
1 
 

 

Białystok, 7 luty 2020 r.  

 

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa  

za 2019 rok 

 

I. Zrealizowane inicjatywy 

 

1. Kawiarenka Obywatelska: “DRZEWA I ZIELEŃ W MIEŚCIE” - 22 października 2019 

r. 

16:00: spacer badawczo-edukacyjny po Osiedlu Bojary, 

17:00: debata z udziałem władz, specjalistów od ochrony przyrody i partycypacji społecznej, 

urbanistów, architektów krajobrazu i społeczników, ul. Wiktorii 5 Galeria Ślendzińskich w 

Białymstoku. 

Celem organizowanego wydarzenia było zwiększenie świadomości mieszkańców Białegostoku 

na temat wartości jaką ma dla ich życia i zdrowia zieleń w mieście oraz przedstawienie 

praktycznych wskazówek – jak obywatele miasta mogą współdziałać i włączyć się w proces 

kształtowania jego przestrzeni w sposób zrównoważony. 

Udział w niej wzięli m. in. przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy 

Białegostoku. Przybyłych gości powitała p. Eliza Szadkowska – prezes fundacji. 

Pierwszą częścią spotkania był spacer badawczo – edukacyjny po osiedlu Bojary, prowadzony 

przez ekspertki w dziedzinie ochrony środowiska: p. Joannę Kurzawę – Dyrektor Parku 

Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej oraz p. Agnieszkę Kowalewską – głównego specjalistę w 

Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Podczas spaceru uczestnicy 

mieli okazję zobaczyć przykłady właściwego i niewłaściwego zagospodarowania ziemi oraz 

dowiedzieli się, w jaki sposób dokonuje się wyceny wartości drzew. Panie prowadzące za 

pomocą drobnego sprzętu zaprezentowały jak sprawdzić długość korzeni drzew oraz jak 

rozpoznać chore drzewo. 

Po godzinnym spacerze uczestnicy powrócili do Galerii Ślendzińskich przy ul. Wiktorii 5, gdzie 

przeprowadzona została debata obywatelska. Do udziału w niej zostali zaproszeni: 

o Pani Monika Pietkiel – architekt i projektantka krajobrazu, koordynatorka projektów 

promujących wielokulturowość i bogactwo etnograficzne z Podlasia, specjalistka z zakresu 

zielonych przestrzeni dydaktycznych, 
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o Pani Joanna Kurzawa – Dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, 

specjalistka w zakresie ochrony przyrody, ekspert w zakresie inwentaryzacji drzewostanu, 

o Pan Zbigniew Baum – urbanista, architekt, członek Okręgowej Izby Architektów, 

o Pani Eliza Szadkowska – dr nauk prawnych, specjalistka ds. konsultacji społecznych w 

planowaniu przestrzennym, współautorka podręcznika Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pt. 

“Przestrzeń do dialogu” – Jak prowadzić partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym. 

Debatę poprowadził Pan Dominik Sołowiej – dziennikarz, moderator i animator spotkań 

konsultacyjnych poświęconym sprawom społecznym i kulturze. Zaproszeni goście starali się 

zwiększyć świadomość uczestników na temat zieleni: jaki ma ona wpływ na nasze życie i 

zdrowie oraz jak mieszkańcy Białegostoku mogą włączyć się w proces kształtowania przestrzeni 

miasta w sposób zrównoważony. Uczestnicy debaty chętnie zaangażowali się w dyskusję. Na 

spotkaniu pojawiły się osoby zróżnicowane wiekowo: zarówno dzieci jak i osoby starsze, co 

świadczy o tym, że temat zieleni jest bliski każdemu z nas. 

Autor  poniższych  zdjęć i grafik: Jakub Mocarski 
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II. Pozyskane granty/dofinansowanie/ wsparcie rzeczowe 

1. Pozyskanie vouchera na wsparcie instytucjonalne w ramach projektu Białostocka 

Akademia Pozarządowa – 1000 zł  

Voucher został przeznaczony na sfinansowanie usługi związane z aktualizacją  

i rozbudową narzędzi komunikacji i informacji, tj.  strony internetowej fundacji oraz 

stworzenie nowych narzędzi socjal-media. 

