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     Wprowadzenie

Oddajemy w Państwa ręce książkę prezentującą doświadczenia z projektu pt. „Dyskutujmy 
– Decydujmy – Działajmy”, realizowanego przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych, Sto-
warzyszenie Kawaleria i Urząd Gminy Jordanów. Celem projektu było podnoszenie jakości 
konsultacji społecznych prowadzonych w 10 gminach województwa małopolskiego, lubel-
skiego i świętokrzyskiego. Przez rok (XI 2013 – X 2014) odbyło się szereg spotkań, szkoleń  
i warsztatów z młodzieżą i osobami dorosłymi – toczyły się dyskusje o lokalnych problemach  
i potrzebach w dziedzinie rozwoju turystyki, przedsiębiorczości i współpracy organizacji po-
zarządowych z samorządem, dostosowaniu oferty kulturalnej do potrzeb mieszkańców, po-
wołaniu młodzieżowych rad gmin, a także powstał projekt zagospodarowania parku, wdrożo-
no budżet obywatelski oraz powołano radę seniorów. 
Aby ułatwić samorządom prowadzenie konsultacji społecznych on-line, powstał także spe-
cjalny portal konsultacyjny www.wspoldecydujemy.pl. 

Książka zawiera zwięzły opis całego projektu (rozdział 1), w tym główne założenia i elementy 
programu szkoleniowego dla animatorów konsultacji i opis portalu konsultacyjnego, a tak-
że opis zastosowanych metod i narzędzi dialogu z mieszkańcami oraz przebiegu konsultacji 
przeprowadzonych w gminach uczestniczących w projekcie (rozdział 2).  

Mamy nadzieję, że zebrane przez nas doświadczenia okażą się dla Państwa interesujące  
i przydatne w działaniach na rzecz wzmacniania dialogu społecznego samorządów z miesz-
kańcami oraz podnoszenia jakości konsultacji społecznych.

Zapraszamy do lektury!

Powstaje projekt zagospodarowania Parku Podworskiego 
w Toporzysku (gm. Jordanów) – warsztaty Project for Public Spaces,
Toporzysko, 9-10.10.2014.
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1. Dyskutujmy – Decydujmy – Działajmy

Informacje o projekcIe

Tytuł projektu: „Dyskutujmy – Decydujmy – Działajmy”
Okres realizacji: 01.11.2013 – 31.10.2014
Lider projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
Partnerzy projektu: Urząd Gminy Jordanów, Stowarzyszenie Kawaleria
Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V – Dobre rządze-
nie, Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dia-
logu obywatelskiego
Wartość projektu: 246 290 zł

Dyskutumy – DecyDujmy – Działajmy, czyli:

Dyskutujmy – prowadzimy badania, opracowujemy diagnozę, organizujemy spo-
tkania i warsztaty z mieszkańcami, by porozmawiać o ważnych dla nich sprawach, 
zrozumieć ich potrzeby, ale też w atmosferze twórczej dyskusji poszukać najlep-
szych pomysłów na działania i rozwiązań aktualnych problemów;

Decydujmy – stosujemy różnorodne narzędzia i techniki warsztatowe, które pozwa-
lają na wspólne podjęcie decyzji – czy to dotyczących zagospodarowania prze-
strzeni, wydatkowania środków publicznych, planowania strategicznego czy przy-
jęcia określonych rozwiązań lokalnych problemów;

Działajmy – angażujemy mieszkańców do wspólnego działania zgodnie z podjęty-
mi wraz z nimi decyzjami, wierzymy bowiem, że partycypacja to nie tylko współde-
cydowanie, ale także współodpowiedzialność za podjęte decyzje i współdziałanie 
przy ich wdrażaniu.

Główne założenia projektu

Celem projektu było podniesienie jakości konsultacji społecznych w wybranych gminach 
województwa małopolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego dzięki przygotowaniu zarów-
no urzędników samorządowych jak i przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych 
oraz niezrzeszonych mieszkańców do prowadzenia regularnego dialogu na temat ważnych 
dla nich spraw – wspólnego podejmowania decyzji i współudziału w ich wdrażaniu. W pro-
jekcie zaplanowano m.in. szkolenia dla samorządów i organizacji pozarządowych, warsztaty 
z mieszkańcami, seminaria, bieżące doradztwo dla samorządów organizujących konsultacje 
oraz stworzenie portalu internetowego do konsultacji internetowych www.wspoldecyduje-
my.pl. Ważnym elementem projektu było także rozwijanie działalności powstałej wcześniej 
Młodzieżowej Rady Gminy Jordanów poprzez zaangażowanie jej do prowadzenia konsultacji 
społecznych w swoim środowisku oraz wydawanie lokalnej gazety młodzieżowej pn. „Spytek”. 

rezultaty projektu w liczbach

W ramach projektu „Dyskutujmy – Decydujmy – Działajmy”:
• przeszkolono animatorów konsultacji z 10 gmin z 3 województw;
• przeszkolono 40 strażników konsultacji z organizacji pozarządowych;
• w 10 gminach z 3 województw odbyły się 2-dniowe warsztaty konsultacyjne z mieszkań-

cami na wybrane tematy, w tym:
• w 3 gminach rozpoczęto proces tworzenia młodzieżowych rad gmin,
• w 1 gminie powstała Rada Seniorów,
• w 1 gminie uruchomiono po raz pierwszy budżet obywatelski,
• w 2 gminach odbyły się konsultacje dot. rozwoju turystyki i wspólnej oferty turystycz-

nej,
• w 1 gminie skonsultowano program współpracy z organizacjami pozarządowymi,
• w 1 gminie powstały pomysły na poszerzenie oferty kulturalno-rekreacyjnej,
• w 1 gminie powstał projekt zagospodarowania miejscowego parku,

• powstał portal internetowy do konsultacji społecznych on-line, w tym do:
• prowadzenia ankiet i sondaży on-line,
• konsultowania projektów dokumentów (planów, strategii itp.),
• konsultowania projektów graficznych, wizualizacji (np. projektów architektonicznych, 

planów zagospodarowania),
• prowadzenia budżetu obywatelskiego (od rejestracji projektów, przez ich weryfikację, 

głosowanie on-line, aż po weryfikację ważności oddanych głosów),
• Młodzieżowa Rada Gminy Jordanów przeprowadziła wśród lokalnej społeczności konsul-

tacje na temat potrzeby utworzenia sezonowego lodowiska oraz kontynuowała wydawa-
nie lokalnej gazety młodzieżowej „Spytek”.

Jordanów

Sucha Beskidzka
Maków PodhalańskiStryszawa

Zawoja
Bystra-Sidzina

Kęty Gnojnik

Daleszyce

Adamów

Gminy uczestniczące w projekcie

W projekcie wzięło udział w sumie 10 gmin, w tym 
Gmina Jordanów – jako partner projektu i 9 gmin, 
które zgłosiły się do udziału w momencie rozpo-
częcia działań:
• woj. małopolskie:  

Jordanów, Sucha Beskidzka, 
Maków Podhalański,  
Stryszawa, Zawoja,  
Bystra-Sidzina, Kęty, Gnojnik

• woj. świętokrzyskie:  
Daleszyce

• woj. lubelskie:  
Adamów
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Cykl szkoleniowy dla animatorów konsultacji

Do prowadzenia konsultacji społecznych nowoczesnymi metodami trzeba się przygoto-
wać. Dlatego w ramach projektu zrealizowano kompleksowy cykl szkoleń dla animatorów 
konsultacji - przedstawicieli samorządów uczestniczących w projekcie, chcących rozwijać 
dialog z mieszkańcami.

Cykl szkoleniowy dla animatorów konsultacji (po 2 osoby z każdej gminy, w sumie 20 osób) 
składał się z trzech 2-dniowych szkoleń zrealizowanych w przeciągu trzech miesięcy (w sumie 
48 godzin szkoleniowych). W wyniku szkoleń uczestnicy:

• Zdobyli lub poszerzyli swoją wiedzę na temat demokracji partycypacyjnej i konsultacji 
społecznych, korzyści i barier z nimi związanych, podstaw prawnych konsultacji, różnych 
modeli prowadzenia diagnozy środowiska lokalnego i planowania strategicznego oraz in-
nowacyjnych technik i narzędzi konsultacji społecznych, które mogą stosować;

• Zdobyli lub udoskonalili umiejętności skutecznej komunikacji z mieszkańcami, w tym 
pozyskiwania informacji o potrzebach i problemach (przeprowadzenie ankiet i wywiadów 
pogłębionych), realizacji kampanii informacyjnej, organizowania, przygotowywania i pro-
wadzenia spotkań z mieszkańcami przy użyciu metod warsztatowych, w tym radzenia so-
bie z trudnymi sytuacjami w pracy z grupą;

• Wzmocnili postawę otwartości na współpracę z mieszkańcami, szacunku dla wszystkich 
uczestników dialogu społecznego, poszukiwania wspólnych rozwiązań satysfakcjonują-
cych jak największą liczbę mieszkańców.

zespół trenerski

Wszystkie szkolenia przeprowadzone w ramach projektu zostały zaprojektowane i przepro-
wadzone przez zespół Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych w składzie: Barbara Kazior i Anna 
Jarzębska.

 

proGram cyklu szkolenioweGo Dla animatorów konsultacji

Szkolenie I: „Wstęp do konsultacji” 

• Wprowadzenie do konsultacji, rodzaje demokracji, definiowanie pojęć, drabina partycypacji
• Korzyści i bariery rozwoju partycypacji
• Moja gmina na drabinie partycypacji
• Diagnoza środowiska lokalnego – analiza interesariuszy, metody badawcze (ankiety, wywiady)
• Rola animatora konsultacji
 

Szkolenie II: „Metody i narzędzia konsultacji” 

• Partycypacja na różnych etapach planowania, planowanie partycypacyjne i eksperckie
• Narzędzia partycypacji:

• Narzędzia zbierania opinii i informacji
• Narzędzia partycypacyjnego planowania
• Narzędzia zagospodarowania przestrzeni
• Narzędzia współdecydowania o wydatkach publicznych

• Planowanie partycypacji w mojej gminie
 

Szkolenie III: „Konsultacje społeczne w praktyce”

• Narzędzia komunikacji z mieszkańcami
• Planowanie kampanii informacyjnej
• Przygotowanie do spotkania z mieszkańcami
• Moderowanie spotkań i trudne sytuacje w pracy z grupą (ćwiczenia)

Pierwsze szkolenie dla animatorów konsultacji pt. „Wstęp do konsultacji”, 
Toporzysko, 15-16.01.2014.
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Szkolenie I: „Wstęp do konsultacji”  
Toporzysko, 15-16.01.2014

Kluczowe zagadnienia:

• Wprowadzenie do konsultacji, rodzaje demokracji, definiowanie pojęć, drabina party-
cypacji

• Korzyści i bariery rozwoju partycypacji
• Moja gmina na drabinie partycypacji
• Diagnoza środowiska lokalnego – analiza interesariuszy, metody badawcze (ankiety, 

wywiady)
• Rola animatora konsultacji

 
 
Przebieg szKolenia

Pierwsze szkolenie służyło przede wszystkim zdefiniowaniu pojęcia konsultacji społecz-
nych, partycypacji społecznej i obywatelskiej, korzyści jakie przynosi oraz barier, które stoją 
na drodze jej rozwoju. Spotkanie było również okazją do pogłębionej refleksji na temat róż-
nych stopni partycypacji (w oparciu o „Drabinę Partycypacji” autorstwa Sherry Arnstein) oraz 
wywołaniu refleksji na temat jakości dialogu z mieszkańcami w poszczególnych gminach. 
Uczestnicy starali się odpowiedzieć na takie pytania jak: 

• Czy mieszkańcy są rzetelnie i skutecznie informowani o działaniach samorządu? Jakich 
kanałów informacji używają urzędy do komunikacji z mieszkańcami?

