
Jak prowadzić edukację obywatelską w 
oparciu o budżet partycypacyjny? 
Seminarium dla szkół

29 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. 



Wyzwania 

edukacji obywatelskiej 

wśród młodzieży

Olga Napiontek 

Fundacja Civis Polonus

29 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
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Najważniejszym celem istnienia 
Młodzieżowej Rady jest zwiększenie 
zainteresowania i zaangażowania młodych 
ludzi w sprawy publiczne na poziomie 
lokalnym. 

Młodzieżowa Rada jest instytucją, która 
zapewnia młodzieży udział w procesie 
podejmowania decyzji dotyczących spraw 
związanych z młodzieżą na poziomie dzielnic 
i miasta. 

Młodzieżowe Rady Dzielnic

Fundacja Civis Polonus
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Sposób na codzienny wpływ uczniów 
na szkołę: 
• sprawy organizacyjne, 
• edukacyjne 
• oraz fizyczną przestrzeń szkoły.

Samorządy Uczniowskie

Fundacja Civis Polonus
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Rozprzestrzeń Szkołę

Fundacja Civis Polonus



Wierzymy, że pozytywne 
doświadczenia własnego 

wpływu na otoczenie
są najlepszą edukacją 

obywatelską

8Fundacja Civis Polonus



WYZWANIA DLA EDUKACJI 

OBYWATELSKIEJ

9Fundacja Civis Polonus



Sprawić by młodzi ludzie 
cenili demokrację 

i wierzyli, że jest możliwa.

10Fundacja Civis Polonus



Dając im na co dzień możliwość 

rozwijania 

kompetencji obywatelskich.

od przedszkola

11Warszawa Lokalnie Dzięki Szkołom



SZKOŁY SĄ WAŻNE DLA 

EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

12Warszawa Lokalnie dzięki szkołom



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

13Warszawa Lokalnie Dzięki Szkołom
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Wychowanie do zabierania głosu

• Kultura rozmowy w szkole

• Metody edukacyjne: dyskusje, praca w 
grupach, prezentacje, zadawanie pytań, 
swobodne wypowiedzi

• Metody oceniania: nagradzanie wyrażania 
swojego punktu widzenia, ochrona 
różnorodnych poglądów

Fundacja Civis Polonus
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Wychowanie do współpracy

metody: 
• praca w grupach na lekcjach, 
• grupowe pace domowe,
• projekty edukacyjne.

przestrzeń: 
• miejsca do swobodnego bycia razem w przestrzeni 

szkoły i wokół budynku, 
• ustawienia ławek w klasach, 
• miejsca do wspólnych działań w szkołach

mniej rywalizacji i mniej konkursów

Fundacja Civis Polonus
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Wychowanie do krytycyzmu 

Nagradzanie za wypowiadanie własnych 
opinii.

Szukanie alternatywnych rozwiązań, metod

Kultura „niezgadzania się”

Fundacja Civis Polonus
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Wychowanie do protestu

Zgoda na to, że uczniowie zgłaszają 
naruszenia praw, zasad.

Dorośli reagują na zgłaszane 
naruszenia przez uczniów i modyfikują 
swoje zachowanie

Fundacja Civis Polonus
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Wychowanie do odpowiedzialności

Budowanie odpowiedzialności wśród 
uczniów możliwe jest tylko wtedy, kiedy 
damy im realne wpływ na sprawy szkoły. 

Kiedy ich opinie, pomysły będą wcielane 
wżycie (ze wszystkimi zastrzeżeniami). 

Fundacja Civis Polonus



W TYCH SPRAWACH MAMY 

WIELE DO ZROBIENIA…

19Fundacja Civis Polonus
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wpływ młodych ludzi na działanie szkół

uczniowie wskazują, że największy wpływ mają na  propozycje akcji charytatywnych (28% 
uczniów ze wszystkich poziomów edukacyjnych), organizację imprez kulturalnych i 
dyskotek (36%). 

