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WSTĘP
Co roku w Warszawie realizowanych jest przez organizacje pozarządowe wiele projektów
– od edukacyjnych, poprzez kulturalne, sportowe, dotyczące ochrony zdrowia, spraw społecznych, ochrony środowiska etc. – skierowanych do mieszkańców miasta. O części z nich
jest głośno, inne, których odbiorcami jest wąska grupa osób, często są znane jedynie niewielkiemu gronu.
Czasami warszawiacy nawet nie wiedzą, że za przedsięwzięciem, w którym biorą udział oni
sami, ich rodzina, znajomi, czy też sąsiedzi, stoi organizacja pozarządowa.
Kilka lat temu narodził się pomysł, aby m.st. Warszawa wyróżniło najlepsze inicjatywy pozarządowe w danym roku, pokazując jednocześnie mieszkańcom Warszawy potencjał, jaki
ma stołeczny III sektor, jak również zachęcając warszawiaków do włączenia się w działania
na rzecz swojej społeczności lokalnej. Jak to zwykle bywa, od pojawienia się pomysłu do jego
realizacji upłynęło trochę czasu, ale w 2011 roku udało się przeprowadzić I edycję konkursu
na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową S3KTOR.
Bazując na doświadczeniach z I edycji konkursu S3KTOR, w 2012 roku został przeprowadzony
konkurs na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2011 roku S3KTOR. Do konkursu
zostały zgłoszone 164 inicjatywy, z których 43 zostały zakwalifikowane do ostatniego etapu.
Spośród nich Kapituła konkursowa wybrała laureatów w dziesięciu kategoriach oraz przyznała Nagrodę Specjalną i Nagrodę Grand Prix. Warszawiacy natomiast zadecydowali, która
z inicjatyw zostanie wyróżniona Nagrodą Mieszkańców.
Organizacje, będące realizatorami zwycięskich inicjatyw, otrzymały symboliczne nagrody
– S3KTOR-y oraz prawo do posługiwania się logotypem najlepszej warszawskiej inicjatywy
pozarządowej w danej kategorii. Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SPEC S.A.
ufundowało dla laureata Grand Prix nagrodę finansową.

Skład kapituły konkursowej
1. Marcin Wojdat – Przewodniczący Kapituły
Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi
2. Marek Chodaczyński
członek Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (część pozarządowa)
3. Jarosław Chołodecki
przedstawiciel organizacji, której inicjatywa otrzymała nagrodę Grand Prix w konkursie
na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2010 roku S3KTOR
4. Piotr Kaliszek
członek Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (część pozarządowa)
5. Joanna Krasnodębska
członek Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (część pozarządowa)
6. Marek Ostrowski
przedstawiciel Prezydenta m.st. Warszawy
varsavianista, ekolog
7. Małgorzata Karolina Piekarska
przedstawiciel Prezydenta m.st. Warszawy
Telewizyjny Kurier Warszawski
8. Teresa Sierawska
członek Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
9. Tadeusz Władysław Świątek
przedstawiciel Prezydenta m.st. Warszawy
Fundacja „CULTUS”, varsavanista
10. Maria Wojtysiak
członek Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (część pozarządowa)
11. Małgorzata Zambrowska
członek Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (część pozarządowa)
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inicjatywy nominowane w kategorii

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

CHDWP.PL – Organizuj projekty społeczne.
Choćby dla Własnej Przyszłości
Stowarzyszenie Polska Młodych
www.polskamlodych.pl

DUcH – DZIECIĘCY UNIWERSYTET HISTORYCZNY
Fundacja AVE
www.fundacjaave.pl

Techno-Warsztaty z Politechniką Warszawską
Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału
Chemicznego Politechniki Warszawskiej KLATRAT
www.klatrat.org

