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nazwa: 
Stowarzyszenie Klon/Jawor

siedziba: 
Warszawa, ul. Szpitalna 5/5

data wpisu do rejestru: 
02/08/2000

KrS: 
0000031549

członkowie i członkinie zarządu do 3.12.2015: 
Urszula Krasnodębska-Maciuła (prezeska) 
Izabela Dembicka-Starska
alina Gałązka
Marta Gumkowska
Grzegorz Kowalczyk 
Renata niecikowska 
Jakub Wygnański

członkowie i członkinie Komisji rewizyjnej do 3.12.2015: 
Marcin Dadel 
Katarzyna Sekutowicz
Marek Rymsza

w dniu 3.12.2015 odbyło się walne zebranie 
Stowarzyszenia Klon/Jawor, na którym wybrano 
nowe władze organizacji:

zarząd w składzie: 
Urszula Krasnodębska-Maciuła (prezeska)
piotr adamiak
Izabela Dembicka-Starska
alina Gałązka
Marta Gumkowska
agata Miazga
Renata niecikowska

Komisję rewizyjną w składzie: 
Grzegorz Kowalczyk
Marek Rymsza
Jakub Wygnański

Dane organizacyJne
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Stowarzyszenie Klon/Jawor istnieje od 2000 r. i  kon-
tynuuje działalność Banku Informacji o organizacjach 
pozarządowych Klon/Jawor, który powstał w  1990 r. 
przy Fundacji „Bez Względu na niepogodę”. 

Stowarzyszenie Klon/Jawor jest organizacją niezależną, apolityczną 
i nienastawioną na zysk, której celem jest rozwój tolerancyjnego, 
aktywnego, twórczego, samoorganizującego się społeczeństwa, 
dającego równe szanse wszystkim obywatelom i obywatelkom.

Stowarzyszenie wspiera organizacje pozarządowe i inne inicjatywy 
obywatelskie poprzez:
• zbieranie, tworzenie, upublicznianie informacji i danych o orga-

nizacjach i inicjatywach obywatelskich oraz działaniach im służą-
cych;

• dostarczanie wiedzy niezbędnej do funkcjonowania i rozwoju or-
ganizacji pozarządowych oraz innych inicjatyw obywatelskich; 

• wzmacnianie realizacji zasady pomocniczości oraz partnerstwa, 
a także współpracy między organizacjami pozarządowymi oraz 
z sektorami: administracji, biznesu, mediów i ośrodkami akade-
mickimi;

• tworzenie i  udostępnianie narzędzi technologicznych oraz in-
nych sposobów przekazywania informacji i  upubliczniania da-
nych społeczno-ekonomicznych;

• inicjowanie debat, wyrażanie opinii oraz tworzenie przestrzeni 
do analiz, ekspertyz i dyskusji w zakresie spraw ważnych dla spo-
łeczeństwa obywatelskiego;

• wzmacnianie wizerunku organizacji pozarządowych w  społe-
czeństwie. 

organizacje i  inne ruchy obywatelskie, które są silne oraz kompe-
tentne, mają możliwość samodzielnego i oddolnego rozwiązywania 
problemów społecznych, a ich działania są często wynikiem potrze-
by samorealizacji. wpływają na poprawę jakości życia całego spo-
łeczeństwa i współtworzą dobro wspólne. 

MiSJa i Działania

Jesteśmy członkiem Sieci wspierania organizacji pozarządowych Splot 
oraz ogólnopolskiej Federacji organizacji pozarządowych oFop. 
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naSze proDuKty i uSługi

Działalność goSpoDarcza: 

1.  portal organizacji pozarządowych ngo.pl 
 oraz poradnik.ngo.pl

2.  bazy danych organizacji pozarządowych 
 i instytucji bazy.ngo.pl

3.  badania aktywności obywatelskiej 

4.  serwis mojapolis.pl

5.  serie wydawnicze: 
 3w* Warto Wiedzieć Więcej oraz aBc III Sektora

sprzedaż wydawnictw
sprzedaż reklam

moja polis
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Urszula Krasnodębska-Maciuła – dyrektorka
Krzysztof Śliwiński – księgowy
Renata niecikowska – koordynatorka ds. działalności gospodarczej

alina Gałązka – redaktorka naczelna ngo.pl
Magda Bogdaniuk – redaktorka prowadząca ngo.pl
Magda Dobranowska-Wittels – redaktorka ngo.pl, dziennikarka 
Ignacy Dudkiewicz – redaktor działu opinie ngo.pl, dziennikarz
Katarzyna Szaniawska – redaktorka warszawa.ngo.pl (Vi-Viii.15)

Ewa Kolankiewicz – koordynatorka poradnik.ngo.pl
Rafał Kowalski – redaktor poradnik.ngo.pl; 
 specjalista ds. obsługi klientów
Monika chrzczonowicz – doradczyni poradnik.ngo.pl
aneta Krawczyk – doradczyni poradnik.ngo.pl 
 (od Vi.15 na urlopie macierzyńskim)
Ewa Woldan-Jakubczyk – doradczyni poradnik.ngo.pl 
Helena Romanowska – doradczyni poradnik.ngo.pl (od iV.15)

Wojciech Lipiński – administrator baz danych

agata Miazga – koordynatorka mojapolis.pl
piotr teisseyre – redaktor mojapolis.pl

Marta Gumkowska – koordynatorka programu badania
piotr adamiak – starszy specjalista do spraw badań i analiz
Beata charycka – specjalistka do spraw badań i analiz

Izabela Dembicka-Starska – koordynatorka ds. współpracy i rozwoju
Dorota Setniewska – specjalistka ds. promocji i współpracy 
 z mediami

Lena Kosowska – sekretariat

Jan Herbst – ekspert zespołu badawczego 
Marian Maciuła – redaktor ngo.pl 
Klara Sołtan-Kościelecka – dziennikarka warszawa.ngo.pl
patryk Szajer – administrator sieci 
Marcela Wasilewska – opiekunka ue.ngo.pl
Jadwiga Wianecka – współpracowniczka zespołu badawczego 
Jakub Wygnański – ekspert zespołu badawczego
Książki i Strony – projekty graficzne
oraz ok. 10 autorów i autorek tekstów, redaktorów

zeSpół

W realizację 
działań w 2015 r. 
zaangażowani 
byli:

Współpracowali 
z nami:

1.  portal organizacji pozarządowych ngo.pl 
 oraz poradnik.ngo.pl

2.  bazy danych organizacji pozarządowych 
 i instytucji bazy.ngo.pl

3.  badania aktywności obywatelskiej 

4.  serwis mojapolis.pl

5.  serie wydawnicze: 
 3w* Warto Wiedzieć Więcej oraz aBc III Sektora
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proJeKty i grantoDawcy w 2015 roKu

proJeKt grantoDawca

towarzystwo wzajemnej informacji – 
rozwój systemu informacyjnego ngo.pl

polSKo-aMeryKańSKa FunDacJa 
wolności

warszawa.ngo.pl urząD MiaSta Stołecznego warSzawa

prowadzenie i rozwój serwisu mojapolis.pl FunDacJa iM. SteFana Batorego

Badania – wiedza – rozwój iii sektora prograM Fio 2014

pozarządowe centrum informacji,  
wiedzy i opinii ngo.pl

oBywatele Dla DeMoKracJi,  
FunDuSze eog
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2015



StowarzySzenie Klon/Jawor  RapoRt Roczny 2015 8

portal organizacji pozarządowych ngo.pl to 
największy w polsce portal dla organizacji 
pozarządowych i aktywistów. Składa się z serwisu 
poradniczego poradnik.ngo.pl oraz serwisów: 
aktualności, tematycznych, regionalnych, ogłoszeń. 
ngo.pl pozwala stowarzyszeniom i fundacjom 
profesjonalizować działania, a aktywistom umożliwia 
włączanie się w działalność społeczną. Korzystanie 
z ngo.pl jest bezpłatne. 

