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Wprowadzenie 

Budżet partycypacyjny jest świetną okazją, aby młode osoby doświad-
czyły, jak działa demokracja. W przeciwieństwie do wyborów samorzą-
dowych czy parlamentarnych, udział w budżecie partycypacyjnym jest 
możliwy przed ukończeniem 18. roku życia. Część polskich miast – w tym 
Warszawa – nie wprowadziło ograniczeń wiekowych przy zgłaszaniu 
projektów do budżetu partycypacyjnego ani głosowaniu. Tym samym 
młodzież w tych miejscowościach może nauczyć się w praktyce, na czym 
polega współdecydowanie o wydatkowaniu środków publicznych, oraz 
zyskuje realny wpływ na swoją okolicę. Publikacja „Młodzież i budżet 
partycypacyjny. Otwieranie drzwi do demokracji” podejmuje temat takiej 
aktywnej edukacji obywatelskiej. 

Uważamy, że mechanizm budżetu partycypacyjnego, który jest już 
stosowany w ponad dziewięćdziesięciu gminach w Polsce, powinien być 
jak najszerzej wykorzystywany w szkolnej edukacji obywatelskiej. W ni-
niejszej publikacji dzielimy się doświadczeniami zespołu Fundacji Pole 
Dialogu, który w roku szkolnym 2015/2016, we współpracy z Urzędem 
Dzielnicy Targówek, realizował projekt „Budżet partycypacyjny na Tar-
gówku – edukacja obywatelska w szkołach”. 

W trakcie dwóch pierwszych edycji budżetu partycypacyjnego w tej 
warszawskiej dzielnicy młode osoby nie zgłosiły ani jednego projektu. 

W każdej z klas odbyły się  
żywe dyskusje na temat tego,  
co warto zmienić w okolicy
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W roku szkolnym 2015/2016 przeprowadziliśmy szerokie działania edu-
kacyjne we wszystkich jedenastu publicznych gimnazjach i szkołach 
ponadgimnazjalnych w dzielnicy. Odbyły się warsztaty dla 110 nauczy-
cieli, 186 lekcji dla 2000 uczniów i prawie 140 godzin konsultacji dla 
młodych projektodawców. Dzięki temu uczniowie i uczennice złożyli aż 
19 projektów do budżetu partycypacyjnego na Targówku, co stanowiło 
10% wszystkich projektów, które tam złożono. Kolejnych sześć projektów 
nasi uczniowie i uczennice złożyli w innych dzielnicach Warszawy – na 
Białołęce, Pradze-Północ i w Śródmieściu. 

Choć w naszym przedsięwzięciu liczba projektów wyłonionych do re-
alizacji nie była najważniejsza, mieszkańcy trzech warszawskich dzielnic 
docenili w głosowaniu aż sześć projektów zgłoszonych przez młodych 
projektodawców. W 2017 roku zostaną zrealizowane następujące projekty 
przygotowane w projekcie przez młodzież: 
•	 „Iluminacja świąteczna w Parku Bródnowskim” (Targówek, Bródno),
•	 „Ogólnodostępne boisko przy Żuromińskiej 4” (Targówek, Bródno),
•	 „Głębocka – rowerem na zakupy” (Targówek, Bródno-Podgrodzie), 
•	 „Rewitalizacja trawnika na ul. Środkowej i Strzeleckiej” (Praga-Północ),
•	 „Infrastruktura służąca oczyszczaniu miasta z psich ekstrementów” 

(Praga-Północ), 
•	 „Bociani Zakątek – oświetlenie i powiększenie skateparku oraz Dzień 

Bocianiego Zakątka” (Białołęka). 

Wierzymy, że obywatelskość można poczuć, 
poznać przez praktykę, po prostu ją przeżyć. 
Takie doświadczenie zaproponowaliśmy  
w projekcie młodym osobom.

Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla dwóch grup odbiorców. 
Z jednej strony kierujemy ją do dyrektorów, nauczycieli i pedagogów, 
którzy mogą wdrażać analogiczne działania obywatelskie w swoich szko-
łach. Polecamy ją również uwadze tych wszystkich osób, które działają 
w obszarze edukacji nieformalnej i są zainteresowane edukacją obywa-
telską, w szczególności: lokalnym animatorom i edukatorom, działaczom 
organizacji młodzieżowych, pracownikom organizacji pozarządowych, 
bibliotek, domów kultury i innych instytucji. Proponowany przez nas pro-
gram edukacyjny można łatwo dostosować do realizacji poza systemem 
oświaty, na zajęciach pozalekcyjnych, w rozmaitych placówkach poza 
szkołą (biblioteki, świetlice, domy kultury), jednak w pierwszej kolejności 
zachęcamy do jego realizacji szkoły, zwłaszcza w ramach wiedzy o społe-
czeństwie (WOS) oraz lekcji wychowawczych. 
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Tekst składa się z trzech części. W pierwszej opisujemy uczenie przez 
doświadczenie jako skuteczną metodę edukacji obywatelskiej. Wyja-
śniamy również, czym jest budżet partycypacyjny i dlaczego warto go 
promować wśród uczniów. Druga część prezentuje kolejne etapy na-
szych działań edukacyjnych w szkołach oraz przygotowania do nich. 
Prezentujemy też scenariusze prowadzonych lekcji oraz wskazówki do 
ich zastosowania w praktyce. W części trzeciej opisujemy doświadczenia 
osób uczestniczących w projekcie. Główną uwagę koncentrujemy na 
głosie młodych osób, które wzięły udział w budżecie partycypacyjnym. 
Uzupełnia go opis refleksji nauczycieli, edukatorów oraz urzędników. 

Zachęcamy do samodzielnego eksperymentowania ze szkolnym 
praktykowaniem aktywności obywatelskiej i informowania nas o jego 
wynikach!

Ten projekt nie udałby się, gdyby nie zaangażowanie uczniów i uczen-
nic, kadry pedagogicznej, dyrekcji oraz projektowych opiekunów szkol-
nych ze szkół z Targówka. Bardzo dziękujemy wszystkim pracującym 
z nami osobom z: 

1. Gimnazjum nr 141 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
2. Gimnazjum nr 143 im. Ignacego Jana Paderewskiego
3. Gimnazjum 144 im. Szarych Szeregów
4. Gimnazjum nr 145 im. Jana Pawła II
5. Gimnazjum nr 142 im. Roberta Schumana
6. CXXXVII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 113
7. CII Liceum Ogólnokształcącego im. Księdza Józefa Woźniaka 

w Zespole Szkół nr 41
8. XIII Liceum Ogólnokształcącego im. płk. L. Lisa-Kuli
9. XLVI Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego
10. Technikum nr 30 w Zespole Szkół nr 34 im. Mieszka I 
11. Technikum nr 11 w Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego 

Serdeczne dziękujemy również fantastycznej grupie edukatorów, 
którzy przez cały czas trwania projektu z entuzjazmem wspierali uczniów 
i uczennice: Annie Czyżewskiej, Natalii Jabłońskiej, Katarzynie Tadeusiak-
-Jeznach, Agnieszce Kowalskiej, Adamowi Markuszewskiemu, Justynie 
Orlikowskiej, Monice Probosz. 

Specjalne podziękowania kierujemy do Urzędu Dzielnicy Targówek 
m.st. Warszawy za prawdziwie partnerską współpracę oraz Sylwii  
Weilandt, kierowniczki Referatu Analiz i Funduszy Europejskich na Tar-
gówku za niezachwianą wiarę w potrzebę i sukces tego przedsięwzięcia.

Autorki

Praktyczne ćwiczenia, jak 
zachęcać do głosowania  
na złożone projekty
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1. 
Uczenie przez doświadczenie.  
Jak wykorzystać budżet partycypacyjny 
w edukacji obywatelskiej 

1.1. Doświadczanie uczestnictwa od przedszkola

Czy obywatelskości można nauczyć się w szkole? A je-
śli tak, to kiedy taka edukacja może się zacząć i jak ma 
wyglądać? Na pierwsze pytanie warto odpowiedzieć 
twierdząco i wykorzystać szkołę jako przestrzeń do 
kształtowania postaw obywatelskich. Ponadto, warto 
robić to jak najwcześniej, w wierze, że dzieci i mło-
dzież potrafią dyskutować i decydować o ważnych 
sprawach. 