BZIK za BZIKA
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

inicjatywa zwycięska

Pomysł inicjatywy BZIK za BZIKA zrodził się z chęci umożliwienia wymiany umiejętności, dzielenia się pasjami i doświadczeniami. Każda zainteresowana osoba
może zgłosić się ze swoim pomysłem na warsztaty, a organizatorzy pomogą
zapewnić miejsce do ich przeprowadzenia, promocję wydarzenia oraz niezbędne
materiały.
Projekt ma na celu pokazanie, że każde zainteresowanie, każda pasja może być
dla innych interesująca i warta poznania, a także pomóc początkującym prowadzącym nabrać pewności siebie w stosunku do swoich umiejętności.
Przeprowadzone do tej pory warsztaty swoją tematyką obejmowały m.in. robienie na drutach, tworzenie biżuterii, szydełkowanie, taniec hula, antropologiczne
podstawy tworzenia superbohaterów, gry planszowe, pisanie recenzji filmowych,
tworzenie ozdób choinkowych, robienie przetworów z truskawek, własnoręczne tworzenie prezentów gwiazdkowych dla bliskich, naprawianie rowerów oraz
plecenie koszyków z papieru.
www.facebook.com/bzik.bzik

inicjatywy nominowane w kategorii
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Spływaj z Nami – Wisła dla Warszawy – edycja III
Fundacja AVE
www.fundacjaave.pl

Zdrowa Planeta – projekt edukacyjny dla dzieci
Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” im. prof. Grzegorza Madeja
www.wygrajmyzdrowie.pl

Kapituła konkursowa uznała, że w m.st. Warszawie realizowanych jest wiele inicjatyw, które wpisują się w definicję kategorii Ekologia i środowisko przyrodnicze.
Dwie inicjatywy, które zakwalifikowały się do II etapu konkursu po wstępnej ocenie, są bardzo ciekawe, jednak zdaniem Kapituły, pod względem merytorycznym,
zasięgu oddziaływania i trwałości wywoływanych zmian, uhonorowanie którejś
z nich, zwłaszcza w porównaniu do inicjatyw wyróżnionych w innych kategoriach, byłoby niesprawiedliwe. Z tego też powodu Kapituła podjęła decyzję o nieprzyznaniu nagrody licząc, że w kolejnej edycji konkursu S3KTOR w kategorii
Ekologia i środowisko przyrodnicze zostaną zgłoszone oraz będą nominowane
do nagrody głównej inicjatywy, nie tylko o szerszym spektrum działania społecznego, ale również w większym stopniu skierowane na skuteczne i bardziej
zaawansowane merytorycznie działania ekologiczne lub prośrodowiskowe.

inicjatywy nominowane w kategorii
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Stowarzyszenie Rozwój w Biały Dzień,
Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna,
Inicjatywa Wolna Białoruś oraz Stowarzyszenie 61

Grzybobranie
Fundacja Form i Kształtów
www.formyiksztalty.pl

M3 Odblokuj! Platforma działań przestrzennych
i artystycznych
Stowarzyszenie na rzecz poprawy
środowiska mieszkalnego „Odblokuj”
www.odblokuj.org

Projekt Forty/Forty
Fundacja Sztuki Zewnętrznej
www.fundacjasztuki.blogspot.com

VII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca
Fundacja Scena Współczesna
www.zawirowania.pl

Pracownia Duży Pokój

Stowarzyszenie Rozwój w Biały Dzień, Stowarzyszenie Pracownia
Etnograficzna, Inicjatywa Wolna Białoruś, Stowarzyszenie 61
inicjatywa zwycięska

Pracownia Duży Pokój to przestrzeń dostępna dla tych wszystkich, którzy
chcieliby zrealizować swój pomysł, projekt, zamierzenie twórcze czy społeczne.
Inicjatywa ta służy nie tylko warszawiakom, ale także osobom z innych miast
i krajów. To przede wszystkim miejsce, w którym mogą prowadzić i rozwijać
swoją działalność organizacje, teatry, artyści, filmowcy, animatorzy, tancerze,
performerzy i inne osoby oraz grupy nieformalne, amatorzy i profesjonaliści,
społecznicy oraz badacze w każdym wieku. Pracownia Duzy Pokój mieści się
w lokalu wynajętym od m.st. Warszawy w ramach postępowania „Lokal
na kulturę” w Dzielnicy Śródmieście.
www.duzypokoj.org

inicjatywy nominowane w kategorii
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Centrum Pomocy
Cudzoziemcom

Klub Młodzieżowy „Mierz Wysoko”
Stowarzyszenie Mierz Wysoko

Fundacja „Ocalenie”

www.mierzwysoko.org

Mieszkanie Chronione Treningowe
Dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia
Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
www.psouu.warszawa.pl

PROMOCJA Bezpieczeństwa w Sieci
Fundacja Dzieci Niczyje
www.dzieckowsieci.fdn.pl

Senioralia 2011
Towarzystwo Demokratyczne Wschód
www.senioralia.pl

Centrum Pomocy Cudzoziemcom
Fundacja „Ocalenie”
www.ocalenie.org

inicjatywa zwycięska

Inicjatywa nagrodzona w kategorii Pomoc społeczna została
również wyróżniona tytułem Grand Prix.
Więcej informacji o tej inicjatywie znajduje się
na stronach 26 i 27.

