
ZGŁOSZENIE PARTNERA
dotyczące naboru partnera do projektu Zmiany w systemie edukacji w Polsce

odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze

Część I. ZGŁOSZENIE – DANE KANDYDATA NA PARTNERA

Nazwa i adres siedziby kandydata na partnera:  

FUNDACJA RZECZNIK PRAW RODZICÓW

Ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa

Adres biura: ul. Dąbrowskiego 42/2, 02-561 Warszawa

Tel. (22) 113 00 66 / 504 594 757  Faks ……..……..….…………………..

NIP 521 355 36 59  REGON 142210279

1. Osoba uprawniona do kontaktów z Partnerem wiodącym (MEN): 
Imię i nazwisko: Małgorzata Lusar
adres e-mail:  malgorzata.lusar@rzecznikrodzicow.pl 
tel.: 502 285 809

faks.: ………………...………………………

2. Ogólna charakterystyka kandydata na partnera (instytucji) - max. 2 str.: 

Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, została powołana 6 stycznia 2010 r., w celu ochrony 
praw rodziców jako grupy społecznej. Fundacja została powołana przez inicjatorów 
prowadzonej od 2008 r. akcji rodziców zaangażowanych w debatę nad zmianami w edukacji 
(„Ratuj maluchy”).

Do celów statutowych Fundacji należy m. in.: tworzenie forum wymiany doświadczeń 
między rodzicami, działanie na rzecz zmiany przepisów niekorzystnych dla rodziców i dzieci
oraz promowanie rozwiązań prawnych korzystnych dla rodzin, działanie na rzecz rozwoju 
świadomości obywatelskiej, upowszechnianie ochrony wolności oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji, pomoc rodzicom w zabezpieczeniu ich 
praw świadczona w formie poradnictwa obywatelskiego, działanie na rzecz polityki 
prorodzinnej.

Fundacja podejmuje liczne działania na rzecz podniesienia jakości edukacji, poprzez:
- szerokie konsultacje zmian w prawie,
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- aktywny udział obywateli w konsultowaniu i tworzeniu prawa oświatowego,
- przedstawianie autorskich projektów ustaw,
- prowadzone na szeroką skalę badania opinii i przekazywanie głosu grup zaangażowanych w
system edukacji (rodziców, nauczycieli, ekspertów) przedstawicielom władz państwowych i 
samorządowych,
- poradnictwo w zakresie realizacji prawa oświatowego w praktyce,
- działalność rzeczniczą, interwencje w przypadku łamania praw rodziców na poziomie 
ogólnopolskim i lokalnym,
- monitoring wprowadzania ustaw.

Działania Fundacji prowadzone są wspólnie ze Stowarzyszeniem Rzecznik Praw Rodziców, 
w oparciu o szerokie zaplecze społeczne grup zaangażowanych w edukację: rodziców i 
nauczycieli. Internetowe formularze poparcia akcji „Ratuj maluchy”, wypełniło w pierwszym
roku akcji 60 tys. rodziców i 1.300 nauczycieli. Główny postulat, który podnosiła Fundacja: 
„utrzymanie obowiązku szkolnego od 7 roku życia i możliwość pozostania dzieci 
sześcioletnich w edukacji przedszkolnej” był zbieżny z oczekiwaniami społecznymi. W 
kolejnych latach w badaniach opinii publicznej poparcie wyrażało 70-80% ankietowanych 
przez ośrodki badania opinii publicznej, a podobne wyniki przyniosło również badanie opinii 
wśród nauczycieli. Rodzice w latach obowiązywania wolnego wyboru (2009-14) również w 
znaczącej większości (blisko 90%) wybierali dla dzieci sześcioletnich edukację przedszkolną.
Trzy obywatelskie inicjatywy ustawodawcze Fundacji, mające na celu realizację postulatu, 
były procedowane przez Sejm w latach 2011-15 i zostały poparte podpisami ponad 1,6 
miliona obywateli.

Inicjatywom obywatelskim towarzyszyły prowadzone przez Fundację konsultacje społeczne. 
Do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz innych urzędów państwowych (Prezydenta, 
Kancelarii premiera, Sejmu) przekazane zostały 3 raporty oraz konsultacje społeczne i 
analizy zawierające głosy ekspertów ze świata nauki, nauczycieli-praktyków oraz ponad 
2000 konkretnych sygnałów z placówek w szkolnych z ok. 500 gmin. Raporty Fundacji 
stanowiły podstawę m. in. do kontroli stanu edukacji przedszkolnej przeprowadzonej przez 
Najwyższą Izbę Kontroli. Konsultacje przekazane MEN przez Fundację np. do projektu 
nowelizacji ustawy oświatowej z 2011 r. okazały się słuszną prognozą oczekiwań 
społecznych. Głos Fundacji był zbieżny nie tylko z oczekiwaniami społecznymi, ale też z 
opiniami ekspertów (dwie jednoznacznie krytyczne wobec projektu reformy minister 
Katarzyny Hall opinie otrzymane przez Biuro Analiz Sejmowych w 2008 roku, zignorowane 
przez Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży).

Fundacja konsultowała projekty aktów prawnych. Przedstawiła również kolejne analizy stanu
systemu edukacji w Polsce oraz inicjowała analizy z udziałem ekspertów spoza Polski. 
Fundacja prowadzi również badania oczekiwań społecznych dotyczących systemu edukacji.

Fundacja prowadzi szeroką działalność w zakresie poradnictwa i informacji m. in. „Infolinię 
odraczania sześciolatka”. Z odroczenia obowiązku szkolnego sześciolatków skorzystali w 
latach działania infolinii (2014-15) rodzice blisko 150 tysięcy dzieci sześcioletnich.

Fundacja podejmuje również działania w innych obszarach ochrony praw rodziców, m. in. 
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konsultując oczekiwania społeczne dotyczące kierunku polityki prorodzinnej i przekazuje 
wyniki przedstawicielom władz państwowych (od 2010 r.).

Fundacja prowadzi infolinie dotyczące praw rodziców m. in. „Telefon szkolny” oraz 
bezpłatny „Telefon Wsparcia dla rodziców zagrożonych odebraniem dzieci z powodu biedy”.

Część II. ZGŁOSZENIE – CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa

a. Opis  dotychczasowej  działalności  kandydata  na  partnera,  z  uwzględnieniem
realizacji  projektów  finansowanych  ze  środków  Unii  Europejskiej,
w szczególności  dotyczących  przeprowadzania  konsultacji  oraz  badań
społecznych.

1. Prowadzenie badań społecznych

1.1 Raporty

W latach 2011-2013 Fundacja Rzecznik Praw Rodziców przekazała twórcom reformy 
obniżenia wieku szkolnego trzy raporty, stanowiące analizę skutków obowiązywania 
przepisów nowelizowanej w latach 2008-2013 ustawy o systemie oświaty. Wdrażaniu 
reformy obniżenia wieku szkolnego nie towarzyszył monitoring ze strony instytucji 
rządowej – brak jest dostępnych badań nad stanem i jakością zmian wprowadzanych w 
poszczególnych gminach. Stąd konieczność monitoringu społecznego, którego zapisem są 
niniejsze raporty.
Raporty zawierają blisko 2 tysiące konkretnych sygnałów na temat warunków w szkołach 
(braku szatni, stołówek, kuchni, wydzielonej przestrzeni dla uczniów młodszych, miejsc 
do zabawy czy opieki pozalekcyjnej oraz bardzo poważnych braków w zakresie 
sprawowanej opieki nad uczniami w szkole i w czasie przejazdu na zajęcia), łamania praw
dziecka do nauki, wychowania i opieki odpowiedniej do wieku i poziomu rozwoju 
(podstawa programowa dla klas I–III, obowiązująca od 2009 roku, nie uwzględnia 
harmonijnego rozwoju dziecka we wszystkich jego obszarach), brak bezpieczeństwa i 
problem przemocy w szkołach oraz warunków edukacji przedszkolnej dla dzieci 6- i 5-
letnich i dostępności przedszkoli dla 3- i 4-latków w różnych częściach Polski. 

1.1.1. Raport "Krajobraz polskiej szkoły 2011/2012" przedstawiony w sejmie we wrześniu
2011 r. Powstał na podstawie relacji rodziców na temat warunków panujących w szkołach,
konkretnych problemów szkół oraz doświadczeń z reformą edukacji i nowym programem.
W raporcie zostało opisanych ponad 100 szkół. 

1.1.2. "Raport o warunkach obowiązkowej edukacji przedszkolnej 2012". Badanie zostało 
przeprowadzone w okresie od kwietnia do września 2012 r. w postaci ankiety internetowej
umieszczonej na stronie www.rzecznikrodzicow.pl i uzupełnionej samodzielnie przez 
respondentów. Celem badania było uzyskanie szczegółowych informacji na temat 
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warunków edukacji przedszkolnej dzieci 6- i 5-letnich oraz dostępności przedszkoli dla 3- 
i 4-latków w różnych częściach Polski. Nadesłano 1014 odpowiedzi z 469 gmin z całej 
Polski.
Raport został uzupełniony o wywiady z urzędnikami z 75 wybranych gmin, w celu 
weryfikacji danych nadesłanych przez uczestników ankiety.
Istotnym elementem wdrażanej od 2008 r. reformy oświatowej było objęcie dzieci 
pięcioletnich obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym. Niestety nałożenie 
sztywnych obowiązków na młodsze dzieci nie zostało poprzedzone odpowiednim 
przygotowaniem systemu edukacji na tak istotne zmiany. Stąd konieczność 
przeprowadzenia badania po pierwszym roku funkcjonowania nowych przepisów. 
Raport został przekazany w listopadzie 2012 r. Prezydentowi, Premierowi, Minister 
Edukacji Narodowej, Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, Przewodniczącemu 
Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży, przedstawicielom klubów poselskich, 
Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka, przedstawicielowi 
UNESCO w Polsce, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, posłom, senatorom oraz do 
kilkuset poradni psychologiczno-pedagogicznych w całym kraju. Raport Fundacji został 
wykorzystany przez Najwyższą Izbę Kontroli przy kontroli stanu szkół 
("Przygotowanie gmin i szkół do objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem 
szkolnym" nr P/12/068). Angielska wersja raportu została przekazana m. in. sekretarzowi
generalnemu ONZ, Wysokiemu Komisarzowi ONZ ds. Praw Człowieka, 
Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego, Komisarzowi ds. Edukacji Komisji 
Europejskiej, Komisji Petycji PE, Komisarzowi Rady Europy ds. Praw Człowieka oraz 
europarlamentarzystom.

1.1.3. Raport "Szkolna rzeczywistość 2013/2014" powstał w oparciu o relacje rodziców z 
całej Polski, w związku z wnioskiem o referendum edukacyjne ,,Ratuj maluchy i starsze 
dzieci też''. W październiku 2013 r. raport został przedstawiony posłom, ministerstwu 
edukacji i innym instytucjom państwowym. Raport dotyczył warunków panujących w 
szkołach, które pozostają w wielu kwestiach poza regulacją z powodu braku podstawy 
prawnej do egzekwowania odpowiednich standardów, co skutkuje niskim poziomem 
infrastruktury szkolnej i organizacji procesów nauczania: powszechnego, stosowanie 
nauki zmianowej, braku stołówek w wielu placówkach, złych warunków realizacji zajęć 
wychowania fizycznego, braku placów zabaw i boisk oraz złych warunków opieki 
świetlicowej. Relacje rodziców z konkretnych placówek zostały podzielone na tematyczne
działy. Całość uzupełniają listy do ministerstwa wraz z odpowiedziami MEN oraz artykuł 
konsultanta metodycznego Doroty Dziamskiej na temat podstawy programowej.
Wnioski raportu były zbieżne z wynikami raportu NIK "Przygotowanie gmin i szkół do 
objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym (nr P/12/068).

1.2. Analizy

1.2.1. Materiały przedstawione podczas obrad „Okrągłego Stołu Oświatowego”, 
konsultacji społecznych zmian w edukacji zwołanych przez Prezydenta RP we wrześniu-
listopadzie 2008 roku. Materiały zbierały głosy ekspertów i 36 tysięcy uczestników akcji 
„Ratuj maluchy”: rodziców, nauczycieli i ekspertów. Głosy zostały przekazane m. in. 
prezydentowi oraz posłom. Prezydent podjął decyzję o zawetowaniu nowelizacji ustawy 
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oświatowej.

