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Jeśli…

•

poszukujecie narzędzia, które pozwoli
zaktywizować mieszkańców i zaangażować ich
we współdecydowanie o Waszym mieście

•

słyszeliście o budżecie partycypacyjnym (BP),
ale nie jesteście pewni, czy to na pewno mechanizm
dla Waszego samorządu

•

chcielibyście uruchomić w swoim mieście budżet
partycypacyjny, ale nie wiecie jak się za to zabrać

•

macie już za sobą doświadczenia z BP i chcielibyście
dowiedzieć się, co z nich wynika

•

chcielibyście realizować swój BP jeszcze lepiej
i wykorzystywać doświadczenia z tego procesu
do dalszego rozwoju Waszej społeczności i Waszego
urzędu

…możemy pomóc!

Szkolenia nt. budżetu
partycypacyjnego
 wyjaśnimy, na czym polega BP,
dlaczego warto po niego sięgnąć i jak
mógłby działać w Waszej społeczności
 przygotujemy do udziału w BP
urzędników i władze lokalne

Wsparcie w wypracowywaniu
i wdrażaniu procedury BP
 poprowadzimy proces tworzenia
regulaminu BP angażujący
mieszkańców
 doradzimy, jak przygotować procedurę
dopasowaną do lokalnych
uwarunkowań

Doradztwo w obszarze BP
 pomożemy przygotować plan
wdrożenia BP
 doradzimy, jak ulepszyć istniejącą
procedurę

Ewaluacja funkcjonowania
i wpływu BP
 zaplanujemy i przeprowadzimy ewaluację
BP
 pomożemy sformułować wnioski
z przebiegu BP i rekomendacje na kolejne
edycje
 spróbujemy ocenić wpływ BP
na społeczność lokalną

Mechanizm budżetu
partycypacyjnego

Czym jest budżet partycypacyjny?

Najbardziej zaawansowaną
formą partycypacji –
współdecydowaniem

Demokratycznym procesem,
w którym powierza się
mieszkańcom prawo
alokowania części środków
z budżetu miejskiego

Mechanizmem
„współwymyślania”
i brania współodpowiedzialności
za miasto przez mieszkańców

„

Cel budżetu partycypacyjnego

Zasadniczym celem stosowania budżetu partycypacyjnego jest
włączenie w procesy zarządzania miastem, gminą czy regionem jego
mieszkańców oraz uwzględnienie w nich elementu deliberacji – czyli
dyskusji w szerokim gronie członków wspólnoty, którzy funkcjonują jako
„eksperci we własnej sprawie”, artykułują swoje potrzeby i podejmują
rozmowę na temat priorytetów społeczności z perspektywy jej wspólnego dobra.
Owo otwarcie na mieszkańców nie jest jednak celem samym w sobie: ma
prowadzić do efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego
budżetu oraz budowania więzi w lokalnej społeczności.

Za: „Standardy budżetów partycypacyjnych w Polsce”, Fundacja Stocznia, 2014, http://bp.partycypacjaobywatelska.pl/seriabp

Nasze standardy dla procesów BP

• Pracujemy w oparciu o standardy
dla procesów BP i model procedury
opisane w „Standardach budżetów
partycypacyjnych w Polsce”
• Dbamy szczególnie o uwzględnianie
w procesach BP takich elementów jak:
- angażowanie mieszkańców
w kształtowanie regulaminu,
- przejrzystość procedury,
- budowanie współodpowiedzialności
za proces wśród władz lokalnych,
urzędników i mieszkańców,
- kluczowa rola dyskusji o lokalnych
potrzebach i priorytetach,
- wspieranie oddolnej aktywności
mieszkańców na wszystkich etapach
procesu,
- długofalowe myślenie o BP jako
o mechanizmie włączania obywateli
w działania na rzecz rozwoju miasta.

Schemat procesu budżetu partycypacyjnego

Nasza oferta

Szkolenia nt. BP
Wyjaśnimy na czym polega BP, dlaczego warto po
niego sięgnąć i jak mógłby działać
w Waszej społeczności.
Przygotujemy do udziału w BP urzędników i władze
lokalne.

