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SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA 61
W ROKU 2008.
Stowarzyszenie 61 jest niezależną, apolityczną organizacją pozarządową. Naszym celem
jest budowanie ogólnodostępnego systemu informacji o osobach pełniących wybieralne
funkcje publiczne. Tworząc serwis internetowy mamprawowiedziec.pl chcemy pomóc
obywatelom w ustalaniu kto i z jakim skutkiem reprezentuje ich interesy oraz realizuje
obietnice wyborcze; dać możliwość porównania poglądów polityków z opiniami
użytkowników serwisu. Pośrednio chcielibyśmy przyczynić się, min. do częstszego i
bardziej świadomego udziału Polaków w procedurach demokratycznych, zwłaszcza do
podniesienia frekwencji wyborczej, oraz, by podejmowane przez obywateli wybory były
racjonalne i w mniejszym stopniu uwarunkowane wpływem marketingu politycznego,
wreszcie, do zwiększenia jawności i uczciwości w życiu publicznym.
W 2008 roku systematycznie realizowaliśmy nasze cele poprzez rozbudowę serwisu
www.mamprawowiedziec.pl (wersja beta) o informacje dotyczące kariery politycznej i
zawodowej, aktywności społecznej, poglądów w kluczowych dla kraju sprawach posłów VI
kadencji Sejmu RP. W tej chwili w bazie dostępne są informacje o 390 posłach, dane o
pozostałych zostaną zaimportowane w najbliższym czasie. Informacje zostały
wprowadzone do bazy i wyświetlone. Trwają prace nad weryfikacją bazy i funkcjonalnością
serwisu. W ramach rozbudowy serwisu opracowaliśmy nowe funkcjonalności i nową grafikę.
Dane pochodzą min. od reprezentantów i ich ugrupowań, z bazy Państwowej Komisji
Wyborczej, serwisu sejm.gov.pl, bazy KRS, słowników biograficznych oraz innych archiwów
i publikacji. w 2008 roku Stowarzyszenie 61 wystąpiło z sześcioma wnioskami o
udostępnienie danych w trybie dostępu do informacji publicznej.
W minionym roku Stowarzyszenie 61 zamówiło na podstawie przygotowanej przez siebie
specyfikacji narzędzie do obsługi baz danych. Narzędzie zostało przygotowane przez
konsorcjum Pretius/Horus na zasadach non-profit. Baza danych i serwis są postawione na
zewnętrznym serwerze wynajmowanym w firmie e-top.
Przy zbieraniu danych pracowało 11 badaczy (3 osoby zatrudnione na umowę o pracę, 6 na
umowę zlecenie oraz 2 wolontariuszy). Badacze zostali przeszkoleni w zakresie zbierania
danych, korzystania z bazy danych, oraz zasad merytorycznych, których należy
przestrzegać przy zbierania danych. W projektach współpracowali z nami informatycy i
eksperci IT, księgowy oraz eksperci politologiczni.
Na przełomie 2007 i 2008 roku zrealizowaliśmy projekt „Mam Prawo Wiedzieć - poglądy
reprezentantów”, który był próbą odpowiedzi na pytania kim są i jakie poglądy
reprezentują polscy parlamentarzyści. Za pomocą kwestionariusza przeprowadziliśmy
wywiady i zebraliśmy informacje m.in. na temat poglądów posłów VI kadencji Sejmu w
kluczowych kwestiach, ich doświadczenia zawodowego, powodów, dla których kandydowali
do parlamentu, terminów dyżurów poselskich. Zebrane dane udostępniliśmy na
www.mamprawowiedziec.pl. W projekcie przez 4 pierwsze miesiące VI kadencji Sejmu
wzięło udział ponad 100 posłów, chętni mogą nadal wypełniać kwestionariusz.

Zakupiliśmy 1 komputer.
Na zlecenie CEE Trust zaprosiliśmy do udziału w V Ogólnopolskim Forum Inicjatyw
Pozarządowych i zorganizowaliśmy pobyt 12 działaczy organizacji pozarządowych z Europy
środkowo-wschodniej. Razem ze Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
organizowaliśmy, również w ramach V OFIP-u, debatę na temat roli organizacji
strażniczych.
W 2008 roku Stowarzyszenie 61 wzięło udział w 2 konferencjach – w Pradze i w Rydze oraz
związanym z nimi projekcie Interactive Tech Tools for Greater Transparency. Ten roczny
projekt miał na celu dostarczenie organizacjom pozarządowym z nowych krajów
członkowskich UE (Czechy, Słowacja, Polska, Węgry, Słowenia, Estonia, Łotwa, Litwa,
Rumunia i Bułgaria) narzędzi internetowych i strategii, które mogą im pomóc w promocji
przejrzystości i zasad dobrego rządzenia w krajach ich działalności. Przygotowane w
ramach wygranego przez nas konkursu narzędzie będzie mogło być stosowane przez inne
organizacje non-profit typu watchdog.
W ramach podnoszenia kompetencji organizacji wzięliśmy udział w szkole letniej
Uniwersytetu w Lublianie – warsztatach z metod i technik badawczych.
Przedstawiciele stowarzyszenia biorą udział w spotkaniach Antykorupcyjnej Koalicji
Organizacji Pozarządowych AKOP oraz Forum Aktywny Obywatel.
Doświadczenia z naszych projektów prezentowaliśmy jako przykład dobrych praktyk
podczas międzynarodowej konferencji dla watchdogów „Obywatele na straży interesu
publicznego, czyli w jakich warunkach występują i rozwijają się działania strażnicze” (1314 marca 2008 r.).
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