Monitoring: jak to robią inni?

W poprzednim artykule pisaliśmy o tym jak zaplanować monitoring i przeprowadzić go
krok po kroku. Tym razem przyjrzymy się kilku przykładom przeprowadzonych
monitoringów, ich celom, zastosowanym technikom badawczym i efektom.

Obywatelskie Forum Legislacji
Obywatelskie Forum Legislacji tworzy 27 osób z różnych organizacji pozarządowych.
Działalność Forum koordynuje i wspiera Fundacja Batorego. Monitoring procesu
stanowienia prawa jest prowadzony przez Forum od 2009 (wcześniej, od 2006,
realizowała go sama Fundacja Batorego). Forum Legislacji sprawdza głównie
standardy konsultacji i praktyką funkcjonowania ustawy lobbingowej. Od połowy 2014
roku Forum prowadzi monitoring realizacji Regulaminu pracy Rady Ministrów (określa
on m.in. reguły prowadzenia uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania projektów
dokumentów rządowych).

Obserwacje podsumowywane są kwartalnie w formie raportów, które Forum przesyła
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, ministerstw, w
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których przygotowywano monitorowane projekty aktów prawnych, do mediów i innych
zainteresowanych instytucji oraz publikuje w Internecie. Od listopada 2015 Forum
monitoruje także parlamentarny etap tworzenia prawa. Wnioski z przeprowadzonych
monitoringów i postulaty zmian członkowie Forum prezentują na seminariach i
debatach, podczas dyskusji komisji sejmowych, w trakcie spotkań z przedstawicielami
Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacyjnego, ministerstw,
a także na otwartych seminariach i konferencjach, w wystąpieniach publicznych,
artykułach prasowych, pismach i petycjach.

Dowiedz się więcej!

● Raporty Obywatelskiego Forum Legislacji
.

Fundacja Rodzić Po Ludzku
Fundacja powstała w 1996 roku jako kontynuacja działań grupy dziennikarzy i
działaczy społecznych podczas pierwszej akcji "Rodzić po ludzku?" przeprowadzonej
w 1994 roku. Akcja polegała na zachęceniu kobiet do opisywania swoich historii
porodowych w listach. Ujawniła ona skalę nieprawidłowości na polskich porodówkach,
bardzo trudne warunki, z którymi musiały radzić sobie rodzące. Treść listów
zaowocowała postulatami zmian w położnictwie. Fundacja Rodzić Po Ludzku działa
na rzecz godnego porodu, interweniując i edukując m.in. w sprawie udzielania zgody
na interwencje medyczne, intymności i prywatności w czasie porodu, karmienia
piersią, dostępności znieczulenia, bezpłatności usług.
Od lat jednym z głównych działań Fundacji jest monitoring polskich porodówek.
Tysiące kobiet ma szansę za pośrednictwem anonimowych ankiet online podzielić się
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opinią o szpitalu, w którym rodziły. Ankiety pomagają w opracowaniu portalu
Gdzierodzic.info, który zbiera informacje o porodówkach. Portal ten promuje szpitale,
których można urodzić “po ludzku”, stanowi więc ważne źródło wiedzy dla kobiet
planujących poród, a jednocześnie wskazuje obszary, w których należy wprowadzić
zmiany.

Ranking obejmuje: doświadczenia badanych związane z pobytem w szpitalu (w tym
doświadczenia z izby przyjęć, sali porodowej, oddziałów położniczych), relację
personel medyczny – kobieta (w tym komunikację, nadużycia i przemoc słowną,
realizację prawa do informacji, pozyskiwanie zgody przez personel na zabiegi i
czynności wykonywane w szpitalu, realizację prawa do poszanowania intymności i
godności osobistej, nadużycia i przemoc fizyczną, gorsze traktowanie i dyskryminację,
nadużycia i sytuacje wymuszania), respektowanie planu porodu, ocenę warunków sal
porodowych i oddziałów położniczych, ogólną ocena opieki oraz czynniki wpływające
na zadowolenie z opieki w szpitalu.

Dowiedz się więcej!

● Projekty Fundacji Rodzić Po Ludzku
.
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Fundacja Wolności
Misją lubelskiej Fundacji Wolności jest “społeczna kontrola przestrzegania prawa i
dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie
obywateli.”

W 2016 i 2018 roku Fundacja Wolności przeprowadziła w Lublinie monitoring
aktywności radnych. Prześledziła, porównała i opublikowała dane m.in. o liczbie
składanych przez radnych interpelacji, wniosków do budżetu, projektów uchwał,
frekwencji na posiedzeniach Rady Miasta i udziału w głosowaniach oraz dostępności
dla mieszkańców. Jak pisze Fundacja: “Badanie Aktywności Radnych nie tylko
pokazuje mieszkańcom, jak pracują wybrani przez nich samorządowcy, ale również
stanowi mobilizację do pracy dla samych radnych. Po wysłaniu informacji o tym, co
będziemy oceniać zauważyliśmy wzrost aktywności części z nich. W BIPie znajdziemy
więcej informacji o radnych niż dwa lata temu (np. większa liczba osób podała tam
swój nr telefonu)”.
Działacze wzięli pod uwagę (kryteria te były wcześniej konsultowane z radnymi):
-

obecność na sesjach,

-

liczbę złożonych interpelacji (samodzielnie),

-

czy były składane wnioski do budżetu miasta na 2016 i 2017 rok,

-

liczbę zgłoszonych projektów uchwał,
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-

obecność na posiedzeniach komisji,

-

przynależność do więcej niż trzech komisji,

-

frekwencję w głosowaniach,

-

czy radni odpowiadają na maile,

-

dostępność informacji (czy w BIPie jest zdjęcie, numer telefonu komórkowego,
informacja o dyżurach, czy radni prowadzą strony internetowe, a jeśli tak, czy
w ciągu ostatniego miesiąca były publikowane wpisy)

Troje najbardziej aktywnych radnych otrzymało od Fundacji wyróżnienia - statuetki. W
ten sposób radni zostali w pozytywny sposób zachęceni do dalszej pracy. Ogłoszeniu
wyników badania towarzyszyła debata o kontakcie radnych z mieszkańcami. Fundacja
zadbała, żeby monitoring został dostrzeżony przez media.

Dowiedz się więcej!

● Badanie Aktywności Radnych 2016
.
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