1.2.2. "Łamanie Praw Dziecka w obszarze edukacji szkolnej i przedszkolnej" – analiza 
przygotowana na potrzeby „Alternatywnego raportu polskich organizacji pozarządowych 
do Komitetu Praw Dziecka ws. realizacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach 
dziecka" 2015 r. Przedstawiony dokument stanowi ocenę skutków wdrażanej od 2008 r. 
reformy edukacji i wskazuje najpoważniejsze błędy: braku poszanowania 
odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców w stosunku do własnych dzieci w 
obszarze edukacji; braku zapewnienia dzieciom prawa do nauki, wychowania i opieki 
odpowiedniej do wieku i poziomu rozwoju; wprowadzenie faktycznego monopolu 
rządowego w zakresie wydawania podręczników; braku obligatoryjnych minimalnych 
standardów w szkołach; braku bezpieczeństwa - problem przemocy w szkołach; skrócenia 
czasu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i z zaburzeniami rozwojowymi. 

1.2.3. Analiza polskiego systemu oświaty w odniesieniu do innych systemów edukacji, 
przede wszystkim w krajach UE (analiza sporządzona m. in. na podstawie raportów 
Eurydice) przedstawiona posłom w sejmie w marcu 2015 (Protokół stenograficzny 88. 
posiedzenia sejmu z 4 marca 2015 r.).

2. Konsultacje społeczne:

Fundacja uczestniczy w charakterze strony społecznej w pracach nad aktami prawnymi 
wpływającymi na system edukacji, bierze udział w posiedzeniach komisji sejmowych i 
przygotowuje opinie dotyczące projektów ustaw i rozporządzeń: 

2.1. Konsultacje projektów legislacyjnych, m. in. konsultacje przedstawionego przez MEN
w listopadzie 2011 r. projektu o odroczeniu obowiązku szkolnego sześciolatków na 
kolejne 2 lata. Na potrzeby konsultacji Fundacja zbierała na dedykowane do badania 
adresy internetowe opinie m. in.: na temat warunków panujących w konkretnych 
placówkach oświatowych, sytuacji 6-latków w szkołach oraz doświadczeniach 
nauczycieli, pedagogów i rodziców. wpłynęło łącznie ponad 600 wniosków i komentarzy, 
głównie opartych na doświadczeniach konkretnych placówek szkolnych.
Przekazane do MEN „Konsultacje społeczne nowelizacji ustawy oświatowej” (20 grudnia 
2011) zawierały opinie ponad 600 rodziców i nauczycieli. Opinie uzupełnione zostały 
ekspertyzami prawnika i konsultanta metodycznego.
Zdecydowana większość autorów opinii (98% głosów) formułowała oczekiwanie 
wycofania reformy przygotowanej pod kierunkiem minister Katarzyny Hall. Największy 
sprzeciw budził pomysł wdrożenia dzieci sześcioletnich do systemu edukacji szkolnej. 
Negatywnej oceny nie zmienił fakt przedłużenia o dwa lata okresu, w którym rodzice 
mieli podjąć decyzję o rozpoczęciu przez dziecko sześcioletnie nauki w szkole. Wybory 
dokonywane przez rodziców sześciolatków w latach obowiązywania nowelizacji 
(przyjętej przez sejm w lutym 2012 roku) potwierdziły brak akceptacji społecznej dla 
proponowanego rozwiązania, wykazany na poziomie konsultacji przeprowadzonej przez 
Fundację.

2.2. Przeprowadzenie ankiety na temat zasadności likwidacji szkół gimnazjalnych 
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2012/2013,

2.3. „Jakich zmian w oświacie oczekują rodzice”, listopad 2015 r. - Fundacja przed 
spotkaniem z minister edukacji Anną Zalewską zbierała wśród rodziców opinie na temat: 
jakie zmiany są potrzebne w edukacji? Blisko 300 opinii dotyczyło głównie pozostawienia
rodzicom 6-latków wolnego wyboru szkoła czy przedszkole, wprowadzenia przepisów 
przejściowych dla dzieci z rocznika 2009 i I połowy 2008, zmiany systemu/sposobu 
oceniania uczniów w klasach I-III, zwiększenia kompetencji Rad Rodziców, zmiany 
podstawy programowej, polepszenia warunków i organizacji pracy szkoły, powrotu 
zerówek do przedszkoli, pomocy dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych, 
wycofania przekształcania oddziałów przedszkolnych w zespoły oraz pozostawienie 
wolnego wyboru nauczycielom przy wyborze podręczników. Opracowane zostały 
przekazane nowej szefowej MEN na spotkaniu 23 listopada.

3. Inicjatywy ustawodawcze:

Podejmowane przez Fundację Rzecznik Praw Rodziców inicjatywy ustawodawcze były 
reakcją na wprowadzenie niekorzystnych dla rodzin i dzieci rozwiązań w edukacji. 
Stanowisko prezentowane przez Fundację: postulat możliwości pozostawienia dziecka 
sześcioletniego w edukacji przedszkolnej, było zbieżne z oczekiwaniami społecznymi. W 
każdym z tych pięciu lat, w czasie których obowiązywał wolny wybór rodziców w tej 
kwestii, przeważająca część rodziców sześciolatków wybierała dla nich naukę w edukacji 
przedszkolnej:
- w roku szkolnym 2009/10 sześciolatki w I klasach to 4,13% uczniów,
- w 2010/11 – 9,22%,
- w 2011/12 – 18,37%,
- w 2012/13 – 18,74%,
- w 2013/14 – 17,19%,

Działania Fundacji były swoistym nośnikiem powszechnie wyczekiwanych zmian. 
Postulowane w projektach zmiany dotyczyły przede wszystkim:
- wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego,
- działań na rzecz poprawy jakości nauczania i standardów w oświacie oraz 
- respektowania prawa rodziców do decydowania o edukacji swoich dzieci.

Inicjatywy obywatelskie przyczyniły się do zmiany projektu reformy i opóźnienia 
momentu jej wejścia w życie. Tym samym pozostawiły możliwość wyboru między szkołą 
a przedszkolem rodzicom kilku roczników sześciolatków. Znaczna większość dzieci 
pozostała dzięki temu w przedszkolach (średnio ok. 90% uprawnionych). Wolny wybór 
objął ponad 2 mln sześciolatków.

3.1. Obywatelski projekt ustawy ,,Sześciolatki do przedszkola'', pod którym zebrano 350 
tys. podpisów (2011 r.) zakładał odwrócenie reformy edukacji z 2009 r.: stabilny system 
nauki szkolnej od 7 roku życia, ograniczenie możliwości likwidacji i prywatyzacji szkół 
bez zgody lokalnej społeczności oraz zwiększenie dostępu do przedszkoli poprzez objęcie 
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edukacji przedszkolnej państwową subwencją. Akcję poprzedziły konsultacje w 
środowisku rodziców i nauczycieli – na podstawie zebranych relacji powstał społeczny 
raport "Krajobraz polskiej szkoły 2011/2012" (więcej pkt. 3.1.), przedstawiony w sejmie 
we wrześniu 2011 r. Zbieraniu podpisów towarzyszyła kampania informacyjna w mediach.

3.2. Referendum edukacyjne ''Ratuj maluchy i starsze dzieci też!” (2013 r.), którego 
głównym celem było wycofanie reformy obniżenia wieku szkolnego w drodze 
ogólnokrajowego głosowania. Pytania dotyczyły również zniesienia obowiązku 
przedszkolnego pięciolatków, powrotu do ośmioklasowej szkoły podstawowej i 
czteroletniej szkoły średniej, ograniczenia likwidacji szkół oraz przywrócenia w liceach 
pełnego kursu kształcenia ogólnego. Uzupełnieniem inicjatywy była organizacja kampanii
medialnej promującej akcję ,,Ratuj Maluchy i starsze dzieci też'' – w spotach wystąpili 
znani aktorzy m. in.: Marcin Dorociński, Joanna Brodzik, Paulina Holtz. Przeprowadzono 
również szeroką kampanię informacyjną w mediach. Pod wnioskiem zebrano blisko 
milion podpisów.

3.3. Obywatelski projekt ustawy „Rodzice chcą mieć wybór” (2014 r.) - inicjatywa miała 
na celu przywrócenie wolnego wyboru rodzicom w sprawie posyłania dzieci do szkoły w 
wieku 6 lub 7 lat, zapewnienie większego wpływu rodziców na kwestie dotyczące 
edukacji dzieci oraz poprawy warunków w szkołach. Pod projektem zebrano blisko 300 
tys. podpisów. Akcji towarzyszyła kampania medialna promująca akcję ,,Rodzice chcą 
mieć wybór'' - w spotach wystąpili aktorzy i artyści: Kazik Staszewski, Marcin Bosak, 
Magdalena Stużyńska. W związku z projektem ustawy Fundacja zorganizowała również 
szeroką akcję informacyjną w mediach.

3.4. Projekt ustawy "Wolny wybór dla 6-latków z rocznika 2009" (2015 r.), zakładał on 
pozostawienie wolnego wyboru rodzicom wszystkich sześciolatków urodzonych w 2009 
roku odnośnie ich edukacji w systemie szkolnym. Fundacja przedstawiła wszystkim 
szefom klubów i koła poselskiego oraz posłom niezrzeszonym projekt ustawy, prosząc o 
jego podpisanie i skierowanie do dalszych, pilnych prac sejmowych.

4. Poradnictwo w zakresie stosowania przepisów prawa oświatowego:

4.1. Od lutego 2014 r. do grudnia 2015 r. Fundacja prowadziła "Infolinię odraczania", z 
dyżurami dwóch ekspertów ds. prawa oświatowego. Projekt był kierowany do rodziców 
sześciolatków objętych obowiązkiem szkolnym, dla których odroczenie było jedyną 
szansą na pozostawienie dziecka w przedszkolu. Powstanie infolinii było reakcją na 
lawinową liczbę sygnałów o utrudnieniach, na jakie napotykali rodzice w postaci błędnej 
interpretacji przepisów, odwlekania terminów badań w poradni, odmowy zapisania 
dziecka do przedszkola czy tzw. szkolnej zerówki. Udzielono ponad 6 tysięcy 
indywidualnych konsultacji, a kolejne 450 tys. osób skorzystało z poradnika 
internetowego. Mimo utrudnień ze strony instytucji publicznych w latach 2014-15 r. udało
się odroczyć blisko 150 tys. sześciolatków.

4.2. Od października 2014 r. Fundacja prowadzi "Telefon szkolny" dla rodziców i 
nauczycieli. Jest to infolinia ekspercka z dyżurami: metodyka nauczania początkowego, 
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nauczyciela praktyka oraz psychologa, mediatora i eksperta ds. kontaktu ze szkołą oraz 
praw rodziców w szkole. Fundacja podejmuje działania informacyjno-doradcze na rzecz 
rodziców, udzielamy porad dotyczących przepisów prawa oświatowego, rekrutacji, 
warunków w szkołach, organizacji pracy placówek, rozwiązania problemów z 
dostępnością edukacji i jej standardami, a także porady psychologiczne dotyczące 
funkcjonowania dziecka. Nauczyciele mogą natomiast uzyskać porady dotyczące 
nauczania dzieci sześcioletnich, dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, kwestii 
dydaktyczno-wychowawczych, współpracy z rodzicami i in.

4.3. Uzupełnieniem "Telefonu szkolnego" jest zamieszczony na stronie Fundacji 
"Poradnik szkolny". Na bieżąco aktualizowany odpowiada na najważniejsze problemy 
zgłaszane przez rodziców i nauczycieli. Zawarte są tam również informacje na temat 
zmian w przepisach prawa oświatowego, kompetencji Rad Rodziców i możliwości 
wpływu rodziców na to, by polepszyć organizację i warunki w placówce.

4.4. Fundacja wzmacnia świadomość praw wśród rodziców poprzez "Informator dla 
rodzica 6-latka". Powstał w styczniu 2016 r. z potrzeby uporządkowania informacji na 
temat zmian jakie przyniosła znowelizowana ustawa o systemie oświaty. Codziennie 
aktualizowany poradnik zawiera m. in.: 
- szczegółowe informacje na temat obowiązującego stanu prawnego, procedur 
rekrutacyjnych do przedszkoli, 
- wzory wniosków i odwołań.

Rodzice mogą uzyskać porady na temat organizacji pracy placówek, możliwości wpływu 
na to, co dzieje się w przedszkolu ich dziecka, rozwiązania problemów z dostępnością 
edukacji i jej standardami. 