2015



StowarzySzenie Klon/Jawor  RapoRt Roczny 2015 9

ngo.pl w 2015 r. to:

ponad 

 25 000  

opublikowanych informacji 

15 194 wiadomości

10 263 ogłoszeń

 37 200  
wizyt w dni robocze 

łącznie 

9 730 000 wizyt 

22 500 000 odsłon

ponad 

 64 500  
odbiorców newslettera

 16  
debat na sektorowe tematy

nowy, przebudowany portal,  
dostępny na urządzenia mobilne  
i dla osób niepełnosprawnych
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pRoWaDzonE DzIałanIa

w 2015 roku prowadziliśmy regularne działania    informacyjne i roz-
wijaliśmy zasoby portalu. najważniejszym przedsięwzięciem było 
przebudowanie i  uruchomienie nowej wersji ngo.pl: zmieniliśmy 
strukturę zasobów informacyjnych, nawigację pomiędzy nimi oraz 
szatę graficzną. nowy portal jest responsywny (tj. dostępny na urzą-
dzeniach mobilnych) oraz dostępny dla osób niepełnosprawnych. 

prowadziliśmy serwis wiadomosci.ngo.pl (który zawiera aktualności, 
zaproszenia, relacje, informacje prawne, księgowe itp.), w którym 
opublikowano 15 194 wiadomości. w serwisie ogłoszenia.ngo.pl zna-
lazło się 10 263 ogłoszeń drobnych: anonsów od organizacji m.in. 
o  poszukiwaniu pracowników, wolontariuszy, usługach czy loka-
lach. w dni robocze były publikowane średnio 102 informacje (wia-
domości i ogłoszenia łącznie). od lat najpopularniejsze wśród użyt-
kowników ngo.pl są informacje o  konkursach grantowych oraz 
aktualności formalno-prawne. publikowaliśmy bieżące informacje 

wiadomości

opinie

ludzie

bazy
fundusze

poradnik
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m.in. o zmianach przepisów (których w 2015 r. było dużo), ludziach 
sektora, ważnych działaniach organizacji i administracji. angażowa-
liśmy się w kluczowe dla organizacji pozarządowych tematy: pra-
ce nad strategią iii sektora, nowelizację prawa o stowarzyszeniach, 
zmianę ustawy o pożytku, wybory do rady Działalności pożytku pu-
blicznego, wzory sprawozdań i  ofert na realizację zadań publicz-
nych. współpracowaliśmy z Ministerstwem pracy i polityki Społecz-
nej oraz Kancelarią prezydenta rp. przygotowaliśmy poradnicze 
informacje o nowych przepisach dot. stowarzyszeń, doradzaliśmy 
organizacjom oraz komentowaliśmy tę zmianę w  mediach. prze-
prowadzono akcję interwencyjną „apel do posła” – zachęcaliśmy 
organizacje z całej polski do apelowania do posłów o podpisanie 
nowelizacji prawa o stowarzyszeniach. Dbaliśmy o to, aby o wszyst-
kich prawnych zmianach jak najszybciej i w przystępny sposób in-
formować organizacje. przeprowadziliśmy 16 debat na ważne poza-
rządowe tematy (wszystkie zebrane w serwisie opinie.ngo.pl) m.in. 
o ruchach nieformalnych, zatrudnianiu w organizacjach, petycjach. 
Debaty cieszyły się dużą popularnością czytelników, którzy nad-
syłali opinie, komentowali wypowiedzi i proponowali tematy kolej-
nych dyskusji. w portalu opublikowano łącznie 562 posty na forum 
oraz 1 652 komentarzy; do materiałów na profilu na Facebooku do-
dano 2 753 komentarzy. udostępnialiśmy łamy ngo.pl na streamin-
gi wydarzeń (m.in. konferencja rok po oFip, konferencja oFop dot. 
funduszy europejskich oraz spotkanie w  Fundacji Batorego dot. 
przejrzystości wyborów).

Dwa razy w  tygodniu wysyłaliśmy newsletter, ułatwiający czytel-
nikom bieżący dostęp do informacji. w  grudniu 2015 r. trafiał do 
64 539 odbiorców. 

Były prowadzone serwisy regionalne (16) i lokalne (3), będące źró-
dłem informacji dla organizacji i aktywistów działających lokalnie. 

we współpracy ze Stocznią prowadziliśmy serwis konsultacje.ngo.pl, 
a we współpracy z Siecią Splot sekcje poświęcone tworzeniu stra-
tegii sektora pozarządowego nowastrategiasektora.ngo.pl oraz lo-
kalnym radom pożytku radypozytku.ngo.pl. we współpracy z oFop 
były prowadzone sekcje poświęcone komitetom monitorującym 
oraz funduszom europejskim 2014-2020. we współpracy z  FrSi 
prowadzono serwis technologie.ngo.pl. Kontynuowaliśmy prowa-
dzenie serwisu ue.ngo.pl, poświęconego tematyce europejskiej, 
ludziesektora.ngo.pl zbierającego sylwetki społeczników, pozytek.
ngo.pl o 1% podatku dla opp.

na bieżąco monitorowaliśmy oglądalność ngo.pl korzystając z go-
ogle analytics. w  portalu odnotowano w  ciągu 2015 roku ok. 
9 730 000 wizyt (w dni robocze średnio dziennie 37 200 wizyt), 
odwiedziło go blisko 5  240 000 użytkowników portalu i  ponad 
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2 340 000 użytkowników bazy danych. w związku ze zmianą wy-
glądu i architektury, spadła pozycja i widoczność ngo.pl w wyszuki-
warkach, co spowodowało zmniejszenie oglądalności ngo.pl (nale-
ży uwzględnić, że w i kwartale 2015 r. oglądalność była rekordowa, 
co dodatkowo uwidacznia różnicę). Jest to naturalne zjawisko po 
zmianie wyglądu, które dotyka wszystkie serwisy zmieniające gra-
fikę. zlecono szereg analiz (m.in. w czerwcu 2015 r. analizę zmia-
ny ruchu, we wrześniu audyt Seo – widoczności w wyszukiwarkach 
dla wybranych serwisów). wdrażano rekomendacje m.in. dot. lin-
ków kanonicznych, mapy serwisu, przekierowań i  zwiększenia wi-
dzialności portalu przez wyszukiwarki. Jednocześnie wprowadzono 
rekomendacje redakcyjne (m.in. szkolenie z atrakcyjnych tytułów) 
oraz prowadzono działania promocyjne (zwiększanie zasięgu rekla-
mami oraz budowaniem bazy odsyłaczy zewnętrznych). w iV kwar-
tale 2015 r. przeprowadzono także badanie profilu użytkowników.  

rozpoczęto (we współpracy z firmą laboratorium ee) prace nad no-
wym portalem ngo.pl: koncepcją usług cyfrowych. powstała wizja 
rozwoju ngo.pl wraz z założeniami do specyfikacji technicznej no-
wego narzędzia. 
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poradnik.ngo.pl to bardzo ważna część 
portalu ngo.pl, która zapewnia organizacjom 
pozarządowym, urzędnikom, aktywistom dostęp 
do specjalistycznej wiedzy formalno-prawnej 
w różnorodnych formach oraz umożliwia 
indywidualny kontakt z doradcami. 