Jeśli chodzi o dydaktykę tylko 13% uczniów uważa, że może wpływać na propozycje 
tematów i metod prowadzenia zajęć. Działalność programowa szkoły wyraża się również w 
organizacji przedstawień i uroczystości szkolnych, ale na te poczucie wpływu ma tylko 14% 
uczniów. Na organizację zajęć dodatkowych ma poczucie wpływu (19%) uczniów.

Jedynie 6% uczniów miało szansę zaproponować wystrój klasy i szkoły, w kwestii 
modernizacji szkoły, budowy sal i hal wypowiedzieć się mogło jedynie 4% młodych ludzi. 

Na reguły panujące w szkole oraz system oceniania oddziaływać mogło jedynie 4% 
uczniów.
Tylko co czwarty dyrektor pozwala uczniom wpływać na tworzenie stosowanych w szkole 
kryteriów i określanie sposobów oceniania uczniów.

(por. Mazurkiewicz G., Gocłowska A. (2014) Jakość edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych w latach 2012 – 2013, Kraków: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Badania „Szkoły Współpracy” www.szkolawspolpracy.pl

Fundacja Civis Polonus

http://www.szkolawspolpracy.pl/
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wpływ młodych ludzi na działanie szkół

„Począwszy od 2003 roku odsetek uczniów deklarujących 
udział w wyborach do samorządu szkolnego – zawsze, 
kiedy się odbywały, lub czasami – systematycznie rósł. W 
roku 2010 po raz pierwszy przekroczył 50%, lecz w 2103 
roku „trend się odwrócił i znowu przeważają uczniowie 
bierni, którzy nigdy w wyborach nie uczestniczyli (61%)”.  
Spadek uczestnictwa w wyborach do samorządu szkolnego 
zanotowano w 2013 roku we wszystkich typach szkół. 

M. Grabowska, K. Kalka, Młodzież 2013, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2014 s.38

Fundacja Civis Polonus
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wpływ młodych ludzi na działanie szkół

Frekwencji nie sprzyja atmosfera wokół wyboru kandydatów na

członków rad SU. Zgodnie z deklaracjami Dyrektorów wpływ

nauczycieli na wybór kandydatów do władz SU nie jest znaczący –

jedynie w 17% placówek potwierdzono jego istotność. Dane wskazują

na jego nieco większe znaczenie w placówkach dużych. Jednak

badania jakościowe pokazują, że ma miejsce typowanie przez

nauczycieli kandydatów do władz samorządu uczniowskiego bez

ścisłej współpracy ze środowiskiem uczniowskim, co rodzi ryzyko

niskiego poziomu utożsamiania się z działaniami podejmowanymi

przez odgórnie narzuconych przedstawicieli. (Szkoła Współpracy)

Fundacja Civis Polonus
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wpływ młodych ludzi na działanie szkół

Choć samorząd uczniowski to wszyscy uczniowie, w jego 
działania zaangażowana jest mniejszość. Blisko dwie trzecie 
pytanych rodziców deklaruje, że ich dziecko nie jest zaangażowane 
w działalność samorządu uczniowskiego (61%). 

Dyrektorzy przyznają, że w 1,3% szkół w SU nie działa prawie nikt, w 
32% szkół działa mniej niż połowa uczniów a w kolejnych 23% „mniej 
więcej połowa uczniów”. Oznacza to, że szkół w których 
zaangażowanie uczniów w działalność samorządu jest duże, zgodnie 
z deklaracjami Dyrektorów, jest 40%. Zainteresowanie uczniów 
udziałem w pracach SU maleje wraz z poziomem nauczania. 

Fundacja Civis Polonus
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wpływ młodych ludzi na działanie szkół

W 43% szkół nie praktykuje się zwyczaju spotkań dyrekcji 

placówek z reprezentantami SU. Częściej do nich dochodzi w 

placówkach wyższego poziomu nauczania. 

„Konstytucje” samorządów uczniowskich, czyli regulaminy działania 

SU w większości szkół są nieaktualne i nie zostały przyjęte zgodnie 

z prawem przez ogół uczniów. Tylko w 14% szkół regulamin SU 

został uchwalony w ostatnim roku. Aż w 18% został on przyjęty 

dawno temu (5 lat i więcej). Dane wskazują na małą decyzyjność 

SU w zakresie obowiązujących ich regulaminów (np. tylko 5% SU 

posiada całkowitą autonomię w kształtowaniu zapisów regulaminu).  