W Newcastle w Wielkiej Brytanii dzieci w wieku od 
8 do 13 lat mogły współdecydować o tym, jak zago-
spodarować „Fundusz Dziecięcy”, czyli środki na dzia-
łania na rzecz zmniejszenia przestępczości nieletnich 
oraz wspierania frekwencji w szkole. Celem projektu 
„U decide” (tłum. „Ty decydujesz”) było zaangażo-
wanie dzieci w tworzenie pomysłów, które pomogą 
przezwyciężyć wymienione problemy. Uczniowie 
mieli stać się współtwórcami programu skierowanego 
właśnie do nich. Dzięki temu rosła szansa, że fundu-
sze zostaną wydane efektywnie i doprowadzą do re-
alnej zmiany społecznej. W toku projektu dzieci mogły 
zgłaszać swoje pomysły na działania zachęcające ich 

rówieśników do chodzenia do szkoły zamiast wagaro-
wania. Na ostatnim etapie ponad 150 dzieci głosowało 
na najlepsze pomysły. W rezultacie sześć z siedmiu 
najwyżej ocenionych działań uzyskało wsparcie finan-
sowe w ramach „Funduszu Dziecięcego”. Projekt po-
kazał, że także osoby nieletnie potrafią wypowiadać 
się na ważne społecznie tematy pod warunkiem, że 
w odpowiedni sposób zada im się pytania1. 

Poczucie obywatelskiego obowiązku nie jest kom-
petencją, a postawą życiową, czyli zespołem akcep-
towanych wartości, przekonań i wzorów zachowań. 
W obywatelskości niezwykle istotne są: gotowość do 
współpracy, szacunek dla drugiego człowieka i otwar-
tość na różnorodność. Praw i obowiązków obywatel-
skich można nauczyć się w toku formalnej edukacji, 
ale o wiele istotniejsze jest ich wykorzystywanie 
w praktyce.

Młodzi mogą rozwijać swoją obywatelskość tylko 
poprzez doświadczanie uczestnictwa w procesach 
w ważnych dla siebie przestrzeniach życia publiczne-
go, w szczególności w szkole i wspólnocie lokalnej2. 

1 E. Stokłuska, Opis ciekawego przykładu partycypacji. UDECIDE – Budżet partycypacyjny  
z udziałem dzieci w Newcastle (Wielka Brytania), Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Spo-
łecznych „Stocznia”, http://partycypacjaobywatelska.pl/bundles/partycypacjamain/uploads/
pdf/praktyka_budzet_udecide.pdf (05.07.2016 r.)

http://partycypacjaobywatelska.pl/bundles/partycypacjamain/uploads/pdf/praktyka_budzet_udecide.pdf
http://partycypacjaobywatelska.pl/bundles/partycypacjamain/uploads/pdf/praktyka_budzet_udecide.pdf
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W polskiej rzeczywistości przyczynić się do tego 
może przede wszystkim dobrze funkcjonujący sa-
morząd uczniowski. Ma on możliwość prowadzenia 
debat, konsultacji czy referendów szkolnych. Te fora 
mogą stać się szkołą obywatelskości nie tylko dla 
wybranych przedstawicieli społeczności szkolnej, lecz 
także dla wszystkich uczniów, dając im możliwość 
współdecydowania o sprawach szkoły. Równie ważne 
jest jednak angażowanie uczniów w kwestie związane 
z ich społecznością lokalną. Dotyczą one bowiem nie 
tylko ich partykularnych interesów, lecz także potrzeb 
innych osób i grup społecznych. Jak wskazują badania 
socjologiczne, rozwijanie umiejętności obywatelskich 
poprzez udział młodzieży w procesach partycypa-
cyjnych jest w Polsce mało obecne3. Ponadto, młodzi 
często nie widzą potrzeby ani sensu angażowania się. 
Czują, że wszystko ustalają dorośli, a oni nie mają na 

nic wpływu. By to zmienić, konieczne jest prowadzenie 
długofalowej i powszechnej edukacji obywatelskiej. 

Jak pokazują doświadczenia innych państw, „naj-
bardziej efektywnymi programami są te, które łączą 
wiedzę i zrozumienie z działaniem, określanym jako 
podstawowa edukacja polityczna w działaniu, zastę-
pująca zwyczajną wiedzę polityczną”4. Innymi słowy, 
tylko aktywne metody tak naprawdę uczą obywatel-
stwa. Uczniowie na lekcjach mogą symulować rze-
czywistość społeczną, grając w gry czy biorąc udział 
w warsztatach, i w ten sposób odkrywać mechanizmy 
życia społecznego i trenować kompetencje społeczne. 
Jednakże jeszcze bardziej wartościowe jest realne 
doświadczanie życia społecznego przy wsparciu 
instytucji szkoły. Taką możliwość daje zaangażowanie 
szkół i uczniów w budżet partycypacyjny. 