GRAND PRIX
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inicjatywy nominowane w kategorii

Warszawski
Tygiel Kulturalny
Cała w pikselach
Stowarzyszenie Praktyków Kultury

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Windą w bok”

www.praktycy.org/cala

Pracownia Duży Pokój
Stowarzyszenie Rozwój w Biały Dzień
www.duzypokoj.org

Projekt na rzecz aktywizacji
zawodowej kobiet „Spółdzielnia MaM”
Fundacja MaMa
www.spoldzielniamam.pl

Wisłą przez Miasto Nieujarzmione – edycja VI
Fundacja AVE
www.fundacjaave.pl

Warszawski Tygiel Kulturalny
Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych
„Windą w bok”

inicjatywa zwycięska

Na Warszawski Tygiel Kulturalny składają się cztery krótkie filmy pokazujące
obcokrajowców mieszkających w Polsce. Bohaterowie opowiadają w nich
o swoim życiu w Warszawie i barierach kulturowych, które codziennie napotykają. Premierom filmów towarzyszyły również spotkania, które miały na celu
rozwój dialogu międzykulturowego oraz skonfrontowanie wyobrażeń i stereotypów dotyczących obcokrajowców z rzeczywistością.
Bohaterowie filmów mogli, podobnie jak publiczność, swobodnie odnosić się
do treści i zagadnień poruszanych na ekranie. Odejście od nieatrakcyjnego
języka akademickiego pozwoliło na przeprowadzenie dyskusji w innej, bardziej
otwartej formule, bez ścisłego podziału na scenę i widownię.
www.windawbok.blogspot.com

inicjatywy nominowane w kategorii
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Nagroda im. Barbary i Stanisława Brukalskich.
Nagroda Stowarzyszenia Żoliborzan dla najlepszej
inwestycji budowlanej w duchu żoliborskim
Stowarzyszenie Żoliborzan
www.nagrodabrukalskich.pl

OMDO – Ochocki Model Dialogu Obywatelskiego
Polskie Towarzystwo Socjologiczne
www.pfs.org.pl/omdo

OdNowa – opracowanie społecznych koncepcji rewitalizacji
trzech podwórek zaniedbanych kamienic na warszawskiej
Pradze-Północ i Targówku

Stowarzyszenie Na Rzecz Poprawy środowiska Mieszkalnego „Odblokuj”
www.odblokuj.org

„Włącz neon!”
Fundacja NEON
Warszawska Mapa Barier
Stowarzyszenie Integracji Stołecznej
Komunikacji SISKOM

inicjatywa zwycięska

Głównym i najważniejszym elementem projektu jest interaktywna mapa
Warszawy, na której zaznaczone zostały bariery architektoniczne. W jednym
miejscu zostały zebrane informacje o utrudnieniach w obrębie głównych
ciągów komunikacyjnych, które stanowią przeszkody nie do pokonania bądź
wymagają dużego wysiłku – schody, przejście dla pieszych wymagające przebudowy, schody, kładki i przejścia bez towarzyszących im odpowiednich
pochylni lub wind, nieodpowiedni przystanek komunikacji miejskiej, przeszkody
na drodze.
www.mapabarier.siskom.waw.pl

Warszawska
Mapa Barier
Stowarzyszenie Integracji
Stołecznej Komunikacji SISKOM
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Niepełnosprawnik
inicjatywy nominowane w kategorii

Fundacja TUS
Akcja „Młodzi Pamiętają”
Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska
www.odpowiedzialnosc.org

Centrum Pomocy Cudzoziemcom
Fundacja „Ocalenie”
www.ocalenie.org

CHDWP.PL – Organizuj projekty społeczne.
Choćby dla Własnej Przyszłości
Stowarzyszenie Polska Młodych
www.polskamlodych.pl