• Czy mają szansę zabrać głos w sprawach, które ich dotyczą? A jeśli tak, to czy ich propozy-
cje i postulaty są brane pod uwagę w działaniach samorządów? 

• Czy działają stałe mechanizmy lub struktury ułatwiające regularny dialog (np. zespoły 
lub komitety tematyczne, rady pożytku publicznego itp.)? Jeśli tak, to w jaki sposób są 
wybierani ich członkowie? Czy propozycje tych zespołów są przez samorząd poważnie 
traktowane? 
 
Prawda czy niePrawda? 

Dlaczego TAK? Lub dlaczego NIE? Liczą się argumenty w dyskusji!

Prowadzenie procesu partycypacji wymaga specjalistycznej wiedzy.
Stosowanie metod partycypacyjnych jest droższe niż tradycyjne działanie.
Liczba uczestników dialogu decyduje o jakości partycypacji.
Mieszkańcy wolą być sprawnie zarządzani niż partycypować.
Uczestnicy procesu partycypacji muszą mieć dogłębną wiedzę w dziedzinie, której dotyczy 
dialog.
Partycypacja prowadzi do konfliktów.
Polskie społeczeństwo nie jest gotowe do partycypacji.

 

Drugim etapem szkolenia była dyskusja i ćwiczenia przybliżające uczestnikom cele i zasa-
dy prowadzenia diagnozy środowiska lokalnego oraz narzędzia, jakich można w tym celu 
użyć (w tym zwłaszcza ankiety i wywiady). Ta część szkolenia miała na celu przygotowanie 
uczestników do przeprowadzenia diagnozy na swoim terenie – stworzenia mapy interesariu-
szy (zidentyfikowania osób i instytucji, dla których dany problem jest ważny lub które mogą 
mieć wpływ na jego rozwiązanie), a następnie zebrania wstępnych informacji o potrzebach, 
oczekiwaniach, barierach i pomysłach poszczególnych osób i grup w obszarze tematycznym, 
którego ma dotyczyć dialog. Dobrze przeprowadzona diagnoza jest bowiem konieczna, by 
skutecznie zaangażować mieszkańców do procesu partycypacji – trzeba znać oczekiwania 
i rozumieć problemy, by zaprosić do dialogu reprezentatywne grono uczestników oraz zapro-
jektować odpowiedni proces partycypacji (dobrać narzędzia informacji, pracy warsztatowej, 
ewaluacji itp.). Podczas szkolenia zostały przedstawione podstawowe zasady tworzenia an-
kiet oraz przeprowadzania wywiadów indywidualnych i grupowych. Uczestnicy mogli prze-
ćwiczyć ankiety i wywiady w warunkach szkoleniowych. 

Istotnym elementem pierwszego szkolenia dla animatorów konsultacji była również inte-
gracja uczestników szkolenia, która jest niezbędna by można było szczerze wymieniać się 
doświadczeniami, mówić nie tylko o sukcesach, ale także o porażkach i problemach, które 
w prowadzeniu dialogu z mieszkańcami się przytrafiają. Odbyła się także dyskusja o roli ani-
matora konsultacji w gminie – jakie funkcje może i powinien pełnić, jaką wiedzę i umiejętno-
ści posiadać, jakiego wsparcia ze strony urzędu potrzebuje? To pytania, na które każdy uczest-
nik musi sobie odpowiedzieć, zanim przystąpi do działania.

Pierwsze szkolenie dla animatorów konsultacji pt. „Wstęp do konsultacji”, 
Toporzysko, 15-16.01.2014.
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Szkolenie II: „Metody i narzędzia konsultacji”  
Toporzysko, 4-5.03.2014

Kluczowe zagadnienia

• Partycypacja na różnych etapach planowania, planowanie partycypacyjne i eksperckie
• Narzędzia konsultacji:

• Narzędzia zbierania opinii i informacji
• Narzędzia partycypacyjnego planowania
• Narzędzia zagospodarowania przestrzeni
• Narzędzia współdecydowania o wydatkach publicznych

• Planowanie partycypacji w mojej gminie
 
 
Przebieg szKolenia

Drugie szkolenie uczestnicy rozpoczęli od refleksji na temat możliwości dialogu i zastoso-
wania metod partycypacyjnych na poszczególnych etapach planowania. Innymi słowy, 
zastanawiali się, jak można zaangażować mieszkańców do dialogu na etapie analizy proble-
mu, formułowania celów, realnego działania, weryfikowania rezultatów oraz monitorowania 
i ewaluacji całego przedsięwzięcia. Istotne jest bowiem i warte nieustannego podkreślania, że 
mieszkańców warto angażować do udziału na każdym etapie planowania – im wcześniej, tym 
lepiej! Uczestnicy zastanawiali się także nad wadami i zaletami różnych modeli planowania: 

• urzędniczego, w którym specjaliści z miejscowego urzędu sami tworzą polityki lokalne  
i plany działania, w przekonaniu, że mieszkańcy nie mają odpowiedniej wiedzy, żeby co-
kolwiek sensowego wymyślić;

• eksperckiego, w którym zewnętrzni eksperci (tzw. „spadochroniarze”) tworzą plany, stra-
tegie i inne dokumenty na zamówienie, często nie znając lokalnych uwarunkowań i nie 
rozumiejąc rzeczywistych potrzeb mieszkańców;

• partycypacyjnego, w którym wszyscy lokalni interesariusze są zaproszeni do współpracy 
przy planowaniu, dzięki czemu można dobrze zidentyfikować rzeczywiste potrzeby, jed-
nak trzeba też zaakceptować, że proces planowania trwa zwykle dłużej i mogą podczas 
niego wystąpić konflikty lub inne nieprzewidziane zdarzenia.
 
narzędzia i metody Konsultacji:

Sprawdzone narzędzia i techniki knsultacji, z których warto korzystać!

• Narzędzia zbierania opinii i informacji
• Kawiarenka obywatelska
• Sondaż deliberatywny
• Sąd obywatelski

• Narzędzia partycypacyjnego planowania
• Future City Game
• ISIS (Indicators – Systems – Innovations – Strategy)

• Narzędzia zagospodarowania przestrzeni
• Project for Public Spaces
• Praca z makietą

• Narzędzia współdecydowania o wydatkach publicznych
• Fundusz sołecki
• Budżet obywatelski

 
W dalszej części szkolenia uczestnicy poznawali innowacyjne, warsztatowe metody prowa-
dzenia dialogu z mieszkańcami, wspólnego planowania i decydowania o ważnych sprawach 
lokalnych. Były wśród nich zarówno metody zbierania opinii, narzędzia wspólnego kreowania 
innowacyjnych rozwiązań lokalnych problemów, metody służące partycypacyjnemu zago-
spodarowywaniu przestrzeni zgodnie z potrzebami mieszkańców, jak i narzędzia współdecy-
dowania o wydatkach publicznych. By lepiej zrozumieć zaprezentowane narzędzia i metody, 
uczestnicy przećwiczyli w praktyce kawiarenkę obywatelską.

Ostatnim etapem szkolenia było szczegółowe planowanie procesu konsultacji w poszczegól-
nych gminach uczestniczących w projekcie - od diagnozy lokalnych potrzeb i problemów, 
przez wybór metody warsztatowej, która zostanie zastosowana w danej gminie, aż do infor-
mowania mieszkańców o postępach i szerokiego konsultowania wyników warsztatów. 

Drugie szkolenie dla animatorów konsultacji pt. „Metody i narzędzia konsultacji”, 
Toporzysko, 4-5.03.2014.
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Szkolenie III: „Konsultacje społeczne w praktyce” 
Toporzysko, 26-27.03.2014

Kluczowe zagadnienia:

• Narzędzia komunikacji z mieszkańcami
• Planowanie kampanii informacyjnej
• Przygotowanie do spotkania z mieszkańcami
• Moderowanie spotkań i trudne sytuacje w pracy z grupą (ćwiczenia)

 
 
Przebieg szKolenia

Pierwsza część szkolenia poświęcona była narzędziom komunikacji z mieszkańcami i ich 
odpowiedniemu wykorzystaniu. W wyniku krytycznej analizy przykładowych ogłoszeń dla 
mieszkańców z innych gmin, uczestnicy stworzyli listę zasad informowania, o których warto 
pamiętać, a następnie przygotowali plany kampanii informacyjnych w swoich gminach. Wy-
konali także przykładowe plakaty i zaproszenia dla mieszkańców do udziału w warsztatach.

Zasady informowania miesZkańców:

• Unikamy skomplikowanego języka (żargonu urzędniczego) i długich zdań;
• Tytuł nie powinien być dłuższy niż 7 słów i powinien zachęcać do czytania;
• Najważniejsze informacje podajemy we wprowadzeniu (pierwsze 1-2 zdania);
• Ważna jest kolejność informacji: najpierw CO i KTO, a potem gdzie, jak i dlaczego;
• Wyraźnie adresujemy, do kogo jest informacja;
• Powinno być jasne, co czytelnik ma ZROBIĆ po przeczytaniu (np. „przyjdź na spotkanie!”);
• Nie powtarzamy w tekście długich i skomplikowanych tytułów dokumentów;
• Uważamy na skróty, bo mogą być niezrozumiałe;
• Informujemy, co się później stanie (np. z wynikami ankiet, warsztatów);
• Rozsądnie korzystamy z podkreślania i pogrubiania tekstu;
• Podajemy kontakt do osoby odpowiedzialnej;
• Nie zniechęcamy do udziału (np. „wynik konsultacji nie jest wiążący dla władz”);
• Testujemy nasze teksty na osobach z zewnątrz.

Następnie zostały omówione aspekty techniczne organizowania i prowadzenia spotkań 
z mieszkańcami, to jest powstała lista spraw, o których trzeba pamiętać na etapie przygoto-
wania do spotkania (np. dobór miejsca i pory spotkania do jego uczestników, odpowiednie 
ustawienie stołów i krzeseł), na początku spotkania (np. poinformowanie o celu spotkania 
i planowanej godzinie zakończenia, przedstawienie programu i metod pracy, umożliwienie 
przedstawienia się uczestnikom) oraz po spotkaniu (w szczególności podziękowanie uczest-
nikom za udział, rozesłanie informacji o efektach spotkania i poinformowanie o dalszych kro-
kach).

