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Baza Analiz i Modeli Społecznych w założeniu ma działać jako miejsce, gdzie każda osoba może
umieścić swoją recenzję modelu lub analizy dotyczących tematów aktywności obywatelskiej,
partycypacji społecznej, współpracy międzysektorowej. A jak będzie wyglądała w praktyce? Do kogo jest
skierowana? I jakie treści w niej znajdziemy? Zapytaliśmy Łukasza Waszaka z Centrum OPUS.
Do czego w praktyce posłuży Baza Analiz i Modeli Społecznych?
Łukasz Waszak: Baza Analiz i Modeli Społecznych to miejsce gdzie gromadzone są recenzje do
opracowanych badań i analiz dotyczących aktywności mieszkańców, partycypacji społecznej i
współpracy międzysektorowej. Istotą bazy jest kierowanie osoby zainteresowanej opracowaniem do stron
autorów modeli i analiz. Baza jest „pośrednikiem”, pomiędzy szukającym a autorem opracowania. Na
stronie znaleźć można recenzję i link. Ma to ułatwić kontakt z autorami modeli i analiz.
Czy baza nie będzie naruszać praw autorskich?
Łukasz Waszak: Nie, istotą działania bazy jest pośrednictwo. W bazie jest tylko recenzja, którą może
stworzyć każdy i link do stron autora gdzie znajduje się opracowanie. Zależy nam na promocji i dostępie
do autorów, bo to oni mogą przekazać dodatkowe informacje o opracowaniu.
Co było impulsem do stworzenia takiej bazy?
Łukasz Waszak: Baza jest częścią projektu realizowanego przez Centrum OPUS i Centrum Innowacji
Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Dzięki dotacji z NIW- CRSO Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030 udało się nam rozpocząć realizację działań związanych z budową bazy.
Główną przyczyną do jej powstania było potrzeba z jednej strony zgromadzenia w jednym miejscu
informacji o badaniach i analizach społecznych dotyczących 3 wskazanych obszarów a z drugiej łatwy
kontakt z autorem. Częstym problemem różnych baz jest to, że można znaleźć opracowanie ale gorzej z
informacją o autorach i kontaktami do nich. Tu baza bezpośrednio przenosi nas na strony www autora.
Korzystając z bazy trafiamy wprost do miejsca gdzie autor opracowania umieścił o nim informację.
Często obok samej analizy czy modelu można znaleźć na danej stronie dodatkowe informacje, których
szukaliśmy.
Kto będzie odbiorcą bazy?
Łukasz Waszak: Baza ma dwóch odbiorców. Z jednej strony autorów opracowań, których zachęcamy do
promowania swojego materiału. Baza obecnie znajduje się na stronie projektowej ale docelowo jeżeli
projekt będzie cieszył się dużym zainteresowaniem chcemy zrobić osobną stronę. Już teraz mocno
promujemy produkt w internecie. Drugim odbiorcą są osoby szukające opracowań. Tu grupa jest
nieograniczona od np. studentów, działaczy społecznych, pracowników administracji publicznej.
Skoro wpisu do bazy będzie mógł dokonać każdy, to nie ma ryzyka błędów lub niekompetentnych
treści?
Łukasz Waszak: Nie, każda recenzja wymaga akceptacji z naszej strony. Jako administratorzy bazy
akceptujemy treść recenzji oraz proponowany model. Jedynym kryterium jakie mamy to zakres
tematyczny bazy. Obecnie to 3 tematy aktywność obywatelska, partycypacja społeczna i współpraca
międzysektorowa. To wąski zakres, ale chcieliśmy skupić się na obszarach, które stanowią część naszej
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aktywność statutowej. Nie wykluczamy w przyszłości rozbudowy narzędzia.
Na jakim etapie obecnie są prace nad bazą i kiedy poznamy ją w pełnej krasie?
Łukasz Waszak: Baza w wersji startowej już działa. Zapraszamy do korzystania www.opus.org.pl/bams.
To od aktywności użytkowników będzie zależało projekt będziemy rozbudowywać. Obecnie baza
zawiera ponad 30 analiz i modeli. Jeżeli projekt będzie cieszył się zainteresowaniem w kolejnych etapach
chcemy wokół bazy budować dodatkowe narzędzia i stworzyć z niej samodzielną stronę z miejscem na
dyskusje o tematach poruszanych w analizach i modelach.
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