Etnoliga 2011
Fundacja dla Wolności
www.etnoliga.org

Niepełnosprawnik
Fundacja TUS

inicjatywa zwycięska

Niepełnosprawnik to internetowa bezpłatna baza danych, udostępniona w formie
strony www.niepelnosprawnik.pl, prezentująca informacje o dostosowaniu miejsc
użyteczności publicznej do potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Funkcjonuje ona od 2007 roku i dzięki niej osoby zainteresowane mogą łatwiej
zaplanować swoje codzienne życie, aktywność zawodową, społeczną czy edukacyjną.
Niepełnosprawnik jest odpowiedzią na małą aktywność społeczną osób niepełnosprawnych, wynikającą często ze strachu przed nieznanym i związaną ze świadomością istniejących barier. Wyszukiwarka pozwala na ocenę możliwości skorzystania
m.in. z placówek kultury, punktów usługowych, handlowych czy urzędów. Chętnie
korzystają z niej również osoby o ograniczonej mobilności – seniorzy czy opiekunowie z małymi dziećmi. Narzędzie zostało przetłumaczone na język angielski i rosyjski,
dzięki czemu stało się dostępne dla zagranicznych turystów odwiedzających Warszawę.
W projekt zaangażowanych jest wielu wolontariuszy, a także ekspertów zajmujących
się w szczególności pomiarem warszawskich obiektów użyteczności publicznej.
W 2011 roku przeprowadzono pomiary w miejscach związanych z Mistrzostwami
Europy w Piłce nożnej UEFA EURO 2012TM.

www.niepelnosprawnik.eu

inicjatywy nominowane w kategorii
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BIOBAZAR
Stowarzyszenie Nowoczesna Wola

Muranowski Klub Mam
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów

www.biobazar.org.pl

www.stacjamuranow.art.pl

„Co Mnie Czeka Gdy Stąd Wyjdę”
Fundacja po DRUGIE

Nagroda im. Barbary i Stanisława Brukalskich.

www.podrugie.pl

Nagroda Stowarzyszenia Żoliborzan dla najlepszej
inwestycji budowlanej w duchu żoliborskim

Stowarzyszenie Żoliborzan
www.nagrodabrukalskich.pl

Dzień Sąsiada i jego kontynuacja Świąteczne
Śpiewanie Sąsiedzkie
Fundacja Zmiana
www.zmiana-ak.blogspot.com

Nightskating Warszawa
Warszawskie Stowarzyszenie Rolkarskie POLSKATER
www.nightskating.waw.pl

ESENCJA TEATRU, CZYLI MIŁOSZ NA BIAŁOŁĘCE
Fundacja AVE
www.fundacjaave.pl

OMDO – Ochocki Model Dialogu Obywatelskiego
Polskie Towarzystwo Socjologiczne
www.pts.org.pl/omdo

Klub Mam Na Służewcu
Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo
www.klubmam.blogspot.com

Konkurs Literacki Down Obok Mnie 2011
Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem
Downa Bardziej Kochani
www.bardziejkochani.pl

OdNowa – opracowanie społecznych koncepcji rewitalizacji
trzech podwórek zaniedbanych kamienic na warszawskiej
Pradze-Północ i Targówku
Stowarzyszenie Na Rzecz Poprawy Środowiska
Mieszkalnego „Odblokuj”

inicjatywa zwycięska
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OdNowa

inicjatywy nominowane w kategorii

– opracowanie społecznych koncepcji
rewitalizacji trzech podwórek zaniedbanych kamienic
na warszawskiej Pradze-Północ i Targówku
Projekt adresowany jest do mieszkańców oraz użytkowników trzech podwórek zaniedbanych kamienic na warszawskiej Pradze-Północ i Targówku. Jego celem jest opracowanie
projektów aranżacji przestrzeni podwórek przy współpracy
wszystkich zainteresowanych stron – mieszkańców, lokalnych
organizacji pozarządowych i władz, administracji oraz projektantów.
Efektem projektu będzie nie tylko realizacja wypracowanych
wspólnie z mieszkańcami rozwiązań, ale także aktywizacja
mieszkańców do konstruktywnego działania i budowania odpowiedzialności za jakość otaczającej ich przestrzeni. Podjęte działania mają służyć uzyskaniu przyjaznej przestrzeni dla
wszystkich użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb dzieci.
www.odblokuj.org

Stowarzyszenie Na Rzecz Poprawy Środowiska
Mieszkalnego „Odblokuj”
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Longboard Doping
inicjatywy nominowane w kategorii

