, praktyczne porady, dotyczące współpracy z internetowymi społecznościami,
a także kalendarz ciekawych wydarzeń i giełda ogłoszeń e-wolontariackich, nadsyłanych
przez organizacje pozarządowe. W raportowanym okresie opublikowane zostały artykuły
takie jak m.in.: Internetowy rurociąg PAH na #DzienWody, Co wspólnego ma captcha
z e-wolontariatem?, Five App – aplikacja, która pomaga głuchoniemym, Ubezpieczenie NNW
dla e-wolontariuszy, Wirtualny rasizm, realne konsekwencje, Internet buduje czy rujnuje?,
#GivingTuesday – podaruj dolara Polskiej Akcji Humanitarnej!, Unicoin – wirtualna waluta
na lepszy start w życie, Jak zapewnić szybką i bezpłatną komunikację z wolontariuszem?
Znajdź najlepszy dla Twoich potrzeb komunikator internetowy.
TuDu.org.pl
W 2015 r. Fundacja Dobra Sieć stworzyła narzędzie do e-wolontariatu – platformę
internetową TuDu.org.pl. Jest to pierwsza platforma crowdsourcingowa oparta
na wolontariacie kompetencji, dedykowana polskiemu trzeciemu sektorowi,
za pośrednictwem której organizacje pozarządowe mogą współpracować online
z wolontariuszami. NGO zamieszczają na TuDu zadania dla wolontariuszy, a e-wolontariusze
wypełniają je bezpośrednio przez aplikację. W ciągu pierwszych 6 miesięcy działania
TuDu.org.pl na platformie zarejestrowało się 650 użytkowników, którzy wspólnie utworzyli
i rozwiązali 60 projektów i 150 zadań (Infografika podsumowująca 6 miesięcy TuDu –
załącznik 8).
Aplikacja stworzona została w ramach projektu „Burze mózgów 2.0 – crowdsourcing
dla trzeciego sektora”, współfinansowanego ze środków programu Nowe Technologie
Lokalnie - Fundusz Innowacji.
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2.3.

Promowanie idei e-wolontariatu.

Materiały edukacyjne i promocyjne
W 2015 r. zespół Programu E-wolontariatu przygotował szereg materiałów edukacyjnych
z zakresu e-wolontariatu, m.in.:





kampanię #Wolontariat z TuDu, na którą składały się artykuły i grafiki zawierające
porady dotyczące współpracy z e-wolontariuszami i tworzenia zadań na TuDu.org.pl.
kampanię #whatTuDu, w ramach której w kanałach social media co najmniej 3 razy
w tygodniu prezentowane są aktywne zadania dla e-wolontariuszy, znajdujące się
na TuDu.org.pl.
Pakiet Startowy dla Organizacji i Wolontariusza – samouczki korzystania
z funkcjonalności platformy TuDu.org.pl.

Materiały te ukazywały się na Blogu E-wolontariatu, w mediach dedykowanych trzeciemu
sektorowi (np. NGO.pl, DobraStronaInternetu.pl) oraz w kanałach social media.
Wydarzenia promujące e-wolontariat
Zespół Programu E-wolontariatu
w różnorodnych wydarzeniach:

promował

ideę

e-wolontariatu

poprzez

aktywny

udział



Przeprowadzenie sesji warsztatowej pn. “Facilitating online volunteering” podczas
międzynarodowej konferencji “Pick and Mix - A Multi-Perspective Approach
to Volunteer Centres in Europe. Spring 2015 CEV Capacity Building Conference”.
Organizatorem wydarzenia było Europejskie Centrum Wolontariatu – CEV.
(Zadar, Chorwacja, 23-24.04.2015)



Konferencja Sektor 3.0 – zorganizowanie stoiska informacyjno-promocyjnego,
podczas którego Zespół Programu opowiadał o aplikacji TuDu, Podręczniku
e-wolontariatu i Blogu E-wolontariatu oraz przeprowadzenie warsztatu
pn. „Crowdsourcing dla każdego”. (Warszawa, 26-27.05.2015)



Festiwal Wolontariatu – poprowadzenie dwóch sesji warsztatowych “E-wolontariat –
współpracuj przez Internet”, które jednocześnie były transmitowane online
za pośrednictwem aplikacji Periscope. (Warszawa, 19.09.2015)



Udział w audycji w Programie Trzecim Polskiego Radia. (06.08.2015)



Prezentacja e-wolontariatu i TuDu podczas spotkania z Mobilnymi Doradcami.
(Warszawa, 12.09.2015)



