
Jak organizacje pozarządowe mogą wspierać 
szkoły w budowaniu postaw obywatelskich? 
Seminarium dla organizacji pozarządowych

30 czerwca 2016 r., Warszawa



Budżet partycypacyjny

DEFINICJA

Budżet partycypacyjny jest procesem, w którym mieszkańcy 

współdecydują o dystrybucji części budżetu miasta przez 

zgłaszanie swoich potrzeb  w sposób szczegółowo określony 

danego miasta/gminy, np. zgłaszanie potrzeb rozumianych jako 

projekty w formie pisemnej. 

Budżet partycypacyjny przyczynia się do większej przejrzystości 

działań samorządu terytorialnego i włączanie obywateli w proces 

sprawowania władzy w samorządach.



Budżet partycypacyjny

BUDŻET PARTYCYPACYJNY – podstawowe cechy

Pozwala bardziej świadomie gospodarować pieniędzmi. 

Ułatwia identyfikację potrzeb części mieszkańców.

Decyzje podjęte przez mieszkańców mają charakter wiążący.

Wspomaga integrację społeczności lokalnej, przynajmniej na 

poziomie założonych projektów. 

Wspiera tworzenie się wspólnoty samorządowej.



Budżet partycypacyjny

Najważniejszą częścią budżetu partycypacyjnego powinna być 

publiczna dyskusja pomiędzy mieszkańcami, którzy na 

przynajmniej jednym z etapów inicjatywy spotykają się i deliberują 

na specjalnie do tego celu powołanych zebraniach czy forach. 

Dialog pomiędzy mieszkańcami jest kluczowy dla ich późniejszej

współpracy z urzędnikami.

DELIBERACJA



Budżet Warszawy

Wydzielona kwota 
na budżet Dzielnicy

Wydatki Dzielnicy na 
oświatę, inwestycje i  
wydatki bieżące, w 
tym kwota na BP

Dochody dzielnicy 
przekazywane do 

budżetu Warszawy

Budżet partycypacyjny

Specyfika Warszawy – skąd się biorą pieniądze na budżet 

partycypacyjny?



Procentowe wartości budżetów partycypacyjnych 

wydzielonych w ramach budżetów dzielnicowych w kolejnych 

edycjach:

BP2015 – 0,5% - 1%

BP2016 – 1% - 2%

BP2017 – 1% - 2% 

Budżet partycypacyjny



Realizacja budżetu partycypacyjnego na poziomie 

dzielnicowym*:

18 dzielnic 

18 koordynatorów ds. budżetu

18 Zespołów ds. budżetu partycypacyjnego

* w Warszawie nie ma budżetu partycypacyjnego na poziomie 

ogólnomiejskim. Projekty mogą mieć charakter ogólnodzielnicowy lub 

lokalny. Mieszkańcy mogą głosować na projekty tylko w jednej wybranej 

dzielnicy. 

Budżet partycypacyjny



WŁĄCZAMY MIESZKAŃCÓW

Każdy mieszkaniec Warszawy może się włączyć w decydowanie o 

części budżetu miasta. Nie ma konieczności posiadania meldunku 

na terenie m.st. Warszawy.

Projekty mogą zgłaszać osoby małoletnie. Wtedy konieczne jest 

dołączenie zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w budżecie 

partycypacyjnym.

Każdy projekt musi poprzeć minimum 30 mieszkańców. 

Każdy może złożyć i poprzeć więcej niż 1 projekt. 

Budżet partycypacyjny



Największe dylematy – pojęcie OGÓLNODOSTĘPNOŚCI

Pojęcie „ogólnodostępności” jest kryterium przy składaniu projektów 

i jest wyrażane efektem realizacji projektu, z którego mogą 

skorzystać przynajmniej wszyscy zainteresowani mieszkańcy 

będący potencjalnymi odbiorcami projektu, wskazanymi w 

formularzu zgłoszeniowym tego projektu.

W praktyce samo pojęcie jest bardzo uznaniowe, a jego 

egzekwowanie bardzo trudne, poza oczywistymi projektami, które 

lokalizowane są w zamkniętej, niedostępnej przestrzeni. 

Najbardziej problemowe projekty w tym kontekście to te związane 

ze szkołami czy spółdzielniami mieszkaniowymi. 