4.5. Fundacja począwszy od 2012 r. prowadzi w okresie od lipca do września coroczną 
kampanię informacyjne „Zwrot za podręczniki”, polegającą na upowszechnianiu wiedzy o
przepisach uprawniających rodziców do refundacji kosztów zakupu podręczników 
niezależnie od kryterium dochodowego. Pomoc rodzicom polega m. in. na szczegółowym 
wyjaśnieniu wymogów formalnych, jakie muszą być spełnione, by wnioskować o 
refundację, przedstawieniu pełnej informacji na temat stanu prawnego oraz opracowaniu i 
udostępnieniu różnych wzorów wniosków, pomocy w wypełnianiu i składaniu 
dokumentów. Na wyraźną prośbę rodziców podejmowane były interwencje w szkołach, 
które wbrew przepisom rozporządzenia nie chciały przyjmować wniosków od rodziców 
dzieci niepełnosprawnych czy rodzin wielodzietnych. W 2014 r. po raz pierwszy została 
uruchomiona dodatkowo specjalna infolinia, która wraz z poradnikiem internetowym była 
źródłem informacji dla ponad 100 tys. osób (dane z 2014 r.: 112 tys. wyświetleń 
poradnika, 6,5 tys. pobranych formularzy wniosku o wyprawkę, ponad 1 tys. 
indywidualnych konsultacji eksperta w ramach infolinii o wyprawce).

4.6. "Rodzice w szkole" to poradnik zawierający materiały pomocne w kształtowaniu 
właściwych relacji między szkołą, przedszkolem a rodzicami w odniesieniu do spraw 
wychowawczych, w szczególności do kwestii kontrowersji wokół edukacji 
antydyskryminacyjnej.
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5. Działania informacyjne:

5.1. W marcu 2014 r. Fundacja przeprowadziła akcję informacyjną na temat rzeczywistego
stanu prawnego w zakresie odraczania obowiązku szkolnego wśród pracowników poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorów szkół i przedszkoli. 

5.2. W lutym 2016 r., w reakcji na bardzo liczne zgłoszenia dotyczące problemów 6-
latków z rekrutacją do przedszkoli i utrudnieniami w realizowaniu przez dzieci obowiązku
rocznego przygotowania przedszkolnego, Fundacja zwróciła się z pismem do samorządów
oraz dyrektorów szkół i przedszkoli o udzielenie rodzicom i dzieciom wszelkiej pomocy w
realizowaniu przysługujących im praw wraz z informacją o obowiązujących przepisach 
prawa oświatowego.

6. Interwencje i rzecznictwo:

Fundacja od początku działalności występuje w obronie praw rodziców, w szczególności 
prawa do edukacji, np. podejmuje interwencje w przypadku likwidacji szkół i przedszkoli,
kontrowersyjnych programów nauczania, likwidacji bądź przenoszenia oddziałów 
zerowych do szkół.
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b. Opis  koncepcji  udziału  w  projekcie  kandydata  na  partnera  (w  szczególności
należy  odnieść  się  do  możliwości  wykorzystania  potencjału  kandydata  na
partnera  w projekcie  w  zakresie  przeprowadzania  konsultacji  oraz  badań
społecznych, a także doradztwa z zakresu realizacji przeprowadzania konsultacji
społecznych i ewaluacji).

 1. Koncepcja  udziału  w  projekcie  w  zakresie  wsparcia  pogłębionych  konsultacji
społecznych dotyczących opracowania ustawy regulującej system edukacji w Polsce

 1.1. Ogólna koncepcja wsparcia przeprowadzenia konsultacji społecznych

Fundacja  Rzecznik  Praw  Rodziców  za  cel  partnerstwa  w  Projekcie  stawia  sobie
wykorzystanie posiadanego  know-how i doświadczenia w taki sposób, by we współpracy z
partnerem  wiodącym  (Ministrem  Edukacji  Narodowej)  uczynić  proces  konsultacji
publicznych jak najbardziej zbliżonym do wzorcowego, w pełni zgodnym z Wytycznymi do
przeprowadzenia  oceny  wpływu  i  konsultacji  publicznych  w  ramach  rządowego  procesu
legislacyjnego. Dotychczasowa  działalność,  w  szczególności  w  zakresie  inicjatyw
obywatelskich,  prowadzenia konsultacji projektów rządowych w środowiskach rodziców i
nauczycieli  oraz przedstawiania ich wyników organom władzy i  administracji  publicznej,
pozwoliła  nam dogłębnie zdiagnozować typowe słabości  procesu konsultacji  społecznych
zmian  legislacyjnych  w  Polsce.  Jednocześnie  analiza  tych  doświadczeń  umożliwia
wyciągnięcie  wniosków  co  do  pożądanego  kształtu  tego  procesu  oraz  sposobów  jego
doskonalenia,  biorąc  pod  uwagę  potrzebę  realizacji  wszystkich  jego  celów:
partycypacyjnego,  informacyjnego,  gromadzenia  brakujących  danych  oraz  zwiększania
akceptacji dla tworzonych rozwiązań.

Jako  kandydat  na  partnera  oferujemy  zaplanowanie,  organizację  i  przeprowadzenie
konsultacji  we  współpracy  z  partnerem  wiodącym  w  sposób  umożliwiający  praktyczną
realizację  „Siedmiu  Zasad  Konsultacji”.  W szczególności  w  celu  zapewnienia  wysokiej
jakości i efektywności procesu konsultacji proponujemy przyjęcie następujących założeń:

 Rozpoczęcie procesu konsultacji na możliwie wczesnym etapie prac zmierzających
do przygotowania ustawy, to jest w pierwszej kolejności uzupełnienie i pogłębienie w
drodze konsultacji diagnozy problemów, na które odpowiedzią ma być akt prawny (a
następnie  kontynuowanie  konsultacji  na  etapie  określenia  celów  ustawy  oraz
określenia możliwych opcji  wraz z  analizą kosztów i korzyści każdej  z nich).  W
efekcie  wzmocniona  zostanie  funkcja  partycypacyjna  konsultacji  społecznych
(realizacja  zasady  „dobrej  wiary”  poprzez  umożliwienie  obywatelom  wyrażenia
opinii jeszcze przed przedstawieniem gotowego projektu aktu prawnego). Dodatkową
korzyścią jest zebranie od interesariuszy dodatkowych, szczegółowych danych oraz
szansa na pojawienie się innowacyjnych rozwiązań/ pomysłów. Fundacja Rzecznik
Praw Rodziców wraz ze ściśle powiązanym z nią Stowarzyszeniem posiada szeroką
bazę społeczną w środowisku rodziców nauczycieli i ekspertów, która w łatwy sposób
może  być  zaktywizowana  na  użytek  konsultacji  społecznych  na  etapie  diagnozy
problemów (grupy te mogą zostać zaproszone do zgłaszania opinii za pośrednictwem
poczty elektronicznej lub formularza na stronie internetowej oraz ułatwić dobór próby
do badań jakościowych). 
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 Uwzględnienie  w procesie  identyfikacji  interesariuszy,  wewnątrz  podstawowych
dużych grup takich jak nauczyciele, rodzice, uczniowie czy pracodawcy, grup mniej
liczebnych, posiadających specyficzne cechy i  potrzeby,  na przykład: uczniowie
niepełnosprawni,  nauczyciele  pracujący  w  szkołach  polskich  za  granicą,  rodzice
nauczający  swoje  dzieci  w  systemie  edukacji  domowej.  Skierowanie  w  toku
konsultacji  wybranych  sposobów zasięgania  opinii  do  wyłonionych  w ten  sposób
grup respondentów pozwoli uniknąć sytuacji, w której planowane ogólne rozwiązania
nie uwzględniają sytuacji szczególnych. Wpłynie to również korzystnie na realizację
zasady powszechności konsultacji. Fundacja posiada w tym zakresie istotny potencjał,
ponieważ  realizacja  tego  zamierzenia  będzie  przedłużeniem  istniejącej  już
współpracy w zakresie konsultacji społecznych (Fundacja kierowała do konsultacji w
formie  zapytań  o  opinie  własne  projekty  obywatelskie,  m.in.  do:  Stowarzyszenia
Edukacji w Rodzinie). 

 Staranne zapewnienie warunków do prowadzenia debaty opartej na dowodach.
Fundacja uznaje za niezwykle istotną dla prawidłowego przebiegu procesu konsultacji
społecznych  poprawę  dostępu  do  obiektywnych,  wartościowych  merytorycznie
informacji istotnych dla tematyki, której dotyczy projektowany akt prawny. Dlatego
jako  kandydat  na  partnera  w  Projekcie  oferujemy  wsparcie  w  gromadzeniu  i
prezentowaniu  danych,  które  pozwolą  wszystkim  zainteresowanym  dotrzeć  do
racjonalnych przesłanek stojących za różnymi postulatami  i  propozycjami (wiedza
naukowa, wyniki badań empirycznych, dane statystyczne, wyniki analiz np.  analizy
porównawcze rozwiązań stosowanych w różnych krajach). Znaczna ilość tego rodzaju
informacji  została  już zgromadzona w ostatnich  latach przez Fundację,  w wyniku
samodzielnych  analiz  oraz  współpracy  ze  środowiskiem  naukowym,  w  tym
ekspertami  z  innych  krajów  Unii  Europejskiej.  Dane  te  mogą  zostać  szerzej
udostępnione  oraz  uzupełnione  o  kolejne  potrzebne  informacje  w  czasie  trwania
Projektu.  Istotne znaczenie ma też duże doświadczenie Fundacji  w prezentowaniu
wiedzy w sposób przystępny i  zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy (np. czytelna
forma  pytań  i  odpowiedzi,  m.in.  w  „Poradniku  dla  rodzica  6-latka”)  oraz
dysponowanie  pracownikami  i  współpracownikami  posiadającymi  specjalistyczną
wiedzę m.in. dot. systemów edukacji, praktycznych aspektów funkcjonowania prawa
oświatowego, wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii rozwoju dziecka itd. Z uwagi
na  potrzebę  prowadzenia  debaty w sposób oparty na dowodach wskazane byłoby
zadbanie o partnera naukowego wspierającego prowadzony proces konsultacji.

 Zwiększony nacisk na zasadę responsywności konsultacji, zgodnie z którą każdy,
kto  zgłosi  opinię,  powinien  otrzymać  merytoryczną  odpowiedź  w  rozsądnym
terminie,  podanym  na  początku  konsultacji.  Proponujemy,  by  oprócz  odpowiedzi
(zbiorczych oraz/lub indywidualnych) efekty konsultacji na kolejnych etapach były
przedstawiane  w przejrzystych,  skrótowych i  zrozumiałych formach takich  jak  na
przykład  prezentacja,  w  której  zostaną  pogrupowane  i  podsumowane  rodzaje
zgłaszanych uwag. Fundacja oferuje merytoryczną pracę swoich specjalistów w tym
zakresie:  od  analizy  uwag  po  przygotowanie  raportów  z  konsultacji  (na
poszczególnych ich etapach oraz raportu końcowego), przy wykorzystaniu wzorców
sprawdzonych  w  ramach  własnych  konsultacji  projektów  aktów  prawnych  wśród
rodziców i nauczycieli.
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 1.2.  Wsparcie  w  zakresie  prowadzenia  konsultacji  publicznych  w
odniesieniu do poszczególnych metod konsultacji

Potencjał Fundacji jako kandydata na partnera (w szczególności społeczny, organizacyjny i
osobowy) może być z powodzeniem wykorzystany w różnorodnych metodach konsultacji
publicznych.  Jako  punkt  wyjścia  do  szczegółowych  uzgodnień  z  partnerem  wiodącym
przedstawiamy propozycję zaangażowania się w przedstawione poniżej typy działań (metody
konsultacji zostały przedstawione w sugerowanej kolejności ich użycia na poszczególnych
etapach prac związanych z opracowaniem aktu prawnego):

A. Etap identyfikacji problemów:
 Grupy  fokusowe -  zogniskowane  wywiady  grupowe  (grupy  respondentów:

nauczyciele,  kadra  kierownicza  oświaty,  rodzice,  uczniowie,  pracodawcy)
przeprowadzone  w celu  zdiagnozowania  i  głębszego  zrozumienia  problemów dot.
funkcjonowania  systemu  oświaty  z  punktu  widzenia  najważniejszych  grup
interesariuszy

 Ankietowe  ilościowe  badania  reprezentatywne (bazujące  na  wynikach  badań  grup
fokusowych, które posłużą opracowaniu trafnego kwestionariusza) – ich celem będzie
poznanie opinii szerszej reprezentacji największych grup interesariuszy (nauczyciele,
rodzice, kadra kierownicza oświaty, uczniowie) na temat dostrzeganych problemów  i
elementów wymagających zmian

 Wskazane  byłoby  również  zainicjowanie  na  tym  etapie  panelu  obywatelskiego,
obejmującego  przedstawicieli  najważniejszych  grup  interesariuszy,  który  byłby
kontynuowany  na  wszystkich  dalszych  etapach  prac  legislacyjnych  i  pozwoliłby
badać w stałych odstępach czasu ewoluowanie opinii dot. proponowanych rozwiązań
w powiązaniu z wstępną diagnozą problemów.

Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, zgodnie z wykazem osób w części II 2.A.
może  zaangażować  do  realizacji  różnego  typu  badań  społecznych,  zarówno
ilościowych,  jak  i  jakościowych,  trzech  wysokiej  klasy  specjalistów  mających
doświadczenie m.in.  w realizacji badań i  analiz dla Instytutu Badań Edukacyjnych
oraz realizatorkę/moderatorkę badań jakościowych (m.in. indywidualnych wywiadów
pogłębionych oraz zogniskowanych wywiadów grupowych). Wkład Fundacji może w
związku  z  tym  objąć  opracowanie  szczegółowej  koncepcji  wymienionych  wyżej
badań oraz ich organizację, wraz z częściową realizacją i udziałem w analizowaniu
danych. Rolą Fundacji może być także przygotowanie raportu z badań na podstawie
wyników dostarczonych przez zespół badawczy.

 Uzupełnieniem badań społecznych na tym etapie mogą być  pisemne konsultacje za
pośrednictwem poczty elektronicznej oraz/lub formularza na stronie internetowej – w
wyniku zastosowania tej metody każda osoba mogłaby zgłosić problem wymagający
jej zdaniem rozwiązania; Fundacja niejednokrotnie organizowała tą formę konsultacji
(ostatni  raz w listopadzie 2015 r.)  i  może to  zadanie przeprowadzić samodzielnie,
wraz z przygotowaniem go od strony informatycznej (formularz). Pomocna w tym
zakresie  jest  duża  baza  adresów  elektronicznych  rodziców  zainteresowanych
problematyką edukacji oraz nauczycieli i specjalistów z różnych dziedzin.
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 W  celu  zapewnienia  prowadzenia  na  dalszych  etapach  prac  warunków  do
prowadzenia debaty opartej na konkretnych danych, oferujemy opracowanie analizy
zdiagnozowanych problemów wraz ze wstępnym wskazaniem kierunków możliwych
odpowiedzi na problem (np. w oparciu o przegląd rozwiązań stosowanych w innych
krajach). Fundacja może w tym celu wykorzystać zgromadzone do tej pory dane i
raporty oraz nawiązaną współpracę międzynarodową z organizacjami i środowiskami
naukowymi działającymi na rzecz poprawy jakości edukacji (korzystając z wymiany
informacji z tymi podmiotami).

B. Etap określenia celów
 Ponieważ  określenie  celów  regulacji  to  zasadniczo  zadanie  przedstawicieli

administracji publicznej, Fundacja proponuje, by konsultacje społeczne na tym etapie
miały  jedynie  charakter  uzupełniający  w  stosunku  do  procesu  decyzyjnego.
Sugerujemy  przeprowadzenie  badań  jakościowych  tj.  indywidualnych  wywiadów
pogłębionych z  wyselekcjonowanymi według określonego klucza  respondentami  –
chodzi  o  osoby  posiadające  szeroką  wiedzę  w  głównych  obszarach  zmian,  które
obejmie projektowany akt prawny. 
Tego rodzaju badanie  może w całości  przeprowadzone przez  Fundację z  użyciem
określonych  na  dzień  dzisiejszy  zasobów  ludzkich  (od  określenia  problemów
badawczych  poprzez  planowanie,  przygotowanie  i  realizację,  aż  po  analizę  i
interpretację wyników oraz sformułowanie rekomendacji i wniosków).

C. Etap określenia możliwych sposobów realizacji celów regulacji oraz analizy kosztów
i korzyści każdej z nich (etap założeń do projektu ustawy)
 Bezpośrednie spotkania robocze z przedstawicielami najważniejszych interesariuszy

(oraz ich reprezentacji, np. związkami zawodowymi w przypadku nauczycieli) – tą
formę konsultacji proponujemy jako formę wsparcia procesu definiowania różnych
opcji  i  przygotowywania  wstępnej  rekomendacji;  Fundacja  oferuje  urzędnikom
odpowiedzialnym za organizację spotkań z przedstawicielami resortu doradztwo co
do  efektywnego  moderowania  spotkań  oraz  wsparcie  w  planowaniu  zakresu
merytorycznego i opracowywaniu wniosków.

 Fundacja  proponuje  poddać  wyłonione  w  ten  sposób  alternatywne  rozwiązania
uzupełnione  o  szczegółowe  eksperckie  dane  dot.  kosztów  i  analizy  możliwych
skutków  konsultacjom  w  formie  wysłuchania  publicznego.  Dysponujemy
specjalistami doświadczonymi w organizacji i prowadzeniu różnego rodzaju spotkań
publicznych  oraz  ich  obsłudze  medialnej,  którzy  mogą  wesprzeć  realizację  tego
działania.

 Na  tym  etapie  zasadne  byłoby  przeprowadzenie  po  raz  drugi  reprezentatywnych
badań  ilościowych (ankietowych  lub  w  formie  wywiadu  ustrukturyzowanego)
badających rozkład opinii społecznej odnośnie proponowanych rozwiązań;

 Analogiczny kwestionariusz może zostać udostępniony na stronach internetowych dla
wszystkich  zainteresowanych,  nie  objętych  badaniem,  którzy  chcą  wyrazić  swoje
zdanie na temat zaproponowanych rozwiązań. 

 w przypadku realizowania na etapie diagnozy problemów  paneli obywatelskich, na
obecnym etapie powinna odbyć się druga edycja tego badania.
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 Warto  rozważyć  także  na  tym etapie  organizację  sondażu  deliberatywnego,  który
pozwoli  dobranej  w  sposób  reprezentatywny  grupie  obywateli  „zagłosować”  na
wybrane opcje w oparciu o dostarczoną wiedzę na temat każdej z nich.

Podobnie jak w przypadku wyżej opisanych badań, potencjał osobowy Fundacji pozwala
na opracowanie koncepcji badania, zaplanowanie i organizację jego przeprowadzenia,
udział w realizacji oraz sformułowanie rekomendacji i wniosków.

D. Etap zgłaszania uwag do opracowanego projektu aktu prawnego
 Konsultacje  pisemne (ogólnodostępne konsultacje  poprzez  formularze  dostępne na

stronie internetowej oraz w odpowiedzi na prośby o opinie skierowane do wszystkich
zidentyfikowanych interesariuszy).  Fundacja  oferuje  pracę  w formie  analizy treści
zgłoszonych opinii i przedstawiania ich w przystępnej formie opinii publicznej.

 Kolejna  edycja  badania  w  ramach panelu  obywatelskiego,  która  pozwoli  uzyskać
odpowiedź na pytanie,  czy przedstawiony projekt odpowiada na problemy badanej
grupy;

 Drugie wysłuchanie  obywatelskie, które  pozwoli  na  przedstawienie  różnych  racji,
także tych nieuwzględnionych w projekcie ustawy.

W przypadku przedstawiania  do konsultacji  kolejnych wersji  projektu,  sugerowanym
rozwiązaniem jest powtórzenie jedynie konsultacji pisemnych.

Fundacja  oprócz  wspomnianego  już  wsparcia  (badawczego  i  organizacyjnego  w
przypadku  wysłuchania  obywatelskiego),  oferuje  na  tym  etapie  wsparcie  w
przygotowywaniu  merytorycznej  odpowiedzi  na  wszystkie  uwagi,  także  głosy
pojawiające się w czasie wysłuchania obywatelskiego. Jak w przypadku każdego etapu
konsultacji, może również sporządzić jego podsumowanie. We współpracy z podmiotem
wiodącym jesteśmy gotowi także uczestniczyć w przygotowaniu ostatecznego raportu z
konsultacji  społecznych  dla  opinii  publicznej  (obywateli),  a  także  podjąć  się
szczegółowej  oceny tego  procesu  na  użytek  realizacji  projektu,  zgodnie  z  kryteriami
efektywności, użyteczności i trafności.

 2. Koncepcja  działań  doradczych  dla  pracowników  urzędu  obsługującego  organ
prowadzący konsultacje społeczne z zakresu ich poprawnej metodologicznie realizacji

Fundacja  jest  gotowa,  w  czasie  trwania  projektu,  prowadzić  działania  doradcze  dla
pracowników  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej  z  zakresu  poprawnej  metodologicznie
realizacji konsultacji. W szczególności mogą one dotyczyć następujących tematów:

 Najczęściej  obserwowane  słabości  i  zagrożenia  dot.  procesu  konsultacji  z  punktu
widzenia partnerów społecznych/innych interesariuszy oraz sposoby ich uniknięcia

 Planowanie, organizacja i przeprowadzanie poszczególnych metod konsultacji
 Dobór metod konsultacji do etapu prac legislacyjnych
 Zasady  planowania  kampanii  informacyjnych  dot.  prowadzonych  konsultacji  z

wykorzystaniem mediów
 Komunikacja na linii urząd/ministerstwo – obywatel w ramach konsultacji społecznych
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 Język dialogu społecznego – uwagi dot. przygotowywania odpowiedzi, podsumowań i
raportów z konsultacji

Z  uwagi  na  wzajemne  przenikanie  się  wymienionych  wyżej  wątków,  sugerujemy
prowadzenie  doradztwa   na  bieżąco,  w  stałym  trybie,  w  ramach  spotkań  roboczych  z
przedstawicielami  partnera  wiodącego  w  ramach  realizacji  Projektu.  Fundacja  posiada
doświadczenie  w doradztwie  na  rzecz  urzędników -  m.in.  w projekcie  realizacji  zadania
publicznego  zleconego  przez  powiat  wołomiński  w  2014  roku  (Stworzenie  ram  dla
kompleksowej  polityki  społecznej  powiatu  wołomińskiego  w  zakresie  przeciwdziałania
przemocy).  W  ramach  tego  projektu  Fundacja  świadczyła  dwumiesięczne  konsultacje
telefoniczne  przeznaczone  dla  urzędników  i  przedstawicieli  instytucji  powiatu
wołomińskiego  realizujących  zadania  z  zakresu  przeciwdziałania  przemocy  i  pomocy
ofiarom przemocy.  Jedna z  osób związanych z  Fundacją,  która  będzie  zaangażowana do
realizacji  projektu,   posiada szerokie doświadczenie w szkoleniach i  doradztwie na rzecz
przedstawicieli administracji publicznych w ramach projektów unijnych.

 3. Koncepcja udziału partnera w badaniu ewaluacyjnym ex-post
Fundacja  na  dzień  składania  wniosku  dysponuje  dwoma  specjalistami  z  dużym
doświadczeniem w ewaluacji projektów, m.in. finansowanych ze środków unijnych (zgodnie
z  wykazem  osób  w  części  II  2.A.).  Oferujemy  wsparcie  przeprowadzenia  badania
ewaluacyjnego  ex-post  Projektu  w  formie  następujących  działań:  konceptualizacja
(planowanie)  i  operacjonalizacja  (projektowanie)  ewaluacji,  zorganizowanie  zespołu
badawczego, nadzór nad prawidłowym przebiegiem badania oraz udział w przygotowaniu
raportu końcowego. Zaplanowany zakres badania, pytania i dobór metod zależeć będzie od
uzgodnionego i zrealizowanego ostatecznie w porozumieniu z partnerem wiodącym zakresu
działań w projekcie, szczególnie wyboru metod konsultacji.