1.2. Czym jest budżet partycypacyjny?

Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego 
mieszkańcy bezpośrednio decydują o wydatkowaniu 
części budżetu gminy. Ich decyzja jest wiążąca dla jej 
władz i realizowana w kolejnym roku budżetowym. 

Budżet partycypacyjny (dalej w tekście jako bp) 
narodził się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku 
w ponadmilionowym mieście Porto Alegre w połu-
dniowo-wschodniej Brazylii. Miał on służyć przede 
wszystkim długofalowej reformie społecznej, obej-
mującej zmianę sposobu redystrybucji zasobów 
finansowych na poziomie miasta. Wzmacnianie 
demokracji i wspieranie partycypacji nie były celem 

samym w sobie, a sposobem prowadzącym do zmia-
ny społecznej. Większość południowoamerykańskich 
miast, które postanowiły zastosować bp, zmagała się 
bowiem z podstawowymi problemami społecznymi 
i ekonomicznymi, takimi jak przestępczość, bieda 
i duże rozwarstwienie społeczne. Budżet partycypa-
cyjny miał na celu włączenie wykluczonych grup spo-
łecznych w proces zarządzania sprawami lokalnymi, 
poprawę przejrzystości i efektywności redystrybucji 
wydatków, przywrócenie zaufania obywateli do władz 
oraz budowanie wśród mieszkańców współodpowie-
dzialności za miasto, w którym żyją5.

2 A. Kordasiewicz, P. Sadura (red.), Edukacja obywatelska w działaniu, Wydawnictwo Naukowe 
Scholar, Warszawa 2013, s. 9–10, http://poledialogu.org.pl/edukacja-obywatelska-w-dzialaniu.

3 O. Napiontek, Szkoła – przestrzeń obywatelskiego uczestnictwa, w: A. Kordasiewicz, P. Sadura 
(red.), Edukacja obywatelska w działaniu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013. 

4 J. Wood, Edukacja na rzecz efektywnego obywatelstwa, w: A. Kordasiewicz, P. Sadura (red.), 
Edukacja obywatelska w działaniu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.

5 P. Sadura, Podzielmy się kulturą. Budżet partycypacyjny w Domu Kultury Śródmieście. Opis 
procesu wraz z rekomendacjami, Fundacja Pole Dialogu, Warszawa 2013, s. 11, http://poledialo-
gu.org.pl/podzielmy-sie-kultura-budzet-partycypacyjny-domu-kultury-srodmiescie-opis-proce
su-z-rekomendacjami-2.

http://poledialogu.org.pl/podzielmy-sie-kultura-budzet-partycypacyjny-domu-kultury-srodmiescie-opis-procesu-z-rekomendacjami-2/
http://poledialogu.org.pl/podzielmy-sie-kultura-budzet-partycypacyjny-domu-kultury-srodmiescie-opis-procesu-z-rekomendacjami-2/
http://poledialogu.org.pl/podzielmy-sie-kultura-budzet-partycypacyjny-domu-kultury-srodmiescie-opis-procesu-z-rekomendacjami-2/
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Eksperyment z Porto Alegre finalnie okazał się 
wielkim sukcesem. W pierwszym roku jego funk-
cjonowania (1990) w zgromadzeniach publicznych 
wzięło udział zaledwie 976 mieszkańców, podczas gdy 
w 2004 roku w proces decyzyjny było zaangażowa-
nych już 50 tysięcy ludzi6. Co istotne, w procesie brało 
udział wiele osób o najniższych dochodach, które 
zwykle trudno jest zachęcić do aktywnego udziału 
w życiu publicznym. Na zebraniach dzielnicowych 
i tematycznych mieszkańcy co roku debatowali o: 
gospodarce ściekowej; gospodarce mieszkaniowej; 
budowie dróg i chodników; pomocy społecznej; 
zdrowiu; edukacji; transporcie, komunikacji miejskiej 
i organizacji miasta; czasie wolnym; turystyce; roz-
woju ekonomicznym; kulturze. Następnie musieli 
wskazywać priorytetowe dla danej dzielnicy obszary. 
Bardzo istotnym elementem procesu bp była poli-
tyka informacyjna na temat wydatkowania środków 
publicznych. Od 1990 roku w Porto Alegre funkcjonuje 
sieć placówek informujących o strukturze i składnikach 
budżetu, zasobach administracji i planach inwestycyj-
nych7. Urzędnicy miejscy są co roku zobowiązani do 
przedstawiania mieszkańcom sprawozdania z wyko-
nania ubiegłorocznego budżetu. 