2015
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poradnik.ngo.pl w 2015 r. to:

nowoczesny, stale aktualizowany  
i rozbudowany zasób wiedzy  
formalno-prawnej  
dla organizacji pozarządowych

ponad 

160 000  
użytkowników każdego miesiąca

około 

5 400  
udzielonych porad

2 456 telefonicznie

2 236 e-maile

 282 spotkania

 433 listów, porad za pomocą skype’a i gg

1 171   

porad dla nowo powstających organizacji  
(22% wszystkich porad)

poradnik
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pRoWaDzonE DzIałanIa

rozwijaliśmy serwis poradniczy poradnik.ngo.pl:

• w kwietniu 2015 r. uruchomiona została nowa wersja poradnik.
ngo.pl: przebudowana pod kątem nawigacji, dostępu do treści 
oraz umożliwiająca kontakt on-line z doradcą; zmiany były spój-
ne ze zmianą całego portalu i umożliwiły lepszą ekspozycję za-
sobów poradniczych na głównej ngo.pl; 

• rozwijaliśmy zasoby serwisu: aktualizowano treści związane m.in.  
ze sprawozdawczością, dot. siedziby organizacji, powstał dział 
poświęcony stażom oraz zamykaniu organizacji; wprowadzono 
wiele bieżących aktualizacji związanych ze zmianami w prawie 
np. dotyczące nowelizacji prawa o  stowarzyszeniach, ustawy 
o pożytku, ustawy o rachunkowości; 

• opracowano i udostępniono różnorodne materiały poradnicze: 
przygotowano scenariusze do filmów o zakładaniu i prowadze-
niu organizacji dedykowane osobom głuchym; zorganizowa-
no webinarium o promocji w internecie; udostępniono 26 info-
grafik, animacji, prezentacji dot. różnych aspektów formalnych; 
materiały poradnicze cieszą się dużą popularnością wśród użyt-
kowników: są m.in. chętnie udostępniane na FB oraz drukowane 
na spotkania informacyjne; 

• wysyłano newsletter poradniczy z  aktualnościami formalnymi 
(do ponad 2 400 odbiorców).

Serwis poradnik.ngo.pl odwiedziło blisko 1 800 000 użytkowników, 
co czyni z niego jedną z popularniejszych części ngo.pl. w związ-
ku z przebudową serwisu ważna była praca nad utrzymaniem jego 
oglądalności – przeprowadzono m.in. audyt Seo, wdrożono opisy 
dla wyszukiwarek. 

Były prowadzone regularne działania poradnicze i  informacyjne. 
udzielono 5 407 porad w tym: 2 456 telefonicznie, 2 236 za pomo-
cą e-maila i formularza on-line, 282 w trakcie bezpośrednich spo-
tkań, 315 za pomocą gg oraz 118 w inny sposób (listy, skype itp.) 
z tej liczby 1 171 porad (ok. 22%) to wsparcie dla rejestrujących się 
organizacji. porady najczęściej dotyczyły: pieniędzy w organizacji 
(w tym działalności gospodarczej, odpłatnej i źródeł finansowania), 
zakładania organizacji, spraw związanych z  KrS, ze sprawozdaw-
czością, w tym konsultowaniem sprawozdań finansowych, meryto-
rycznych i cit. 

📊
KalKulatory


standardy

⚒
InstruKcje 

📕
Słownik

📰
Formularze 

📅
Kalendarz 

🎓
leKcje

📖
Akty prAwne

poradnik
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Bazy danych w portalu ngo.pl  
to największy w polsce, regularnie 
aktualizowany i dostępny bezpłatnie on-line, 
zbiór danych o organizacjach pozarządowych 
i współpracujących z nimi instytucjach. 

2015

Bazy  
Stowarzyszenia 
Klon/Jawor
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bazy danych w 2015 r. to:

około

 150 000 
organizacji i instytucji w bazie 
(dane zgodne z rejestrem KRS)

około

 7 000 
nowych rekordów

blisko

 3 000 000 
wizyt w bazach w ciągu całego roku

aktualizacja ponad
9 500 rekordów organizacji

potwierdzenie zgodności danych dla 
71 000 rekordów
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pRoWaDzonE DzIałanIa

w bazach danych znajdują się informacje o ok. 150 000 organiza-
cjach pozarządowych i  instytucjach. w  2015 roku aktualizowano 
dane w oparciu o  informacje z  rejestrów (KrS, regon), kontakty 
z organizacjami, monitoring internetu: potwierdzono zgodność da-
nych 71 000 rekordów, dodano 6 977 nowych (w tym nowo zareje-
strowane organizacje z KrS); samodzielnie zaktualizowało się w ba-
zie 1 756 organizacji. wyszukano w internecie i na profilach FB dane 
dla ponad 5 400 organizacji.

aktualizowaliśmy bazy tematyczne m.in.: bazę organizacji pożyt-
ku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1% podatku; bazę 
ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej oraz 
powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz bazę warszawskich or-
ganizacji pozarządowych (m.in. wprowadzono bazy dzielnicowe). 

we współpracy z Fundacją Stocznia dystrybuowano do organizacji 
z bazy danych informacje o prowadzonych przez niektóre minister-
stwa konsultacjach społecznych. 

średnio miesięcznie w bazie notowano ponad 250 000 wizyt (łącz-
nie w 2015 roku ok. 3 000 000 wizyt). 

Kontynuowano prace związane z nową bazą: uruchomiono wersję 
testową.   
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Stowarzyszenie Klon/Jawor prowadzi działania 
badawcze opisujące kondycję stowarzyszeń  
i fundacji w polsce oraz poświęcone 
zaangażowaniu polaków w działalność 
społeczną. Realizowane profesjonalnie 
i regularnie od kilkunastu lat dają rzetelny 
obraz funkcjonowania sektora pozarządowego 
oraz jego najbliższego otoczenia. 

2015

Badania  
Stowarzyszenia 
Klon/Jawor
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Badania aktywności obywatelskiej w 2015 r. to:

badanie „Kondycja sektora organizacji pozarządowych 2015” 
na próbie 4000 nGo

badanie dotyczące współpracy między nGo i JSt 
oraz zaangażowania wolontariuszy w obszarze dziedzictwa 
narodowego (na zlecenie narodowego instytutu Dziedzictwa)

 4 
raporty badawcze: 
„wizerunek organizacji pozarządowych”
„Działanie organizacji pozarządowych oraz samorządów 
w obszarze dziedzictwa kulturowego: 
współpraca, potrzeby, zaangażowanie wolontariuszy”
„Kondycja warszawskiego sektora pozarządowego 2015”
„polskie organizacje pozarządowe 2015” 

 15 
artykułów w ngo.pl

oraz 

 6 
komunikatów prasowych, 
omawiających najważniejsze fakty badawcze

około 

 200 
cytowań 
w mediach ogólnopolskich i regionalnych

 14 
wystąpień 
w mediach i na konferencjach 

nowa odsłona serwisu prezentującego wyniki badań: fakty.ngo.pl
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pRoWaDzonE DzIałanIa

w 2015 r. zrealizowano 3 badania i opracowano 4 raporty badawcze.