Można powiedzieć, że jest to znaczące pogwałcenie idei 

samorządności uczniowskiej i kompromitujące ją.

Fundacja Civis Polonus



Zapraszamy na szkolenia 

dla opiekunów SU i młodzieżowych liderów SU 

WCIES 

jesień 2016



Aktywna młodzież – jak wykrzesać 
ten zapał?

Renata Korolczuk



16 lat pracy z 
młodzieżą 

12 lat współpracy 
z wolontariuszami



Aktywna młodzież?



Jak wykrzesać ten zapał?

• Relacje

• Przestrzeń i identyfikacja 

• Partnerstwo i zaufanie

• Wiara i towarzyszenie



Jak wykrzesać ten zapał?

• Proces i czas 

• Wzmacnianie i docenianie

• Motywacja 

• Wspólne świętowanie 

• Ewaluacja



Dziękuję!



Budżet partycypacyjny w szkołach w Rybniku

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
Warszawa, 29.06.2016





Skąd pomysł?

• Projekt CRIS – Dwa bieguny – różne krańce miasta, różni 
obywatele, 2009-2010r.

• Francja, budżety partycypacyjne w liceach - Poitou-
Charentes - region w zachodniej Francji, liczącym ponad 1,6 
mln mieszkańców. W 2005 roku władze regionu 
zdecydowały wypróbować nowy sposób opracowywania 
budżetów w liceach. Zaangażowano w ten proces 
licealistów, ich rodziców, nauczycieli i personel szkolny, 
którzy dyskutowali nad tym, co zrobić, żeby „lepiej się żyło 
i pracowało w liceum”. Przeznaczono na ten cel 10% 
budżetu (ok. 10 mln euro) przyznanego liceom w tym 
regionie. 



Gdzie, kiedy, kto i po co ?

• Rybnik, Kielce, Faro 2011-2012

• Realizatorzy: CRIS, EPI, UM Rybnik, Kuratorium 
Oświaty w Kielcach, ECOS

• Główne zadanie: Wprowadzenie budżetu 
partycypacyjnego jako formy zaangażowania 
uczniów  w proces podejmowania decyzji 
o wydatkach szkoły.

• Uczestnicy: 10 szkół z Rybnika i Kielc



Co chcieliśmy osiągnąć

• Wzrost zaangażowania młodzieży w życie społeczne 
i obywatelskie

• Podniesienie wiedzy młodzieży z zastosowaniem 
edukacji pozaformalnej.

• Podniesienie aktywności i świadomości uczniów 
w zakresie wydatków szkoły.



Jak to robiliśmy?
• Każda z 10 szkół biorących udział w projekcie 

otrzymała kwotę 20 000 złotych na realizację 
inicjatyw służących rozwojowi szkoły oraz uczniów.

• Warunkiem wydatkowania środków było 
przygotowanie przez grupy inicjatywne, składające 
się z min. 3 uczniów i/lub nauczycieli i/lub rodziców 
miniprojektów.

100 000 PLN

KIELCE 100 000 PLN

RYBNIK



Jak to robiliśmy?

• Warsztaty dla grup inicjatywnych

• Kampanie promocyjne powstałych projektów 
w szkołach

• Głosowanie na najlepsze projekty

• Wybór projektów do realizacji - min. 3 projekty 
w każdej szkole, które uzyskały największą ilość 
głosów, oraz wyczerpywały pulę 20 000 złotych



Warsztaty oraz promocja miniprojektów



Głosowanie



Jak to robiliśmy?