W kolejnej części szkolenia uczestnicy stanęli przed prawdziwym sprawdzianem umiejęt-
ności – w zespołach 2-osobowych przeprowadzali mini-warsztaty (40-minutowe fragmenty 
spotkań z mieszkańcami, w których role wcielali się pozostali uczestnicy szkolenia), podczas 
których mogli w „laboratoryjnych” (szkoleniowych) warunkach sprawdzić się w roli modera-
torów. Każde przeprowadzone przez uczestników ćwiczenie było szczegółowo omawiane 
pod kątem metod pracy z grupą, sposobu komunikacji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami 
szkoleniowymi itp. 

rady dla moderatora:

• zachowaj neutralność, 
• panuj nad emocjami, 
• miej pozytywne nastawienie do grupy, 
• traktuj grupę jako swojego sprzymierzeńca w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, 
• nie wchodź w rolę nauczyciela, 
• nie dopuść, by dyskusja wymknęła się spod kontroli (toczyła się obok), 
• mów wolno i głośno, 
• zadbaj o komfort każdego uczestnika, 
• dawaj pozytywne komunikaty (dowartościowuj grupę, motywuj do dalszej pracy).

Trzecie szkolenie dla animatorów konsultacji pt. „Konsultacje społeczne w praktyce”, 
Toporzysko, 26-27.03.2014.
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Szkolenia dla strażników konsultacji

W ramach projektu odbyły się również dwa 2-dniowe szkolenia (po 16 godzin każde) dla 
40 przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa małopolskiego, święto-
krzyskiego i lubelskiego, przygotowujące ich do bycia świadomym swoich praw i obo-
wiązków partnerem dialogu w konsultacjach organizowanych przez samorządy. 

klucZowe Zagadnienia:

• Definiowanie konsultacji społecznych, drabina partycypacji
• Dostęp do informacji publicznej
• Formy kontroli społecznej: skargi, wnioski, zażalenia
• Konsultacje społeczne inaczej – metody angażowania mieszkańców we współdecydo-

wanie o lokalnych sprawach
• Konsultacje społeczne – jak to wygląda w praktyce?
• Angażowanie – jak zachęcić innych do współdziałania?

 
 
Przebieg szKoleń

Warsztaty adresowane były do organizacji pozarządowych, które aktywnie działają na rzecz 
rozwoju swoich lokalnych społeczności i chcą prowadzić konstruktywny dialog z samorzą-
dem - współdecydować o lokalnych sprawach i współdziałać przy wdrażaniu wspólnie przy-
jętych rozwiązań. Ich celem była odpowiedź na następujące pytania:

• Jak skutecznie prowadzić dialog z samorządem? 
• Jak egzekwować swoje prawa? 
• Jakich narzędzi użyć, by we współpracy z różnymi środowiskami kreować dobrą politykę 

lokalną?

W ramach szkolenia wyjaśnione zostało pojęcie konsultacji społecznych, partycypacji pu-
blicznej i społecznej, dyskutowano o korzyściach i barierach, jakie się z nimi wiążą, przed-
stawione zostały podstawowe narzędzia partycypacji funkcjonujące w naszym prawie (takie 
jak referendum, konsultacje społeczne czy wybory), jak również możliwości egzekwowania 
swoich praw przez obywateli, jeśli nie podoba im się działanie władz lub uznają je za niezgod-
ne z prawem (w tym skargi, wnioski, zażalenia, petycje, dostęp do informacji publicznej itp.). 

W drugiej części szkolenia omówiono również nowoczesne metody pracy warsztatowej, które 
pozwalają na wspólne wypracowywanie innowacyjnych rozwiązań istniejących problemów 
przy udziale różnych zainteresowanych środowisk (omawiane wcześniej narzędzia konsulta-
cji – zbierania informacji, planowania, zagospodarowywania przestrzeni, planowania wydat-
ków itp.). 

Uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę i umiejętności, które pozwolą im być świadomymi swoich 
praw i obowiązków partnerami do dialogu z samorządem (w ramach projektu i nie tylko).

Drugie warsztaty dla strażników konsultacji, 
Toporzysko, 26-27.06.2014.
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Portal www.wspoldecydujemy.pl 

Portal internetowy www.wspoldecydujemy.pl jest bezpłatnym narzędziem dostępnym 
dla samorządów i organizacji pozarządowych z całej Polski, które się na nim zarejestrują. 
Służy on do prowadzenia konsultacji społecznych on-line, w tym do:

• prowadzenia ankiet i sondaży on-line,
• konsultowania projektów dokumentów i wizualizacji,
• prowadzenia budżetu obywatelskiego.
 
Portal adresowany jest przede wszystkim do średnich i niewielkich gmin, które nie mogą 
pozwolić sobie na inwestowanie w drogie narzędzia i systemy internetowe wspomagające 
prowadzenie konsultacji społecznych on-line. Nie oznacza to, że ich nie potrzebują – po 
prostu nie dysponują wystarczającym budżetem i nie organizują tak wielu konsultacji, by 
był to wydatek uzasadniony. Mogą wówczas skorzystać z portalu www.wspoldecydujemy.pl. 

 
badania anKietowe

Portal umożliwia wygodne i proste prowadzenie badań ankietowych on-line. Zarejestrowany 
użytkownik może dowolnie tworzyć ankiety, wybierając spośród kilku rodzajów pytań (pyta-
nia otwarte, pytania jednokrotnego wyboru, pytania wielokrotnego wyboru, skala ocen 0-5). 
Można również utworzyć pytania do tzw. metryczki (dotyczące np. płci, wieku czy sytuacji 
zawodowej respondenta). W przypadku obaw przed dowcipnisiami lub osobami chcącymi 
zafałszować wyniki badania, można wprowadzić weryfikację respondentów np. poprzez po-
danie numeru PESEL, adresu e-mail lub wpisanie kodu z otrzymanej wiadomości SMS. Orga-
nizator badania może jednym kliknięciem wygenerować raport z wynikami ankiet, który wy-
świetli się na portalu oraz będzie dostępny do pobrania w formacie PDF i CSV. Można również 
wygenerować raport dla wybranej grupy respondentów wg danych z metryczki np. tylko dla 
kobiet powyżej 40 roku życia. Jeśli część ankiet respondenci wypełniają w formie papierowej 
(bo np. nie mają dostępu do Internetu), ich wyniki można również wprowadzić do systemu 
on-line, by uzyskać pełny raport z wynikami.

Konsultowanie ProjeKtów doKumentów i wizualizacji

Na portalu można również przeprowadzić konsultacje gotowych projektów tekstów lub gra-
fik np. projektu uchwały w jakiejś sprawie, projektu dokumentu strategicznego, programu 
rozwoju, projektu zagospodarowania jakiegoś miejsca (rysunki, zdjęcia makiet, projekty ar-
chitektoniczne), projektu graficznego logotypu i innych. Konsultacje tego typu polegają na 
tym, że ich organizator zamieszcza dany dokument lub projekt graficzny z opisem na portalu, 
a mieszkańcy mogą do niego przesyłać komentarze i uwagi poprzez formularz internetowy 
umieszczony na stronie. Nie muszą więc składać w urzędzie oficjalnego pisma, lecz wystarczy, 
że opiszą swoje spostrzeżenia i uwagi, a następnie klikną „wyślij”. Znacznie upraszcza to pro-
ces konsultacji, wymaga się od mieszkańców dużo mniejszego wysiłku. Podobnie jak w przy-
padku ankiet, można stosować dodatkowe zabezpieczenia w postaci adresu e-mail, numeru 
PESEL lub kodu SMS. 

budżet obywatelsKi

Przy pomocy portalu można także przeprowadzić całą procedurę budżetu obywatelskiego, 
która jest dość złożona i składa się z kilku etapów (zob. str. 30):

• utworzenie formularza wniosku projektowego: portal umożliwia gminie stworzenie 
własnego wzoru formularza wniosku projektowego on-line (generatora wniosków), zgod-
nego z miejscowym regulaminem budżetu obywatelskiego;

• gromadzenie projektów: mieszkańcy chcący zgłosić swój projekt pod głosowanie mogą, 
po zarejestrowaniu się na platformie, wypełnić formularz wniosku projektowego on-line  
i zapisać  go na platformie;

• weryfikacja projektów: po sprawdzeniu projektów na forum zespołu koordynującego 
(pod kątem ich zgodności z prawem, regulaminem budżetu i wykonalności), osoba ad-
ministrująca danymi na portalu może zaznaczyć projekty, które będą poddane pod gło-
sowanie mieszkańców;

• głosowanie on-line: projekty dopuszczone do głosowania wyświetlą się następnie na 
portalu, tak by każdy zainteresowany mieszkaniec mógł się z nimi zapoznać (można prze-
czytać całą treść projektu, nie tylko jego tytuł) i oddać swój głos na wybraną inicjatywę; 
osoby głosujące mogą być weryfikowane poprzez numer PESEL, a dodatkowo (jeśli dana 
gmina tak zdecyduje) poprzez kod SMS wysyłany na telefon komórkowy lub adres e-mail;

• weryfikacja głosowania: po zakończeniu głosowania można przeprowadzić weryfikację 
poprawności oddanych głosów poprzez: 1) automatyczne sprawdzenie numerów PESEL 
podanych przy głosowaniu z bazą numerów PESEL osób zameldowanych w danej gmi-
nie (o ile warunkiem głosowania było zameldowanie na terenie gminy); 2) automatyczne 
sprawdzenie, czy numery PESEL osób głosujących do urny (o ile zdecydowano się dodat-
kowo na głosowanie papierowe) nie pokrywają się z tymi głosującymi on-line. 
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 2. Konsultacje społeczne w praktyce

warsztatowe metody Pracy

Wiele mówi się o tym, że mieszkańcy niechętnie biorą udział w konsultacjach społecznych, 
nawet jeśli samorządy są przekonane, że warto pytać mieszkańców o zdanie. Dlaczego? 
Z pewnością jednym z powodów tej sytuacji jest nieatrakcyjna forma ich prowadzenia, któ-
ra nie sprzyja dialogowi i twórczej wymianie myśli. Często bowiem konsultacje społeczne 
ograniczają się do zamieszczenia gotowego dokumentu na stronie internetowej urzędu lub 
ewentualnie spotkania informacyjnego, podczas którego można zadawać urzędnikom py-
tania. Tymczasem istnieje wiele metod pracy warsztatowej, które sprzyjają konstruktywnej 
wymianie myśli i kreowaniu nowych rozwiązań, co realnie angażuje mieszkańców do dialo-
gu. Metody te są przydatne przede wszystkim na wczesnym etapie tworzenia programów, 
projektów czy polityk publicznych, kiedy można je jeszcze dowolnie kształtować. Mieszkańcy 
tym chętniej zaangażują się w konsultacje społeczne, im większe będą mieli poczucie spraw-
stwa i przekonanie, że ich głos ma znaczenie. Warto więc zapraszać ich na warsztaty, podczas 
których zostaną wspólnie wypracowane kierunki działań, założenia programów i polityk, pro-
jekty zagospodarowania przestrzeni itp. W zależności od tematu konsultacji, można wykorzy-
stać różne formy pracy warsztatowej. 