Budżet partycypacyjny



Budżet partycypacyjny

Powołanie dzielnicowego 
koordynatora i Zespołu ds. BP 

– do 31 września 2015 r.

Określenie szczegółowych 
zasad przeprowadzania BP 

w dzielnicy

do 30 października 2015 r.

Opisanie projektu i zebranie 
podpisów poparcia

Zgłaszanie projektów do BP 
przez mieszkańców

od 16 listopada 2015 r.
do 15 stycznia 2016 r.

Publiczne dyskusje 
mieszkańców nt. zgłoszonych 

projektów

od 15 lutego
do 6 marca 2016 r.

Ewentualnie wprowadzenie 
zmian do projektu

od 15 lutego
do 13 marca 2016 

Weryfikacja projektów i 
ewentualna konsultacja zmian 

z urzednikami

od 14 marca 
do 31 maja 2016 r.

Promocja projektów

do 24 czerwca 2016 r.

Głosowanie mieszkańców

od 14 czerwca 
do 24 czerwca 2016 r.  

Ogłoszenie wyników 
głosowani

do 15 lipca 2016 r. 

Realizacja wybranych 
projektów przez dzielnicę

2017 r.

Za realizację projektów 
odpowiada Urząd Dzielnicy w 

porozumieniu w 
projektodawcą. 



Edukacja obywatelska w 

szkołach – wyzwania zebrane 

podczas współpracy ze 

szkołami. 

Joanna Pietrasik 

Fundacja Civis Polonus

30  czerwca 2016



DOŚWIADCZENIE FUNDACJI 

CIVIS POLONUS

2Warszawa Lokalnie dzięki szkołom



www.civispolonus.org.pl

od 2004 roku



Naszą misją jest 
zwiększanie wpływu dzieci 
i  młodych ludzi na sprawy 

publiczne

4Fundacja Civis Polonus



1. Potraktowanie dzieci i młodych ludzi – już jako obywateli

2. Przy jednoczesnym założeniu, że obywatelem człowiek się 

nie rodzi tylko musi się nim stać - nauczyć się tego 

3. Stąd tak ważna jest rola edukacji obywatelskiej do procesów 

partycypacji publicznej młodych ludzi

4. Ważne jest dobre  doświadczenie uczestnictwa w procesach 

partycypacji - podejmowania decyzji w przestrzeniach 

dotyczących młodych (teraz i w przyszłości) 

5. Czyli w szkołach i społecznościach lokalnych

Dzieci i młodzież to obywatele!



1. uczestnicząc i będąc aktywnym w samorządach 
uczniowskich i młodzieżowych radach młodzi 
doświadczają i uczą się relacji obywatel-państwo

2. to właśnie od jakości tej lekcji zależy jakość 
uczestnictwa i aktywności obywatelskiej młodych 
(teraźniejszej i przyszłej), ponieważ to doświadczenie 
formuje postawy i stosunek młodych ludzi do instytucji 
publicznych, jaką jest szkoła i gmina, funkcjonariuszy 
państwa – jakimi są nauczyciele, wreszcie urzędników i 
władz gminy



7biblioteka: miejsce dla młodych ludzi

1. Wpisana jest w „system”

2. Pozwala na systematyczny udział młodzieży w 
procesie decyzyjnym 

3. Jest reprezentacją młodych obywateli w 
stosunku do władz

4. Uczy młodych współpracy z władzami i 
wszystkich dialogu obywatelskiego– jest 
projektem edukacyjnym

5. jednocześnie jest narzędziem edukacji 
obywatelskiej do bycia obywatelem jak również 
wprost umożliwia młodym udział w procesach 
podejmowania decyzji

Dlaczego mrg?