W przypadku ustalenia zakresu współpracy partnerów w projekcie obejmującego
również  etap  ewaluacji  aktu  prawnego  i  zgromadzenie  informacji  niezbędnych  do
przygotowania  oceny  funkcjonowania  ustawy  (OSR  ex  post),  Fundacja  jest  gotowa
wesprzeć  również  te  działania.  Aby  ocenić  miarodajnie,  czy  cele  regulacji  zostały
osiągnięte,  jakie  wystąpiły  skutki  aktu  prawnego,  w  tym  skutki  niepożądane,
proponujemy wsparcie w przeprowadzeniu badań (kontynuacja panelu obywatelskiego,
grupy  fokusowe,  ilościowe  badanie  ankietowe)  oraz  zebranie  opinii  obywateli  za
pośrednictwem  poczty  elektronicznej  oraz/lub  formularzy  na  stronie  internetowej.
Istotną na tym etapie korzyścią wynikającą z zaangażowania Fundacji w projekcie jest
fakt,  że  istotni  interesariusze  (głównie  rodzice,  ale  także  nauczyciele)  spontanicznie
zgłaszają  zaobserwowane  problemy  we  wdrażaniu  i  funkcjonowaniu  przepisów
oświatowych (szczególnie nowych). Gromadzenie tych informacji, analizowanie źródeł
problemu i  poszukiwanie  możliwych  rozwiązań  wchodzi  w  zakres  stałej,  codziennej
działalności  Fundacji.  Informacje  takie  są  pozyskiwane  głównie  w  ramach  projektu
Telefonu  Szkolnego,  ale  też  w  toku  korespondencji  i  dyżurów  telefonicznych  biura
Fundacji.
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2. Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację projektu

E. Wykaz osób stanowiących potencjał osobowy partnera wraz z informacjami na
temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  zawodowego  oraz
wykształcenia 

L.P. Imię i nazwisko Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje Wykształcenie

1. Karolina Elbanowska Prezes Fundacji Rzecznik Praw Rodziców, 
współautorka analiz i raportów Fundacji; autorka 
książek oraz materiałów dydaktycznych do nauki 
języka niemieckiego nauczyciel w szkole 
językowej; dziennikarka, publicystka

Wyższe  filologiczne,
Instytut  Neofilologii
Uniwersytetu
Warszawskiego

2. Tomasz Elbanowski Prezes  Stowarzyszenia  Rzecznik  Praw  Rodziców,
członek zarządu Fundacji Rzecznik Praw Rodziców
współautor raportów I badań opinii prowadzonych
przez  Fundację,  autor  książek  oraz  materiałów
dydaktycznych z historii; dziennikarz, publicysta 

Wyższe
humanistyczne,
Instytut  Historii
Uniwersytetu
Warszawskiego

3. Małgorzata Lusar Socjolog; członek zarządu i koordynator projektów
w  Fundacji  Rzecznik  Praw  Rodziców:
koordynowanie  działań  dot.  projektów
obywatelskich,  kampanii  informacyjnych  oraz
projektów z  zakresu  poradnictwa  obywatelskiego,
uczestnictwo w pracach legislacyjnych nad aktami
prawnymi;  opracowywanie  raportów,  stanowisk,
opinii,  współpraca  z  innymi  organizacjami
pozarządowymi;  w  2014  r.  koordynator  projektu
realizacji  zadania  publicznego  zleconego  przez
powiat  wołomiński;  reprezentacja  organizacji  w
mediach;  pełnomocnik  Fundacji  w  Europejskiej
Inicjatywie Obywatelskiej „Mama, Tata i Dzieci”.

mgr  socjologii
(Instytut  Socjologii
Uniwersytetu
Warszawskiego)

4. Katarzyna  Mastalerz-
Jakus

Historyk  filozofii.  Z  Fundacją  Rzecznik  Praw
Rodziców  współpracuje  od  września  2011  r.:
koordynator  badań  społecznych  (opracowanie
raportów:  "Raport  o  warunkach  obowiązkowej
edukacji  przedszkolnej  2012",  "Szkolna
rzeczywistość  2013/2014"),  opracowywanie
konsultacji  ("Konsultacje  projektu  MEN  o
odroczeniu obowiązku szkolnego sześciolatków do
2014  r."),  autor  obywatelskiego  projektu  ustawy
"Rodzice  chcą  mieć  wybór",  uczestnictwo  w
pracach  nad  aktami  prawnymi  –  opracowywanie
opinii  i  stanowisk,  opieka  merytoryczna  i
organizacja  kampanii  informacyjnych  "Zwrot  za
podręczniki"(w  2014  r.  i  2015  r.),  "Jak  odliczyć
ulgę na dzieci?" (w 2015 r. i 2016 r.), koordynator
prac infolinii.

Wyższe
humanistyczne
Studia  Magisterskie
(Wydział  Nauk
Społecznych  UŚ  w
Katowicach),
Studia  Doktoranckie
(Instytut  Filozofii
UŁ),
Studia Podyplomowe
"Zarządzanie
projektami  Unii
Europejskiej"
(Wydział Prawa UŁ)

5. Katarzyna Klimczak Ekonomistka,  koordynatorka  projektów
społecznych  oraz  ngo,  edukator  (seria  szkoleń  o
finansowo-prawnych  aspektach  współpracy  rad

mgr ekonomii 
(finanse, logistyka) 
Wydział Handlu 
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rodziców z kadrą szkół - Fundacja Rodzice Szkole),
organizator  konferencji  oraz  spotkań  rodziców  w
ramach  projektu  „Halo!  Atopia  –  Lepsze  życie  z
Atopowym  Zapaleniem  Skóry”  realizowanego
przez  Fundację  Alabaster  w  ramach  Funduszu
Inicjatyw  Obywatelskich,  office  manager,
community  manager,  administrator  stron
internetowych,  Administrator  Bezpieczeństwa
Informacji,  konsultant  rozwiązań  i  wdrożeń
informatycznych,  członek-założyciel
Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców

Zagranicznego 
Uczelnia Łazarskiego
2002 r.

6. Dorota Dziamska Ekspert  Fundacji  Rzecznik  Praw  Rodziców,
wykładowca – współpraca z  Polonijnym Centrum
Edukacji  (obecnie  Departament  Strategii  i
Współpracy  Międzynarodowej  Ministerstwa
Edukacji  Narodowej),  konsultant  metodyczny  w
Pracowni  Pedagogicznej  im.  prof.  Ryszarda
Więckowskiego, autorka programu "Edukacja przez
ruch",  wykładowca  akademicki  UMK w Toruniu,
UAM  w  Poznaniu,  Powszechna  Wyższa  Szkoła
Humanistyczna  "POMERANIA",  założycielka
Stowarzyszenia  Polskie  Centrum  Origami  (w
ramach  stowarzyszenia  zorganizowała  blisko  30
ogólnopolskich  konferencji),  autorka  licznych
publikacji

Wyższe 
pedagogiczne 
(pedagogika 
przedszkolna i 
wczesnoszkolna, 
UAM w Poznaniu)

7. Jan Urmański Socjolog,  badacz społeczny (badania jakościowe i
ilościowe), moderator procesów konsultacyjnych w
samorządach (powiat legionowski, miasto Gdynia),
ewaluator  projektów  społecznych  i  edukacyjnych
(m.  in.  „Indywidualizacja  procesów kształcenia  w
klasach  I-III  szkoły podstawowej”,  „Kompetencje
kluczowe  drogą  do  kariery”,  „Działania  klubów
abstynenckich  na  rzecz  zwiększenia  dostępności
pomocy  dla  osób  uzależnionych,  programy
readaptacji  społecznej”),  kierownik  zespołu
realizacji  badań  Zakładu  Badań  Naukowych
Polskiego  Towarzystwa  Socjologicznego  (2005-
2009),  pracownik  Instytutu  Badań  Edukacyjnych
(2010-2015).

mgr socjologii 
Instytut Stosowanych
Nauk Społecznych 
Uniwersytetu 
Warszawskiego 2003
r.

8. Łukasz Wachowski Specjalista  ds.  wdrażania  modelu  współpracy  w
projekcie 5.4.2 PO KL „Profesjonalni w działaniu –
wdrożenie  modelu  współpracy  administracji
publicznej   i  organizacji  pozarządowych  w
Subregionie Ostrołęckim”.  Specjalista ds.  rozwoju
partnerstw i  Specjalista  ds.  promocji  w projekcie
„Tworzenie  i  prowadzenie  Stołecznego  Centrum
Współpracy  Obywatelskiej”  współfinansowanego
ze środków m. st. Warszawy. Koordynator: projektu
szkoleniowego  w  ramach  PO  Pomoc  Techniczna
2007-2013,  projektu  wspierającego  tworzenie  i
rozwój  partnerstw  lokalnych  na  Mazowszu  w
ramach PO FIO,  projektu szkoleniowego „Postaw
na jakość – ewaluacja  jako narzędzie  zarządzania
projektami w instytucjach publicznych zajmujących
się  polityką  społeczną”,  projektu  "Ekonomia

mgr politologii, 
specjalność: Polityka
społeczna,  Wydz. 
Dziennikarstwa i 
Nauk Politycznych 
Uniwersytetu 
Warszawskiego, 
Instytut Polityki 
Społecznej 

Studia Podyplomowe
„Partycypacja
społeczna:  animacja
–  superwizja  -
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społeczna  na  Mazowszu  –  przegląd  dobrych
praktyk”  w  ramach  Programu  PROMES  –
Promocja  Ekonomii  Społecznej  IW  EQUAL,
priorytetu upowszechniania i promocji w projekcie
Partnerstwa  na  rzecz  Rozwoju  „Tu  jest  praca”
realizowanym w ramach  IW EQUAL.  Kierownik
Regionalnego  Ośrodka  Europejskiego  Funduszu
Społecznego  w  Ostrołęce. Trener  –  szkolenia
(łącznie  300  godzin  szkoleniowych)  m.  in:  dla
przedstawicieli administracji publicznej,  szkolenia
dot.  ewaluacji  w  projekcie  społecznym,  narzędzi
badawczych  w  ewaluacji.  Współudział  w
ewaluacjach  projektów  społecznych,  w  tym
dofinansowanych  z  funduszy  unijnych
(Pozarządowa Agencja  Ewaluacji  i  Rozwoju  przy
Stowarzyszeniu  BORIS).  Prowadzenie  badania
społecznego  „Barometr  współpracy  2006”  na
terenie województwa mazowieckiego. 

ewaluacja”,  Wydział
Nauk  Społecznych,
Uniwersytet
Gdański,

9. Anna  Borkowska-
Kniołek

Specjalista  ds.  kontaktów  publicznych  w
organizacjach  pozarządowych  (od  2011  r.);
doświadczenie  i  kwalifikacje:  komunikacja,
budowanie  wizerunku  i  prezentacja  projektów
społecznych  skierowana  do  mediów,  organizacji
oraz  administracji  publicznej;  organizacja  i
prowadzenie  spotkań,  konferencji,  sympozjów;
obsługa  mediów  społecznościowych;
przygotowanie  materiałów  prasowych,  „procedur
kryzysowych”, komunikacja marketingowa

Mgr teologii 
(Uniwersytet 
Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego); 
specjalizacja: 
teologia moralna 
życia społecznego, 
otwarty przewód 
doktorski

10. Magdalena  Pocałuń-
Dydycz

Literaturoznawca,  nauczyciel  języka  polskiego.
Koordynatorka  innowacyjnych  zajęć  z  młodzieżą.
Inicjatorka  wdrażania  nowych  metod  pracy  z
uczniami w różnym wieku szkolnym. 

magister filologii 
polskiej,
doktor nauk 
humanistycznych,
niezależny
pracownik naukowy

11. Jarosław Kniołek Kierownik  kampanii  społecznych,  od  2007  roku
zatrudniony  w  organizacjach  pozarządowych;
doświadczenie  w  koordynowaniu  projektów
ogólnopolskich (m. in. Marsze dla Życia i Rodziny
–  koordynacja  i  tworzenie  struktur  lokalnych,
„Szkoła przyjazna rodzinie”, „Kongres dla Życia i
Rodziny”, „Akademia Rozwoju Społecznego”) 

Uniwersytet 
Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w 
Warszawie; 
Instytut  Studiów nad
Rodziną
(nieukończone  -
absolutorium)

12. Ewa  Wierzbicka-
Kazior

Dwuletnie  doświadczenie  w  pracy  w  zespole
badawczym  w  agencji  badania  rynku  i  opinii
publicznej  –  badania  jakościowe:  prowadzenie
indywidualnych  wywiadów  pogłębionych,
wywiadów typu diady (prowadzonych jednocześnie
z  dwojgiem  respondentów)  oraz  zogniskowanych
wywiadów  grupowych  (grup  fokusowych);
przygotowywanie raportów i  prezentacji  wyników
badań

licencjat w zakresie 
kulturoznawstwa 
(Szkoła Wyższa 
Psychologii 
Społecznej w 
Warszawie 2007)