1. Badania „Kondycja sektora organizacji pozarządowych 2015” 
(prowadzone po raz siódmy badanie na reprezentatywnej próbie 
stowarzyszeń i fundacji) oraz „Kondycja warszawskiego sektora po-
zarządowego 2015” (przeprowadzone po raz trzeci badanie na re-
prezentatywnej próbie warszawskich fundacji i stowarzyszeń).
Działania przygotowawcze. nad metodologią badania pracowano 
w rozszerzonym gronie członków zespołu badawczego i zewnętrz-
nych współpracowników – ekspertów socjologów i metodologów. 
na przełomie 2014/2015 przełożono wnioski z  poprzednich edy-
cji badania, badań jakościowych, rekomendacje zebrane od przed-
stawicieli organizacji infrastrukturalnych i  darczyńców na pytania 
badawcze i kwestionariusz. ankietę konsultowano z komitetem re-
dakcyjnym Strategii iii Sektora i poddano testom w pilotażu. wy-
losowano reprezentatywną próbę ok. 4000 organizacji. powstała 
internetowa wersja ankiety (1/4 próby – 1000 ankiet – była realizo-
wana on-line). 
Realizacja badania. w okresie marzec-wrzesień 2015 r. realizowano 
badanie przez firmę badawczą (wywiady prowadzone przez ankie-
terów) i przez Stowarzyszenie Klon/Jawor (ankiety on-line). przeba-
dano 4000 organizacji. w ramach badania we współpracy z urzę-
dem m.st. warszawy zebrano też dane na temat 500 organizacji 
warszawskich. 
Analizy. przeprowadzono analizy pod kątem raportów przedsta-
wiających kondycję sektora ogólnopolskiego oraz warszawskie-
go, a  także innych form upowszechnienia wyników. od początku 
listopada 2015 r. wyniki badania regularnie co tydzień publikowa-
no w portalu ngo.pl, a także przygotowano profilowane prezenta-
cje pod kątem wydarzeń, w ramach których wyniki prezentowano. 
Raport z badania. opublikowano dwie wersje raportu: krótką wer-
sję raportu zawierającą podstawowe fakty, a także wykresy i  info-
grafiki obrazujące najważniejsze wyniki oraz wersję pogłębioną, 
wzbogaconą o dodatkowe analizy branżowe i tematyczne. wszyst-
kie dane z  badania publikowano w  portalu ngo.pl. przygotowano 
raport „Kondycja warszawskiego sektora pozarządowego 2015” 
prezentujący sytuację warszawskiego sektora na tle danych ogól-
nopolskich.
Upowszechnianie wyników badań. w portalu ngo.pl do końca 2015 
roku ukazało się 8 artykułów omawiających wyniki badań. Stworzo-
no 8 infografik, które były dostępne w ngo.pl i na profilu na Facebo-
oku. przygotowano film promujący wyniki badań z wypowiedziami 
ekspertów. Dane prezentowano na trzech sektorowych konferen-
cjach organizowanych przez oFop, iSp, Splot, a także przygotowa-
no dedykowaną prezentację dla przedstawicieli paFw. zorganizo-
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wano spotkanie ekspertów, w trakcie którego zebrano komentarze 
i opinie dot. wyników badań.

2. Badanie dotyczące współpracy między ngo i JSt, a także zaan-
gażowania wolontariuszy w obszarze dziedzictwa narodowego. Ba-
danie realizowane na zlecenie narodowego instytutu Dziedzictwa 
miało charakter ilościowy i jakościowy. Badanie miało na celu pozna-
nie doświadczeń organizacji pozarządowych zdobytych w  trakcie 
dotychczasowych działań związanych z dziedzictwem kulturowym 
oraz współpracą z  wolontariuszami i  urzędami, a  także zidentyfi-
kowanie ich potrzeb. w  badaniu uwzględniono założenia przygo-
towywanego przez narodowy instytut Dziedzictwa programu „wo-
lontariat na rzecz dziedzictwa”, w ramach którego organizacje będą 
mogły uzyskać wsparcie finansowe na realizację określonych dzia-
łań dotyczących dziedzictwa kulturowego. Badanie przedstawicie-
li JSt służyło diagnozie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturo-
wego, a także zebraniu danych na temat działań podejmowanych 
przez samorządy w tym zakresie, wzorców i jakość współpracy na 
tym polu z  organizacjami pozarządowymi oraz gotowość do po-
dejmowania z  nimi wspólnych działań w  przyszłości. przebadano 
przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się dzie-
dzictwem narodowym (10 wywiadów pogłębionych z liderami i 370 
wywiadów telefonicznych)  oraz przedstawicieli JSt różnego szcze-
bla (20 wywiadów pogłębionych i 350 wywiadów telefonicznych). 
na podstawie badania powstał raport „Działanie organizacji poza-
rządowych oraz samorządów w obszarze dziedzictwa kulturowego: 
współpraca, potrzeby, zaangażowanie wolontariuszy”.

3. raport „wizerunek organizacji pozarządowych” został przygoto-
wany na podstawie danych zebranych w 2014 roku w ramach badań 
na reprezentatywnej próbie polaków oraz sześciu wywiadów foku-
sowych, a  także przeprowadzonej na początku 2015 roku analizy 
materiału pochodzącego z monitoringu mediów pod kątem wystę-
powania i sposobu opisania informacji na temat organizacji poza-
rządowych. Do raportu zostały dołączone dwa komentarze eks-
perckie. Dodatkowo opracowano skrót najważniejszych wyników 
badania w formie broszury zawierającej wykresy i ikonografiki.

został opublikowana nowa odsłona serwisu zawierającego wyniki 
badań i  podstawowe informacje o  sektorze pozarządowym fakty.
ngo.pl. na bieżąco w serwisie publikowane są artykuły badawcze 
i tzw. „wykresy tygodnia”.
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Serwis mojapolis.pl umożliwia obywatelom, 
organizacjom, samorządom i mediom dostęp do 
danych publicznych o społeczno-ekonomicznej 
kondycji gmin, powiatów i województw poprzez 
pokazywanie oraz omawianie ich w przyjazny 
sposób. 