Prezentacja e-wolontariatu i TuDu podczas Stypendialnego Forum Regionalnego.
(Nidzica, 16.09.2015)
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Przeprowadzenie szkolenia z e-wolontariatu dla koordynatorów wolontariatu Caritas
z całej Polski. (Warszawa, 30.09.2015)



Prezentacja pn. „TuDu.org.pl, czyli innowacje w działaniach społecznych” podczas
Międzynarodowych Targów Kielce. (Tech Klub Kielce, 15.10.2015)



Promocja e-wolontariatu w ramach prezentacji „Nowe technologie w programie
stypendialnym”
podczas
Regionalnego
Forum
Dobre
Stypendia.
(Wrocław, 16.10.2015)



Udział w audycji Programie Czwartym Polskiego Radia. (02.11.2015)



Prezentacja „TuDu – nowy serwis dla organizacji i e-wolontariuszy –
jak wykorzystywać go w codziennej pracy” podczas spotkania Dobrej Strony
Internetu. (Warszawa + transmisja online na Periscope, 03.11.2015)



Webinarium „TuDu.org.pl – współpracuj z wolontariuszami przez Internet!”
w ramach spotkania Tech Klubu Gdańsk. (04.11.2015)



Stoisko informacyjne podczas Targów Student Expo. (Warszawa, 06.11.2015)



Stoisko informacyjne podczas Zjazdu Pracowni Orange. (Warszawa, 07.11.2015)



Warsztaty „Finding, managing and motivating of volunteers” dla ukraińskich
i węgierskich organizacji pozarządowych w ramach projektu “Visegrad civil bridge to
Ukraine”. Organizator: Transcarpathian Regional Non-governmental organization
„Ukrainian-Hungarian Regional Development Centre”. (Berehovo, Ukraina,
17-21.11.2015)



Warsztat „Warsztat "Crowdsourcing, microtasking, e-mentoring - bezpieczny
wolontariat kompetencji w sieci” podczas konferencji Prezesi-Wolontariusze.
(Warszawa, 25.11.2015)



Stoisko informacyjne podczas konferencji podsumowującej Polsko Szwajcarski Grant
Blokowy. (Warszawa, 27.11.2015)



Prezentacja Programu E-wolontariatu i platformy TuDu.org.pl podczas wizyty
studyjnej odbywającej się w ramach projektu "Catch it! Non-formal academy
of activities" dla partnerów z Polski, Danii i Portugalii. (Warszawa, 09.12.2015)



Prezentacja platformy TuDu podczas Śniadania Stypendialnego. (Warszawa,
14.01.2016)



Wykład pn. „Nowadays and future prospects of volunteering in the European civil
sector”. (Berehovo, Ukraina, 23.01.2016)
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Prezentacja “W tłumie siła! Czyli jak współpracować online na TuDu” w ramach
spotkania Tech Klubu Szczecin. (Szczecin, 02.03.2016)



Udział w audycji „Człowiek 2.0” poświęconej „dobroczynności 2.0”. (Radio TOK FM,
14.04.2016)

Udział w projektach międzynarodowych
Zespół Programu E-wolontariatu dzieli się wiedzą z zakresu e-wolontariatu podczas udziału
w projektach międzynarodowych:


“LEVER – Modelling informal learning and transversal competences in the Voluntary
service experience to increase employment and mobility of citizens”. Organizator:
FPM - Fondazione Politecnico di Milano (Włochy). Partnerzy: L.A.Vo.P.S.Volunteering Service Centre Sondrio Province (Włochy), Confindustria di Sondrio
e Lecco (Włochy), SNS - Scuola Nazionale Servizi (Włochy), EC VPL - Foundation
European Centre Valuation Prior Learning (Holandia), VIA University College (Dania),
HOMINEM Challenge SL (Hiszpania) oraz Fundacja Dobra Sieć. Projekt finansowany
jest ze środków programu Erasmus+.



“Visegrad civil bridge to Ukraine”. Organizator: Transcarpathian Regional Nongovernmental organization „Ukrainian-Hungarian Regional Development Centre”.
Partnerzy: České centrum fundraisingu (Czechy), Veszprém Megyei Civil Hálózatért
Közhasznú Egyesület (Węgry), Fórum informačné centrum (Słowacja) i Fundacja
Dobra Sieć. Projekt finansowany jest ze środków programu Visegrad Fund.