Wierzymy, że pozytywne 
doświadczenia własnego 

wpływu na otoczenie
są najlepszą edukacją 

obywatelską

8Fundacja Civis Polonus



SZKOŁY SĄ WAŻNE DLA 

EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

9Warszawa Lokalnie dzięki szkołom



To szkoły są instytucją 
publiczną i w nich młodzi 
ludzie mogą nasiąknąć 
kultura demokratyczną

10Warszawa Lokalnie Dzięki Szkołom
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diagnoza

1. Szkoła nie sprawdza się jako instytucja, w której uczniowie i 
uczennice nabywają kompetencje społeczne i obywatelskie

 a powinna, bo Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe 
życie

2. Wreszcie szkoła jako instytucja publiczna nie wzmacnia i nie 
kształtuje postawy zaangażowania obywatelskiego wśród młodzieży 
poza szkołą

3. W przestrzeni szkoły narzędziem, mechanizmem który może: 
kształtować kompetencje społeczne i obywatelskie oraz budować ich 
zainteresowanie sprawami publicznymi oraz zaangażowanie 
obywatelskie i chęć udziału w życiu publicznym jest samorząd 
uczniowski

Fundacja Civis Polonus



WYZWANIA DLA EDUKACJI 

OBYWATELSKIEJ

12Fundacja Civis Polonus
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Wyzwania dla ngo:

1. Jak dać młodym prawdziwy, faktyczny wpływ w szkole?

2. Jak wspierać i reżyserować procesy współpracy ze szkołami, 
aby ten wpływ młodych był prawdziwy?

3. Jak systematycznie pracować ze szkołami i w szkołach?

4. Jak stać się poważnym partnerem dla szkoły?

5. Z kim pracować? Jak dobrze wybrać adresatów naszych 
działań?

6. Jaką przyjąć rolę we współpracy ze szkołą? – wykonawca 
warsztatów dla uczniów czy trener nauczycieli?

Fundacja Civis Polonus



W TYCH SPRAWACH MAMY 

WIELE DO ZROBIENIA…

14Fundacja Civis Polonus
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Rekomendacje

1. Cały czas wzmacniać procesy edukacji obywatelskiej młodych w 
tych dwóch przestrzeniach, o których mówiłam wcześniej, 
ponieważ ich potencjał i wpływ/ walor edukacyjny jest wciąż 
niewystarczająco wykorzystany.

2. Partycypacja obywatelska młodych aby była poważna i 
prawdziwa musi być systematycznie wspierana

3. Koniecznym też wydaje się edukacja obywatelska nie tylko 
młodych, ale również dorosłych: decydentów i np. nauczycieli

Fundacja Civis Polonus



16

Rekomendacje

1. Pracować z dorosłymi, uczyć ich jak mają pracować z 
młodzieżą, bo od nich zależy proces edukacji i kształcenia 
młodych (nauczyciele+władze samorządowe)

1. Budować w nich otwartość na słuchanie głosu młodych 

2. I gotowość na wpływ młodych

3. Wreszcie konkretne narzędzia, praktyczne informacje jak mają w 
codziennej rzeczywistości pracować z młodymi…

2. To od dorosłych najwięcej zależy, ponieważ to Oni stwarzają 
warunki, klimat, przestrzeń i 

3. to właśnie Oni powinni zapraszać młodych do poważnego 
dialogu obywatelskiego i zadbać aby młodzi ludzie naprawdę 
poczuli się zaproszeni do prawdziwej nie fasadowej rozmowy o 
swojej szkole, społeczności, regionie, Polsce, w tym o sobie…

Fundacja Civis Polonus



Zapraszamy na szkolenia 

dla opiekunów SU i młodzieżowych liderów SU 

WCIES 

jesień 2016



WSP IERAN IE
SZKÓŁ
EDUKACJA
OBYWATELSKA

DOŚWIADCZEN IA  CENTRUM  EDUKACJ I

OBYWATELSK IE J  



CENTRUM  EDUKACJ I  OBYWATELSK IE J

1 PODRĘCZNIK
Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej

to program, podręczniki, materiały dydaktyczne i

serwis online do nauczania wiedzy o

społeczeństwie w gimnazjum

Program KOSS został wyróżniony przez Ministra

Edukacji Narodowej, a za jego wprowadzenie CEO

otrzymało odznakę honorową  ZA ZASŁUGI DLA

OŚWIATY.



CENTRUM  EDUKACJ I  OBYWATELSK IE J

2 PRACA  ZE
SZKOŁAMI

Większość programów CEO

funkcjonuje na zasadzie całorocznej

współpracy ze szkołami. Uczniowie

pod opieką nauczycieli pracują

metodą projektu nad zagadnieniami

związanymi z tematyką programu. 