2015
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mojapolis.pl w 2015 r. to:

ponad 

 1 100 
wskaźników społeczno-ekonomicznych, 

w tym ponad 

100 
nowych, 

600 
zaktualizowanych

 41 
opracowań 

i ponad 

 150 
cytowań w mediach

 6 100 
wizyt miesięcznie, 

 3 600 
fanów na Facebooku, 

 260 
obserwujących na twitterze

nowa strona główna  
i nowa podstrona z opracowaniami 

wdrożona funkcjonalność danych punktowych
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pRoWaDzonE DzIałanIa

w  mojapolis.pl jest dostępnych ok. 1100 wskaźników społeczno-
-ekonomicznych. Dane pochodzą m.in. z: głównego urzędu Staty-
stycznego, Komendy głównej policji, Ministerstw: edukacji narodo-
wej, Finansów, rodziny, pracy i polityki Społecznej, infrastruktury 
i rozwoju, Sprawiedliwości, zdrowia, państwowej agencji rozwią-
zywania problemów alkoholowych, państwowej Komisji wyborczej. 

w 2015 pozyskaliśmy nowe dane z guS, pKw, urzędu Komunikacji 
elektronicznej, Ministerstw: edukacji narodowej i Sprawiedliwości 
i opracowaliśmy na ich podstawie 116 nowych wskaźników. zaktu-
alizowaliśmy 624, które w serwisie już były. 

przygotowaliśmy i opublikowaliśmy w mojapolis.pl 41 opracowań, 
które ponad 150-krotnie były cytowane w regionalnych i ogólnokra-
jowych mediach.

w 2015 r. usprawniliśmy część serwisu poświęconą opracowaniom, 
ułatwiliśmy wyszukiwanie tekstów, udostępnianie ich w serwisach 
społecznościowych i  poprawiliśmy ich estetykę. zmieniliśmy tak-
że logikę i  wygląd strony głównej. udostępniliśmy nową funkcjo-
nalność: zamieszczania i  prezentowania w  serwisie danych punk-
towych. umożliwiło to przygotowanie map dotacji dla organizacji 
pozarządowych, prezentujących geograficzny rozkład i  wartość 
dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym przez 5 znaczą-
cych grantodawców publicznych i prywatnych.

zostaliśmy oficjalnym partnerem serwisu BiQdata.pl, w którym re-
gularnie publikowaliśmy nasze teksty. przy okazji wyborów pre-
zydenckich i  parlamentarnych współpracowaliśmy z  serwisem 
mamprawowiedziec.pl. 

rozwijaliśmy naszą aktywność w serwisach społecznościowych, co 
przyniosło wzrost liczby (o  ok. 900) i  aktywności naszych fanów 
na FB oraz obserwujących mojapolis.pl na twitterze (o  ok.  200). 
w  2015 roku nastąpił znaczący wzrost oglądalności serwisu: 
w grudniu w serwisach mojapolis.pl i naszakasa.org.pl odnotowa-
liśmy łącznie 10,3 tys. wizyt.
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promocja 
i współpraca
prowadziliśmy działania promocyjne 
produktów i usług Stowarzyszenia  
Klon/Jawor. 

2015
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pRoWaDzonE DzIałanIa

15-LEcIE StoWaRzySzEnIa KLon/JaWoR I poRtaLU nGo.pL
w  2015 roku przypadały 15 urodziny portalu i  Stowarzyszenia. 
w  związku z  obchodami prowadziliśmy wiele działań, adresowa-
nych do naszych użytkowników, partnerów i  przyjaciół. przygo-
towaliśmy zestaw materiałów: notesy okolicznościowe (2 rodza-
je), spot filmowy obrazujący historię i zmiany w ngo.pl, infografiki, 
banery, kartki/pocztówki, prezentację z kolejnymi wersjami porta-
lu, zmieniającymi się na przestrzeni 15 lat. 15-lecie obchodziliśmy 
na łamach portalu, na Facebooku, część materiałów wysyłaliśmy 
pocztą. zapraszaliśmy użytkowników do wspólnego świętowania: 
organizowaliśmy konkursy i  quizy z  nagrodami. Jubileusz był też 
okazją to odświeżenia linii graficznej Stowarzyszenia oraz sesji zdję-
ciowej zespołu.

MatERIały pRoMocyJnE nGo.pL
powstały nowe materiały promocyjne ngo.pl: filmy promujące wy-
brane funkcjonalności portalu (wyszukiwarka funduszy, poradnik, 
wybrane narzędzia poradnicze), infografiki promujące 1%, ulot-
ki promocyjne portalu i  poradnika, oferta portalu dla organiza-
cji wspierających, ulotka o  ważnych terminach dla stowarzyszeń 
i fundacji, kalendarz biurkowy, kalendarz ze zdjęciami serwisu war-
szawa.ngo.pl oraz materiały dla uczestników seminariów: notesy, 
pendrivy, długopisy. Dystrybuowaliśmy je głównie podczas sekto-
rowych wydarzeń, w  wysyłkach pocztowych do nowo zarejestro-
wanych organizacji oraz przy wykorzystaniu dystrybucji wirusowej 
w internecie (m.in. FB, mailingi). 

wzrosła rozpoznawalność ngo.pl – wg danych z badania „Kondy-
cja 2015”, 73% organizacji pozarządowych słyszało o ngo.pl (w po-
przedniej edycji badania było to 62%)! 

aKcJE pRoMocyJnE I REKLaMoWE
wzorem lat poprzednich ogłosiliśmy w  portalu akcję „Społeczna 
pocztówka”, na którą nadesłano kilkanaście fotoreportaży z waka-
cyjnych działań organizacji z całej polski. zwycięskie zdjęcia ukaza-
ły się w portalu.

po raz kolejny przeprowadziliśmy konkurs na zdjęcia pokazujące 
działania warszawskich organizacji pozarządowych. wybrane fo-
tografie znalazły się w kalendarzu na 2016 rok promującym serwis 
warszawa.ngo.pl, który trafił do instytucji, organizacji i miejsc spo-
łecznych.

patronowaliśmy kolejnej edycji konkursu S3Ktor na najlepszą sto-
łeczną inicjatywę, organizowanego przez urząd m.st. warszawy. 
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przedstawialiśmy inicjatywy nominowane do nagrody mieszkań-
ców. w  czerwcu 2015 r. podczas gali wręczyliśmy nagrodę spe-
cjalną inicjatywie, którą wybrało kolegium redakcyjne serwisu 
warszawa.ngo.pl.

zrealizowaliśmy akcje reklamowe (m.in. FB, linki sponsorowane 
w google) serwisu poradnik.ngo.pl, bazy danych oraz innych wy-
branych funkcjonalności portalu.

patRonaty MEDIaLnE
portal ngo.pl w 2015 roku objął patronatem medialnym 74 inicjaty-
wy, w tym ważne sektorowe wydarzenia ogólnopolskie, m.in galę 
konkursu Dobroczyńca roku, konkurs Kampania Społeczna roku, 
konferencję Sektor 3.0, ogólnopolskie Forum pełnomocników, 
Kongres Bibliotek, a także akcje i wydarzenia warszawskie (patronat 
serwisu warszawa.ngo.pl): konkurs S3Ktor, podwórkowe gwiazd-
ki, Dzień Sąsiada itp. w ramach tych działań bezpośrednio dotarli-
śmy do ok. 2 000 odbiorców.

MEDIa SpołEcznoŚcIoWE
prowadziliśmy aktywnie profil portalu ngo.pl na Facebooku – w 2015 
roku liczba fanów przekroczyła 41 000. publikowane materiały edu-
kacyjne cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem użytkowni-
ków.  popularnością cieszył się także kanał w serwisie youtube oraz 
konto na twitterze.

współpracowaliśmy przy wymianie treści z wieloma serwisami in-
ternetowymi – ponad 50 witryn (m.in. samorządowych) korzysta 
z naszych informacji i odsyła do zasobów ngo.pl.