Udział w globalnym badaniu wolontariatu prowadzonym przez International
Association for Volunteer Effort – IAVE. (wywiad via Skype, 18.04.2016)
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FUNDACJA MBANKU
MPOTĘGA
W 2015 r. we współpracy z Fundacją mBanku zrealizowano II edycję programu grantowego
„mPotęga” na realizację projektów edukacyjnych związanych z matematyką. Program
skierowany był do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, organizacji
pozarządowych, bibliotek i grup nieformalnych z 9 województw: mazowieckiego i łódzkiego,
wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińskomazurskiego, lubuskiego, lub dolnośląskiego.
Cele programu „Potęga”:


wypracowanie ciekawych, innowacyjnych, interaktywnych metod i narzędzi uczenia
matematyki;



„odczarowanie” matematyki, zdjęcie piętna nudnego i trudnego przedmiotu;



zachęcenie nauczycieli i osoby pracujące z młodzieżą do sięgnięcia po nowe metody
przekazywania wiedzy matematycznej – wzmocnienie kompetencji matematycznych;



zainteresowanie młodzieży różnymi dziedzinami matematyki i wciągnięcie jej w
aktywny proces wykorzystywania wiedzy matematycznej, poprzez pokazanie
różnorodnych praktycznych zastosowań matematyki;



zachęcenie szkół, organizacji pozarządowych: fundacji i stowarzyszeń oraz grup
nieformalnych do wzięcia udziału w konkursie.

Wiosną 2015 r. ogłoszono konkurs grantowy w dwóch kategoriach:


konkurs na projekty skierowane do uczniów klas 4-6 szkoły podstawowe,



konkurs na projektu
ponadgimnazjalnych.

skierowane

do

uczniów

szkół

gimnazjalnych

i

W II edycji złożono przy pomocy formularza online na stronie programu www.mpotega.pl
292 wnioski o dofinansowanie. Kapituła Konkursowa wybrała 61 projektów, które uzyskały
dofinansowanie Fundacji mBanku na łączną kwotę 355 000 zł.. Projekty były realizowane od
1 września do 31 grudnia 2015 r. i wzięło w nich udział ponad 10 000 osób.
W marcu 2016 r. w dniu liczby Pi w ramach finału Programu odbyło się podsumowanie Piknik Matematyczny w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Uczestnicy wzięli udział w
prelekcjach i pokazach matematycznych. Dzieci i młodzież zwiedziły też główną ekspozycję
Centrum.
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Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
W 2015 r. Fundacja Dobra Sieć dzięki wsparciu programu Polskio-Amerykańskiej Fundacji
Wolności „Nowe Technologie Lokalnie - Fundusz Innowacji”, realizowanego przez Fundację
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego stworzyła narzędzie do e-wolontariatu – platformę
internetową TuDu.org.pl. Jest to pierwsza platforma crowdsourcingowa oparta
na wolontariacie kompetencji, dedykowana polskiemu trzeciemu sektorowi,
za pośrednictwem której organizacje pozarządowe mogą współpracować online
z wolontariuszami. NGO zamieszczają na TuDu zadania dla wolontariuszy, a e-wolontariusze
wypełniają je bezpośrednio przez aplikację. W ciągu pierwszych 6 miesięcy działania
TuDu.org.pl na platformie zarejestrowało się 650 użytkowników, którzy wspólnie utworzyli
i rozwiązali 60 projektów i 150 zadań (Infografika podsumowująca 6 miesięcy TuDu –
załącznik 8).
Aplikacja stworzona została w ramach projektu „Burze mózgów 2.0 – crowdsourcing
dla trzeciego sektora”.
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NUTRICIA Polska
PROGRAM „WOLONTARIUSZE HOPE”
W roku 2015 Fundacja Dobra Sieć koordynowała VI edycję programu wolontariatu
pracowniczego „Wolontariusze HOPE” firmy NUTRICIA Polska. W edycji tej pracownicywolontariusze z firmy Nutricia zrealizowali 34 projekty w okresie letnim oraz 40 w okresie
Świąt Bożego Narodzenia. Łącznie pracownicy otrzymali na realizację projektów 110 tys.
złotych. 11 pracowników-wolontariuszy mogło liczyć na dodatkowe wsparcie w wysokości 5
400 zł. Te dodatkowo środki zostały zebrane dzięki aplikacji Endomondo. Całość działań
wolontariuszy HOPE podsumowana została w raporcie przygotowanym przez zespół Fundacji
Dobra Sieć.
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Erasmus+ – udział w projekcie partnerskim
W 2015 r. Fundacja Dobra Sieć zaangażowała się w charakterze partnera w realizację projektu
finansowanego ze środków programu Erasmus+ o nazwie “LEVER – Modelling informal learning