W ramach projektu „Dyskutujmy – Decydujmy – Działajmy” najczęściej stosowane były na-
stępujące formy pracy warsztatowej:

Burza mózgów: uczestnicy proponują swoje pomysły na rozwiązanie danego problemu  
/ działanie / odpowiedź na zadane pytanie; wszystko jest spisywane na wspólnej kartce; co 
ważne: na tym etapie nie eliminuje się ani nie ocenia żadnej propozycji – uczestnicy mają 

pełną dowolność, warto ich wręcz zachęcić do oderwania się od szablonów, stereotypów, ogra-
niczeń – do uruchomienia kreatywnego myślenia; dopiero na koniec wybierane są najciekawsze 
rozwiązania; 

Praca w grupach: uczestnicy dyskutują w kilkuosobowych grupach na wy-
brane tematy (te same lub różne od siebie), spisują swoje pomysły na dużym 
arkuszu papieru, a następnie prezentują wyniki swojej pracy na forum całej 

grupy; praca w grupach angażuje do dialogu wszystkich, również osoby, które mają 
opór, żeby zabrać głos na forum, gdyż np. są nieśmiałe, ponadto jest to oszczędność 
czasu, bo kilka tematów / problemów omawianych jest jednocześnie; 

Grupowanie pomysłów: aby dać wszystkim przestrzeń do zaproponowania własnych po-
mysłów, można też rozpocząć od pracy indywidualnej – uczestnicy dostają karteczki sa-
moprzylepne, na których notują swoje propozycje, a następnie są one odczytywane na 

forum lub w mniejszych grupach; podobne pomysły są grupowane, a następnie uzgadnia się dla 
nich wspólne brzmienie – jedno określenie, które pasuje do wszystkich, najlepiej oddaje istotę 
sprawy; metoda ta jest często stosowana do formułowania celów i działań;

World Café: uczestnicy dyskutują w kilkuosobowych grupach na zadane 
tematy (każda grupa ma inny temat); po pewnym czasie na sygnał pro-
wadzącego grupy zmieniają stoliki, a wraz z nimi – tematy dyskusji; każdy 

temat ma swojego „gospodarza”, który nie przesiada się do kolejnego stolika, ale 
zostaje i referuje dotychczasowe wyniki dyskusji kolejnej grupie, która przychodzi 
(wskazówka: jeśli istnieje obawa, że będzie kłopot z wybraniem gospodarzy te-
matów, można dopiero przy pierwszej zmianie stolików poprosić, by jedna oso-
ba z każdej grupy została i pełniła funkcję gospodarza – zazwyczaj opór przed tą 
„funkcją” jest wtedy mniejszy);

„Gra w miejsce” (Project for Public Spaces): metoda projektowania 
przestrzeni publicznych opracowana w Stanach Zjednoczonych w la-
tach 70-tych, do dziś rozpowszechniona praktycznie na całym świecie 

(www.pps.org); uczestnicy udają się na miejsce, które ma zostać zagospodarowane 
lub poprawione i w kilkuosobowych grupach wypełniają specjalną ankietę, która 
pozwala ocenić, na ile dana przestrzeń jest bezpieczna, komfortowa, estetyczna, 
atrakcyjna (pod względem możliwości spędzania w niej czasu) i dostępna dla róż-
nych grup odbiorców, a następnie proponują, co można w niej poprawić w krótszej 
i dłuższej perspektywie, by ludzie chcieli w niej spędzać czas;

Praca z makietą / planem terenu: metoda projektowania przestrzeni publicz-
nych, w ramach której na przygotowanej wcześniej makiecie lub planie oma-
wianego terenu (można zastosować także powiększone zdjęcie z lotu ptaka) 

uczestnicy ustawiają elementy symbolizujące różnego typu obiekty, które ich zda-
niem powinny znaleźć się w tej przestrzeni (np. ławki, zieleń, budynki, klomby, pla-
ce zabaw, alejki, altanki, boiska itp.); konstruowanie projektu odbywa się poprzez 
wspólną dyskusję i ścieranie się opinii, z uwzględnieniem pomysłów zebranych 
wcześniej (np. poprzez „Grę w miejsce”);

Głosowanie uczestników: opisane wyżej metody pracy często prowadzą do 
stworzenia listy propozycji np. działań, które można byłoby podjąć w da-
nym obszarze tematycznym, obiektów, które są potrzebne w przestrzeni 

publicznej itp.; dobrym sposobem przejścia do kolejnego etapu dyskusji (np. dopra-
cowania najciekawszych pomysłów) jest głosowanie wśród uczestników na najlep-
sze propozycje wylistowane wcześniej na dużych arkuszach papieru (kartkach do 
flipcharta); jeśli pomysłów jest dużo, uczestnicy mogą dostać do dyspozycji kilka 
głosów; głosowanie odbywa się najczęściej poprzez zaznaczenie kropki lub przy-
klejenie kolorowej karteczki przy wybranej propozycji.
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Młodzieżowe rady gmin  
gminy: Gnojnik, Stryszawa, Daleszyce i Jordanów

 
czym jest młodzieżowa rada gminy?

Młodzieżowa rada gminy to ciało konsultacyjne, które może zostać powołane przez Radę 
Gminy na podstawie artykułu 5b ustawy o samorządzie gminnym. Zadaniem młodzieżowej 
rady jest reprezentowanie rówieśników przed samorządem, wypowiadanie się w sprawach 
dotyczących młodzieży (udział w konsultacjach społecznych) oraz kształtowanie kompeten-
cji obywatelskich młodych ludzi. Często zdarza się także, że młodzieżowe rady realizują wła-
sne projekty i inicjatywy. Zgodnie z ustawą, młodzieżowa rada powinna zostać powołana „na 
wniosek zainteresowanych środowisk”, co oznacza, że młodzież powinna być od początku 
zaangażowana w kształtowanie rady. Najlepszą formą zaangażowania młodzieży jest prze-
prowadzenie warsztatów konsultacyjnych.

W ramach projektu w trzech gminach (Gnojnik, Stryszawa i Daleszyce) odbyły się warsztaty 
konsultacyjne z młodzieżą dotyczące powołania młodzieżowych rad gmin, natomiast w Jor-
danowie kontynuowana była praca z powołaną w 2013 roku Młodzieżową Radą Gminy Jorda-
nów, która sama prowadzi konsultacje społeczne wśród rówieśników i dorosłych mieszkań-
ców gminy oraz wydaje lokalną gazetę młodzieżową pn. „Spytek” (zobacz str. 25). 

Przygotowanie warsztatów

Na etapie przygotowania warsztatów ważne jest przede wszystkim poinformowanie wszyst-
kich zainteresowanych środowisk o pomyśle powołania młodzieżowej rady (ważne są przede 
wszystkim szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, organizacje młodzieżowe – jeśli jakieś 
działają w gminie itp.). Wiele zależy od przewidywanego wieku przyszłych młodzieżowych 
radnych (najczęściej przyjmuje się od 13 do 19 lat, ale ustawa tego nie reguluje, zatem każda 
gmina może tę kwestię kształtować sama). Dobrym pomysłem jest zorganizowanie spotkania 
z dyrektorami i/lub nauczycielami ze szkół, których uczniowie będą mogli być w młodzieżo-
wej radzie, by wyjaśnić im, czym jest młodzieżowa rada gminy, na czym będzie polegało jej 
działanie oraz poprosić o wydelegowanie grupy uczniów na warsztaty konsultacyjne (naj-
lepiej by były to osoby zainteresowane, które same się zgłosiły, a nie zostały wytypowane 
przez samych nauczycieli). Aby zainteresować młodzież pomysłem powołania młodzieżowej 
rady i zachęcić do udziału w warsztatach, warto także przeprowadzić krótką ankietę wśród 
uczniów, informując ich jednocześnie, czym jest młodzieżowa rada gminy i po co się ją po-
wołuje. 

warsztaty Konsultacyjne (16-17.06.2014, 30.09-1.10.2014, 9-10.10.2014)

Głównym celem 2-dniowych warsztatów konsultacyjnych z młodzieżą było przekazanie 
uczestnikom podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu młodzieżowej rady gminy, zainspiro-
wanie ich do działania poprzez pokazanie dobrych przykładów z innych gmin oraz wspólne 
sformułowanie wstępnej wersji celów statutowych i pomysłów na działania. 

W pracy z młodzieżą szczególnie ważne jest unikanie długich monotonnych prezentacji i wy-
kładów, dlatego podczas warsztatów warto stosować aktywizujące ćwiczenia integracyjne 
(są one szczególnie ważne, jeśli uczestnikami warsztatów są uczniowie z różnych szkół, któ-
rzy mogą się nie znać) oraz gry sprawdzające wiedzę – np. quiz z pytaniami o demokracji 
i młodzieżowej radzie gminy (po prezentacji wprowadzającej, w której te zagadnienia zostały 
omówione). 

Kiedy młodzi ludzie rozumieją już, czym jest młodzieżowa rada gminy i jaka może być jej 
rola, można przejść do kolejnego etapu, jakim jest wspólne formułowanie celów działania  
tej struktury. Dobrze sprawdza się w tym przypadku metoda grupowania pomysłów (zob. str. 
20). Efektem tej pracy powinna być wstępna lista celów działania młodzieżowej rady, które 
powinny się znaleźć w statucie. Podobnie można zebrać pomysły na działania i inicjatywy 
przyszłej młodzieżowej rady. 

Istotne jest także omówienie, jakie elemen-
ty powinien zawierać statut młodzieżowej 
rady oraz, jeśli to możliwe, powołanie ze-
społu roboczego z udziałem młodzieży, 
który wraz z opiekunem przygotuje projekt 
statutu. Ustawa nie określa szczegółowo, co 
musi się znaleźć z takim dokumencie, ale 
z praktyki działania młodzieżowych rad wy-
nika, że powinien on zawierać co najmniej: 
zasady członkostwa w radzie, prawa i obo-
wiązki radnych, sposób przeprowadzenia 
wyborów (ordynację wyborczą), sposób 
działania (częstotliwość i prowadzenie spo-
tkań), tryb podejmowania decyzji / uchwał i ich dokumentowania, wybór i działanie organów 
rady (prezydium, zespołów tematycznych itp.) i rolę opiekuna rady. 