13. Michał Karol Dydycz Właściciel firmy informatycznej Protinus 
Technologie.

Wykształcenie
średnie
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Projekty  informatyczne  –  szkolenia  (od  2015r.
przeprowadzone  szkolenia  dla   pracowników
Centrum  Przetwarzania  Danych  Ministerstwa
Finansów),  doświadczenie  w  praktycznym
wykorzystaniu  technologii  internetowych  w
komunikacji  społecznej  (formularze  internetowe z
zapytaniami, ankiety internetowe)

14. Magdalena Smak Socjolog; 3-letnie doświadczenie w
Instytucie  Badań  Edukacyjnych  (kierownik
projektu oraz starszy specjalista ds. badań i analiz
od 2013 roku); w latach 2008-2013 roku udział w
projektach  badawczych  (ilościowych  i
jakościowych) na stanowisku badacza i analityka -
praca  wykonywana  m.  in.  dla:  Ministerstwa
Edukacji  Narodowej,  Komisji  Europejskiej,
Ministerstwa  Pracy  i  Polityki  Społecznej,
Wojewódzkiego  Urzędu  Pracy,  Pracowni  Badań  i
Innowacji Społecznych "Stocznia"

mgr socjologii 
(Instytut Socjologii 
Uniwersytetu 
Warszawskiego 2008
r.), absolwentka 
Studiów 
Doktoranckich w IS 
UW, University of 
Oxford, St 
Catherine's College, 
szkoła letnia 
Advanced Methods 
in Social Studies 
(2010)

15. Aleksandra
Januszewicz

Doświadczenie  w  prowadzeniu  badań
jakościowych:  wywiadów  otwartych  z
respondentami.  Koordynator  Telefonu  Wsparcia
Rodziców

Wyższe 
socjologiczne, 
Instytu Nauk 
Społecznych 
Uniwersytetu 
Warszawskiego

16. Agnieszka Gralińska-
Toborek

Nauczyciel  akademicki  z  20-letnim  stażem.
Współautorka książki opartej na 450 pogłębionych
wywiadach.  Współpracuje  z  organizacjami
pozarządowymi

Doktor nauk 
humanistycznych, 
Instytut Filozofii 
Uniwersytetu 
Łódzkiego

17. Joanna Klima Nauczyciel  edukacji  wczesnoszkolnej  w  szkole
muzycznej;  wykładowca  Dolnośląskiej  Szkoły
Wyższej; opiekun praktyk w projekcie POKL “Od
praktyk  studenckich  do  profesjonalizmu”
Dolnośląskiej  Szkoły  Wyższej,  Gminy  Wrocław,
Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Wyższe 
nauczycielskie,
reżyseria w PWST

18. Anna Kuczyńska Socjolog,  badacz społeczny (badania jakościowe i
ilościowe)  -   Polska  Cyfrowa  Równych  Szans
Ogólnopolski projekt  systemowy,  realizowany
przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz
Stowarzyszenie  "Miasta  w  Internecie";
Laboratorium  Dydaktyki  Cyfrowej,  projekt
finansowany  ze  środków  UE  w  ramach  EFS,
realizowany  przez  Małopolskie  Centrum
Doskonalenia  Nauczycieli  oraz  Stowarzyszenie
"Miasta w Internecie".  Trener-szkoleniowiec.

Wyższe 
socjologiczne,
studia magisterskie 
(Instytut Socjologii 
Uniwersytetu 
Warszawskiego), 
Instytut Reportażu,
Studia Doktoranckie,
(Instytut Socjologii 
UW)

19. Marzena Buchnat Pedagog  specjalny,  pracownik  naukowy  Zakładu
Pedagogiki Specjalnej UAM w Poznaniu, socjolog,
doświadczenie w projektach unijnych dotyczących
oświaty, wykładowca, trener Edukacji Przez Ruch,
członek Stowarzyszenia Polskie Centrum Origami

Doktor nauk 
pedagogicznych
(UAM w Poznaniu – 
pedagogika 
specjalna, socjologia)

20. Grażyna  Karasińska- Nauczyciel  dyplomowany,  koordynator  oddziału mgr pedagogiki
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Kraszkiewicz Łódzkiego Polskiego Centrum Origami, Ponad 20-
letni  staż  pracy  jako  nauczyciel  przedszkola.
Otrzymała:  nagrodę  Łódzkiego  Kuratora  Oświaty
za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej  i
wychowawczej  (2005  r.),  certyfikat  "Nauczyciel
Nowator"  wydany  przez  Łódzkie  Centrum
Doskonalenia  Nauczycieli  i  Kształcenia
Praktycznego (2010 r.)

(pedagogika 
przedszkolna UŁ), 
studia podyplomowe 
(kulturoznawstwa i 
bibliotekoznawstwo) 

W tabeli należy uwzględnić wyłącznie osoby które na dzień składania zgłoszenia będą
mogły być zaangażowane w realizację projektu.

F. Opis  potencjału  organizacyjnego,  finansowego,  technicznego  kandydata  na
partnera w zakresie związanym z celami partnerstwa:

a) Potencjał finansowy:
Suma przychodów Fundacji Rzecznik Praw Rodziców za ostatni zamknięty rok finansowy – 
2014 – wynosi 361 681 zł 21 gr. 

Suma przychodów w roku 2015 (który nie jest jeszcze zatwierdzony) pozostawała na tym
samym poziomie.

b) Potencjał organizacyjny:
Fundacja dysponuje zespołem osób o wysokich kompetencjach i dużym doświadczeniu w 
realizacji dużych projektów społecznych i obywatelskich, wspieranych podczas 
poszczególnych inicjatyw liczącą ponad 300 osób grupą działających społecznie 
koordynatorów lokalnych oraz zbliżoną liczbą członków Stowarzyszenia. 

Z Fundacją współpracuje grupa specjalistów i ekspertów z wielu dziedzin: m.in. pedagogiki,
psychologii, prawa, medycyny. Doświadczenie zespołu pozwoliło na wytworzenie wysokiej
kultury organizacji dającej efekty min. w sprawnej komunikacji i zdolności rozwiązywania
problemów, szybkości podejmowania decyzji oraz elastyczności w działaniu.

c) Potencjał techniczny:
Fundacja dysponuje biurem mieszczącym się w Warszawie, ul. Dąbrowskiego 42/2, 
wyposażonym w telefony i internet, które może być wykorzystane na potrzeby prac 
związanych z realizacją projektu. 

W środkach trwałych znajduje się samochód Skoda Fabia, rocznik 2002.

Fundacja dysponuje następującym sprzętem: 

drukarki: HP laser Jet P1102, Samsung SCX-4623F, Lexmark X204n, HP3525

skaner: Plusek Optic Slim 2600,

komputery: Dell Latitude 3540, Sony VAIO SVF152A29M, Lenovo 3000 G530, Lenovo 
G570, wraz z oprogramowaniem.

Pozostałe rozwiązania techniczne: 
serwery,  infrastruktura  telecentrum,  infolinia,  aplikacja  OwnCloud  –  sprawny  system
koordynacji pracy, wymiany informacji i dużej ilości danych, numery telefoniczne (9 szt.),
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domeny i 2 strony internetowe (od kwietnia 2014 ponad 1 100 000 odsłon, z czego 850 000
unikalnych wejść).

3. Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów zbieżnych z celami
partnerstwa.  Wykaz  realizowanych  prac/zamówień/projektów  w  zakresie
przeprowadzania  konsultacji  oraz  badań  społecznych,  a  także  doradztwa  i
ewaluacji wraz z krótkim opisem ich przedmiotu, produktów oraz wartości.

LP Nazwa Charakterystyka (np. grupa docelowa, rodzaj 
działań)

Rezultaty, produkty Wartość
projektu

Proje
kt 
dofina
nsowa
ny ze 
środk
ów 
UE 
(tak/ni
e)

1. Badanie n.t.
warunków 
edukacji 
przedszkoln
ej dzieci 6- i
5-letnich 
oraz 
dostępności 
przedszkoli 
dla 3- i 4-
latków

Badanie  stanowiło  analizę  skutków
obowiązywania  przepisów
znowelizowanej   ustawy o systemie
oświaty  (Ustawa  z  dnia  19  marca
2009  roku,  Dz.U.  2009  nr  56  poz.
458, weszła w życie 1 września 2011
r.), raport z badań był pierwszym w
Polsce  dokumentem
podsumowującym
skutki objęcia obowiązkiem edukacji
przedszkolnej młodszych dzieci. 
Badanie przeprowadzone było wśród
rodziców dzieci w wieku 
przedszkolnym,   raport był 
skierowany do opinii publicznej oraz
do organów władzy i instytucji 
publicznych.

"Raport o warunkach 
obowiązkowej 
edukacji 
przedszkolnej 2012"

Nie 

2. Badanie
przygotowa
nia szkół do
objęcia
dzieci
sześcioletni
ch
obowiązkie
m szkolnym
"Krajobraz
polskiej
szkoły
2011/2012"

Badanie dotyczyło oceny warunków
panujących  w  szkołach,
zdiagnozowania  problemów  szkół
oraz zebrania doświadczeń rodziców
i  nauczycieli  z  reformą  edukacji  i
nowym programem. Wyniki badania
zostały  przedstawione w sejmie we
wrześniu  2011  r.,  były  kierowane
także do szerokiej opinii publicznej

Raport  "Krajobraz
polskiej  szkoły
2011/2012", 

Nie 

3. Badanie 
warunków 
panujących 
w szkołach 
w 
kontekście 

Badanie  stanowiło  społeczny
monitoring warunków panujących w
szkołach  oraz  analizę  skutków
obowiązywania  przepisów
nowelizowanej  w  latach  2008-2013
ustawy o systemie oświaty. Badanie

Raport  "Szkolna
rzeczywistość
2013/2014"

Nie 
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wdrażania  
reformy 
obniżenia 
wieku 
szkolnego

przeprowadzone  było  wśród
rodziców  dzieci  w  wieku
wczesnoszkolnym  oraz  nauczycieli
nauczania  początkowego,
odbiorcami  raportu  była  opinia
publiczna  i  przedstawiciele  władz
państwowych

4. Obywatelsk
i projekt 
ustawy 
,,Sześciolat
ki do 
przedszkola'
'

Opracowanie  i  zbieranie  podpisów
pod projektem ustawy ,,Sześciolatki
do  przedszkola'',  który  zakładał
odwrócenie reformy edukacji z 2009
r.: stabilny system nauki szkolnej od
7  roku  życia,  ograniczenie
możliwości likwidacji i prywatyzacji
szkół  bez  zgody  lokalnej
społeczności  oraz  zwiększenie
dostępu  do  przedszkoli  poprzez
objęcie  edukacji  przedszkolnej
państwową subwencją. 

Zebranie 350 tys. 
podpisów pod 
projektem; 
zwiększenie 
świadomości i 
aktywności 
obywatelskiej, 
zmiany  projektu
reformy  obniżenia
wieku  szkolnego  i
opóźnienia  momentu
jej wejścia w życie

Nie 

5. Referendu
m
edukacyjne
''Ratuj
maluchy  i
starsze
dzieci też!”

Zbiórka podpisów pod wnioskiem o
referendum  edukacyjne  ''Ratuj
maluchy  i  starsze  dzieci  też!”,
którego  głównym  celem  było
wycofanie reformy obniżenia  wieku
szkolnego.  Pytania  dotyczyły
również  zniesienia  obowiązku
przedszkolnego  pięciolatków,
rezygnacji  z  gimnazjów,
ograniczenia  likwidacji  szkół  oraz
przywrócenia  w  liceach
ogólnokształcących  pełnego  kursu
historii.

Zebranie  blisko
miliona podpisów pod
wnioskiem,
zwiększenie 
świadomości i 
aktywności 
obywatelskiej

107116,
58 zł

Nie 

6. Obywatelsk
i  projekt
ustawy
„Rodzice
chcą  mieć
wybór”

Zbieranie  podpisów  pod
obywatelskim  projektem  ustawy
„Rodzice  chcą  mieć  wybór”  -
inicjatywa  miała  na  celu
przywrócenie  wolnego  wyboru
rodzicom w sprawie posyłania dzieci
do   szkoły  w  wieku  6  lub  7  lat,
zapewnienie  większego  wpływu
rodziców  na  kwestie  dotyczące
edukacji  dzieci  oraz  poprawy
warunków w szkołach.