Budżet partycypacyjny szybko zyskał ogromną 
popularność na świecie. Najpierw upowszechnił się 
w całej Brazylii, gdzie do roku 2008 wprowadziło 
go około dwustu tamtejszych miast, które w sumie 
możliwość współdecydowania o wydatkach dały 
ponad 44 milionom mieszkańców8. W 2010 roku 

w całej Ameryce Południowej proces ten realizowało 
przynajmniej 510 miast. Mechanizm rozwinął się także 
w Europie, Afryce, Azji i Ameryce Północnej. 

Pomysł wprowadzenia pierwszego w Polsce 
budżetu partycypacyjnego pojawił się w 2010 roku 
w Sopocie, gdzie w pierwszej edycji mieszkańcy mogli 
decydować o około 3 milionach złotych9. Wówczas 
mało kto spodziewał się, że mechanizm ten stanie się 
jedną z najpopularniejszych w naszym kraju inicjatyw 
mających na celu włączanie mieszkańców w proces 
zarządzania miastami10. A tak się właśnie stało. W 2012 
roku za przykładem Sopotu poszły inne miasta – 
Bydgoszcz, Elbląg, Płock, Poznań, Radom, Tarnów 
i Zielona Góra11. Rok później proces miał miejsce w co 
najmniej czterdziestu lokalizacjach12. W 2014 roku 
bp został zrealizowany aż w osiemdziesięciu ośmiu 
miejscach w Polsce13. Spośród dużych miast (powyżej 
250 tysięcy mieszkańców) proces ten odbywa się już 
w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Katowi-
cach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, 
Krakowie i w dzielnicach Warszawy.

Procedura budżetu partycypacyjnego jest w więk-
szości polskich miast podobna. Mieszkańcy mogą 
zgłaszać konkretne projekty, które mają być finan-
sowane z wydzielonej części budżetu. Następnie ma 
miejsce weryfikacja formalna projektów, której do-
konują urzędnicy. Wreszcie, odbywa się głosowanie 
mieszkańców na najbardziej potrzebne ich zdaniem 
inicjatywy. Projekty, które wygrają, są realizowane 
w kolejnym roku budżetowym. 

6 R. Górski, Przewodnik po demokracji uczestniczącej/partycypacyjnej, Poznań-Kraków 2005,  
s. 20–22. 

7 Tamże, s. 10.

8 W. Kębłowski, Budżet partycypacyjny. Krótka historia obsługi, Instytut Obywatelski, Warszawa 
2013, s. 11–12.

9 P. Kurdziel, Budżet obywatelski w Sopocie. Doświadczenia z dwóch pierwszych edycji, 
Warszawa 2012, http://partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/uploads/2013/09/Prezentacja-
polskich-przykładów-budżetu-partycypacyjnego.pdf (10.12.2014 r.)

10 W. Kębłowski, Budżet partycypacyjny. Krótka historia obsługi, op. cit., s. 6.

11 Dane za: http://bp.partycypacjaobywatelska.pl/porownywarka-budzetow/ (10.12.2014 r.)

12 Dane za: D. Kraszewski, Budżet obywatelski – stan na dziś, prezentacja wygłoszona na spotka-
niu Fundacji im. Stefana Batorego 1 października 2013 r.

