Pracownia
Badań i Innowacji
Społecznych „Stocznia”
Jednym z głównych celów działania „Stoczni” jest praca na rzecz
dialogu obywatelskiego – zbliżania władzy i administracji do
mieszkańców oraz angażowania obywateli w procesy decyzyjne.
Wspieramy samorządy, pomagając im tworzyć i rozwijać mechanizmy
partycypacyjne, prowadzić konsultacje społeczne, animować
społeczności lokalne.
Serwis MamZdanie został przygotowany przez „Stocznię” przy
technologicznych wsparciu Firmy Pretius.

Wersja podstawowa serwisu
MamZdanie, dostępna bezpłatnie,
powstała jako część projektu
„Konsultacje z zasadami” w ramach
programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z funduszy EOG.

Portal do
prowadzenia
konsultacji
społecznych online

Co to jest MamZdanie?
MamZdanie zostało utworzone w 2010 roku jako pierwszy ogólnopolski
serwis wspomagający prowadzenie otwartych konsultacji społecznych.
Powstał w odpowiedzi na potrzebę większej przejrzystości tworzenia aktów
prawa i innych dokumentów określających polityki publiczne.
Teraz serwis pojawia się w nowej odsłonie, rozbudowany o komponent
przeznaczony do prowadzenia konsultacji społecznych na poziomie
lokalnym. Dzięki MamZdanie każda gmina może mieć własną platformę do
prowadzenia konsultacji społecznych online.

Jak działa MamZdanie
z perspektywy
mieszkańca?
Korzystanie z MamZdanie jest proste. Może z niego korzystać każdy
mieszkaniec posiadający dostęp do Internetu. Wystarczy odwiedzić
lokalną stronę MamZdanie danej gminy, znaleźć odpowiednią sprawę
będącą przedmiotem konsultacji i po zalogowaniu, anonimowo lub pod
swoim imieniem i nazwiskiem, pozostawić komentarz. Po upływie terminu
na zbieranie uwag organizator konsultacji publikuje podsumowanie,
o czym uczestnicy są automatycznie powiadamiani. To pozwala im szybko
zapoznać się z efektami konsultacji.
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Znajdź sprawę, w której chcesz się wypowiedzieć
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Podziel się swoją opinią

3

Poznaj zdanie innych i przeglądaj podsumowanie konsultacji

4

Udostepnij konsultację i zachęcaj innych do aktywności

Co otrzymuje
gmina korzystająca
z MamZdanie?
• Własną, spersonalizowaną subdomenę w serwisie MamZdanie
• Prosty w obsłudze i intuicyjny moduł do tworzenia nowych konsultacji
• Automatyczne powiadomienia użytkowników (m.in. o nowych
konsultacjach, o publikacji podsumowania konsultacji)
• Wszystkie informacje o lokalnych konsultacjach zgromadzone
w jednym miejscu
• Wersję podstawową narzędzia dostępną za darmo, bardziej
zaawansowane funkcjonalności dostępne za niewielką opłatą

Jak przyłączyć się
do projektu?
Jeżeli dbasz o jakość prowadzonego dialogu z mieszkańcami Twojej gminy
lub Twojego miasta i zależy Ci, aby konsultacje społeczne były prowadzone
w sposób powszechny, przejrzysty i przyjazny, MamZdanie jest narzędziem,
które Ci w tym pomoże.

Jeżeli chcesz przyłączyć swoją gminę do MamZdanie,
zapraszamy do kontaktu z nami:

mamzdanie@stocznia.org.pl
22 100 55 94
www.mamzdanie.org.pl