UDzIał W WażnycH WyDaRzEnIacH SEKtoRoWycH
Byliśmy obecni podczas ważnych spotkań i konferencji, m.in.:
•  konferencja Sektor 3.0 – podczas konferencji poświęconej no-

wym technologiom przygotowaliśmy stoisko ngo.pl. odwiedziło 
je ponad 100 osób. zbieraliśmy informacje zwrotne na temat no-
wego portalu, udzielaliśmy porad formalno-prawnych, uczestni-
cy mogli także zrobić sobie zdjęcia z użyciem makiety portalu;

•  spotkanie rad Działalności pożytku publicznego w łodzi, gdzie 
wystąpiliśmy z  prezentacją na temat portalu i  możliwości ko-
rzystania z jego funkcjonalności przez członków rad, obchody 
ogólnopolskiego Dnia rad pożytku; 

•  ogólnopolskie spotkanie organizacji z  terenów wiejskich w  Ma-
rózie (ok 400 uczestników), gdzie prezentowaliśmy nowe ngo.pl, 
a także prowadziliśmy warsztaty z zakresu promocji i komunikacji;

•  warszawska gala konkursu S3Ktor, podczas której promowali-
śmy lokalny serwis;

•  Kongres Bibliotek lokalnych, na który przygotowaliśmy materia-
ły promocyjne dla uczestników;
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•  zjazd liderów techKlubów i Mobilnych Doradców oraz Spotka-
nie ośrodków Działaj lokalnie, gdzie prezentowaliśmy ngo.pl 
oraz możliwości współpracy z redakcją;

•  konferencja rok po oFip;
•  debata z iSp na temat zatrudniania w organizacjach pozarządo-

wych; 
•  prace nad Strategiczną Mapą Drogową iii Sektora.
 
Współpraca z pełnomocnikami ds. organizacji pozarządowych
w 2015 roku wzmacnialiśmy relacje z najbardziej aktywnymi pełno-
mocnikami ds. organizacji pozarządowych z całego kraju, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem grupy ok. 300 pełnomocników, ściślej 
z nami współpracujących. realizowaliśmy mailingi z treściami infor-
macyjnymi i edukacyjnymi dla fundacji i  stowarzyszeń, zachęcali-
śmy do zamieszczania stałych linków do wybranych serwisów ngo.
pl (poradnik, fundusze), przesyłaliśmy materiały drukowane na lo-
kalne spotkania dla organizacji. Byliśmy obecni na ogólnopolskim 
Forum pełnomocników, gdzie prezentowaliśmy portal oraz przeka-
zaliśmy materiały promocyjne. przesłaliśmy pocztą do ok. 300 peł-
nomocników kalendarze na 2016 rok i materiały związane z 15-le-
ciem.

Współpraca z mediami
przygotowaliśmy 16 komunikatów prasowych, głównie na podsta-
wie wyników badań Stowarzyszenia Klon/Jawor, które zostały ro-
zesłane do dziennikarzy z bazy mediów. liczba cytowań wyniosła 
2019. Byliśmy cytowani w związku m.in. z mechanizmem 1%, zmia-
nami w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie, filantropii polek i polaków. Dziennikarze kontaktowali się z nami 
jako źródłem wiedzy o organizacjach, a  także prosząc o eksperc-
ki komentarz do okołosektorowych wydarzeń. tradycyjnie udostęp-
niliśmy bazę organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 
otrzymania 1% podatku na płycie do rozliczeń podatkowych gaze-
ty wyborczej.

Seminaria regionalne ngo.pl
Kontynuowaliśmy realizację seminariów regionalnych ngo.pl. idea 
spotkań wypracowana została we współpracy z polsko-amerykań-
ską Fundacją wolności. głównym celem było dotarcie bezpośred-
nio do lokalnych organizacji pozarządowych z praktycznymi pora-
dami i informacjami na temat korzystania z portalu, przedstawienie 
jego możliwości, a także wzmocnienie kompetencji w zakresie pro-
mocji i komunikacji. ważnym celem było też zebranie opinii, postu-
latów, komentarzy do rozwoju ngo.pl – pod kątem istniejących tre-
ści i ich użyteczności. 
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partnerami przy organizacji seminariów były wybrane lokalne or-
ganizacje, częściowo związane z  programami naszych partnerów 
(Działaj lokalnie, techKluby, pracownie orange). w 10 seminariach 
(zambrów, radzyń podlaski, Żywiec, olsztyn, Maróz, tczew, By-
strzyca Klodzka, Stryków, warszawa) w sumie wzięło udział ponad 
250 osób. 

Seminaria spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem, będą kon-
tynuowane w 2016 roku.

Współpraca z partnerami
współpraca z  partnerami pozwala łączyć działania różnych orga-
nizacji na rzecz spójnego wspierania organizacji pozarządowych 
i społeczników.

współpracowaliśmy z  ogólnopolską Federacją organizacji poza-
rządowych głównie w zakresie upowszechniania informacji o dzia-
łaniach związanych z  funduszami europejskimi 2014-2020 oraz 
monitorowania zmian prawnych i angażowania się w procesy legi-
slacyjne dot. sektora pozarządowego.

wspólnie z Fundacją rozwoju Społeczeństwa informacyjnego pro-
wadziliśmy serwis technologie.ngo.pl, będący przewodnikiem dla 
organizacji pozarządowych po świecie mobilnych i nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych. 

współpracowaliśmy z  Siecią Splot: utrzymywaliśmy kontak-
ty z  ośrodkami Sieci, prowadziliśmy dwa serwisy w  portalu: 
nowastrategiasektora.ngo.pl oraz radypozytku.ngo.pl. włączyliśmy 
się w proces powstawania i konsultacji Strategicznej Mapy Drogo-
wej iii Sektora i zaangażowaliśmy się w działania partnerstw tema-
tycznych poświęconych organizacjom wspierającym oraz zmianom 
w prawie. 

we współpracy z Fundacją pracownia Badań i  innowacji Społecz-
nych działał serwis konsultacje.ngo.pl. we współpracy z instytutem 
Spraw publicznych przygotowaliśmy debatę o zatrudnianiu w ngo.

przedstawicielki Stowarzyszenia uczestniczyły we współpracy war-
szawskiego sektora pozarządowego z  administracją: pracowały 
w  Komisjach Dialogu Społecznego ds. organizacji wspierających 
oraz ds. kultury, w zespołach roboczych i opiniujących wnioski do-
tacyjne. ewa Kolankiewicz była członkinią zespołu Sterującego pro-
gramem rozwoju współpracy.

we współpracy z warszawskimi organizacjami wspierającymi (Sto-
warzyszenie BoriS, Federacja Mazowia, Federacja centrum Szpi-
talna, FrSo) przygotowaliśmy projekt Stołeczne Centrum Wspie-
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rania Organizacji SCWO, który otrzymał trzyletnią dotację na lata 
2016-2018. 

przedstawiciele Stowarzyszenia brali udział w wielu procesach le-
gislacyjnych i konsultacyjnych m.in. w pracach: podkomisji sejmo-
wej dot. nowelizacji ustawy o działalności pożytku, komisji sejmo-
wej dot. nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach. Skonsultowaliśmy 
ponad 20 dokumentów i aktów prawnych m.in.: programy (bądź za-
łożenia) współpracy z organizacjami Ministerstw: Kultury i Dziedzic-
twa narodowego, gospodarki, Sprawiedliwości, Sportu i turystyki; 
dwa programy mazowieckie, program ochotnicy warszawscy, re-
gulamin Fio 2016, rozporządzenie dot. rDpp, założenia do Strate-
gii iii Sektora, wzór sprawozdania finansowego dla opp, Kodeks Do-
brych praktyk opp. 

z okazji 15-lecia polsko-amerykańskiej Fundacji wolności Stowarzy-
szenie Klon/Jawor (realizator programu paFw „wspieranie organi-
zacji pozarządowych”) otrzymało pamiątkową statuetkę. 
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pozyskiwanie 
środków 
i działalność 
ekonomiczna
Stowarzyszenie Klon/Jawor pozyskuje pieniądze 
na działania z wniosków grantowych na 
realizację merytorycznych projektów oraz 
z działalności ekonomicznej.