13 Dane za: http://bp.partycypacjaobywatelska.pl/porownywarka-budzetow/ (10.12.2014 r.)

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpartycypacjaobywatelska.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2FPrezentacja-polskich-przyk%25C5%2582ad%25C3%25B3w-bud%25C5%25BCetu-partycypacyjnego.pdf&h=tAQFYHr1g
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpartycypacjaobywatelska.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2FPrezentacja-polskich-przyk%25C5%2582ad%25C3%25B3w-bud%25C5%25BCetu-partycypacyjnego.pdf&h=tAQFYHr1g
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Podstawą prawną dla realizacji budżetu partycypa-
cyjnego jest zwykle artykuł 5a ustawy o samorządzie 
gminnym z 8 marca 1990 roku. Przewiduje on, że 
w sprawach ważnych dla gminy można przeprowa-
dzić konsultacje z mieszkańcami. Problemem jest fakt, 
że konsultacje społeczne realizowane na mocy tego 
przepisu nie są wiążące. Tymczasem budżet partycy-
pacyjny jest procesem współdecydowania, a nie kon-
sultowania, czyli „mieszkańcy muszą mieć gwarancję, 
że ich wola zostanie uszanowana, a wybrane przez 
nich projekty – sfinansowane w kolejnym roku budże-
towym. Przyjęło się więc, że w przypadku procesu bp 
władze gminy deklarują, iż decyzje mieszkańców zo-
staną przez nie uznane za wiążące. Takie rozwiązanie 
ma wyłącznie charakter umowy społecznej, zawartej 
pomiędzy władzami a mieszkańcami”14. 

W odróżnieniu od konsultacji 
społecznych, w przypadku budżetu 
partycypacyjnego decyzje podjęte 
przez mieszkańców są wiążące.  

Z zastosowania ustawy o samorządzie gminnym 
płyną jednak pewne korzyści, gdyż konsultacje 
przeprowadza się ze wszystkimi mieszkańcami gminy. 
Oznacza to, że nie można stosować kryteriów zamel-
dowania, obywatelstwa czy wieku, aby ograniczyć 
udział w tym procesie. A zatem osoby decydujące 
o budżecie partycypacyjnym nie muszą być pełnolet-
nie, mieć czynnego prawa wyborczego, być zamel-
dowane w gminie ani mieć polskiego obywatelstwa. 
Niestety, zdecydowana większość samorządów wpro-
wadziła ograniczenia uczestnictwa. W aż 78 spośród 
88 gmin w Polsce, w których jest budżet partycypa-
cyjny, obowiązywały obostrzenia związane z wiekiem 
uczestników15. Składać projekty i głosować można 
w nich dopiero ukończywszy 15, 16 lub 18 lat. 
W warszawskim budżecie partycypacyjnym mogą 
brać udział osoby niepełnoletnie (dzieci i młodzież), 
studenci oraz mieszkający w tym mieście cudzoziem-
cy. W związku z tym młode osoby można namawiać 
do uczestnictwa począwszy już od przedszkola, 
a skończywszy na szkołach ponadgimnazjalnych. 

14 D. Kraszewski, K. Mojkowski, Budżet obywatelski w Polsce, op.cit., s. 8.

15 Badanie w ramach projektu „Laboratorium budżetu partycypacyjnego” Fundacji Pracownia 
Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, http://bp.partycypacjaobywatelska.pl/porownywar-
ka-budzetow/ (10.12.2014 r.)

Zgłaszanie 
projektów

Realizacja 
projektów 

w kolejnym
 roku

Weryfikacja 
formalna

Głosowanie

http://bp.partycypacjaobywatelska.pl/porownywarka-budzetow/
http://bp.partycypacjaobywatelska.pl/porownywarka-budzetow/
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1.3. Rola budżetu partycypacyjnego 
w aktywnej edukacji obywatelskiej

Budżet partycypacyjny może pomóc w budowaniu postaw obywa-
telskich oraz pobudzać do refleksji nad tym, czym jest dobro wspólne 
i zaangażowanie na rzecz wspólnoty lokalnej. Efekty realizacji projektów 
służą zwykle szerokiemu gronu mieszkańców miast lub różnym katego-
riom osób, a nie jednostkowym interesom. Wymyślanie projektów jest 
jedyną w swoim rodzaju okazją, aby skupić się na potrzebach innych 
ludzi. Z drugiej strony stanowi zaś szansę na realizację śmiałych i nie-
szablonowych młodzieńczych koncepcji. Młode i zarazem – co ważne – 
niepełnoletnie osoby zyskują możliwość realnego wpływu na publiczne 
decyzje. Nie mogą głosować w wyborach lokalnych, lecz mogą decydo-
wać o finansach swojej dzielnicy, gminy czy całego miasta. Ta sytuacja 
to jednocześnie nauka obowiązku i odpowiedzialności, a przy okazji – 
współpracy młodych ludzi z osobami dorosłymi: nauczycielami, rodzica-
mi, urzędnikami. Wygrana projektów zgłoszonych przez młodzież będzie 
zaś w całej społeczności szkolnej kształtować poczucie sprawczości 
i zaufania do instytucji publicznych, podobnie jak udział w głosowaniu, 
który przekłada się na zrealizowane w przyszłości projekty. 