Efektem wszystkich warsztatów konsultacyjnych z młodzieżą dotyczących powołania mło-
dzieżowych rad w gminie Gnojnik, Stryszawa i Daleszyce były proponowane zestawy celów 
statutowych i pomysłów na działania młodzieżowej rady oraz powołane zespoły ds. statutu, 
które mają kontynuować prace nad ostatecznym kształtem funkcjonowania rady. Co waż-
ne, młodzież sama zgłaszała się do udziału w zespole opracowującym statut! We wszystkich 
trzech gminach odłożono jednak ostateczne powołanie młodzieżowych rad i przeprowadze-
nie wyborów na okres po wyborach samorządowych.

Artykuł 5b Ustawy o samorządzie gminnym:

Art. 5b. Zadania gminy w stosunku do mieszkańców 

1. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządo-
wej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży.

2. Rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utwo-
rzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny.

3. Rada gminy, powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określający tryb 
wyboru jej członków i zasady działania.

Zapamiętaj!

Bardzo ważne jest, by uczulić młodzież uczestni-
czącą w warsztatach konsultacyjnych, że mło-
dzieżowa rada gminy jest ciałem demokratycz-
nym, wybieranym w wyborach. Szczegółowa 
ordynacja wyborcza powinna być częścią statu-
tu rady. Oznacza to, że zaangażowanie w warsz-
taty konsultacyjne czy też w dalszą pracę nad 
statutem młodzieżowej rady nie gwarantuje 
nikomu, że zostanie młodzieżowym radnym. To 
bowiem uzależnione jest od wyniku wyborów 
wśród młodzieży z gminy.
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Działania Młodzieżowej Rady Gminy Jordanów

 
Dla członków Młodzieżowej Rady Gminy Jordanów zorganizowane zostały warsztaty pogłę-
biające ich wiedzę o demokracji partycypacyjnej o konsultacjach społecznych, które stano-
wiły praktyczne przygotowanie do działania rady wśród lokalnej społeczności. Po dyskusji 
o potrzebach miejscowej młodzieży, uczestnicy warsztatów doszli do wniosku, że w Jordano-
wie bardzo brakuje lodowiska. By się przekonać, czy ich rówieśnicy myślą podobnie, posta-
nowili przeprowadzić w szkołach konsultacje społeczne w postaci ankiety. Zebrali 100 ankiet, 
z których jasno wynikło, że lokalna młodzież bardzo chętnie jeździłaby na łyżwach. Jednocze-
śnie przy wsparciu Stowarzyszenia Kawaleria (partnera projektu) zorganizowali w ośrodku 
jeździeckim w Toporzysku k. Jordanowa niewielkie lodowisko, by jeszcze w tym samym roku 
móc z niego skorzystać i przekonać się, ile osób jest zainteresowanych takim spędzaniem 
wolnego czasu. Działania te oraz wyniki samodzielnie przeprowadzonych przez młodzież 
konsultacji stały się argumentem, by w kolejnym roku wystąpić do wójta gminy Jordanów 
z postulatem utworzenia sezonowego lodowiska na terenie gminy.

młodzieżowa gazeta „sPyteK”

Młodzież z Jordanowa wydaje również comiesięczną lokalną gazetę pod tytułem „Spytek” 
(dawna nazwa: „Luzak”), w której ukazują się artykuły dotyczące wydarzeń lokalnych, wywia-
dy z ciekawymi ludźmi, ale także teksty poświęcone demokracji partycypacyjnej i dialogowi 
samorządu z mieszkańcami. Ostatnie wydania gazety i inne aktualności z nią związane można 
przeczytać na stronie gazety na Facebooku: https://www.facebook.com/gazetaspytek.

Zapamiętaj!

Kluczową rolę w funkcjonowaniu młodzieżowej 
rady gminy pełni jej opiekun. To on bowiem na 
co dzień wspiera młodzież, motywuje ją do dzia-
łania, a także pomaga organizować jej pracę. 
Opiekunem rady powinna być osoba, która ma 
dobry kontakt z młodzieżą, potrafi ją z jednej 
strony zmotywować, a z drugiej – zdyscyplino-
wać, a co najważniejsze: chce się zajmować mło-
dzieżową radą i ma na to czas. W praktyce może 
to być nauczyciel, działacz lokalnej organizacji 
pozarządowej, radny lub urzędnik – pod warun-
kiem że spełnia powyższe kryteria. Opiekunowie 
wyznaczeni odgórnie przez radę gminy lub wój-
ta najczęściej nie sprawdzają się, w efekcie czego 
młodzieżowa rada nie działa, a młodzi ludzie 
tracą motywację i wiarę w sens obywatelskiego 
zaangażowania. To największa strata!

Warsztaty konsultacyjne dot. powołania 
młodzieżowej rady gminy Gnojnik, 16-17.06.2014.

Warsztaty konsultacyjne dot. powołania 
młodzieżowej rady gminy Stryszawa, 30.09-1.10.2014.



2726

 
Miejska Rada Seniorów  
gmina Kęty

 
czym jest rada seniorów?

Podobnie jak z przypadku rady młodzieżowej, rada seniorów to ciało konsultacyjne, które 
może zostać powołane przez radę gminy na podstawie artykułu 5c ustawy o samorządzie 
gminnym. Rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Powinna repre-
zentować osoby starsze z terenu gminy, przy czym ich wiek i sposób wyboru nie jest narzu-
cony ustawowo – określa się go w statucie. Mogłoby się wydawać, że powoływanie rady se-
niorów nie ma sensu, gdyż seniorzy (w odróżnieniu od młodzieży) mogą być reprezentowani 
w regularnej radzie gminy. Okazuje się jednak, że osoby starsze mają specyficzne potrzeby 
i problemy, z których inni często zupełnie nie zdają sobie sprawy. Dlatego tak ważne jest, by 
byli w gminie odrębnie reprezentowani i mogli zwracać uwagę samorządu na swoje potrze-
by, a także realizować swoje pomysły.

Przygotowanie warsztatów

Aby starsi mieszkańcy gminy chcieli się angażować w prace rady seniorów, muszą mieć po-
czucie, że sami stworzyli tę strukturę i że jej kształt jest zgodny z ich potrzebami. Dlatego 

właśnie tak ważne jest przeprowadzenie warsztatów konsultacyjnych z udziałem osób zain-
teresowanych utworzeniem rady. Jeśli w gminie działają już jakieś organizacje zrzeszające 
seniorów (np. koła seniorów, uniwersytet trzeciego wieku, organizacje wspierające osoby nie-
widome, niepełnosprawne, kombatantów, 
czy też koła gospodyń wiejskich, w których 
osoby starsze są często najbardziej aktyw-
ne), to najlepiej na warsztaty zaprosić ich 
przedstawicieli,  razie potrzeby wyjaśniając 
jednocześnie, czym jest rada seniorów i po 
co się ją powołuje.

warsztaty Konsultacyjne  
(9-10.06.2014)

Głównym celem 2-dniowych warszta-
tów konsultacyjnych z osobami starszymi 
było przekazanie im podstawowej wiedzy 
o funkcjonowaniu gminnej rady seniorów, 
zainspirowanie ich do działania poprzez po-
kazanie dobrych przykładów z innych gmin 
oraz wspólne sformułowanie najważniej-
szych założeń do statutu (w tym zwłaszcza 
celów statutowych) i pomysłów na inicjaty-
wy. 

Pierwszy dzień warsztatów konsultacyjnych 
w Kętach poświęcono na przedstawienie 
uczestnikom idei i zasad powoływania rady 
seniorów. Następnie metodą grupowania 
pomysłów (zob. str. 20) została wypraco-
wana wstępna lista celów statutowych. 
Ważną kwestią była także dyskusja nad 
członkostwem w radzie i sposobem wybo-
ru radnych. Jak wspomniano, ustawa nie 
definiuje, ile lat trzeba mieć, by można być 
uznanym za seniora. W Kętach (po burzliwej dyskusji!) przyjęto, że powyżej 55 lat. Istotne jest 
również, że do rad seniorów raczej nie organizuje się powszechnych wyborów, tylko zapra-
sza się miejscowej organizacje działające na rzecz osób starszych do wydelegowania swoich 
przedstawicieli. Należy przy tym zadbać, by rada była możliwie reprezentatywna dla całego 
obszaru gminy.

Drugi dzień warsztatów poświęcony był na opracowanie założeń do statutu rady seniorów. 
Spotkanie miało formułę pracy w grupach (zob. str. 20) – każdy zespół zajmował się nieco in-
nym fragmentem statutu. Najważniejsze założenia wypracowane przez poszczególne grupy 
zostały przedyskutowane na forum i spisane. Został powołany zespół roboczy ds. statutu, któ-
ry we współpracy z urzędem skonstruował projekt dokumentu, który został poddany dalszym 
konsultacjom (odbyło się w tym celu dodatkowe spotkanie).

Miejska Rada Seniorów w Kętach została oficjalnie powołana Uchwałą Rady Miejskiej w Kę-
tach nr LIV/548/2014 z dn. 12.09.2014 roku.

Zapamiętaj!

Radę seniorów najłatwiej jest powołać, jeśli 
środowisko seniorów w gminie jest już w jakiś 
sposób zintegrowane np. dzięki działalności kół 
seniorów, uniwersytetu trzeciego wieku czy też 
kół gospodyń wiejskich. Jeśli żadne działania  
z osobami starszymi nie były wcześniej prowa-
dzone, może być trudno do nich dotrzeć i zachę-
cić do przyjścia na warsztaty. W Kętach przed 
powołaniem rady seniorów działał już bardzo 
prężnie uniwersytet trzeciego wieku.

Mimo coraz powszechniejszego dostępu do 
komputerów i Internetu, osoby starsze często 
wciąż nie posługują się pocztą elektroniczną. Za-
praszając seniorów na warsztaty, należy zadbać, 
by informacja do wszystkich dotarła (najlepiej 
telefonicznie).

Kiedy już uchwała o powołaniu gminnej rady 
seniorów zostanie przyjęta przez radę gminy, 
warto zadbać o uroczysty charakter pierwsze-
go posiedzenia nowopowołanej rady seniorów.  
W Kętach na początek odbyło się uroczyste roz-
danie kart do głosowania i  ślubowanie, a na 
całej sesji był obecny burmistrz miasta, przewod-
niczący rady gminy i inni urzędnicy. To dowodzi, 
że sprawy seniorów są dla samorządu naprawdę 
ważne i zachęca do działania!

Warsztaty konsultacyjne dot. powołania 
gminnej rady seniorów w Kętach, 9-10.06.2014.
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Zagospodarowanie Parku Podworskiego w Toporzysku 
gmina Jordanów

 
co to jest dobra Przestrzeń Publiczna?

Dobra przestrzeń publiczna to taka przestrzeń, w której ludzie chętnie przebywają, ponieważ 
jest ona bezpieczna, wygodna, czysta, a przede wszystkim atrakcyjna – to znaczy są tam inni 
ludzie i jest co robić. W Polsce i na świecie powstało wiele reprezentacyjnych placów czy par-
ków, które świecą pustkami, bo choć są piękne i okazałe, to jednak nie zachęcają, by dłużej 
w nich pozostać – nikt nie zapytał mieszkańców o ich potrzeby i oczekiwania. Jest także wiele 
przestrzeni zaniedbanych, które mogłyby być doskonałymi miejscami dla ludzi, ale trzeba je 
lepiej zagospodarować, zadbać o ich wygląd, bezpieczeństwo, wprowadzić tam jakieś drobne 
ulepszenia np. wygodniejsze i lepiej ustawione miejsca do siedzenia. Taką zaniedbaną prze-
strzenią jest dziś Park Podworski w Toporzysku w gminie Jordanów. Zapytano mieszkańców, 
jak ich zdaniem powinien on zostać zagospodarowany, by chętnie do niego przychodzili.