Realizacja vouchera przyczyniła się w znacznym stopniu do wzmocnienia i rozwoju 

organizacji. Pozwoliła na znaczne wzmocnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej 

organizacji oraz rozwinie jej potencjał w zakresie promocji.  

 

III. Podjęte działania przez Zarząd w celu pozyskania środków na realizację programu 

1. Złożenie oferty realizacji zadania publicznego w sferze działalność wspomagają ca 

rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  pn. „Swim-Stop  Białostocka młodzież 

bezpieczna w wodzie”. – do Prezydenta Miasta Białegostoku,  

2. Złożenie wniosku w konkursie w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 

2019  pt. Rozwój instytucjonalny FCIS, 

3. Złożenie wniosku w konkursie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pt. Transfer 

międzypokoleniowy. 

IV. Współpraca z innymi podmiotami 

1. Współpraca w ramach Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok  

Eliza Szadkowska – prezeska FCIS została wybrana na Członkinię Zarządu Federacji. 

W ramach działań federacji FCIS angażowała się w realizację wszystkich działań i 

projektów prowadzonych przez FOMB, m.in. projekt Białostocka Akademia 

Pozarządowa, w tym, 

- organizację i realizację działań związanych z biuletynem informacyjnych, 

- organizacje Białostockiego Forum Organizacji Pozarządowych 2019, 

- organizację kawiarenek obywatelskich, 

- realizację procesu certyfikacji ngo. 

Ponadto FCIS nawiązał współpracę z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa 

Podlaskiego, Białostocką Radą Młodzieży,  Białostocką Radą Seniora, Białostocką Izbą 

Architektów, Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej,  Przedsiębiorcami: Firma 

MILANOA, organizacje: Międzynarodowa Federacja Koluch Styl, Rada Stowarzyszeń 

Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku. 

2. Uczestnictwo w 6  Forum Praktyków Partycypacji 10-11 czerwca Gdańsk/Gdynia 
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W Forum wzięła udział Eliza Szadkowska – Prezes Fundacji, która reprezentowała organizację i 

przedstawiła dobre praktyki działania.  

Uczestniczyła m.in. w następujących sesjach tematycznych: 

Czy w partycypacji obywatelskiej jest miejsce na myślenie o przyszłości? Jak robić to mądrze? 

Jak poinformować i włączyć tych, którzy zwykle nie mają dla nas czasu? 

Jak włączyć migrantów w podejmowanie decyzji o miejskich politykach integracyjnych? 

Jeśli nie senat obywatelski, to co? 

Miasta i regiony przyjazne młodzieży – dobre praktyki i wyzwania kreowania miejskiej polityki 

młodzieżowej 

Narzędzia partycypacyjne w projektowaniu przestrzeni – przegląd praktyk 

Wypalenie i regeneracja w partycypacji – BHP w pigułce 

Zabezpiecz się, czyli krótka historia o ryzykach procesu partycypacyjnego. Opowieść z morałem 

dla urzędnika i projektanta 

 

V. Przyjęcie nowej strategii Rozwoju instytucjonalnego: 

W 2019 roku FCIS rozpoczął realizację nowej Strategii Rozwoju instytucjonalnego.  

Zakłada się, że w okresie 3 lat Fundacja dążyć będzie do realizacji następujących celów 

rozwojowych: 

1. Stworzenie centrum i sieci inicjatyw obywatelskich młodzieży w województwie 

podlaskim, 

2. Stworzenie centrum edukacji obywatelskiej, 

3. Stworzenie punktu poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców miasta i regionu, 

4. Rozwój współpracy z innymi podmiotami, przede wszystkim z sektora biznesu 

(pozyskanie minimum 10 nowych partnerów biznesowych). 

Aby osiągnąć następujące cele Zarząd Fundacji będzie realizował programy i projekty: 

1. Program „Droga mierzona sukcesem”,  

2. Program poradnictwa obywatelskiego, 

3. Program  wschodnie laboratorium kreatywności młodzieży i kobiet, 

4. Program wymiany międzynarodowej "Mosty Przyjaźni", 

5. Program węzeł młodzieży i rad młodzieżowych w województwie podlaskim, 

6. projekty w zakresie wsparcia rozwoju i przeciwdziałania przemocy, patologiom i 

uzależnieniom dzieci i młodzieży. 