2015
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Działalność gospodarcza w 2015 r. to:

ponad 

280 000 zł 
przychodu

w sprzedaży: 

8
tytułów z serii 3w*

2 
tytuły z serii aBc III sektora

5
tytułów z serii 3w* w formacie e-booków
(epuB, Mobi, pdf online)

blisko 

6 500 
sprzedanych publikacji 
za 

77 000 zł netto
41
zrealizowanych kampanii reklamowych, 
126 000 zł przychodu z reklam

sprzedaż materiałów z logo ngo.pl (notesy, zeszyty)

opracowany plan merytorycznego 
i finansowego rozwoju działalności gospodarczej 
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DzIałaLnoŚć GoSpoDaRcza
przedmiotem działalności ekonomicznej jest sprzedaż drukowa-
nych wydawnictw (serie 3w* i aBc iii sektora) za pośrednictwem 
sklepu internetowego sklep.ngo.pl oraz sprzedaż usług reklamo-
wych i prowadzenie stron internetowych.

PROJEKT GRANTODAWCA CZAS 
REALIZACJI

WARTOŚĆ (2015)

towarzystwo wzajemnej 
informacji – rozwój 
systemu informacyjnego 
ngo.pl

polsko-amerykańska 
Fundacja wolności

01.02.2015 – 
31.01.2016

877 000,00 pln

warszawa.ngo.pl urząd Miasta 
Stołecznego warszawa

1.01.2015– 
31.12.2015

130 000,00 pln

„Mamprawo wiedzieć 
i Mojapolis w roku 
wyborów…”  
(projekt partnerski ze 
Stowarzyszeniem 61)

obywatele dla 
Demokracji,  
Fundusze eog

1.03.2015 – 
30.04.2016

140 000,00 pln

prowadzenie  
i rozwój serwisu  
www.mojapolis.pl

Fundacja  
im. Stefana Batorego 

01.01.2014 – 
31.03.2015

30 000,00 pln

pozarządowe centrum 
informacji, wiedzy 
i opinii ngo.pl

obywatele dla 
Demokracji,  
Fundusze eog

1.04.2014-
31.03.2016

971 000,00 pln

Badania-wiedza-rozwój  
iii Sektora

program Fio 2014 1.06.2014-
31.12.2015

250 000,00 pln
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pRzycHoDy, KoSzty, zySK z DzIałaLnoŚcI GoSpoDaRczEJ

2015 2014 2013
280

 868

376 973

270
 20

4

20
1 525

119 850

82 176

79 343

257 123 188 0
27

przychody koszty zysk

w strategii Stowarzyszenia Klon/Jawor rozwój działalności gospo-
darczej został wskazany jako istotny obszar wzmacniania w najbliż-
szych latach, co ma zapewnić większą stabilność finansową oraz 
niezależność od dotacji. plan rozwoju działalności ekonomicznej 
był przedmiotem intensywnej pracy od początku 2015 roku:

•  opracowano plan merytorycznego i finansowego rozwoju dzia-
łalności gospodarczej (m.in. postawienie na sprzedaż reklam),

•  wdrożono zmiany w reklamach internetowych (odświeżenie za-
sad reklamowania się, nowe ceny, nowe miejsca reklamowe; 
opublikowano ofertę mailingową baz danych oraz badań np. ra-
porty regionalne dla urzędów marszałkowskich; szukanie no-
wych klientów),

•  podjęto decyzje o  zainwestowaniu pieniędzy w  2016 roku 
w opracowanie programu księgowego dla organizacji pozarzą-
dowych.
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WyDaWnIctWa

w 2015 r. udostępnialiśmy w sprzedaży 10 tytułów publikacji: 8 ty-
tułów z  serii 3w* oraz 2 tytuły z  serii aBc iii sektora. w  ofercie 
sklep.ngo.pl pojawiły się tytuły 3w*: „Jak założyć fundację i napi-
sać jej statut” oraz „ustawa o  działalności pożytku publicznego” 
i „organizacje pożytku publicznego” (także w formatach e-booków: 
epuB, mobi, pdf online). na zlecenie Sieci Splot opracowany zo-
stał i  wydany nowy tytuł z  serii 3w* „rady Działalności pożytku 
publicznego”.

    SPRZEDAŻ WYDAWNICTW w 2015 r. EGZ.

3w* ustawa o działalności pożytku publicznego 1098

3w* organizacje pożytku publicznego 118

3w* Jak założyć spółdzielnie socjalną 353

3w* Jak korzystać z inicjatywy lokalnej 371

3w* Jak założyć stowarzyszenie i napisać jego statut 392

3w* Jak założyć fundację i napisać jej statut 343

3w* rady Działalności pożytku publicznego 2763

3w* o projekcie i wniosku 667

aBc iii sektora. Mocni w promocji. podręcznik 198

aBc iii sektora. Dotacja od administracji publicznej. 
wniosek, umowa, sprawozdanie 127

e-booki (łącznie wszystkie tytuły) 42

RAZEM sprzedanych egzemplarzy 6472

prowadzono regularną autopromocję poszczególnych tytułów 
na łamach ngo.pl: publikowano wiadomości informujące o nowo-
ściach oraz wznowieniach, zamieszczano nagłówki w newsletterze, 
banery serii wydawniczych i poszczególnych tytułów oraz usług re-
klamowych.
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REKLaMy na łaMacH nGo.pL

zrealizowaliśmy 41 kampanii reklamowych na łamach ngo.pl na 
kwotę 126  000 zł. największym zainteresowaniem (zarówno pod 
względem liczby zamówień, jak i wartości sprzedaży) cieszył się ba-
ner w portalu. przy przyjmowaniu reklam do realizacji decydującym 
czynnikiem jest ich treść: ze względu na profil portalu, oczekiwa-
nia odbiorców oraz wymagania sponsorów, zamieszczamy reklamy, 
które są skierowane do osób z organizacji. 

tak jak w latach poprzednich zamieszczaliśmy reklamy google ad-
sense w portalu ngo.pl (przychód 25 560 zł).
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W 2015 roku realizowaliśmy przyjętą Strategię 
Stowarzyszenia Klon/Jawor na lata 2014-2018. 
prowadzone działania skupiały się wokół  
10 kluczowych priorytetów strategicznych. 

2015
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pRIoRytEty, KtóRE zREaLIzoWaLIŚMy:

Zmiana portalu ngo.pl, w tym zmiana poradnik.ngo.pl. 
w kwietniu 2015 roku został zmieniony portal ngo.pl oraz jego głów-
ny serwis poradnik.ngo.pl. zmieniliśmy strukturę zasobów informa-
cyjnych, nawigację pomiędzy nimi oraz szatę graficzną. główna 
strona portalu została podzielona na część poradniczą, informacyj-
ną oraz publicystyczną. wydzielono kalendarz wydarzeń społecz-
nych oraz ogłoszenia drobne. zmieniono (spójnie z główną stroną) 
większość serwisów tematycznych i regionalnych. nowy portal jest 
responsywny (tj. dostępny na urządzeniach mobilnych) oraz do-
stępny dla osób niepełnosprawnych. 