Przygotowanie warsztatów

Do parku przychodzą ludzie w różnym wieku – zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli i osoby 
starsze. Najlepiej więc, by w warsztatach również brały udział różne grupy wiekowe i różne 
środowiska, które chciałyby z tego miejsca korzystać. Dlatego zorganizowano szeroką akcję 

informacyjną, zachęcającą do uczestnictwa w warsztatach planistycznych – w gminie rozwie-
szono plakaty, rozdawano ulotki, a do osób pełniących ważne funkcje publiczne, przedstawi-
cieli lokalnych organizacji, sołtysów itp. rozesłano imienne zaproszenia. Spotkanie zaplano-
wano w szkole położonej niedaleko parku, 
by można było podczas warsztatów pójść 
w teren i na miejscu porozmawiać o pomy-
słach na jego lepsze zagospodarowanie. Za-
dbano także o wydruk dużego zdjęcia tego 
terenu z lotu ptaka, by można było na jego 
podstawie projektować zmiany. 

warsztaty Konsultacyjne  
(9-10.10.2014)

Warsztaty projektowania zagospodarowa-
nia Parku Podworskiego w Toporzysku skła-
dały się z dwóch głównych części. Pierwsza 
obejmowała wprowadzenie w tematykę 
partycypacyjnego planowania przestrze-
ni publicznych oraz przeprowadzenie 
„Gry w miejsce” (Project for Public Spaces  
– zob. str. 21). Uczestnicy warsztatów, będąc 
w parku, w kilkuosobowych grupach wypeł-
niali specjalną ankietę i  dyskutowali o dzia-
łaniach, które mogłyby poprawić sytuację 
w krótkim i długim okresie. Po prezentacji 
prac wszystkich grup, odbyło się głosowa-
nie (zob. str. 21) na najlepsze pomysły.

W drugiej części warsztatów uczestnicy sta-
rali się umieścić swoje pomysły w przestrzeni  
– stojąc nad mapą (zdjęciem) całego terenu, 
wspólnie rozstrzygali, w którym miejscu po-
winny się znaleźć ławki, gdzie postawić ta-
blice informacyjne i stoliki szachowe, który obszar nadaje się na miejsce piknikowe z grillem, 
a gdzie będzie mogła stanąć muszla koncertowa. Powstał w ten sposób kompleksowy projekt 
zagospodarowania całej przestrzeni, zgodny z potrzebami mieszkańców. Pierwsze kroki do 
jego realizacji (np. sprzątanie, ustawienie ławek) można wykonać szybko i za niewielkie środ-
ki. Na większe inwestycje urząd gminy będzie pozyskiwał fundusze zewnętrzne. Wypraco-
wany podczas warsztatów projekt będzie dalej konsultowany z mieszkańcami m.in. podczas 
zebrań rodziców w szkole. Na zakończenie spotkania został zawiązany zespół inicjatywny ds. 
rewitalizacji Parku Podworskiego, który będzie zabiegał o realizację wspólnie wypracowane-
go projektu.

Zapamiętaj!

Tego typu warsztaty planistyczne najlepiej or-
ganizować w miejscu położonym blisko projek-
towanej przestrzeni, by w trakcie warsztatów 
można było się tam udać, wspólnie spojrzeć na 
to miejsce, podyskutować o tym, jak można by 
było lepiej je zagospodarować.

Najlepszym materiałem bazowym do drugiej 
części warsztatów jest makieta terenu, gdyż po-
zwala ona dość dokładnie projektować różne 
obiekty, zmiany w przestrzeni itp., uwzględnia-
jąc przy tym ukształtowanie terenu, warunki 
przyrodnicze itp. Na makiecie można układać 
różne przedmioty (np. kształty wycięte z kolo-
rowego papieru, klocki, pionki, guziki) symboli-
zujące określone elementy zagospodarowania. 
Jeśli wykonanie makiety nie jest możliwe, można 
się posłużyć podkładem w postaci powiększone-
go co najmniej do rozmiarów A2 zdjęcia terenu  
z lotu ptaka (można się w tym celu posłużyć zdję-
ciami z Google Maps). Ostateczna wersja projek-
tu zagospodarowania powinna być estetyczna, 
czytelna i zrozumiała dla osób nie uczestniczą-
cych w warsztatach, by można było projekt (ma-
kietę lub jej zdjęcie) poddać dalszym konsul-
tacjom społecznym np. w Internecie na stronie 
www.wspoldecydujemy.pl lub urzędzie gminy.

Warsztaty Project for Public Spaces na terenie Parku Podworskiego 
w Toporzysku w gminie Jordanów, 9-10.10.2014.



3130

 
Budżet obywatelski  
gmina Maków Podhalański

 
co to jest budżet obywatelsKi?

Budżet obywatelski (zwany również budżetem partycypacyjnym) to narzędzie, które pozwa-
la mieszkańcom decydować, na jakie przedsięwzięcia i projekty powinna być przeznaczona 
określona pula środków publicznych z budżetu gminy. Mechanizm ten jest w Polsce wyko-
rzystywany coraz częściej – już teraz największe polskie miasta (m.in. Warszawa, Kraków, 
Łódź, Wrocław) posiadają wydzielony budżet obywatelski, a w ślad za nimi idzie coraz więcej 
mniejszych miasteczek i miejscowości. Idea jest taka, że to mieszkańcy najlepiej wiedzą, na co 
wydać publiczne pieniądze, by żyło im się lepiej. Dlatego najpierw sami proponują projekty 
do realizacji, a następnie głosują na te, które uważają za najlepsze. Samorząd zaś przyjmuje 
na siebie zobowiązanie, że wybrane w ten sposób przedsięwzięcia w kolejnym roku zreali-
zuje. Kwoty przeznaczane na budżet obywatelski różnią się w zależności od gminy, ale są 
coraz bardziej znaczące – np. w Łodzi w 2014 roku mieszkańcy decydowali o przeznaczeniu 
20 milionów złotych z miejskiej kasy w przyszłorocznym budżecie. W Makowie Podhalańskim, 
z racji niewielkich rozmiarów miasta oraz faktu, że taki budżet był wdrażany po raz pierwszy, 
do dyspozycji mieszkańców przeznaczono 75 tys. zł (w tym 50 tys. zł dla Makowa Centrum i 25 
tys. zł dla Dolnego Makowa).

Przygotowanie warsztatów

Bardzo ważnym elementem przygotowań do warsztatów konsultacyjnych poświęconych 
budżetowi obywatelskiemu w Makowie Podhalańskim było poinformowanie jak największej 
liczby mieszkańców, że taka inicjatywa zostanie uruchomiona i że warto w związku z tym 
przyjść na spotkanie, bo mieszkańcy będą mogli zdecydować, na co w ich gminie będą wyda-
ne publiczne pieniądze. Akcja informacyjna opierała się głównie na plakatach, które zostały 
rozwieszone we wszystkich najważniejszych punktach miasta oraz na tzw. „poczcie pantoflo-
wej”. Kluczowym elementem przygotowań do konsultacji z mieszkańcami było także opraco-
wanie propozycji regulaminu budżetu obywatelskiego w Makowie Podhalańskim, która była 
podstawą do dyskusji podczas warsztatów. Regulamin określa takie kwestie jak: pula środ-
ków przeznaczona na budżet obywatelski, harmonogram działania, wymagania dotyczące 
proponowanych projektów (wzór wniosku projektowego i sposób jego składania), procedu-
ra i zasady weryfikacji projektów (ich zgodności z obowiązującym prawem i wykonalności), 
funkcjonowanie zespołu koordynującego cały proces (w którego skład powinni wchodzić nie 
tylko przedstawiciele urzędu gminy, ale także strona społeczna), sposób i termin głosowania 
oraz weryfikacji oddanych głosów. 

warsztaty Konsultacyjne (18.07.2014 i 7.08.2014)

W Makowie Podhalańskim warsztaty konsultacyjne z mieszkańcami odbyły się w dwóch ter-
minach – po pierwszym spotkaniu wszyscy przyjęli bowiem na siebie zadanie, by informację 
o uruchomieniu budżetu obywatelskiego rozpropagować w lokalnym środowisku i zmobili-
zować więcej osób do udziału w kolejnym spotkaniu. Celem obu spotkań było przedstawienie 
mieszkańcom idei budżetu obywatelskiego, wspólna analiza proponowanego regulaminu 

budżetu i ewentualna korekta jego zapi-
sów zgodnie z propozycjami uczestników 
spotkania, a przede wszystkim omówienie 
wzoru wniosku projektowego i wymagań 
dotyczących przedkładanych pod głoso-
wanie projektów. Aby ułatwić dyskusję na 
ten temat, przedstawiciele urzędu gminy 
przygotowali przykładowy projekt. Podczas 
spotkań dyskutowano o tym, jakie są lokal-
ne potrzeby mieszkańców, jakie projekty 
byłyby możliwe do zrealizowania w ramach 
budżetu obywatelskiego (muszą to być 
bowiem przedsięwzięcia, które wpisują się 
w zadania własne gminy i będą realizowane 
na terenie gminnym) oraz jak zmobilizować 
jak najwięcej mieszkańców do składania 
projektów i głosowania.

Zapamiętaj!

Budżet obywatelski jest doskonałym narzędziem 
angażowania mieszkańców w sprawy publiczne, 
ponieważ daje im realny wpływ na wydatkowa-
nie środków z budżetu gminy. Trzeba jednak bar-
dzo dbać o przejrzystość wszystkich procedur,  
w tym zwłaszcza na etapie weryfikacji złożonych 
projektów (każde odrzucenie projektu musi być 
szczegółowo uzasadnione) i na etapie głosowa-
nia (sprawdzanie ważności głosów powinno się 
odbywać po zakończeniu głosowania, na pod-
stawie ściśle określonych procedur i w obecności 
całego zespołu koordynującego budżet obywa-
telski – czyli również strony społecznej).

Warsztaty konsultacyjne dot. uruchomienia budżetu 
obywatelskiego w mieście Maków Podhalański, 7.08.2014.
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Analiza SWOT rozwoju turystyki  
Miasto Sucha Beskidzka

 
czym jest analiza swot?