and transversal competences in the Voluntary service experience to increase employment
and mobility of citizens”. Celem projektu jest wypracowanie modelu i narzędzi, które
pomogą organizacjom i wolontariuszom w rozwijaniu kompetencji miękkich, które mogą być
przydatne na rynku pracy.
W ramach projektu przeprowadzone zostało badanie, którego celem było zidentyfikowanie
lokalnych doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie rozpoznawania kompetencji
zdobywanych w toku edukacji nieformalnej i poza-formalnej oraz zidentyfikowanie
przykładów programów wolontariackich, które pozwalają wolontariuszom uczyć się i
rozwijać ich kompetencje.
Następnie, na podstawie wyników badania i doświadczeń partnerów, opracowany został
podręcznik, opisujący Model LEVER – procedurę certyfikowania kompetencji uwzględniającą
uwarunkowania lokalne oraz przygotowana została platforma internetowej, na której
wszyscy zainteresowani wolontariusze mogą przejść proces certyfikacji (w języku
angielskim).
Ponieważ Model LEVER jest narzędziem innowacyjnym, w ramach projektu przewidziano
fazę testową, podczas której w każdym z państw biorących udział w projekcie:




Zostanie zorganizowane profesjonalne szkolenie dla przedstawicieli organizacji
pozarządowych, którzy są zainteresowani wykorzystaniem Modelu LEVER w
potwierdzaniu kompetencji współpracujących z nimi wolontariuszy. Uczestnicy
szkolenia uzyskają certyfikaty potwierdzające ich wiedzę z zakresu pełnienia roli
tutora – osoby wspierającej wolontariusza w przejściu przez proces certyfikacji oraz
asesora – osoby oceniającej poziom kompetencji wolontariusza na podstawie
rozmowy i zgromadzonych przez wolontariusza materiałów.
Co najmniej 12 wolontariuszy potwierdzi swoje kompetencje z jego użyciem, a
następnie podzieli się z organizatorami swoimi wrażeniami i sugestiami ulepszenia
narzędzia.

Organizator: FPM - Fondazione Politecnico di Milano (Włochy).
Partnerzy: L.A.Vo.P.S.- Volunteering Service Centre Sondrio Province (Włochy), Confindustria
di Sondrio e Lecco (Włochy), SNS - Scuola Nazionale Servizi (Włochy), EC VPL - Foundation
European Centre Valuation Prior Learning (Holandia), VIA University College (Dania),
HOMINEM Challenge SL (Hiszpania) oraz Fundacja Dobra Sieć. Projekt finansowany jest ze
środków programu Erasmus+.
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Fundusz Wyszehradzki – udział w projekcie partnerskim
Projekt “Visegrad civil bridge to Ukraine” realizowany był Ukrainie, na terenie Transcarpathii
oraz w krajach grupy V4 w okresie od 1 lutego 2015 do 1 marca 2016 r. Celem projektu było
wzmocnienie trzeciego sektora na Ukrainie poprzez przekazanie ukraińskim organizacjom
pozarządowym doświadczeń krajów grupy V4 i wsparcie ich we wdrażaniu najlepszych
praktyk. W obecnej sytuacji społecznej i ekonomicznej, bardzo ważne jest zaznajamianie
ukraińskich organizacji pozarządowych z alternatywnymi metodami fundraisingowymi,
możliwościami współpracy z władzami miast oraz innymi państwowymi organizacjami w
zakresie wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego, poprzez inicjowanie współpracy
rożnych grup społecznych oraz zapewnienie możliwości zdobywania i pogłębiania wiedzy.
Działania zrealizowane w ramach projektu:







Warsztat z zakresu współpracy dla budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz
z zakresu sieciowania.
Warsztat z zakresu fundraisingu.
Warsztat z zakresu współpracy NGO z instytucjami miejskimi.
Warsztat z zakresu współpracy różnych grup społecznych dla budowania
społeczeństwa obywatelskiego.
Zaprojektowanie strony projektu.
Civil Forum – okrągy stół – dyskusja na temat rezultatów projektu.

Planowane wydarzenia i działania były istotne dla promowania przemian demokratycznych
na Ukrainie, ponieważ, poprzez zapewnienie technicznego wsparcia i możliwości zdobywania
wiedzy, koncentrowały się one na specyficznych obszarach, umożliwiając tym samym
ukraińskim organizacjom pozarządowym działanie zgodne z europejskimi standardami.
Organizator: Transcarpathian Regional Non-governmental organization „UkrainianHungarian Regional Development Centre”. Partnerzy: České centrum fundraisingu (Czechy),
Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület (Węgry), Fórum informačné centrum
(Słowacja) i Fundacja Dobra Sieć. Projekt finansowany jest ze środków programu Visegrad
Fund.
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