Plan działań zarządu na rok 2020
Materiał na Walne Zebranie Członków, 18 lipca 2020
Ten dokument wskazuje kluczowe działania zarządu w roku 2020 oraz plany na resztę roku.
Dokument bazuje na celach ustalonych w karcie wyników planu strategicznego 2020–2022.
Chcieliśmy, aby dokument był łatwy w lekturze i prezentował w sposób zwięzły całość działań
stowarzyszenia. Stąd oszczędna forma i odnośniki do stron z opisami poszczególnych
projektów.
Gdyby ze względu na oszczędną treść coś było niejasne – możecie śmiało pytać na liście
dyskusyjnej, mailowo pod adresem kontakt@wikimedia.pl oraz podczas samego Walnego.
Łukasz Garczewski, dyrektor ds. operacyjnych
Szymon Grabarczuk, wiceprezes
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Pozyskiwanie treści
i współpraca z instytucjami kultury (GLAM)
Cele roczne
●
●

●

25 tysięcy nowych plików zostało załadowanych na Wikimedia Commons
1% nowo pozyskanych zasobów jest wykorzystywany w polskich projektach
Wikimedia
(w kolejnych latach wprowadzimy tutaj zmianę: plan 3-letni pierwotnie wymagał
wzrostu procent w stosunku do ogółu wraz ze wzrostem liczby plików ogółem – byłoby
to zbyt trudne – zatem celem będzie wzrost liczby wykorzystywanych plików)
5 wikirezydentów w instytucjach kultury

Zobacz też: wizualizacja danych z obszaru GLAM w kokpicie WMPL
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Działania w toku
●
●
●
●

Konkursy edycyjne i maratony edycyjne
Konkurs fotograficzny Wiki Lubi Zabytki
Pozyskiwanie instytucji chętnych do przyjęcia wikirezydentów
Automatyzacja uploadu plików od partnerów GLAM poprzez zatrudnienie programisty
i rekrutacje programistów-wolontariuszy

Plany na resztę roku 2020
●

Projekt pozyskiwania unikatowych treści realizowany we współpracy z wybraną
instytucją kultury (na wzór projektu WikiKarpaty)

Wsparcie społeczności
Cele roczne:
● Zwiększenie grona aktywnych edytorów Wikipedii o 5% w skali roku
● Opracowanie metody śledzenia retencji (braku opuszczenia projektu) doświadczonych
edytujących
● Zorganizowanie 3 konferencji
● Przeszkolenie co najmniej 100 zaawansowanych edytujących
● Przeszkolenie co najmniej 150 początkujących edytujących
● Zwiększenie udziału wolontariuszy w działalności Stowarzyszenia – działa co najmniej
5 zadaniowych grup wolontariuszy (przy czym Zespół Zarządczy nie jest jedną z tych
grup)
Zobacz też: wizualizacja danych z obszaru Wsparcie Społeczności w kokpicie WMPL

Zrealizowane
●
●

Zlot Zimowy
Forum Wolnej Wiedzy 2020 (Konferencja Wikimedia Polska 2020)

Działania w toku
●
●
●

Warsztaty i szkolenia on-line (w tym Wikiponiedziałki)
Wikigranty
Organizacja i wsparcie grup wolontariuszy (Wikigranty i Wikiprzewodnicy)

Plany na resztę roku 2020
●
●
●

Źródłosłow
Słowotok, spotkanie Wikisłownika
Lokalne spotkania wikimedian
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●
●

Zatrudnienie młodszego specjalisty lub specjalistki ds. wspierania społeczności
Automatyzacja powtarzalnych i czasochłonnych zadań w polskich projektach
Wikimedia (z pomocą zatrudnionego programisty)

Informacja o spotkaniach i wydarzeniach w związku z COVID-19
Ze względu na panującą epidemię działania związane ze spotkaniami na żywo (zaznaczone
kursywą) będą realizowane w miarę możliwości. Środki na te spotkania pozostają
zarezerwowane w budżecie na 2020 i są w dyspozycji Natalii Szafran-Kozakowskiej,
specjalistki ds. wspierania społeczności.

Edukacja
Cele roczne
●

Stworzenie kursu dla nauczycieli nt. projektów Wikimedia i rozwoju kompetencji
cyfrowych

Działania w toku
●
●

Budowa interaktywnego kursu dla nauczycieli w oparciu o platformę Moodle
Projekt Wikizeszyty

Komunikacja i fundraising
Cele roczne
●
●

Opracowanie strategii komunikacji wraz z celami na lata 2021–2022
(Komunikacja 2.0)
Ciągła budowa zasięgów w mediach społecznościowych na potrzeby zbiórki
1% podatku w roku 2021

Zobacz też: wizualizacja danych z obszaru Komunikacja w kokpicie WMPL

Zrealizowane
●

Zatrudnienie specjalisty ds. komunikacji

Działania w toku
●

●

Komunikacja 2.0
○ Etap 1., audyt komunikacyjny – finalizacja
○ Etap 2., stworzenie strategii komunikacyjnej – pierwsze kroki
Prezentacja wolontariuszy edytujących projekty Wikimedia czytelnikom
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●

Stworzenie nowej strony internetowej wikimedia.pl

Plany na resztę roku 2020
●
●
●

Zatrudnienie fundaraisera lub fundraiserki
Realizacja 1 tematycznej kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych
Projekt Wikiradio, czyli wydanie serii podcastów na temat projektów Wikimedia
i tematów pokrewnych

Rozwój organizacji i pozostałe działania
Zrealizowane
●
●
●
●

Pozyskanie 18-miesięcznego grantu typu Simple APG od Wikimedia Foundation
w kwocie 93 tys. USD
3 inne złożone wnioski grantowe
(w tym: 1 odrzucony, 1 na liście rezerwowej, 1 czekający na ocenę)
Obniżenie kosztów stałych
Ocena sprawozdania finansowego dokonana przez biegłego rewidenta

Działania w toku
●
●
●

Ulepszenie narzędzi do zarządzania przepływami finansowymi i controllingu
finansowego
Porządkowanie ksiąg i dokumentacji finansowej stowarzyszenia
Poprawa bieżącej komunikacji z członkami

Plany na resztę roku 2020
●
●

●

Znalezienie nowej przestrzeni dla naszych działań i nawiązanie partnerstw z
przestrzeniami przyjaznymi Wikimediom w różnych częściach kraju
Utworzenie Rady Programowej, czyli ciała doradczego złożonego z ekspertów
i znanych symatyków ruchu Wikimedia
(zaproszona do udziału zostanie m.in. Olga Tokarczuk)
Wprowadzanie wolontariuszy do Zespołu Zarządczego (zaangażowanie co najmniej 1
wolontariusza oprócz Yarla)
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