Zebranie   blisko  300
tys.  podpisów  pod
wnioskiem,
zwiększenie 
świadomości i 
aktywności 
obywatelskiej

34328,1
7 zł

7. Prowadzeni
e  Telefonu
Wsparcia

Telefonu  Wsparcia  Rodziców  to
infolinia dla rodzin pokrzywdzonych
lub  zagrożonych  pochopnym
odebraniem  dzieci,  np.  z  powodu
biedy czy bezradności.  W projekcie
prowadzone  są  też  działania
doradcze  na  rzecz  urzędników  i
przedstawicieli  służb  realizujących
Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie

Udzielenie  pomocy
ponad  900  rodzinom;
udzielenie  konsultacji
na rzecz urzędników

112054,
22  zł  w
2013 r.,
97157,2
0  zł  w
2014 r.

Nie 

8. Prowadzeni "Telefon  szkolny"  dla  rodziców  i "Poradnik szkolny" – 5291,42
zł  w

Nie 
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e  Telefonu
Szkolnego

nauczycieli  -  dyżury  trzech
ekspertów:  metodyka  nauczania
początkowego, nauczyciela praktyka
oraz eksperta ds. kontaktu ze szkołą i
praw rodziców w szkole.  Działa od
października  2014  r.,  w  ramach
którego  podejmujemy  działania
informacyjno-doradcze  na  rzecz
rodziców,  udzielamy  porad
dotyczących  przepisów  prawa
oświatowego,  rekrutacji,  warunków
w  szkołach,  organizacji  pracy
placówek, rozwiązania problemów z
dostępnością  edukacji  i  jej
standardami,  a  także  porady
psychologiczne  dotyczące
funkcjonowania  dziecka.  Telefon
służy  także  zbieraniu  informacji  o
praktycznych  aspektach
funkcjonowania  aktów  prawa
oświatowego  i  problemów  w
systemie  oświaty  dostrzeganych
przez obywateli.

opracowane przez 
ekspertów Fundacji 
materiały, stanowi 
odpowiedzi  na 
zgłaszane w Telefonie 
szkolnym (przez 
rodziców i 
nauczycieli) 
najważniejsze 
problemy. Zawarte są 
tam również 
informacje na temat 
zmian w przepisach 
prawa oświatowego, 
kompetencji Rad 
Rodziców i 
możliwości wpływu 
rodziców na to, by 
polepszyć organizację 
i warunki w placówce.

2014 r.

9. Prowadzeni
e  Infolinii
odraczania

"Infolinię odraczania"  (prowadzona
od lutego 2014 r. do grudnia 2015 r.)
z  dyżurami  dwóch  ekspertów  ds.
prawa  oświatowego.  Projekt  był
kierowany  do  rodziców
sześciolatków objętych obowiązkiem
szkolnym,  dla  których  odroczenie
było jedyną szansą na pozostawienie
dziecka  w  przedszkolu.  Powstanie
infolinii  było  reakcją  na  lawinową
liczbę sygnałów o utrudnieniach, na
jakie  napotykali  rodzice  w  postaci
błędnej  interpretacji  przepisów,
odwlekania  terminów  badań  w
poradni,  odmowy zapisania  dziecka
do  przedszkola  czy  tzw.  szkolnej
zerówki.

Udzielono  ponad
6000  konsultacji
Uzupełnieniem
infolinii  był  poradnik
internetowy "Poradnik
6-latka"  (450  tys.
odsłon)  -  odpowiedzi
na  zgłaszane  przez
rodziców  6-latków
najważniejsze
problemy.  Mimo
utrudnień  ze  strony
instytucji  publicznych
w  2015  r.  udało  się
odroczyć  blisko  90
tys. sześciolatków.

34 437,4
2 zł

Nie 

10
.

Kampania
Informacyjn
a "Zwrot za
podręczniki
"

Kampania prowadzona od 2012 r. (w
okresie  od  lipca  do  września)  na
temat  przepisów  uprawniających
rodziców  do  refundacji  kosztów
zakupu podręczników
niezależnie  od  kryterium
dochodowego.  W  2014  r.  po  raz
pierwszy  została  uruchomiona
specjalna infolinia. Pomoc rodzicom
polegała  m.  in.  na  szczegółowym
wyjaśnieniu  wymogów  formalnych,
jakie  muszą  być  spełnione,  by
wnioskować  o  refundację,
przedstawieniu  pełnej  informacji  na
temat  stanu  prawnego  oraz

Infolinia wraz z 
poradnikiem 
internetowym była 
źródłem informacji 
dla ponad
100 tys. osób (112 
tys. wyświetleń 
poradnika, 6,5 tys. 
pobranych formularzy
wniosku
o wyprawkę, 1 tys. 
indywidualnych 
konsultacji eksperta w
ramach Infolinii o 
wyprawce).

4820  zł
w 2013 r.

Nie 
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opracowaniu i udostępnieniu różnych
wzorów wniosków. 

11
.

Kampania
informacyjn
a  "Jak
odliczyć
ulgę  na
dzieci?

Kampania prowadzona od 2015 r. na
temat  przepisów  dot.  odliczenia
określonej  przepisami  kwoty  na
każde wychowywane dziecko.

130  tys.  odsłon
poradnika

Nie 

12
.

Stworzenie
ram  dla
komplekso
wej polityki
społecznej
powiatu
wołomiński
ego  
w  zakresie
przeciwdzia
łania
przemocy 

Konsultacje  i  współtworzenie  przez
specjalistów Fundacji Rzecznik Praw
Rodziców  Powiatowego  Programu
Przeciwdziałania  Przemocy  dla
Powiatu  Wołomińskiego  na  lata
2014-2017 (zw. dalej „Programem”),
w  porozumieniu  z  urzędnikami
delegowanymi  do  tego  zadania  w
obrębie  powiatu.  Efekty  tej  pracy
zostały przedstawione na konferencji
prowadzonej  i  przygotowanej  przez
Fundację od strony merytorycznej.  
W  celu  zapewnienia  wsparcia  we
wdrażaniu  opracowanego  Programu
Fundacja udostępniła dwumiesięczne
konsultacje  telefoniczne
przeznaczone  dla  urzędników  i
przedstawicieli  instytucji  powiatu
wołomińskiego 
Projekt  realizowany  w  okresie:
22.05.2014 r. do 14.08.2014 

„Program
Przeciwdziałania
Przemocy w powiecie
wołomińskim  na  lata
2014–2017”;
konferencja  z
udziałem  50
urzędników  i
przedstawicieli
instytucji  pomocy
rodzinie;
86 godzin konsultacji
dla urzędników

13 800,0
0 zł

Nie 
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.............................................................................

(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela
Partnera)

..................................................

(miejscowość, data)



Część III. OŚWIADCZENIA KANDYDATA NA PARTNERA

Oświadczam,  iż  składający  zgłoszenie  nie  jest  podmiotem  powiązanym  w  rozumieniu
załącznika  I  do  rozporządzenia  Komisji  (UE)  nr  651/2014  z  dnia  17  czerwca  2014  r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.
107 i  108 Traktatu (Dz. Urz.  UE L 187 z 26.06.2014, str.  1),  jak również w rozumieniu
zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020, str. 6-7.

…………………………………..……………………………
 (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania kandydata na

partnera)

Oświadczam, że składający zgłoszenie nie jest wykluczony z możliwości otrzymania 
dofinansowania. 

…………………………………..……………………………
 (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania kandydata na

