
Podzielmy się kulturą! 
Budżet partycypacyjny w Domu Kultury Śródmieście  

 



FAKTY O DKŚ 

 Samorządowa instytucja kultury 

 Działa od 2001 roku 

 Kieruje swoją ofertę głównie do dorosłych 

 Obecnie DKŚ obejmuje:  

 Scenę na ul. Smolnej 9 

 Klub na ul. Hożej 41 lok. 2  

 Pracownie Artystyczne, Pracownie 

Mikromodelarstwa i Gier Strategicznych 

„Strateg” przy ul. Kredytowej 6 

 

 













Budżet programowy DKŚ 

 

Wspólne układania budżetu 

 

Współdecydowanie (wiążąca decyzja) 

 



Przebieg procesu planowania budżetu 

IV-V 
• Zwiad badawczy 

VI-VIII 
• Akcja informacyjno-edukacyjna 

IX 

• Warsztaty dla mieszkańców-współpracowników (56 osób, 

10h) 

X 
• Warsztaty dla nowych mieszkańców (40 osób, 7 h)  

XI 
• Warsztat finałowy (38 osób, 5h) 



Zwiad badawczy: 
kwiecień, maj 

IV-V 



Akcje informacyjne:  
ArtPark, Powiślenia, media 

VI-VIII 
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I etap warsztatów:  
25 września, 29 września, 11 października 



Budżet programowy w roku 2012 vs. kwota na budżet programowy w roku 2013 



II etap warsztatów: 
 25 i 27 października 



4 warianty budżetu 
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III etap warsztatów:  
24 listopada 



4 warianty budżetu 4 warianty budżetu programowego: 



III etap warsztatów:  
prezentacje, dyskusje, głosowanie ... 



III etap warsztatów:  
warianty i rekomendacje 



Ewaluacja 
 

w trakcie projektu: 

•ankieta po warsztatach wrześniowych (15) 

•ankieta po warsztacie finałowym (32) 

 

po zakończeniu projektu: 

•wewnętrzne spotkanie ewaluacyjne 

•13 wywiadów pogłębinych: 
•z przedstawicielami Fundacji Pole Dialogu,  

•z dyrekcją i pracownikami DKŚ,  

•z przedstawicielką UD,  

•z mieszkańcami (6) 

 



Ewaluacja 

 z czego jesteśmy zadowoleni? 
 

 

•dobre przygotowanie do realizacji budżetu 

•udana akcja informacyjna i rektutacyjna 

•zadowolenie mieszkańców z warsztatów, 

„pozytywne doświadczenie z partycypacji” 

•udana moderacja w trakcie warsztatów 

•udział w warsztatach cudzoziemców 

•walor edukacyjny 

•wypracowanie budżetu satysfakconującego dla 

mieszkańców i samego DKŚ 

•docenienie „w środowisku partycypacyjnym” 

 

 



Ewaluacja  

co byśmy zrobili lepiej? 
 

•większy nacisk na odbiorców DKŚ 

•jeszcze większa promocja 

•„animacja” w internecie 

•lepsza współpraca wewnątrz zespołu Fundacji 

•finał kilka tygodni wcześniej 

•więcej pracy nad rekomendacjami 

programowymi 

 



CZYNNIKI SUKCESU 
 

•bardzo dobra i bliska współpraca między 

partnerami:  

•poczucie, że „gramy do jednej bramki” 

•zaufanie 

•duże zaangażowanie 

•otwarta komunikacja 

•bogate zasoby kadrowe, czasowe i 

finansowe 

•elastyczność głównego grantodawcy, 

Fundacji im. Batorego 



           
Państwa pytania?  

komentarze? 