• Prace grupy eksperckiej – raport z zawierający 
wnioski, rekomendacje i postulaty na temat metod 
wdrażania budżetów partycypacyjnych w szkołach

• Wizyta studyjna – ECOS Portugalia

• Konferencja podsumowująca



Szkoła Partycypacji w liczbach

• 63 zgłoszone projekty (27 w Rybniku 
i 36 w Kielcach

• 30 zrealizowanych pomysłów
• 970 osób zaangażowanych w realizacje projektów
• 1477 godzin wolontariatu
• Średnio w każdej szkole zostało złożonych 

8 projektów
• Frekwencja podczas głosowań w 10 szkołach 

wyniosła 63,61% 



II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego -
Śniadkowe zacisze



II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego -
Śniadek TV - Uczniowska Telewizja Internetowa



Zespół Szkół nr 6- Szkolny ogródek relaksacyjny



Zespół Szkół nr 5 im. J. Rymera
5TV - uczniowskie centrum informacji szkolnej



Zespół Szkół nr 5 im. J. Rymera –
Big Byfyje



I Liceum Ogólnokształcące im. 
Powstańców Śląskich - Lipdub LO1



Głosy uczestników:
- „Pomysł to nie wszystko, trzeba też nad tym posiedzieć, 

zaplanować, przewidzieć niektóre rzeczy… Fajnie, że 
w końcu zostaliśmy zauważeni, że możemy decydować.”

- „Projekt wydaje się dość istotny, bo zdaliśmy sobie sprawę, 
że możemy decydować o czymś ważnym dla wszystkich, 
mamy swój głos, mimo, że jesteśmy młodzi.”

- „Dla większości z nas było to nowe i ciekawe doświadczenie. 
Przez jakiś czas to my decydowaliśmy na co wydamy 
pieniądze i czy to, co chcemy zakupić będzie przydatne –
wymaga to odpowiedzialności i uczy przedsiębiorczości.

- „Warto kontynuować budżet partycypacyjny, ponieważ jest 
to przedsięwzięcie niezwykle kreatywne dla uczniów.”



Rezultaty pozaprojektowe:

- Wprowadzenie budżetu obywatelskiego w Rybniku przez władze 
miasta w 2013r.

- Zgłoszenie kilku projektów młodzieży do budżetu obywatelskiego 
w Kielcach i Rybniku,

- Nawiązanie współpracy z młodzieżą i szkołami,

- Aktywizacja młodzieży – wolontariat, Młodzieżowa Rada Miasta,

- Kontynuacja podobnych działań na poziomie szkół gimnazjalnych

- Nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu 
„Otwarta szkoła”.









Zaangażowanie uczniów w budżet 
partycypacyjny – uczenie przez doświadczenie. 
Prezentacja i dyskusja o scenariuszach lekcji
o budżecie partycypacyjnym.

Martyna Studzińska (Fundacja Pole Dialogu)
Warszawa 29.06.2016 



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 

Projekt w liczbach 



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



Pisanie projektów 

Przykład wypełnionego 
formularza

Prosta instrukcja wypełniania



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 



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 

• Zastosowanie na różnych lekcjach 
• WOS, Przedsiębiorczość, Język polski, inne?  

• Diagnoza okolicy/świadomość własnych potrzeb
• Zebranie pomysłów 
• Praca nad opisem projektów
• Praca zespołowa 
• Formularz 
• …… 



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/



Dziękuję za uwagę 

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



JAK STWORZYĆ WARUNKI, 
BY MŁODZIEŻ AKTYWNIE 
UCZESTNICZYŁA 
W BUDŻECIE 
PARTYCYPACYJNYM?

Adam Markuszewski



Stół zaangażowania



Stół zaangażowania

Jasny i zrozumiały
CEL

Cel lekcji

Cel uczniów i 
uczennic

Korzyści



Lekcje o zasadach bp 



Stół zaangażowania

Poczucie wpływu i 
kontroli

Poziom gleby

Poziom ziarna



Poczucie wpływu i kontroli



Stół zaangażowania

Wyzwanie dla 
uczniów i uczennic

Słowa zachęty



Wyzwanie



Stół zaangażowania

Bazowanie na 
zasobach



Bazowanie na zasobach



Lekcje o bp

• Zainteresowanie / wciągnięcie w proces



Wyzwania



Dziękuję za uwagę 

Adam Markuszewski


