Oferta współpracy
przy badaniach

Kim jesteśmy
Stowarzyszenie Klon/Jawor to niezależna organizacja
społeczna.

Wspieramy ludzi, by łatwiej mogli organizować się
i działać. Informujemy, doradzamy, inspirujemy. Dbamy
o to, by organizacje społeczne miały swój głos w
debacie publicznej.

Znamy się na
organizacjach
pozarządowych.
Jesteśmy ekspertami i ekspertkami w zakresie tematyki związanej
z organizacjami pozarządowymi i aktywnością społeczną.
Od 20 lat prowadzimy portal ngo.pl i doradzamy organizacjom.
Od 17 lat robimy badania społeczne.

Oferujemy
Projekty badawcze realizujemy od A do Z.
Opracujemy koncepcję badania, rzetelnie ją zrealizujemy, przeanalizujemy
wyniki, zwizualizujemy dane, stworzymy ciekawy raport oraz zaprezentujemy
wyniki badania w atrakcyjny i zrozumiały sposób. Mamy aktualny spis
wszystkich działających w Polsce fundacji i stowarzyszeń. Zrobimy:
BADANIA ORGANIZACJI
LOKALNYCH I BRANŻOWYCH

BADANIA WSPÓŁPRACY
ORGANIZACJI Z SAMORZĄDEM

BADANIA JAKOŚCI USŁUG

BADANIA AKTYWNOŚCI
SPOŁECZNEJ

DIAGNOZĘ POTRZEB I
OCZEKIWAŃ ODBIORCÓW

BADANIA EWALUACYJNE

Metody
Mamy doświadczenie w pracy ze zróżnicowanymi metodami badawczymi.
Zawsze dostosowujemy ich wybór do badanego zagadnienia.

BADANIA ILOŚCIOWE

BADANIA JAKOŚCIOWE

Pozwalają odpowiedzieć na pytania “ile”, “jak
często”, pokazują skalę interesującego nas
zjawiska:

Pozwalają pogłębić rozumienie interesującego nas
zjawiska, dotrzeć do jego specyfiki i sedna:

kwestionariusze online
analiza danych zastanych

wywiady indywidualne
wywiady grupowe (fokusy)
wizyta lokalna
analiza tekstu
desk research

Zrealizowaliśmy

ponad 100

projektów badawczych i analitycznych.
Poniżej prezentujemy nasze wybrane osiągnięcia z ostatnich lat.

KONDYCJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Cykliczne i reprezentatywne badanie, które
prowadzimy od 2002 roku. Jest to największe,
niezależne źródło wiedzy o trendach w sektorze
pozarządowym - w zakresie sytuacji finansowej,
kapitału ludzkiego, współpracy i sieci kontaktów,
problemów, potrzeb i opinii. Ostatnią edycję
badania z 2018 roku zrealizowaliśmy na losowej
próbie 1300 stowarzyszeń i fundacji.
Czytaj Raport

FUNDACJE KORPORACYJNE

ORGANIZACJE RÓWNOŚCIOWE
Badanie organizacji zajmujących się ochroną
praw i wolności człowieka, ochroną mniejszości,
równouprawnieniem. Dotarliśmy do specyficznych
problemów i potrzeb tej części sektora
społecznego, a sytuację tej grupy organizacji
przedstawiliśmy na tle całego polskiego sektora
pozarządowego.
Czytaj Raport

Badanie organizacji założonych przez firmy.
Badanie z 2017 roku to trzecia edycja tego
projektu. W raporcie analizujemy bieżącą sytuację
fundacji korporacyjnych oraz zmiany zachodzące
od 2012 roku. Przyglądamy się m.in. zasobom,
beneficjentom, relacjom z fundatorem,
wyzwaniom oraz potrzebom fundacji
korporacyjnych.
Czytaj Raport

Doświadczenie

WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU Z LOKALNYMI NGO
Badanie jakości współpracy finansowej oraz
pozafinansowej, ocenianej zarówno z perspektywy
urzędników, jak i działaczy społecznych. Tego typu
badania realizowaliśmy między innymi dla Urzędu
m.st. Warszawy oraz Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego.

KONDYCJA LOKALNYCH NGO

Czytaj Raport dla UM st. Warszawy
Czytaj Raport dla UM Woj. Dolnośląskiego

Badanie specyfiki organizacji z danego miasta lub
regionu - pozwala pokazać ich zasoby, problemy i
potrzeby na tle organizacji z całej Polski. Tego
typu badania realizowaliśmy między innymi dla
Urzędu m.st. Warszawy oraz Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
Czytaj Raport dla UM st. Warszawy
Czytaj Raport dla UM Woj. Podlaskiego
Zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi
naszymi projektami badawczymi na stronie
fakty.ngo.pl/raporty.

Doświadczenie

Zaufali nam

Zespół badawczy
MARTA GUMKOWSKA
Socjolożka i badaczka od 2002 roku związana ze Stowarzyszeniem
Klon/Jawor (od 2006 roku członkini zarządu), gdzie od początku prowadziła
i koordynowała badania kondycji sektora organizacji pozarządowych i
aktywności obywatelskiej. Autorka wielu raportów i artykułów badawczych.

BEATA CHARYCKA
Badaczka i analityczka, doświadczona zarówno w prowadzeniu badań
ilościowych, jak i jakościowych. W Stowarzyszeniu Klon/Jawor pracuje od 2014
roku. Wcześniej zajmowała się badaniami społecznymi pracując w
organizacjach pozarządowych, agencjach badawczych oraz instytucjach
naukowych.

Przy poszczególnych projektach współpracujemy z ekspertami i ekspertkami związanymi z innymi
organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami naukowymi (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW,
Instytut Kultury Polskiej UW).

Zapraszamy
Zachęcamy do skorzystania
z naszych usług badawczych.
Dopasujemy naszą ofertę do Państwa potrzeb,
oczekiwań i możliwości.

Stowarzyszenie Klon/Jawor
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
Kontakt:
badania@klon.org.pl
22 828 91 28