Co oferujemy?
- szkolenie wprowadzające w tematykę BP: założenia mechanizmu, standardy procedury,
możliwe rozwiązania na poszczególnych etapach procesu

- szkolenia „szyte na miarę”, np. z zakresu ewaluacji BP, działań promocyjnych
i angażowania mieszkańców w procedurę BP, różnych modeli wybierania projektów do
realizacji w ramach BP
- szkolenia dedykowane dla różnych grup odbiorców, np. urzędników, radnych, członków
lokalnego zespołu ds. BP

Wsparcie w wypracowywaniu
i wdrażaniu procedury BP
Poprowadzimy partycypacyjny proces tworzenia
regulaminu BP i doradzimy, jak przygotować
procedurę dopasowaną do lokalnych uwarunkowań.

Co oferujemy?
- spotkania robocze z władzami miasta i urzędnikami, w trakcie których opracujemy
wspólnie plan działań zmierzających do uruchomienia BP
- spotkania informacyjne dla mieszkańców i organizacji pozarządowych, na których
wyjaśnimy, jak będziemy pracować i dlaczego warto się zaangażować w ten proces
- moderacja warsztatów z zespołem ds. BP z udziałem władz, urzędników i mieszkańców
i wsparcie go w wypracowaniu lokalnego modelu procesu BP jak najlepiej dopasowanego
do potrzeb wspólnoty lokalnej i celów postawionych przed tym procesem
- konsultacje projektów dokumentów związanych z BP (regulaminów, wzorów formularzy,
uchwał i zarządzeń)
- wsparcie w prowadzeniu działań wdrożeniowych, m.in. moderacja spotkań dyskusyjnych
z mieszkańcami, pomoc w przygotowaniu wydarzeń na różnych etapach procesu

Doradztwo

Pomożemy przygotować plan wdrożenia BP.
Doradzimy, jak ulepszyć istniejącą procedurę.

Co oferujemy?
- wsparcie w przygotowaniu planu działań zmierzających do uruchomienia BP
- konsultacje modelu procedury i projektów dokumentów związanych z BP (regulaminów,
wzorów formularzy, uchwał i zarządzeń)
- rekomendacje eksperckie w obszarze mechanizmów partycypacyjnych, różnych rozwiązań
w procedurach BP oraz wyzwań związanych z ich wdrażaniem
- audyt istniejącego regulaminu BP

Ewaluacja funkcjonowania i wpływu BP

Zaplanujemy i przeprowadzimy ewaluację procesu BP.
Pomożemy sformułować wnioski z przebiegu BP
i rekomendacje na kolejne edycje.
Spróbujemy ocenić wpływ BP na społeczność lokalną.

Co oferujemy?

- planowanie działań ewaluacyjnych: warsztaty z zespołem ewaluacyjnym (formułowanie
celów i wskaźników, dobór metod), przygotowanie planu działań ewaluacyjnych
- prowadzenie badań ewaluacyjnych on-going lub post factum: realizacja badania
i przygotowanie raportu, prezentacja wniosków i rekomendacji, wykorzystanie różnorodnych
technik badawczych (badania ilościowe i jakościowe, analiza danych zastanych, badania
symulacyjne)
- konsultacja i przygotowanie narzędzi do ewaluacji prowadzonej samodzielnie
przez organizatora procesu

Jak pracujemy

• Formułujemy ofertę dopasowaną do indywidualnych potrzeb Klientów.
• Jesteśmy w stałym kontakcie z Klientami i angażujemy ich w tworzenie planu
działań, realizację zadań oraz ocenę ich skuteczności.

• Wspieramy naszych Klientów w tworzeniu długofalowych rozwiązań
angażujących różnych lokalnych aktorów, dopasowanych do lokalnych
uwarunkowań i odpowiadających na oczekiwania mieszkańców i władz
lokalnych.
• Nasz zespół tworzą doświadczeni moderatorzy, animatorzy i badacze specjaliści w obszarze partycypacji, ewaluacji i animacji społeczności
lokalnych.