Stowarzyszenie Surfingu i Longboardingu w Polsce

Cykl piłkarskich Turniejów dla dzieci
(Delta Cup, Lwy Lechistanu Cup,
Halowe Mistrzostwa Warszawy)
Klub Sportowy Delta Warszawa
www.delta.warszawa.pl

Spływaj z Nami – Wisła dla Warszawy – edycja III
Fundacja AVE
www.fundacjaave.pl

Longboard Doping 2011
Stowarzyszenie Surfingu i Longboardingu w Polsce
inicjatywa zwycięska

Celem, który przyświecał organizacji imprezy, było promowanie zdrowego
trybu życia, a także propagowanie nowego ekologicznego sposobu przemieszczania się po mieście, jakim jest longboarding, czyli jazda na trochę dłuższej
deskorolce.
Zawody Longboard Doping 2011 były pierwszym tego typu dużym
przedsięwzięciem nie tylko w Warszawie, ale i w całej Polsce. Uczestnicy mieli
okazję do jazdy po jednej z piękniejszych ulic Warszawy – ul. Myśliwieckiej
w sąsiedztwie Parku Agrykola. Impreza była okazją do wspólnego spotkania
ze znajomymi, nauki, wymiany poglądów oraz swobodnego i bezpiecznego
przemieszczania się.
www.longboarddoping.pl
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Peer Education:
inicjatywy nominowane w kategorii

Pierwsza wizyta u ginekologa (PWG),
HIV/AIDS, „Męskie sprawy”
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland

Akademia Walki z Rakiem
Fundacja światło Oddział w Warszawie
www.akademia.swiatlo.org

Niewidomi już widoczni
Polski związek Niewidomych
www.pzn-mazowsze.org.pl

OCHOTNIK – budowanie identyfikacji ze społecznością lokalną
poprzez działania wolontariackie osób z niepełnosprawnością
intelektualną

Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”
www.otwartedrzwi.pl

„Serce Masz Tylko Jedno” IFMSA-Poland
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland
Peer Education: Pierwsza wizyta u ginekologa (PWG),
HIV/AIDS, „Męskie sprawy”

Międzynarodowe Stowarzyszenie
Studentów Medycyny IFMSA-Poland

inicjatywa zwycięska

Zajęcia z edukacji seksualnej, które są obowiązkowe w szkołach gimnazjalnych
i pozagimnazjalnych, nie zawsze spełniają oczekiwania młodych ludzi, a prowadzący często nie potrafią odpowiedzieć na trudne pytania, gdyż dzieli ich
duża różnica wieku z uczniami.
Zgodnie z założeniem peer education – podobni podobnym, studenci działający w IFMSA-Poland realizują cykl zajęć lekcyjnych w szkołach ponadpodstawowych składający się z trzech modułów: HIV/AIDS, Pierwsza wizyta u ginekologa
i Męskie sprawy. Z doświadczenia wynika, że taka metoda edukacji ma bardzo
duży i pozytywny wpływ na nastolatków.
www.ifmsa.pl
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Centrum Pomocy
Cudzoziemcom
Fundacja „Ocalenie”
www.ocalenie.org.pl

Centrum Pomocy Cudzoziemcom zapewnienia profesjonalną i kompleksową
pomoc, udzielaną w różnych językach, mieszkającym w Warszawie uchodźcom, imigrantom i repatriantom oraz wspiera ich integrację z polskim społeczeństwem. Działania Centrum skierowane są także do mających kontakt
z cudzoziemcami polskich obywateli, organizacji, instytucji i urzędów.
Można tutaj skorzystać z darmowej pomocy prawnika, doradcy zawodowego i psychologa oraz asystenta integracyjnego i mediatora kulturowego.
W zespole są również imigranci i uchodźcy, którzy mogą dzielić się własnymi
doświadczeniami z osobami potrzebującymi pomocy.
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CHDWP.PL - Organizuj projekty społeczne.
Choćby dla Własnej Przyszłości
Stowarzyszenie Polska Młodych
www.chdwp.pl
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Kampania „Choćby Dla Własnej Przyszłości” pokazuje warszawskim licealistom,
że realizując projekty społeczne robią coś nie tylko dla innych, ale również
dla siebie. Jej bohaterami są młodzi ludzie – Zuza Ziomecka, Grzegorz
Łapanowski i Jacek Kastelaniec, którym w odniesieniu sukcesu zawodowego
pomogły doświadczenia wyniesione z organizowania projektów społecznych
w liceum. Ich przykłady potwierdzają pewną prawidłowość − organizowanie
projektów społecznych w młodości znacznie zwiększa szansę na osiągnięcie
sukcesu w życiu zawodowym oraz jest doskonałą okazją do zdobycia umiejętności, które później zaprocentują.
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To przedsięwzięcie nie jest tylko inspiracją dla młodych ludzi, ale również
daje konkretne narzędzia – możliwość otrzymania stypendium Fabryki Energii
Społecznej. Dzięki niemu młodzi ludzie, pod okiem profesjonalistów, przygotują własne projekty społeczne, poznają rówieśników o podobnych zainteresowaniach oraz spotkają się w nieformalnej atmosferze z praktykami III sektora.