Nowa koncepcja badań (region, branże, relacja z GUS). 
została zrealizowana Vii edycja badania „Kondycja sektora organi-
zacji pozarządowych w polsce 2015”. Badanie przeprowadzono na 
próbie 4000 organizacji wg. nowych założeń metodologicznych, 
które m.in. umożliwiają przygotowanie analiz regionalnych i bran-
żowych. wyniki badania były upowszechniane m.in. w  mediach, 
wśród organizacji oraz administracji. 

Opracowanie i wdrożenie koncepcji  
połączenia informatorium z poradnik.ngo.pl. 
zostały połączone zespoły doradczyń informatorium z  redakcją 
ngo.pl i poradnik.ngo.pl. usprawniło to przepływ informacji, zwięk-
szyło spójność merytoryczną publikowanych materiałów porad-
niczych. 

Rozwój funkcji źródła opinii i komentarzy. 
zrealizowaliśmy 16 debat na ważne społecznie tematy, w których 
głos zabierali zarówno zapraszani przez nas eksperci, jak i  lide-
rzy sami zgłaszali swój akces do dyskusji. Komentowaliśmy waż-
ne zmiany prawne i wydarzenia społeczne, dbaliśmy jednocześnie 
o różnorodność opinii publikowanych na łamach ngo.pl. czytelnicy 
i czytelniczki chętnie komentowali zamieszczane wypowiedzi, gło-
sowali i dzielili się swoimi opiniami. 

Rozwój instytucjonalny organizacji i zespołu. 
uaktualniliśmy strukturę zarządzania organizacją (m.in. połączono 
zespoły portalu i poradnika), wprowadziliśmy narzędzie zarządza-
nia zadaniami – kontrakt pracowniczy i  rozmowy okresowe z pra-
cownikami (odbywają się co pół roku, służą określaniu kluczowych 
celów, wskaźników realizacji, priorytetów oraz definiują potrze-
by rozwojowe). powstał dokument „przewodnik pracownika”, któ-
ry zbiera zasady i praktyczne wskazówki dot. pracy w Klon/Jawor. 
zostało wdrożone narzędzie do monitoringu realizacji wskaźników 
strategicznych i  projektowych. powstał (m.in. w  wyniku rozmów 
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pracowniczych) plan określający główne 3 obszary merytoryczne-
go rozwoju pracowników w  2015 roku: kwestie formalno-prawne 
dot. funkcjonowania organizacji, komunikacja, umiejętności tech-
niczne. zostały zorganizowane 4 zespołowe szkolenia: z wystąpień 
publicznych, o  zakładaniu spółek, o  tworzeniu tytułów i  leadów, 
o zasadach Seo. przygotowano i zrealizowano cykl 6 samokształ-
ceniowych spotkań wewnętrznych (tzw. ‘douczek’) poświęconych 
wybranym aspektom formalno-prawnym: akty prawne, współpra-
ca finansowa oraz pozafinansowa administracji i  organizacji, sta-
tus opp, działalność gospodarcza i odpłatna. odbył się cykl 4 spo-
tkań samokształceniowych z zakresu programu excel. umożliwiano 
pracownikom i  pracowniczkom udział w  wydarzeniach, spotka-
niach, szkoleniach podnoszących ich kompetencje specjalistycz-
ne: 7 osób uczestniczyło w konferencjach, szkoleniach i warszta-
tach zewnętrznych. 

pRIoRytEty, KtóRycH REaLIzacJa 
BęDzIE KontynUoWana:

Zatrzymanie spadku oglądalności ngo.pl. 
w  i  kwartale 2015 roku zanotowaliśmy znaczący wzrost oglądal-
ności (m.in. w wyniku działań interwencyjnych podjętych w ii po-
łowie 2014 roku). Jednak po zmianie wyglądu i  nawigacji portalu 
oraz poradnika (kwiecień 2015 r.) wskaźniki ruchu internetowego 
się zmniejszyły; w dużym stopniu była to naturalna konsekwencja 
przeprowadzonej zmiany graficznej oraz przebudowania zasobów 
poradniczych i innej ich struktury.

Uruchomienie nowej bazy i jej promocja. 
prace nad bazą przedłużyły się m.in. w związku z pracami nad no-
wym portalem i  wdrażaniem wspólnych mechanizmów do zarzą-
dzania zasobami informacyjnymi. Jednocześnie stanęliśmy przed 
wyzwaniem zakończenia współpracy z firmą informatyczną i wdro-
żenia nowych rozwiązań technologicznych do czerwca 2016 roku.

Nowa formuła zarządzania mojapolis.pl 
(m.in. poszukiwanie partnerów). 
Serwis został przebudowany (m.in. nowa strona główna, opracowa-
nia). poszukiwaliśmy partnerów wśród organizacji pozarządowych 
oraz instytucji publicznych (m.in. planowane wspólne projekty z in-
stytutem rozwoju Miast). podjęliśmy decyzje o rozwoju serwisu mo-
japolis.pl poza strukturą Stowarzyszenia Klon/Jawor m.in. ze wzglę-
du na możliwość dotarcia do innych grup odbiorców 
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Opracowanie koncepcji nowego silnika dla ngo.pl. 
w ii połowie roku nawiązaliśmy współpracę z  firmą laboratorium 
ee, z którą wspólnie pracowaliśmy nad wizją nowego ngo.pl: jego 
funkcjonalności, usług cyfrowych. w wyniku tego procesu powstał 
raport prezentujący założenia nowego ngo.pl oraz rozpoczęto pra-
ce nad specyfikacją technologiczną. w 2016 roku te działania będą 
kontynuowane. 

Rozwój działalności gospodarczej. 
plan rozwoju działalności ekonomicznej był przedmiotem intensyw-
nej pracy w 2015 roku: opracowano plan merytorycznego i  finan-
sowego rozwoju działalności gospodarczej (m.in. postawiliśmy na 
sprzedaż reklam), wdrożono zmiany w  reklamach internetowych; 
opublikowano ofertę mailingową oraz badań i  raportów regional-
nych dla urzędów marszałkowskich. podjęliśmy decyzję o zainwe-
stowaniu pieniędzy w 2016 roku w opracowanie programu księgo-
wego dla organizacji pozarządowych.
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podsumowanie
Działania Stowarzyszenia Klon/Jawor zwięk-
szają dostęp liderek i liderów organizacji po-
zarządowych, aktywistów oraz urzędników 
do dobrej jakości, kompletnych aktualności 
i publicystyki o tym, co ważne dla funkcjono-
wania III sektora. poradnictwo w różnych for-
mach umożliwia rozwiązywanie problemów 
stowarzyszeń i fundacji, tym samym przyczy-
niając się do efektywniejszej ich działalności 
i budowy społeczeństwa obywatelskiego. Do-
stępne, profesjonalne, aktualne wyniki badań 
są obecne w debacie publicznej. 

Dzięki produktom i usługom Stowarzyszenia 
Klon/Jawor sektor pozarządowy ma dostęp 
do informacji i wiedzy, może się rozwijać, 
a jego rozpoznawalność wśród obywateli 
wzrasta. 

Działania będą kontynuowane i rozwijane 
zgodnie ze Strategią Stowarzyszenia na lata 
2014-2018. 

2015


