
 

Pytania ewaluacyjne 

 

1. W jakim stopniu informacja o BP dotarła do mieszkańców? W jakim stopniu 

mieszkańcy zrozumieli ideę BP? 

2. Co mieszkańcom sprawiło trudność w trakcie tworzenia propozycji zadań 

(projektów)?  

3. Jaka jest charakterystyka społeczno-demograficzna osób głosujących w BP? Jakie 

grupy społeczna są reprezentowane a jakie nie?  

4. W jakim stopniu mieszkańcy dzięki BP spotykają się i rozmawiają o lokalnych 
potrzebach?  

5. Czy wśród składanych projektów pojawiły się nowe inicjatyw/pomysłu nierozważane 

wcześniej przez Zarząd/Radę Dzielnicy i Miasta? 

6. Jaki wpływ miało wprowadzenie BP na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych 

UM? 

 

 

  



 

Wskaźniki 

 

Rezultat / wpływ Wskaźniki 

Mieszkańcy znają 

procedury BP (wiedzą 

jak głosować, składać 

wnioski) 

 

 % mieszkańców deklarujących w badaniu 
ankietowym, dobrą znajomość procedur BP 

 % głosów nieważnych w głosowaniu 

 % projektów odrzuconych w trakcie weryfikacji ze 
względów formalnych 

  

 

Mieszkańcy tworzą i 

zgłaszają projekty 

 

 Liczba projektów zgłoszonych na 10 tysięcy 
uprawnionych mieszkańców  

 Liczba mieszkańców, którzy zgłosili projekty 

 Średnia liczba osób zaangażowanych w tworzenie 
projektu 
 

 

 

 

Mieszkańcy angażują 

się w sprawy lokalne 

 

 Frekwencja wyborcza 

 Liczba organizacji pozarządowych 

 Liczba mieszkańców uczestniczących w konsultacjach 
społecznych 

 Liczba obywatelski projektów uchwały zgłoszonych 
do rady miasta 

 



 

Metody badań i monitoringu 

 

Pytanie ewaluacyjne Jak się tego dowiemy? 

Jaka jest charakterystyka społeczno-

demograficzna osób głosujących w BP? 

Jakie grupy społeczna są 

reprezentowane a jakie nie?  

 

 

 Analiza danych z głosowania  

 Analiza danych demograficznych na temat 
społeczności 

 Ankieta z mieszkańcami uprawnionymi do 
głosowania 
 

 

 

Co mieszkańcom sprawiło trudność w 

trakcie tworzenia propozycji zadań 

(projektów)?  

 

 

 

 Wywiady z wnioskodawcami 

 Wywiady z osobami oceniającymi wnioski 

 Analiza uzasadnień odrzucenia wniosków 
na etapie weryfikacji 
 

W jakim stopniu mieszkańcy dzięki BP 

spotykają się i rozmawiają o lokalnych 

potrzebach?  

 

 Analiza frekwencji na spotkaniach w 
dzielnicach 

 Analiza sprawozdań moderatorów spotkań 

 Obserwacja przebiegu spotkań w 
dzielnicach 

 Monitoring prasy/Internetu pod kątem 
spotkań/dyskusji organizowanych przez 
organizacje społeczne 

 Ankieta z mieszkańcami  
 

 

  



 

Pytanie ewaluacyjne Dane 

Jaka jest charakterystyka społeczno-

demograficzna osób głosujących w 

BP? Jakie grupy społeczna są 

reprezentowane a jakie nie?  

 

Analiza populacji osób głosujących 

wskazuje, że frekwencja w BP maleje 

wraz z wiekiem. Wyraźny spadek 

frekwencji jest widoczny od 48 roku 

życia.  

Co mieszkańcom sprawiło trudność w 

trakcie tworzenia propozycji zadań 

(projektów)?  

 

 

28 proc. wszystkich zgłoszonych 

wniosków odrzuconych zostało na etapie 

weryfikacji formalnej. Największym 

problemem okazał się być stworzenie 

kosztorysu projektu –zdecydowana 

większość wnioskodawców nie 

doszacowała kosztów. 

W jakim stopniu mieszkańcy dzięki BP 

spotykają się i rozmawiają o lokalnych 

potrzebach?  

 

Frekwencja na spotkaniach w BP była 

bardzo niska – przychodziło na nie 

zaledwie kilka-kilkanaście osób. 

Zdecydowana większość uczestników 

przyszła na spotkanie nie po to, aby 

dyskutować o problemach 

miasta/dzielnicy, ale aby skonsultować 

gotowe już projekty. 

 

 