1. Program "Droga mierzona sukcesem"  

CEL PROGRAMU: 

- zapewnienie wsparcia dla młodzieży w wyborze kariery zawodowej,  

- edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży  

http://partycypacjaobywatelska.pl/forum/edycja-6/czy-w-partycypacji-obywatelskiej-jest-miejsce-na-myslenie-o-przyszlosci-jak-robic-to-madrze/
http://partycypacjaobywatelska.pl/forum/edycja-6/jak-poinformowac-i-wlaczyc-tych-ktorzy-zwykle-nie-maja-dla-nas-czasu/
http://partycypacjaobywatelska.pl/forum/edycja-6/jak-wlaczyc-migrantow-w-podejmowanie-decyzji-o-miejskich-politykach-integracyjnych/
http://partycypacjaobywatelska.pl/forum/edycja-6/jesli-nie-senat-obywatelski-to-co/
http://partycypacjaobywatelska.pl/forum/edycja-6/miasta-i-regiony-przyjazne-mlodziezy-dobre-praktyki-i-wyzwania-kreowania-miejskiej-polityki-mlodziezowej/
http://partycypacjaobywatelska.pl/forum/edycja-6/miasta-i-regiony-przyjazne-mlodziezy-dobre-praktyki-i-wyzwania-kreowania-miejskiej-polityki-mlodziezowej/
http://partycypacjaobywatelska.pl/forum/edycja-6/narzedzia-partycypacyjne-w-projektowaniu-przestrzeni-przeglad-praktyk/
http://partycypacjaobywatelska.pl/forum/edycja-6/wypalenie-i-regeneracja-w-partycypacji-bhp-w-pigulce/
http://partycypacjaobywatelska.pl/forum/edycja-6/zabezpiecz-sie-czyli-krotka-historia-o-ryzykach-procesu-partycypacyjnego-opowiesc-z-moralem-dla-urzednika-i-projektanta/
http://partycypacjaobywatelska.pl/forum/edycja-6/zabezpiecz-sie-czyli-krotka-historia-o-ryzykach-procesu-partycypacyjnego-opowiesc-z-moralem-dla-urzednika-i-projektanta/
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- wsparcie przedsiębiorców w pozyskaniu kadr do pracy w konkretnym zawodzie, 

- promocja szkolnictwa zawodowego. 

DZIAŁANIA: 

1. Organizacja debat w szkołach z udziałem przedstawicieli biznesu, którzy opowiadając o 

historii swojej autentycznej działalności gospodarczej, o praktyce pracy w biznesie mogą 

stanowić źródło inspiracji i motywacji dla młodzieży. 

Podczas spotkań przedsiębiorcy będą mogli zaprezentować innowacje i osiągnięcia 

technologiczne,  

2. Organizacja wizyt studyjnych młodzieży w firmach i przedsiębiorstwach, 

3. Organizacja warsztatów i szkoleń w zakresie metodyki edukacji przedsiębiorczości dla 

nauczycieli, 

4. Tworzenie bazy aniołów biznesu, którzy  zaoferują pomoc menadżerską, podzielą się 

doświadczeniem, kontaktami, specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami oraz know-how. 

Zakładane rezultaty: 

 zwiększenie wiedzy na temat ekonomii,  przedsiębiorczości wśród młodzieży z terenu 

województwa podlaskiego, 

 zapewnienie kontaktu z prawdziwym biznesem, który pokaże praktykę prowadzenia 

firmy do sukcesu, zaradność, sztukę dokonywania wyborów, racjonalne myślenie, 

kulturę pracy. 

 zapoznanie młodzieży ze strukturą zawodów, oraz z zawodami, na które jest największe 

zapotrzebowanie na rynku pracy, 

 weryfikacja wyobrażeń młodzieży na temat pracy w poszczególnych zawodach, 

 zapewnienie wsparcia młodzieży w pozyskaniu możliwości samodzielnego określenia 

własnych potrzeb w zakresie przedsiębiorczości i związanych z nimi problemów. 

 budowanie i wzmacnianie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży. 