K
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Klub Młodzieżowy „Mierz Wysoko”
Stowarzyszenie Mierz Wysoko
www.mierzwysoko.org.pl

Klub Młodzieżowy przy ulicy Brzeskiej na warszawskiej Pradze jest miejscem,
w którym młodzi ludzie mają możliwość rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań, kreatywnie mogą spędzać czas oraz czuć się bezpieczne. Program
zajęć artystycznych, edukacyjnych i sportowych jest tworzony wspólnie
z młodymi uczestnikami – to oni pomagają i inspirują. Tutaj można nauczyć się
chodzić na szczudłach, zmierzyć się z poikami, pojeździć na monocyklu. Część
dziewczyn na zajęciach ćwiczy rozmaite układy taneczne, inne grupy przygotowują proste dania, robią zdjęcia, szablony i teatr cieni.
Na podwórkach zielenią się zasadzone przez klubowiczów ogródki, a samochody zwalniają na widok wymalowanego na ulicy wielkiego napisu „ZWOLNIJ”.

Zwycięskie inicjatywy S3KTOR 2011
„BZIK za BZIKA”
Towarzystwo Inicjatyw Tworczych „ę”
Pracownia Duży Pokój
Stowarzyszenie Rozwój w Biały Dzień
Centrum Pomocy Cudzoziemcom
Fundacja „Ocalenie”
Warszawski Tygiel Kulturalny
Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Windą w bok”
Warszawska Mapa Barier
Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM
Niepełnosprawnik
Fundacja TUS
OdNowa – opracowanie społecznych koncepcji rewitalizacji trzech
podwórek zaniedbanych kamienic na warszawskiej Pradze-Północ i Targówku
Stowarzyszenie Na Rzecz Poprawy Środowiska Mieszkalnego „Odblokuj”
Longboard Doping 2011
Stowarzyszenie Surfingu i Longboardingu w Polsce
Peer Education: Pierwsza wizyta u ginekologa (PWG), HIV/AIDS, „Męskie sprawy”
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland
CHDWP.PL – Organizuj projekty społeczne. Choćby dla Własnej Przyszłości
Stowarzyszenie Polska Młodych
Klub Młodzieżowy „Mierz Wysoko”
Stowarzyszenie Mierz Wysoko

Przygotowanie dwóch edycji konkursu S3KTOR nie byłoby możliwe bez zaangażowania
i wkładu pracy społecznej przedstawicieli środowiska pozarządowego. W tym miejscu
WIELKIE PODZIĘKOWANIA należą się dla Marka Chodaczyńskiego, ks. Andrzeja Dziedziula,
Dariusza Jarosińskiego, Wojciecha Kuleczki i Anny Szalast za stworzenie koncepcji konkursu,
inspirujące pomysły i poświecenie mnóstwa czasu, a także dla Tomasza Harasimowicza,
Marka Chodaczyńskiego i Piotra Kaliszka za współpracę przy tegorocznej edycji konkursu
S3KTOR.
Ze strony Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy w pracach na konkursem S3KTOR 2010 i 2011 uczestniczyli: Julia Dzierżyńska, Anna Fomicz, Martyna Leciak,
Justyna Tymicka, Marcin Wojdat i Magdalena Wojno.

Patron medialny:

Sponsor główny:

Partnerzy:

Egzemplarz bezpłatny

www.facebook.com/Konkurs.S3KTOR

www.ngo.um.warszawa.pl/konkurs-s3ktor