Analiza SWOT jest jednym z kluczowych narzędzi przy tworzeniu różnego typu planów stra-
tegicznych. Pozwala ona w kompleksowy sposób określić potencjał do rozwoju w danej dzie-
dzinie lub na danym obszarze. Analiza SWOT składa się z czterech podstawowych elemen-
tów: mocne strony (S - strengths), słabe strony (W - weaknesses), szanse (O - opportunities) 
i zagrożenia (T - threats). Mocne i słabe strony to te rzeczy, które mamy lub których nam bra-
kuje. Z kolei szanse i zagrożenia to czynniki zewnętrzne, na które nie mamy wpływu, ale mu-
simy je brać pod uwagę planując nasze działania. Analiza SWOT to analiza potencjału – jest 
ona pierwszym krokiem do stworzenia planu rozwoju, określenia celów i działań, jakie należy 
podjąć w danej dziedzinie. W przypadku Suchej Beskidzkiej dziedziną tą była turystyka.

Przygotowanie warsztatów

Stworzenie kompleksowego programu rozwoju turystyki jest zadaniem wymagającym wiele 
czasu i wysiłku, które powinno być rozłożone na kilka etapów, stąd podjęto decyzję, by w ra-
mach warsztatów konsultacyjnych skupić się na jednym elemencie, to jest analizie SWOT, któ-
ra będzie punktem wyjścia do dalszej pracy w przyszłości. W ramach przygotowań do warsz-
tatów została opracowana ankieta dla mieszkańców dotycząca postrzegania różnych spraw 
związanych z rozwojem turystyki w Suchej Beskidzkiej – np. co stanowi największy potencjał 
do rozwoju turystyki, jakie są najważniejsze atrakcje, w jaki rodzaj turystyki miasto powin-
no inwestować, jakie są najpilniejsze potrzeby w tym zakresie itp. Ankietę wypełniło przed 
warsztatami kilkadziesiąt osób, ale zaplanowano jej kontynuowanie również po warsztatach. 

warsztaty Konsultacyjne (7-8.10.2014)

Warsztaty były otwarte dla wszystkich mieszkańców miasta, ale do udziału w nich szczególnie 
zaproszono osoby, które są związane z rozwojem turystyki w Suchej Beskidzkiej – pracow-
ników informacji turystycznej, instytucji kultury, przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń, filii 
PTTK, a także studentów miejscowej Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii. 

Po prezentacji wprowadzającej uczestników w zasady tworzenia analizy SWOT, zostali oni 
zaproszeni do pracy w grupach metodą World Café (zob. str. 21) nad poszczególnymi ele-
mentami analizy: mocnymi i słabymi stronami oraz szansami i zagrożeniami dla rozwoju 
turystyki w Suchej Beskidzkiej. Niewątpliwie jedną z silnych stron miasta jest posiadanie 
znanych atrakcji turystycznych takich jak Karczma Rzym czy Zamek Suski. Za słabą stronę 
uznano natomiast m.in. niedostatecznie rozwiniętą bazę noclegową i niewystarczającą sieć 
szlaków rowerowych. Dla miejscowości górskiej, jaką jest Sucha Beskidzka, szansą w rozwoju 
turystyki może być np. powszechna moda 
na wycieczki w góry czy też utworzenie Je-
ziora Mucharskiego, które prawdopodob-
nie przyciągnie w ten rejon wielu turystów. 
Zagrożeniem może być natomiast np. moż-
liwość przejścia Zamku Suskiego w ręce 
prywatne (dawnych właścicieli). 

Kolejnym etapem warsztatów konsultacyj-
nych była próba wyznaczenia kluczowych 
kierunków działania na bazie stworzonej 
analizy SWOT. Można w tym zakresie przy-
jąć różne strategie: agresywną – wykorzy-
stującą mocne strony i szanse, konserwatywną – bazującą na mocnych stronach i ochronie 
przed zagrożeniami, konkurencyjną – niwelującą słabe strony i wykorzystującą szanse lub też 
defensywną – opartą na niwelowaniu słabych stron i ochronie przed zagrożeniami. Uczestni-
cy warsztatów pracowali (ponownie metodą World Café) nad wszystkimi potencjalnymi kie-
runkami. Powstało wiele ciekawych wniosków i pomysłów, które będą rozwijane w kolejnych 
etapach pracy nad programem rozwoju turystyki w Suchej Beskidzkiej.

Zapamiętaj!

Konsultacje społeczne powinny być prowadzone 
na jak najwcześniejszym etapie opracowywania 
dokumentów strategicznych gminy. W Suchej 
Beskidzkiej mieszkańcy zostali zaproszeni do 
dialogu (wypełnienia ankiet, udziału w warszta-
tach) zanim napisano pierwszą linijkę strategii. 
Dialog będzie prowadzony również na dalszych 
etapach – określania celów, działań i oczekiwa-
nych rezultatów. 

Warsztaty konsultacyjne nt. analizy SWOT 
rozwoju turystyki w Suchej Beskidzkiej, 7-8.10.2014.
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Budowanie wspólnej oferty turystycznej  
gmina Zawoja

 
czemu służy wsPólna oferta turystyczna?

Wspólna oferta turystyczna gminy lub większego obszaru to korzyść dla wszystkich usługo-
dawców z branży turystycznej, jak również dla turystów korzystających z tej oferty, którzy 
dostają wygodny i dobrze skomponowany pakiet atrakcji. W Zawoi powstaje obecnie duża 
inwestycja (z udziałem środków gminy) pod nazwą Centrum Górskie Korona Ziemi. Będzie to 
nowoczesne, multimedialne centrum edukacyjne, oferujące różnego typu zajęcia związane 
z tematyką górską dla dzieci i młodzieży, ale także wydarzenia dla miłośników gór w każdym 
wieku (wystawy, festiwale, spotkania z ciekawymi ludźmi itp.). Jest to pierwsza tego typu pla-
cówka w Polsce, powstająca pod patronatem najbardziej znanych polskich himalaistów. Moż-
na więc liczyć na to, że stanie się ona silnym magnesem dla wycieczek szkolnych i pasjonatów 
górskiej wspinaczki z całego kraju. Ponieważ Zawoja jest miejscowością turystyczną z wie-
loletnimi tradycjami, lokalni przedsiębiorcy – właściciele pensjonatów, hoteli, lokali gastro-
nomicznych, sprzedawcy pamiątek i rękodzieła, organizatorzy warsztatów rękodzielniczych, 
przyrodniczych itp. mogą wspólnie stworzyć ofertę dla różnych grup odbiorców, która będzie 
zatrzymywała turystów w Zawoi na dłużej. Dialog w tym zakresie przyczyni się także do roz-
woju przedsiębiorczości lokalnej w branży turystycznej na terenie całej gminy. 

Przygotowanie warsztatów

Centrum Górskie Korona Ziemi dopiero powstaje, a w Zawoi nie prowadzono do tej pory 
szerzej zakrojonej kampanii informacyjnej, która przybliżyłaby mieszkańcom założenia tej in-
westycji, charakter planowanej działalności i korzyści, jakie może przynieść gminie. Stąd na 
początek w Zawoi została przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców, której celem było 
z jednej strony sprawdzenie, co respondenci już słyszeli o Centrum i jak je postrzegają (czy 
widzą korzyści z jego powstania), a z drugiej strony – przekazanie informacji o planowanej 
działalności centrum i zbadanie, czy oferta ta jest atrakcyjna. Ankieta została umieszczona 
w wersji on-line na portalu www.wspoldecydujemy.pl, a także była rozpowszechniana przez 
Babiogórskie Centrum Kultury w formie papierowej. W ramach przygotowań do warsztatów 
konsultacyjnych odbyło się także robocze spotkanie osób prowadzących z przedstawicielami 
urzędu gminy i zarządem Centrum Górskiego, którego celem było omówienie ich oczekiwań 
co do efektów spotkania, lokalnych uwarunkowań i wcześniej podejmowanych działań w za-
kresie rozwijania współpracy z lokalnymi partnerami (przedsiębiorcami, organizacjami, insty-
tucjami publicznymi i indywidualnymi mieszkańcami).

Przebieg warsztatów (25.09 oraz 14.10.2014)

Pierwsze spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami gminy Zawoja (w tym zwłaszcza z usługo-
dawcami z branży turystycznej – właścicielami hoteli, pensjonatów, gastronomii, lokalnych 
biur turystycznych) miało charakter przede wszystkim informacyjny. Przedstawiciele Centrum 
Górskiego Korona Ziemi zaprezentowali swoją planowaną ofertę (uruchomienie działalności 
zaplanowano na listopad 2014), grupy klientów, do których chcą dotrzeć, główne założenia 
strategii marketingowej, strukturę własnościową i sposób podejmowania decyzji wewnątrz 

spółki, a także odpowiedzieli na liczne py-
tania uczestników warsztatów. Kolejne spo-
tkanie zaplanowano na 14 października, 
a uczestnicy podjęli się zachęcić dodatkowe 
osoby do udziału w konsultacjach. Druga 
część warsztatów rozpoczęła się od wizyty 
na terenie inwestycji (będącej jeszcze w bu-
dowie), podczas której kierownik Centrum 
Górskiego opowiedział o tym, jak będą 
zagospodarowane poszczególne wnętrza 
i jaką będą pełniły funkcję. W drugiej czę-
ści spotkania odbyła się praca warsztato-
wa w grupach (prowadzona metodą World 
Café – zob. str. 21), w ramach której uczest-
nicy pracowali wspólnie nad następującymi 
zagadnieniami: wspólną ofertą dla dzieci 
do 12 roku życia, wspólną ofertą dla młodzieży, wspólną ofertą dla miłośników gór oraz za-
sadami współpracy pomiędzy firmami, instytucjami i osobami fizycznymi zaangażowanymi 
w tworzenie wspólnej oferty turystycznej w oparciu o Centrum Górskie Korona Ziemi. Po-
wstało wiele ciekawych pomysłów, które będą dalej dopracowywane w mniejszych zespo-
łach ściśle zainteresowanych poszczególnymi elementami wspólnej oferty.

Zapamiętaj!

Jeśli warsztaty konsultacyjne dotyczą nowo-
powstającej inwestycji, o której mieszkańcy jesz-
cze niewiele wiedzą, bardzo dobrym pomysłem 
jest zabranie ich na jej teren, by mieli lepsze wy-
obrażenie o jej wyglądzie, przeznaczeniu i moż-
liwościach zagospodarowania. Jeśli budowa nie 
jest jeszcze zakończona, informacja o wizycie 
na miejscu to doskonały magnes dla uczestni-
ków (oczywiście, należy przestrzegać procedur 
bezpieczeństwa!). Jeśli budynek jest już gotowy, 
warto zorganizować warsztaty w jego wnętrzu 
(o ile posiada on odpowiedniej wielkości salę 
przystosowaną do tego typu spotkań).