Zakładane efekty i korzyści dla uczniów: 

 Uzyskanie rad od osób doświadczonych w branży, 

 Uzyskanie kontaktów z przedstawicielami firm i możliwość współpracy i wdrożenia na 

rynek pracy 

 Wysłuchanie przemówień ekspertów na temat przyszłości, 

 Świadomość problemów różnych branż zawodowych 

 Możliwość wyboru studiów ze względu na widziane perspektywy, 

 Integracja z innymi, 

 Poszerzenie horyzontów i perspektyw rozwoju. 

Partnerzy: 

1. Szkoły, uczelnie 
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2. Przedsiębiorcy, 

3. Samorządy lokalne, 

4. Instytucje otoczenia biznesu, 

5. Organizacje pozarządowe. 

2.  Program poradnictwa obywatelskiego  

CEL PROGRAMU: 

- udzielanie specjalistycznego wsparcia informacyjnego mieszkańcom w sytuacjach dla nich 

kryzysowych, przede wszystkim dla grup: młodzież, kobiety zagrożone wykluczeniem, 

cudzoziemcy. 

- budowa społeczeństwa opartego na wiedzy, 

- edukacja obywatelska, przede wszystkim w zakresie wolontariatu, 

- edukacja prawna, 

- realizacja dobrych praktyk w zakresie ochrony praw człowieka i obywatela 

DZIAŁANIA: 

1. organizacja projektów, m.in. w formie wyspecjalizowanych debat, spotkań i konferencji, 

skierowanych do młodzieży i kobiet zagrożonych wykluczeniem. 

2. prowadzenie poradnictwa zawodowego, rozwoju kompetencji zawodowych i 

językowych edukacji społeczno-kulturowej dla cudzoziemców, (przede wszystkim ze 

Wschodu, tj. z Ukrainy, Białorusi) w branżach wyłonionych jako inteligentne 

specjalizacje województwa podlaskiego, tj.: sektor medyczny i nauki o życiu, 

ekoinnowacje i nauki o środowisku, przemysł rolno-spożywczy, przemysł metalowo-

maszynowy, przemysł szkutniczy, 

3. prowadzenie  doradztwa zawodowego, rozwoju kompetencji zawodowych dla kobiet w 

wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym zamieszkujących na obszarach wiejskich z 

ukierunkowaniem na  sektor kreatywny i innowacji - nauka przedsiębiorczości dla 

kobiet w oparciu o lokalny potencjał środowiska przyrodniczego i kultury lokalnej.  

a. Indywidualne konsultacje doradcze i rozwojowe z zakresu rynku pracy z doradcą 

zawodowym/coachem kariery. 

b. Warsztaty z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy oraz rozwijania kompetencji i 

zasobów. 

c. Spotkania otwarte z ekspertami rynku pracy. 

d. Staże/praktyki   – zdobywanie nowych kompetencji i nauka języka polskiego w praktyce. 

e. Kursy/szkolenia zawodowe, 

f. Usługi edukacyjne ukierunkowane na podniesienie kompetencji społecznych pozwalających 

na samodzielne funkcjonowanie oraz uniezależnienie się od instytucji pomocowych w 

formie warsztatów lub spotkań  grupowych. 
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g. Warsztaty grupowe dostarczające wiedzy z zakresu prawa i norm obowiązujących w Polsce i 

Unii Europejskiej, mające na celu dostarczenie wiedzy w zakresie podstawowych zasad 

funkcjonowania urzędów, instytucji, norm prawa polskiego oraz prawa dotyczącego rynku 

pracy w Polsce, umów, praw i obowiązków pracowniczych, 

h. Kursy i szkolenia dla pracodawców z zakresu zatrudniania cudzoziemców. 