CENTRUM  EDUKACJ I  OBYWATELSK IE J

3 WSPARCIE
NAUCZYCIEL I

W swojej pracy ze szkołami współpracujemy głównie z

nauczycielami, którzy są szkolnymi koordynatorami

projektów. Wspieramy ich poprzez szkolenia

stacjonarne, webinaria i materiały dydaktyczne.



CENTRUM  EDUKACJ I  OBYWATELSK IE J

4KURSY
INTERNETOWE

Narzędziem, z którego korzystamy często w CEO,

są kursy internetowe. Oferujemy je zarówno

nauczycielom, jak i uczniom.

Programy wykorzystujące kursy internetowe to

np. Młodzi Przedsiębiorczy, Nauczyciel/ka I klasa,

Opowiem Ci o wolnej Polsce, 





CENTRUM  EDUKACJ I  OBYWATELSK IE J

5 L IDERZY

Część naszych programów opiera się na współpracy z

lokalnymi liderami, którzy wspierają szkoły w realizacji

projektów.

Przykłady projektów: Edukacja strażnicza na WOS,

Liderzy i Liderki Tolerancji,



CENTRUM  EDUKACJ I  OBYWATELSK IE J

6SOLIDARNA
SZKOŁA

Program Solidarna Szkoła jest

realizowany od 2013 roku przez CEO i

Europejskie Centrum Solidarności.

Wspieramy szkoły i nauczycieli w

łączeniu edukacji historycznej i

obywatelskiej.



GIMNAZJUM NR 25 W ZABRZU



DZ IĘKUJĘ  ZA

UWAGĘ !

Anna Dobrowolska
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Autorami fotografii wykorzystanych w prezentacji są Dawid Linkowski (ECS) i Tomasz Kwiręg.



1

Gra symulacyjna 

w służbie edukacji obywatelskiej
dr Anna Koch, Centrum Rozwiązań Systemowych



Od 1999

l iczba młodych użytkowników gier  video wzrosła o  50%.

Na graniu spędzają  3 RAZY więcej  czasu.



3
*Peter Warman, Newzoo Games Market Report: Consumer Spending on Key Platforms and Business Models (Amsterdam, 2010
**McGonigal, Reality is broken

CHINY**

aktywnych graczy

200
milliony

EUROPA**

aktywnych graczy

100
millionów

AMERYKA ŁACIŃSKA**

aktywnych graczy

23
milliony

USA*

Regularnie grających 

osób, które przeciętnie 

spędzają 13 godzin 

tygodniowo na graniu

183
milliony

INDIE**

aktywnych graczy

105
milliony
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W europejskich podstawach programowych dominują cztery główne kategorie celów 
edukacji obywatelskiej: 

Edukacja 
Obywatelska

Wiedza i umiejętności 
obywatelskie (Political literacy) 

Kształtowanie postaw i wartości
Wspieranie aktywnego udziału w życiu 

szkoły i społeczności lokalnej. 

Rozwijanie krytycznego myślenia 

i umiejętności analitycznych

Źródło: Eurydice. "Citizenship Education in Europe” (Edukacja obywatelska w Europie), Data publikacji: maj 2012



+
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Dzięki czemu 
gry pozwalają 
osiągnąć 
poważne
wyniki?



+
6

Młodzi ludzie grający w gry wideo 

dotyczące postaw obywatelskich częściej 

niż ich rówieśnicy są zainteresowani 

polityką. 

Sami wyszukują informacji na temat 

bieżących wydarzeń oraz, częściej niż inni, 

biorą udział w zbiórkach na cele 

charytatywne.

Powerbrush CEO, Founder





r
01

)
02

K
03

C
04

;
05

Planowanie 01
Kalendarz szkolny i świąteczny. 
Wsparcie lokalnego autorytetu.

Komunikacja 02
Polecenie, przedstawienie. Kontakt 
bezpośredni. Pisma oficjalne. Maile 
informacyjne. Telefony organizacyjne. 

Działanie 03
Nauka przez doświadczenie oraz 
zaangażowanie poprzez zabawę.

Uznanie 04
Oficjalne podziękowania. Dyplomy. 
Certyfikaty.