Wizyta na terenie inwestycji Centrum Górskie Korona Ziemi podczas warsztatów 
konsultacyjnych dot. tworzenia wspólnej oferty turystycznej w Zawoi, 14.10.2014.
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Drugiego dnia (14.10.2014) odbyły się na-
tomiast warsztaty konsultacyjne z osobami 
dorosłymi, które wyraziły chęć współtwo-
rzenia oferty kulturalno-rekreacyjnej gmi-
ny. Uczestnicy warsztatów – w większości 
osoby biorące wcześniej udział w zajęciach 
organizowanych przez ośrodek kultury  
– w wyniku burzy mózgów i dyskusji stwo-
rzyły listę pomysłów na nowe inicjatywy 
i atrakcje, które pomogłyby przyciągnąć 
i zintegrować większą liczbę mieszkańców 
w ramach wspólnych wydarzeń. Wśród tych 
propozycji pojawiły się m.in. zajęcia rucho-
we ze skakanką lub hula-hop z obciążni-
kami, organizowanie wyjazdów na basen, uruchomienie grupy kabaretowej i chóru gospel, 
organizacja wieczorków poetyckich, pikników rodzinnych, wycieczek turystycznych (wielu 
mieszkańców gminy przez całe życie nie odwiedziło pobliskiej Babiej Góry czy też Hali Kru-
powej!) oraz spotkań przy starych, zapomnianych już grach towarzyskich takich jak krokiet 
czy „wilk i owca”. Niektóre z tych pomysłów nie wymagają dużych nakładów finansowych, jest 
więc szansa, że zostaną szybko zrealizowane, a mieszkańcy będą z nich chętnie korzystać.

 
Oferta kulturalno-rekreacyjna  
gmina Bystra-Sidzina

 
czemu służy Konsultowanie oferty Kulturalno-reKreacyjnej?

Ludziom tworzącym ofertę zajęć kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, rekreacyjnych, lo-
kalnych wydarzeń i innych form spędzania wolnego czasu zazwyczaj zależy, by mieszkańcy 
gminy chętnie korzystali z proponowanych im zajęć i atrakcji. Często nie mają jednak możli-
wości, by dokładniej poznać potrzeby odbiorców i konstruują program wydarzeń nieco „po 
omacku” – na podstawie zdania osób, które już uczestniczą w zajęciach, zasłyszanych z in-
nych ośrodków kultury wiadomości o modnych ostatnio sportach czy hobby, czy w końcu 
– własnych preferencji i upodobań. Tymczasem mieszkańcy gmin często nie znają dobrze 
aktualnej oferty, ani też nie wiedzą, w jaki sposób mogliby ją kształtować. Napływ fundu-
szy inwestycyjnych do gmin wiejskich w ostatnich latach spowodował, że w wielu miejsco-
wościach wyremontowano świetlice, remizy i biblioteki, ale nader często są one puste lub 
słabo wykorzystywane – wciąż nikt nie ma pomysłu, jaką powinny mieć ofertę. Nie zapyta-
no bowiem mieszkańców, jakie są ich potrzeby i oczekiwania. W gminie Bystra-Sidzina nie 
powstały w ostatnim czasie żadne nowe budynki, ale kierownictwo miejscowego ośrodka 
kultury uznało, że warto byłoby lepiej dostosować obecną ofertę zajęć i wydarzeń do potrzeb 
młodzieży i osób dorosłych.

Przygotowanie warsztatów

Przed warsztatami wśród mieszkańców gminy Bystra-Sidzina została przeprowadzona ankie-
ta dotycząca ich oczekiwań w zakresie zajęć kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych oraz 
lokalnych wydarzeń i imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Tu-
rystyki i Sportu w Sidzinie. Ankieta została zamieszczona na stronie www.wspoldecydujemy.
pl, a kierowały do niej łącza ze strony ośrodka kultury i urzędu gminy. Dostępne były również 
formularze w wersji papierowej do wypełnienia w ośrodku kultury. Na warsztaty konsultacyj-
ne została zaproszona młodzież z dwóch miejscowych gimnazjów oraz dorośli mieszkańcy 
gminy.

Przebieg warsztatów (13-14.10.2014)

Pierwszego dnia (13.10.2014) uczestnikami warsztatów byli uczniowie dwóch miejscowych 
gimnazjów – w Bystrej i w Sidzinie. Po wstępnym przedstawieniu się i integracji przedsta-
wicieli obu szkół, uczniowie pracowali w grupach metodą World Café (zob. strona 21) nad 
ofertą zajęć i wydarzeń, w których chętnie sami by uczestniczyli, gdyby były organizowane 
przez ośrodek kultury. W kilku grupach roboczych dyskutowali nad tym, jakie zajęcia kultural-
no-edukacyjne, sportowo-rekreacyjne (w siedzibie ośrodka i na zewnątrz) oraz jakie cyklicz-
ne imprezy stanowiłyby dużą atrakcję dla miejscowej młodzieży. Po prezentacji wszystkich 
propozycji i dyskusji, odbyło się głosowanie na najciekawsze zgłoszone pomysły. Młodzież 
opowiedziała się m.in. za organizacją konkursów karaoke i dyskotek, a także rozgrywek w siat-
kówkę plażową i zajęć z piłki nożnej.

Zapamiętaj!

Jeśli w gminie nie było do tej pory silnie zako-
rzenionej tradycji dialogu samorządu z obywa-
telami, a konsultacje społeczne organizowane 
były rzadko i bez wyraźnego zaangażowania 
(zarówno po stronie władz jak i mieszkańców), 
wspólne wypracowanie oferty kulturalnej lub 
rekreacyjnej gminy jest dobrym tematem na po-
czątek – nie budzi on bowiem zwykle większych 
kontrowersji czy problemów, a jednocześnie 
pozwala docenić starą prawdę, która mówi: „co 
dwie głowy, to nie jedna”.

Warsztaty konsultacyjne z młodzieżą nt. tworzenia 
oferty kulturalno-rekreacyjnej gminy Bystra-Sidzina, 14.10.2014.
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ganizacji jak również tworzenie warunków 
do integracji Trzeciego Sektora w gminie). 
W drugiej części warsztatów uczestnicy za-
stanawiali się, które formy współpracy w ich 
gminie działają dobrze, które w ogóle nie są 
stosowane, a które funkcjonują w praktyce, 
ale nie są w żaden sposób uregulowane 
w programie współpracy, przez co nie wia-
domo, kto i na jakich zasadach może z nich 
skorzystać (np. jakie warunki trzeba spełnić, 
żeby uzyskać od gminy dofinansowanie 
do wkładu własnego do projektu z fundu-
szy zewnętrznych lub żeby gmina zgodziła 
się być partnerem organizacji w projekcie). 
W ostatniej części warsztatów odbyło się 
głosowanie uczestników na te formy współ-
pracy samorządu z organizacjami, które są najważniejsze do wdrożenia lub uregulowania 
w programie współpracy na rok 2015. Najpilniejsze dla uczestników spotkania okazało się 
poradnictwo prawne i księgowe dla organizacji oraz przyjęcie przez gminę uchwały regulują-
cej inicjatywę lokalną. Warsztaty zakończyły się wyznaczeniem terminu kolejnego spotkania, 
które posłuży wypracowaniu propozycji programu na podstawie wniosków z warsztatów.

 
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 
gmina Adamów

 
czym jest Program wsPółPracy z organizacjami Pozarządowymi?

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi to dokument, który kompleksowo 
reguluje współpracę samorządu (gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego) z organiza-
cjami pozarządowymi działającymi na danym terenie. Z formalnego punktu widzenia jest to 
uchwała, którą samorząd ma obowiązek podjąć do 30 listopada każdego roku poprzedzają-
cego realizację programu. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolonta-
riacie, możliwe jest także uchwalenie wieloletniego programu współpracy. Warto podkreślić, 
że samorząd ma obowiązek skonsultować zapisy programu z organizacjami pozarządowymi. 
W praktyce często jest tak, że program zawiera głównie informacje o zadaniach publicznych, 
jakie samorząd planuje zlecić organizacjom pozarządowym w kolejnym roku oraz o wysoko-
ści funduszy przeznaczonych na te zadania. Pozostałymi zapisami programu mało kto się na-
tomiast interesuje. Tymczasem program współpracy może być doskonałym narzędziem regu-
lującym także inne formy współdziałania samorządu z organizacjami jak np. dofinansowanie 
organizacjom wkładu do projektów z funduszy zewnętrznych, czy reguły korzystania z ma-
jątku gminy (np. nieodpłatnego wykorzystania sal na spotkania lub powierzchni biurowych 
na działalność organizacji). W Adamowie organizacje pozarządowe działają bardzo aktywnie, 
porozumiewając się stale z samorządem gminnym, jednak spora część tego współdziałania 
nie była do tej pory regulowana przez program współpracy. 

Przygotowanie warsztatów

Ponieważ gmina Adamów jest niewielką gminą wiejską, liczba aktywnie działających na tym 
terenie organizacji pozarządowych jest ograniczona, a większość osób zna się ze sobą oso-
biście. Nie było więc potrzeby przeprowadzać wśród nich wstępnych badań ankietowych. 
Skupiono się raczej na tym, by bezpośrednio (przede wszystkim telefonicznie) powiadomić 
liderów wszystkich organizacji o warsztatach i zachęcić ich do udziału. Dzięki temu na spotka-
niach byli obecni przedstawiciele praktycznie wszystkich aktywnie działających organizacji 
z gminy. Warsztaty zorganizowano w godzinach popołudniowych, by zainteresowane osoby 
mogły w nich bez przeszkód uczestniczyć.

Przebieg warsztatów (15-16.10.2014)

Celem pierwszej części warsztatów było przybliżenie uczestnikom samej idei uchwalania 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi przez radę gminy oraz korzyści, jakie 
przynosi dobra współpraca zarówno samorządowi, organizacjom jak i mieszkańcom gminy. 
Uczestnicy dowiedzieli się, jakie formy współdziałania organizacji z samorządem są dopusz-
czalne w polskim prawie. Była więc mowa o współpracy w zakresie tworzenia dokumentów 
strategicznych i podejmowania kluczowych decyzji w samorządzie, współpracy przy realizacji 
zadań publicznych (zarówno finansowej czyli powierzaniu lub wspieraniu wykonania usług 
przez organizacje pozarządowe, jak i pozafinansowej obejmującej np. wspólne organizowa-
nie imprez czy wydarzeń) oraz o tzw. infrastrukturze współpracy czyli tworzeniu warunków 
do społecznej aktywności organizacji pozarządowych (poprzez bezpośrednie wspieranie or-

Zapamiętaj!

Program współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi powinien regulować wszystkie pola 
współdziałania samorządu z Trzecim Sektorem, 
a nie koncentrować się wyłącznie na podziale 
funduszy na zadania zlecone. Ważne jest, by pro-
pozycja programu była wypracowywana wspól-
nie z organizacjami i konsultowana na każdym 
etapie, a nie przedstawiana organizacjom do 
akceptacji, gdy projekt dokumentu jest już go-
towy. Organizacje tym chętniej zaangażują się 
w pracę nad programem współpracy, im lepiej 
będą rozumiały, jakie korzyści może im przynieść 
dobry dokument.

Głosowanie na najciekawsze pomysły podczas warsztatów dot. programu 
współpracy gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi, 15-16.10.2014.
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