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SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA 61
W ROKU 2009.
Stowarzyszenie 61 jest niezależną, apartyjną 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 2009 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, senatorów VII kadencji Senatu RP oraz
polskich posłów do Parlamentu Europejskiego. 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 2009 roku Stowarzyszenie 61 nawiązało współpracę z Biurem Informatyki Sejmu
dzięki czemu na bieżąco otrzymujemy aktualizacje zmian w serwisie sejmowym,
zwłaszcza w zakresie głosowań sejmowych. W związku z tym na naszej stronie
www.mamprawowiedziec.pl dostępna jest nowa funkcjonalności – łatwe do
przeglądania wyniki głosowań sejmowych.
Baza danych jest działa na platformie WorkFlow przygotowaną 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 (1 osoba zatrudnione na umowę o
pracę, 8 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.

Wiosną 2009 roku zrealizowaliśmy projekt Kandydaci2009.pl, który był próbą
odpowiedzi na pytania kim są i jakie poglądy reprezentują kandydaci do
Parlamentu Europejskiego. Zespołowi realizującemu projekt udało się dotrzeć do
800 spośród 1300 kandydatów i zaprosić ich do wypełnienia kwestionariusza, za
pomocą którego przeprowadziliśmy elektroniczne badanie i zbieraliśmy informacje
m.in. na temat poglądów kandydatów w kluczowych dla Europy kwestiach, ich
doświadczenia zawodowego, powodów, dla których kandydują. Zebrane dane –
odpowiedzi od ponad 200 kandydatów udostępniliśmy w publicznym serwisie
www.kandydaci2009.pl.
Zorganizowaliśmy warsztaty „Nowe media – dobre praktyki dla ngo” w które
poprowadził członek brytyjskiej organizacji MySociety, Tony Bowden. W
warsztatach wzięli udział pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i
środowiska naukowego.
Przedstawiciele stowarzyszenia biorą udział w spotkaniach Antykorupcyjnej Koalicji
Organizacji Pozarządowych AKOP oraz Forum Aktywny Obywatel.
Do pracy zakupiliśmy 4 komputery i rzutnik.
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