Ewaluacja 05
Ankiety audytoryjne. Wywiady swobodne. 
Raporty. Filmy, reportaże. Internet. Social
media.



+

www.obywatelskiegry.pl

https://obywatelskiegry.pl/gra-o-budzet/






Współpraca na linii 
organizacja pozarządowa – szkoła – samorząd. 
Założenia, praktyka, wnioski na przyszłość.

Martyna Studzińska
Warszawa 30.06.2016 



Cele projektu 

• Świadome zaangażowanie w budżet partycypacyjny 
uczniów i nauczycieli z 11 szkół na Targówku,

• Wypracowanie i upowszechnienie modelu szkolnej 
edukacji o budżecie partycypacyjnym,



• 11 opiekunów szkolnych 

• 7 przeszkolonych edukatorów prowadziło 
warsztaty, lekcje, konsultacje, debaty 

• 120 uczniów zaczęło pracę nad ok 60 projektami 

Projekt w liczbach 



WSPIERANIE W PISANIU PROJEKTÓW:

90 godzin konsultacji w 11 szkołach (50 dyżurów)

EFEKTY:

25 projektów wypracowanych i złożonych przez 
młodzież wobec 38 projektów złożonych w całej 
Warszawie w grupie wiekowej 11-18 lat 

12 projektów dopuszczonych do głosowania 

Projekt w liczbach 



Model współpracy

Szkoła 

NGOSamorząd



Spotkania z dyrektorami i radami pedagogicznymi VIII-IX 2015

Warsztat z nauczycielami  (3h)                                                                       IX i X 2015 

Ankieta początkowa  i końcowa (na lekcjach informatyki)                X i XII 2015

I tura lekcji  (45 min)                                                                                      X 2015

II tura lekcji (45 min)                                                                                  XI-XII 2015

Punkt konsultacyjny (min. 10 h w szkole)                                          XII 2015-III 2016

Debata szkolna  (z konkursem)  i dzielnicowa                                                         II-VI 2016

Harmonogram działań w szkole 



Projekt w liczbach 



Projekt w liczbach 



Projekt w liczbach 



Lekcje o zasadach bp 



Lekcja o zasadach bp 



Projekt w liczbach 



Lekcje kreatywne 



Lekcje kreatywne 



Pomysły uczniów 

ścieżki rowerowe
przejścia dla pieszych

dodatkowe oświetlenie w parku
ogólnodostępne źródełko do 

picia 
ogólnodostępna ładowarka



Pomysły uczniów

częstsze kursy autobusów, 
lepsze połączenia z okolicznymi miejscowościami
poprawa boisk i zrobienie nowych 
ścianka do graffiti
pokój do wyżycia się



Pomysły uczniów 

tor crossowy
ścianka wspinaczkowa
darmowa ogólnodostępna 
pralnia



Projekt w liczbach 



Konsultacje w szkołach 



Projekt w liczbach 



Debaty szkolne  

• Przygotowanie do spotkań z mieszkańcami 
• Dyskusja o angażowaniu się w bp 
• Stoisko zachęcające do głosowania 



Publikacja w 
przygotowaniu 

Materiały 
edukacyjne, 

scenariusze lekcji
Q&A  

Opracowane materiały 



Biblioteczka

Materiały edukacyjne z naszego projektu:
http://poledialogu.org.pl/wp-content/uploads/2016/05/1-
najwazniejsze-wiadomosci-o-BP.pdf
http://poledialogu.org.pl/wp-content/uploads/2016/05/2-jak-
wypelnic-wniosek-do-BP1.pdf

Budżet partycypacyjny. Jak mieszkańcy mogą współdecydować o 
budżecie miasta?:
http://poledialogu.org.pl/budzet-partycypacyjny-jak-mieszkancy-
moga-wspoldecydowac-o-budzecie-miasta/ 

Podstrona o projekcie:
http://poledialogu.org.pl/edukacja-o-budzecie-partycypacyjnym-w-
szkolach-na-targowku/



Konsultacje z urzędnikami 



Prezentacja projektów 
przed innymi mieszkańcami. 