Nasze doświadczenia w obszarze BP
• Wsparcie samorządów w pracach nad modelem procedury
budżetu partycypacyjnego
w Dąbrowie Górniczej, Jarocinie, Mikołowie, Pruszkowie, Radomsku,
Skawinie
i Warszawie
• Badania ewaluacyjne on-going i post factum budżetów
partycypacyjnych w Gdyni
(I i II edycja), Krakowie (I i II edycja) i Dąbrowie Górniczej (I, II i III
edycja)
• Przygotowanie serii publikacji „Laboratorium budżetu
partycypacyjnego”:
- „Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce”
- „Narzędzia ICT w procesach budżetu partycypacyjnego”
- „Jak ewaluować budżet partycypacyjny (obywatelski)? Poradnik
dla praktyków”
- „Budżet partycypacyjny (obywatelski) krok po kroku. Poradnik
dla praktyków”

Nasze doświadczenia w obszarze BP (2)

• Działania edukacyjne skierowane do
urzędników, władz lokalnych, organizacji
pozarządowych
i aktywnych mieszkańców: seminaria, warsztaty,
spotkania informacyjne dla mieszkańców i
organizacji pozarządowych

• Realizacja zadań w ramach procedury BP
w Warszawie:
- moderacja spotkań dyskusyjnych
z mieszkańcami
- współorganizacja maratonów pisania
projektów
- członkostwo w radzie ds. BP przy
Prezydencie m.st. Warszawy
• Prowadzenie internetowego repozytorium
danych i wiedzy o polskich BP http://bp.partycypacjaobywatelska.pl (fragment
na zdjęciu po prawej)

O Stoczni

O Stoczni

W ramach działalności statutowej Fundacji realizujemy wiele projektów o charakterze
społecznym: aktywizujemy społeczności lokalne, wspieramy procesy partycypacyjne na różnych
szczeblach, prowadzimy konsultacje społeczne. Poza tym wspieramy dobrze prowadzony wolontariat,
wzmacniamy środowiska tworzące innowacje społeczne, działamy w obszarze otwartych danych
i wiele, wiele innych. Opisy naszych projektów można znaleźć na stronie http://stocznia.org.pl/.
Prowadzimy też działalność gospodarczą na rzecz instytucji publicznych, jednostek samorządu,

organizacji pozarządowych i firm komercyjnych. Naszym Klientom pomagamy m.in. zrozumieć
otoczenie i potrzeby odbiorców ich działań, angażować mieszkańców w procesy współdecydowania
i szukać skutecznych rozwiązań dla różnego typu wyzwań społecznych. Prowadzimy także ewaluacje
prowadzonych i zakończonych projektów.
Do każdego wyzwania podchodzimy indywidualnie i wspólnie z Klientem wypracowujemy najlepsze
rozwiązania, odpowiadające na jego potrzeby.

Nasze narzędzia

Badania
• Kompleksowe (statystyczne, jakościowe, etnograficzne)
• Zorientowane na konkretne rekomendacje
Komunikowanie przez dane, narzędzia internetowe
• Mash-upy (biblioteki.org.pl)
• Serwisy internetowe (partycypacjaobywatelska.pl)
• Przeglądarki danych (mojapolis.pl)
• Serwisy dotyczące lokalności (towarzystwokrajobraz.pl)
Narzędzia do „zarządzania problemami”
• Naprawmyto.pl
• Kolab (kolab.stocznia.org.pl)
Akcje społeczne, konsultacje, działania partycypacyjne
• Lokalne, miejskie
Warsztaty, szkolenia, doradztwo

Pracowaliśmy z

Urząd
Miasta
Łazy

Zapraszamy do współpracy
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA
Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa,
www.stocznia.org.pl
Agata Bluj
t: 22 100 55 94
e: partycypacja@stocznia.org.pl