Partnerzy: 

1. Szkoły uczelnie 

2. Przedsiębiorcy, 

3. Samorządy lokalne, 

4. Instytucje otoczenia biznesu, 

5. Organizacje pozarządowe. 

3. Program „Wschodnie laboratorium kreatywności młodzieży i kobiet”  

CEL PROGRAMU: 

- zapewnienie praktycznej edukacji młodzieży w zakresie zawodów kreatywnych opartych  

o specjalizacje podlaskie m.in. design etniczny, wzornictwo przemysłowe, architektura (ponadto  

w innych dziedzinach kreatywnych, tj. podsektor sztuk i rzemiosł: sztuki performatywne, 

przemysł muzyczny, przemysł i rynek sztuki i antyków, rzemiosło artystyczne, podsektor 

produkcji: przemysł wydawniczy, przemysł radiowo-telewizyjny, przemysł filmowy i wideo, 

przemysł gier komputerowych i wideo, przemysł mody; podsektor usług: przemysł reklamy, 

projektowanie architektoniczne i urbanistyczne, usługi software’owe i komputerowe, 

wzornictwo (design)) 

-  wsparcie w przygotowywaniu kadr w sektorze kreatywnym,  

- stworzenie przestrzeni dla spotkań artystów z młodzieżą, w której będą odbywać się dyskusje  

o możliwościach współpracy i finansowaniu sztuki,  

-  zwiększenie wiedzy wśród młodzieży na temat sztuki, 

- zwiększenie informacji na temat finansowania oraz aspektów prawnych dotyczących sektora 

kreatywnego, m.in. ochrony własności intelektualnej, procedurach patentowych. 

DZIAŁANIA: 

1. Organizacja projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży dot. Nauki umiejętności 

praktycznych  

w zakresie prowadzenia biznesu w sektorze kreatywnym, np. gry edukacyjne dla dzieci, 

warsztaty, pokazy, konkursy. 

2. Tworzenie inicjatyw wspierających powstawanie małej i średniej przedsiębiorczości, 

zwłaszcza  

w dziedzinach kreatywnych, rzemiośle, rękodziele ludowym, wytwórstwie; wspieranie 
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rodzimych przemysłów, np. spożywczego, drzewnego, maszynowego, bieliźniarskiego, 

szkutniczego, 

3. organizacja spotkań ukierunkowanych na potrzeby kobiet, 

4. organizacja warsztatów dla młodzieży. 

Partnerzy: 

1. Stowarzyszenie 100 - lecie Kobiet, 

2. szkoły, uczelnie 

3. przedsiębiorcy, 

4. samorządy lokalne, 

5. instytucje otoczenia biznesu, 

6. organizacje pozarządowe, 

4. Program wymiany międzynarodowej - "Mosty przyjaźni" 

CEL PROGRAMU: 

-  zwiększenie udziału mieszkańców województwa w międzynarodowej wymianie praktyk, 

-  integracja międzykulturowa mieszkańców, 

-  rozwój działalności transgranicznej i międzynarodowej fundacji. 

DZIAŁANIA: 

1. Organizacja debat przygranicznych w formie kawiarenek obywatelskich, 

2. Organizacja kursów językowych, 

3. Organizacja kursów otwartych cambridge, 

4. Organizacja projektów wymiany międzynarodowej. 

Partnerzy: 

1. Partnerzy zagraniczni, 

2. Szkoły, uczelnie 

3. Instytucje, 

4. Samorządy lokalne, 

5. Ngo's z kraju i z zagranicy. 

5. Program „Węzeł młodzieży i rad młodzieżowych w województwie podlaskim” 

CEL PROGRAMU: 

-  stworzenie na terenie województwa podlaskiego stałego centrum inicjatyw młodzieżowych, 

-  powstanie sieci organizacji młodzieżowych z całego województwa, 

-  wspieranie rzecznictwa młodzieżowego, 

-  rozwój centrum wolontariatu młodzieżowego, 

-  stworzenie silnej reprezentacji środowiska młodzieżowego w regionie.   

DZIAŁANIA: 

1. Organizacja projektów liderskich dla młodzieży 
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2. Organizacja kongresów rad młodzieżowych, 

3. Organizacja ogólnopolskiego kongresu młodzieży. 

Partnerzy: 

1. Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego, 

2. Rady młodzieży z województwa i kraju, 

3. Szkoły, uczelnie 

4. Przedsiębiorcy, 

5. Samorządy lokalne, 

6. Instytucje otoczenia biznesu, 

7. Organizacje pozarządowe. 

 

 

Podpis 

dr Eliza Szadkowska - Prezes Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa 

 