Spotkanie zespołu dzielnicy



Główne refleksje 

• Uczenie postaw obywatelskich to proces
• Edukacja obywatelska w praktyce – tylko taka jest 

skuteczna 
• Uczenie współpracy urząd – mieszkańcy 



Główne refleksje 

• Brak przekonania wśród młodzieży, że mają na coś 
wpływ (szkoła, ich okolica, mieszkanie). 

• Warto przełamywać tę niechęć i pokazywać jak 
uczniowie mogą się zaangażować BP w Warszawie.



Główne refleksje 

• Warto angażować młodzież  - to uważni 
obserwatorzy swojej okolicy – mają ciekawe 
pomysły 

• Praktyczne zastosowanie wiedzy 
• Konieczne zmodyfikowanie przekazu o BP by dotarł 

do młodzieży 



Zastosowania 

• Uczenie postawy obywatelskiej 
• Uczenie przez doświadczenie 
• Budżet partycypacyjny jako jeden z przykładów 

działań 



Zastosowania 

• Dzięki mocnej współpracy weszliśmy do szkół 
2000 uczniów i 110 nauczycieli dowiedziało się o bp. 

• Dzięki współpracy z FPD urząd modyfikował swoje 
działania i sposoby kontaktu z młodzieżą. 

• Dzięki współpracy z FPD uczniowie składający 
projektu mieli osobisty kontakt z urzędem. 



Zastosowania 

• Siła edukacyjna dzięki równoległej współpracy   
szkoła – samorząd – organizacja pozarządowa  



Dziękuję za uwagę 

Martyna Studzińska 
m.studzinska@poledialogu.org.pl
tel. +48 660 526 555 



EDUKACJA OBYWATELSKA 
PRAKTYCZNIE. 
RÓŻNORODNE FORMY 
DZIAŁAŃ W SZKOŁACH.



Różne typy działań:
  

• Różne typy działań w jednej szkole;
• Różne działania prowadzone przez różne 
osoby:
l Energia i czas wkładane w poznawanie 
relacji w grupie; 

l Energia i czas wkładane w poznawanie 
uczniów i uczennic; 

l Energia i czas wkładane w sprawdzanie, 
co wiedzą; 

l Różni prowadzący kładą nacisk na różne 
elementy;



Praca w jednej 
szkole:
  

• Szkolenie dla nauczycieli i nauczycielek;
• 1 tura lekcji;
• 2 tura lekcji;
• Konsultacje
• Konsultacje dla tych, którzy złożyli wnioski;
• Debata szkolna

• RELACJA Z OPIEKUNEM SZKOLNYM!



Praca w XIII LO
  

• Szkolenie dla nauczycieli i nauczycielek (uwierzyli);
• 1 tura lekcji w X(różne prowadzące) - w ramach lekcji 

przedsiębiorczości;
• 2 tura lekcji w XI (jedna prowadząca);
• Konsultacje – dla wszystkich klas (XII – I); wszyscy 

przygotowywali wnioski (2 lekcje dla każdej);
• Konsultacje dla tych, którzy złożyli wnioski – 

przygotowanie do prezentacji w urzędzie (II);
• Debata szkolna – dyskusja, jak promować poszczególne 

projekty + co dał projekt (VI);

• RELACJA Z OPIEKUNKĄ SZKOLNĄ – to na jej lekcjach 
były realizowane zajęcia;



Doświadczenia z
Licealistami/tkami
  

• Kontestują!
• Te osoby, które chcą, wykazują dużą 

samodzielność;
• Ich pomysły bardziej realne i tańsze niż 

gimnazjalistów;



Doświadczenia z
Gimnazjalistami/tkami
  

• Autorzy i autorki bardzo spektakularnych 
projektów (np. Miasteczko Ruchu Rowerowego czy 
centrum młódzieżowe);

l Droższe;
l Trudniejsze w przygotowaniu; 
l Większa szansa, że nie przejdą oceny formalnej;
l Mniejsza szansa na wybór w głosowaniu;

•  Potrzebne większe wsparcie:
l Na etapie przygotowywania;
l Wycena;
l Kontakt z urzędem;
l Emocjonalne (brak pewności siebie; niechęć do 

brania odpowiedzialności);



Dziękuję za uwagę 

Martyna Studzińska 
m.studzinska@poledialogu.org.pl 
tel. +48 660 526 555 
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