partnera)
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	ZGŁOSZENIE PARTNERA
	dotyczące naboru partnera do projektu Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze
	1. Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa
	a. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, z uwzględnieniem realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności dotyczących przeprowadzania konsultacji oraz badań społecznych.
	b. Opis koncepcji udziału w projekcie kandydata na partnera (w szczególności należy odnieść się do możliwości wykorzystania potencjału kandydata na partnera w projekcie w zakresie przeprowadzania konsultacji oraz badań społecznych, a także doradztwa z zakresu realizacji przeprowadzania konsultacji społecznych i ewaluacji).
	1. Koncepcja udziału w projekcie w zakresie wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących opracowania ustawy regulującej system edukacji w Polsce
	1.1. Ogólna koncepcja wsparcia przeprowadzenia konsultacji społecznych
	Fundacja Rzecznik Praw Rodziców za cel partnerstwa w Projekcie stawia sobie wykorzystanie posiadanego know-how i doświadczenia w taki sposób, by we współpracy z partnerem wiodącym (Ministrem Edukacji Narodowej) uczynić proces konsultacji publicznych jak najbardziej zbliżonym do wzorcowego, w pełni zgodnym z Wytycznymi do przeprowadzenia oceny wpływu i konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego. Dotychczasowa działalność, w szczególności w zakresie inicjatyw obywatelskich, prowadzenia konsultacji projektów rządowych w środowiskach rodziców i nauczycieli oraz przedstawiania ich wyników organom władzy i administracji publicznej, pozwoliła nam dogłębnie zdiagnozować typowe słabości procesu konsultacji społecznych zmian legislacyjnych w Polsce. Jednocześnie analiza tych doświadczeń umożliwia wyciągnięcie wniosków co do pożądanego kształtu tego procesu oraz sposobów jego doskonalenia, biorąc pod uwagę potrzebę realizacji wszystkich jego celów: partycypacyjnego, informacyjnego, gromadzenia brakujących danych oraz zwiększania akceptacji dla tworzonych rozwiązań.
	Jako kandydat na partnera oferujemy zaplanowanie, organizację i przeprowadzenie konsultacji we współpracy z partnerem wiodącym w sposób umożliwiający praktyczną realizację „Siedmiu Zasad Konsultacji”. W szczególności w celu zapewnienia wysokiej jakości i efektywności procesu konsultacji proponujemy przyjęcie następujących założeń:
	Rozpoczęcie procesu konsultacji na możliwie wczesnym etapie prac zmierzających do przygotowania ustawy, to jest w pierwszej kolejności uzupełnienie i pogłębienie w drodze konsultacji diagnozy problemów, na które odpowiedzią ma być akt prawny (a następnie kontynuowanie konsultacji na etapie określenia celów ustawy oraz określenia możliwych opcji wraz z analizą kosztów i korzyści każdej z nich). W efekcie wzmocniona zostanie funkcja partycypacyjna konsultacji społecznych (realizacja zasady „dobrej wiary” poprzez umożliwienie obywatelom wyrażenia opinii jeszcze przed przedstawieniem gotowego projektu aktu prawnego). Dodatkową korzyścią jest zebranie od interesariuszy dodatkowych, szczegółowych danych oraz szansa na pojawienie się innowacyjnych rozwiązań/ pomysłów. Fundacja Rzecznik Praw Rodziców wraz ze ściśle powiązanym z nią Stowarzyszeniem posiada szeroką bazę społeczną w środowisku rodziców nauczycieli i ekspertów, która w łatwy sposób może być zaktywizowana na użytek konsultacji społecznych na etapie diagnozy problemów (grupy te mogą zostać zaproszone do zgłaszania opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza na stronie internetowej oraz ułatwić dobór próby do badań jakościowych).
	Uwzględnienie w procesie identyfikacji interesariuszy, wewnątrz podstawowych dużych grup takich jak nauczyciele, rodzice, uczniowie czy pracodawcy, grup mniej liczebnych, posiadających specyficzne cechy i potrzeby, na przykład: uczniowie niepełnosprawni, nauczyciele pracujący w szkołach polskich za granicą, rodzice nauczający swoje dzieci w systemie edukacji domowej. Skierowanie w toku konsultacji wybranych sposobów zasięgania opinii do wyłonionych w ten sposób grup respondentów pozwoli uniknąć sytuacji, w której planowane ogólne rozwiązania nie uwzględniają sytuacji szczególnych. Wpłynie to również korzystnie na realizację zasady powszechności konsultacji. Fundacja posiada w tym zakresie istotny potencjał, ponieważ realizacja tego zamierzenia będzie przedłużeniem istniejącej już współpracy w zakresie konsultacji społecznych (Fundacja kierowała do konsultacji w formie zapytań o opinie własne projekty obywatelskie, m.in. do: Stowarzyszenia Edukacji w Rodzinie).
	Staranne zapewnienie warunków do prowadzenia debaty opartej na dowodach. Fundacja uznaje za niezwykle istotną dla prawidłowego przebiegu procesu konsultacji społecznych poprawę dostępu do obiektywnych, wartościowych merytorycznie informacji istotnych dla tematyki, której dotyczy projektowany akt prawny. Dlatego jako kandydat na partnera w Projekcie oferujemy wsparcie w gromadzeniu i prezentowaniu danych, które pozwolą wszystkim zainteresowanym dotrzeć do racjonalnych przesłanek stojących za różnymi postulatami i propozycjami (wiedza naukowa, wyniki badań empirycznych, dane statystyczne, wyniki analiz np. analizy porównawcze rozwiązań stosowanych w różnych krajach). Znaczna ilość tego rodzaju informacji została już zgromadzona w ostatnich latach przez Fundację, w wyniku samodzielnych analiz oraz współpracy ze środowiskiem naukowym, w tym ekspertami z innych krajów Unii Europejskiej. Dane te mogą zostać szerzej udostępnione oraz uzupełnione o kolejne potrzebne informacje w czasie trwania Projektu. Istotne znaczenie ma też duże doświadczenie Fundacji w prezentowaniu wiedzy w sposób przystępny i zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy (np. czytelna forma pytań i odpowiedzi, m.in. w „Poradniku dla rodzica 6-latka”) oraz dysponowanie pracownikami i współpracownikami posiadającymi specjalistyczną wiedzę m.in. dot. systemów edukacji, praktycznych aspektów funkcjonowania prawa oświatowego, wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii rozwoju dziecka itd. Z uwagi na potrzebę prowadzenia debaty w sposób oparty na dowodach wskazane byłoby zadbanie o partnera naukowego wspierającego prowadzony proces konsultacji.
	Zwiększony nacisk na zasadę responsywności konsultacji, zgodnie z którą każdy, kto zgłosi opinię, powinien otrzymać merytoryczną odpowiedź w rozsądnym terminie, podanym na początku konsultacji. Proponujemy, by oprócz odpowiedzi (zbiorczych oraz/lub indywidualnych) efekty konsultacji na kolejnych etapach były przedstawiane w przejrzystych, skrótowych i zrozumiałych formach takich jak na przykład prezentacja, w której zostaną pogrupowane i podsumowane rodzaje zgłaszanych uwag. Fundacja oferuje merytoryczną pracę swoich specjalistów w tym zakresie: od analizy uwag po przygotowanie raportów z konsultacji (na poszczególnych ich etapach oraz raportu końcowego), przy wykorzystaniu wzorców sprawdzonych w ramach własnych konsultacji projektów aktów prawnych wśród rodziców i nauczycieli.
	1.2. Wsparcie w zakresie prowadzenia konsultacji publicznych w odniesieniu do poszczególnych metod konsultacji
	Potencjał Fundacji jako kandydata na partnera (w szczególności społeczny, organizacyjny i osobowy) może być z powodzeniem wykorzystany w różnorodnych metodach konsultacji publicznych. Jako punkt wyjścia do szczegółowych uzgodnień z partnerem wiodącym przedstawiamy propozycję zaangażowania się w przedstawione poniżej typy działań (metody konsultacji zostały przedstawione w sugerowanej kolejności ich użycia na poszczególnych etapach prac związanych z opracowaniem aktu prawnego):
	A. Etap identyfikacji problemów:
	Grupy fokusowe - zogniskowane wywiady grupowe (grupy respondentów: nauczyciele, kadra kierownicza oświaty, rodzice, uczniowie, pracodawcy) przeprowadzone w celu zdiagnozowania i głębszego zrozumienia problemów dot. funkcjonowania systemu oświaty z punktu widzenia najważniejszych grup interesariuszy
	Ankietowe ilościowe badania reprezentatywne (bazujące na wynikach badań grup fokusowych, które posłużą opracowaniu trafnego kwestionariusza) – ich celem będzie poznanie opinii szerszej reprezentacji największych grup interesariuszy (nauczyciele, rodzice, kadra kierownicza oświaty, uczniowie) na temat dostrzeganych problemów i elementów wymagających zmian
	Wskazane byłoby również zainicjowanie na tym etapie panelu obywatelskiego, obejmującego przedstawicieli najważniejszych grup interesariuszy, który byłby kontynuowany na wszystkich dalszych etapach prac legislacyjnych i pozwoliłby badać w stałych odstępach czasu ewoluowanie opinii dot. proponowanych rozwiązań w powiązaniu z wstępną diagnozą problemów.
	Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, zgodnie z wykazem osób w części II 2.A. może zaangażować do realizacji różnego typu badań społecznych, zarówno ilościowych, jak i jakościowych, trzech wysokiej klasy specjalistów mających doświadczenie m.in. w realizacji badań i analiz dla Instytutu Badań Edukacyjnych oraz realizatorkę/moderatorkę badań jakościowych (m.in. indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz zogniskowanych wywiadów grupowych). Wkład Fundacji może w związku z tym objąć opracowanie szczegółowej koncepcji wymienionych wyżej badań oraz ich organizację, wraz z częściową realizacją i udziałem w analizowaniu danych. Rolą Fundacji może być także przygotowanie raportu z badań na podstawie wyników dostarczonych przez zespół badawczy.
	Uzupełnieniem badań społecznych na tym etapie mogą być pisemne konsultacje za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz/lub formularza na stronie internetowej – w wyniku zastosowania tej metody każda osoba mogłaby zgłosić problem wymagający jej zdaniem rozwiązania; Fundacja niejednokrotnie organizowała tą formę konsultacji (ostatni raz w listopadzie 2015 r.) i może to zadanie przeprowadzić samodzielnie, wraz z przygotowaniem go od strony informatycznej (formularz). Pomocna w tym zakresie jest duża baza adresów elektronicznych rodziców zainteresowanych problematyką edukacji oraz nauczycieli i specjalistów z różnych dziedzin.
	W celu zapewnienia prowadzenia na dalszych etapach prac warunków do prowadzenia debaty opartej na konkretnych danych, oferujemy opracowanie analizy zdiagnozowanych problemów wraz ze wstępnym wskazaniem kierunków możliwych odpowiedzi na problem (np. w oparciu o przegląd rozwiązań stosowanych w innych krajach). Fundacja może w tym celu wykorzystać zgromadzone do tej pory dane i raporty oraz nawiązaną współpracę międzynarodową z organizacjami i środowiskami naukowymi działającymi na rzecz poprawy jakości edukacji (korzystając z wymiany informacji z tymi podmiotami).
	B. Etap określenia celów
	Ponieważ określenie celów regulacji to zasadniczo zadanie przedstawicieli administracji publicznej, Fundacja proponuje, by konsultacje społeczne na tym etapie miały jedynie charakter uzupełniający w stosunku do procesu decyzyjnego. Sugerujemy przeprowadzenie badań jakościowych tj. indywidualnych wywiadów pogłębionych z wyselekcjonowanymi według określonego klucza respondentami – chodzi o osoby posiadające szeroką wiedzę w głównych obszarach zmian, które obejmie projektowany akt prawny.
	Tego rodzaju badanie może w całości przeprowadzone przez Fundację z użyciem określonych na dzień dzisiejszy zasobów ludzkich (od określenia problemów badawczych poprzez planowanie, przygotowanie i realizację, aż po analizę i interpretację wyników oraz sformułowanie rekomendacji i wniosków).
	C. Etap określenia możliwych sposobów realizacji celów regulacji oraz analizy kosztów i korzyści każdej z nich (etap założeń do projektu ustawy)
	Bezpośrednie spotkania robocze z przedstawicielami najważniejszych interesariuszy (oraz ich reprezentacji, np. związkami zawodowymi w przypadku nauczycieli) – tą formę konsultacji proponujemy jako formę wsparcia procesu definiowania różnych opcji i przygotowywania wstępnej rekomendacji; Fundacja oferuje urzędnikom odpowiedzialnym za organizację spotkań z przedstawicielami resortu doradztwo co do efektywnego moderowania spotkań oraz wsparcie w planowaniu zakresu merytorycznego i opracowywaniu wniosków.
	Fundacja proponuje poddać wyłonione w ten sposób alternatywne rozwiązania uzupełnione o szczegółowe eksperckie dane dot. kosztów i analizy możliwych skutków konsultacjom w formie wysłuchania publicznego. Dysponujemy specjalistami doświadczonymi w organizacji i prowadzeniu różnego rodzaju spotkań publicznych oraz ich obsłudze medialnej, którzy mogą wesprzeć realizację tego działania.
	Na tym etapie zasadne byłoby przeprowadzenie po raz drugi reprezentatywnych badań ilościowych (ankietowych lub w formie wywiadu ustrukturyzowanego) badających rozkład opinii społecznej odnośnie proponowanych rozwiązań;
	Analogiczny kwestionariusz może zostać udostępniony na stronach internetowych dla wszystkich zainteresowanych, nie objętych badaniem, którzy chcą wyrazić swoje zdanie na temat zaproponowanych rozwiązań.
	w przypadku realizowania na etapie diagnozy problemów paneli obywatelskich, na obecnym etapie powinna odbyć się druga edycja tego badania.
	Warto rozważyć także na tym etapie organizację sondażu deliberatywnego, który pozwoli dobranej w sposób reprezentatywny grupie obywateli „zagłosować” na wybrane opcje w oparciu o dostarczoną wiedzę na temat każdej z nich.
	Podobnie jak w przypadku wyżej opisanych badań, potencjał osobowy Fundacji pozwala na opracowanie koncepcji badania, zaplanowanie i organizację jego przeprowadzenia, udział w realizacji oraz sformułowanie rekomendacji i wniosków.
	D. Etap zgłaszania uwag do opracowanego projektu aktu prawnego
	Konsultacje pisemne (ogólnodostępne konsultacje poprzez formularze dostępne na stronie internetowej oraz w odpowiedzi na prośby o opinie skierowane do wszystkich zidentyfikowanych interesariuszy). Fundacja oferuje pracę w formie analizy treści zgłoszonych opinii i przedstawiania ich w przystępnej formie opinii publicznej.
	Kolejna edycja badania w ramach panelu obywatelskiego, która pozwoli uzyskać odpowiedź na pytanie, czy przedstawiony projekt odpowiada na problemy badanej grupy;
	Drugie wysłuchanie obywatelskie, które pozwoli na przedstawienie różnych racji, także tych nieuwzględnionych w projekcie ustawy.
	W przypadku przedstawiania do konsultacji kolejnych wersji projektu, sugerowanym rozwiązaniem jest powtórzenie jedynie konsultacji pisemnych.
	Fundacja oprócz wspomnianego już wsparcia (badawczego i organizacyjnego w przypadku wysłuchania obywatelskiego), oferuje na tym etapie wsparcie w przygotowywaniu merytorycznej odpowiedzi na wszystkie uwagi, także głosy pojawiające się w czasie wysłuchania obywatelskiego. Jak w przypadku każdego etapu konsultacji, może również sporządzić jego podsumowanie. We współpracy z podmiotem wiodącym jesteśmy gotowi także uczestniczyć w przygotowaniu ostatecznego raportu z konsultacji społecznych dla opinii publicznej (obywateli), a także podjąć się szczegółowej oceny tego procesu na użytek realizacji projektu, zgodnie z kryteriami efektywności, użyteczności i trafności.
	2. Koncepcja działań doradczych dla pracowników urzędu obsługującego organ prowadzący konsultacje społeczne z zakresu ich poprawnej metodologicznie realizacji
	Fundacja jest gotowa, w czasie trwania projektu, prowadzić działania doradcze dla pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu poprawnej metodologicznie realizacji konsultacji. W szczególności mogą one dotyczyć następujących tematów:
	Najczęściej obserwowane słabości i zagrożenia dot. procesu konsultacji z punktu widzenia partnerów społecznych/innych interesariuszy oraz sposoby ich uniknięcia
	Planowanie, organizacja i przeprowadzanie poszczególnych metod konsultacji
	Dobór metod konsultacji do etapu prac legislacyjnych
	Zasady planowania kampanii informacyjnych dot. prowadzonych konsultacji z wykorzystaniem mediów
	Komunikacja na linii urząd/ministerstwo – obywatel w ramach konsultacji społecznych
	Język dialogu społecznego – uwagi dot. przygotowywania odpowiedzi, podsumowań i raportów z konsultacji
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