Budżet partycypacyjny powinien uruchamiać myślenie w kategoriach 
dobra wspólnego, rozumianego między innymi jako zrównoważony roz-
wój całej społeczności. Często służy on jednak do załatwienia partyku-
larnych interesów, bez oglądania się na otoczenie społeczne. Ciekawym 
przykładem, który pokazuje ten problem, jest właśnie zgłaszanie pro-
jektów przez przedstawicieli szkół. Wnioskodawcy w stosunkowo łatwy 

Burza mózgów – dlaczego 
warto angażować się w budżet 
partycypacyjny?
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sposób mogą zmobilizować dużą grupę uczniów i rodziców do poparcia 
takich projektów, jak remonty budynków, wyposażenie sal, budowa boisk 
przyszkolnych, które często konsumują całą pulę środków przeznaczo-
nych na budżet partycypacyjny, gdyż są drogie. Problem polega na tym, 
że takie inwestycje powinny być realizowane w innym trybie. Gminy 
powinny prowadzić regularny dialog ze środowiskiem szkolnym, tak aby 
nakłady na edukację były dobrze wykorzystane. Budżet partycypacyj-
ny dotyczący 1% wydatków nie może stanowić remedium na problemy 
niedoinwestowania placówek oświatowych. Projekty zgłaszane do bp, 
a dotyczące szkół, zwykle nie są ogólnodostępne, czyli nie zakładają, 
że z ich efektów korzystać będzie mogła szersza społeczność lokalna16. 
Jednakże wprowadzenie do szkół aktywnej edukacji o budżecie party-
cypacyjnym, która zakłada dyskusję uczniów i nauczycieli o potrzebach 
otoczenia społecznego, a nie tylko samej szkoły, w naturalny sposób 
niweluje ten problem. 

Jak zatem edukować o budżecie partycypacyjnym? Po pierwsze, edu-
kacja taka powinna być działaniem. Uczniowie nie tylko dowiadują się, 
czym jest bp, lecz także realnie biorą w nim udział poprzez zgłaszanie 
projektów, dyskutowanie o nich i dokonywanie wyboru w głosowaniu 

16 Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Wyniki ewaluacji budżetu 
obywatelskiego w Gdyni, Warszawa 2014, http://www.gdynia.pl/g2/2014_10/90856_fileot.pdf 
(11.12.2015)

Pierwsze wystąpienia publiczne: 
prezentacja zasad głosowania 
w budżecie partycypacyjnym
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tych najpilniejszych. Jest to możliwe wtedy, gdy w regulaminie budże-
tu partycypacyjnego nie ma ograniczeń uczestnictwa ze względu na 
wiek. Po drugie, proces edukacyjny powinien być zsynchronizowany 
z terminarzem budżetu partycypacyjnego. Powinniśmy uczyć młodzież 
pisać projekty dokładnie wtedy, gdy będzie mogła je oficjalnie zgłosić. 
Na etapie głosowania warto zaś dyskutować o wszystkich projektach, 
spośród których można wybierać. Po trzecie, edukacja ta musi zawierać 
element wsparcia uczniów. Złożenie projektu do budżetu partycypa-
cyjnego nie zawsze jest sprawą prostą również dla dorosłych. Często 
wymaga specjalistycznej wiedzy oraz wielu umiejętności społecznych, 
takich jak negocjowanie z urzędnikami czy uzyskiwanie poparcia innych 
osób. Młodzież warto w trudniejszych momentach wesprzeć konsultacja-
mi i doradztwem. 

Proponujemy realne działanie na miarę możli- 
wości młodego, niepełnoletniego obywatela.  
Takim zadaniem jest przygotowanie projektu 
do budżetu partycypacyjnego. I wiemy, że jest 
to wyzwanie leżące także w zasięgu możliwości 
ucznia gimnazjum.

Michał (po lewej) z kolegami 
złożył do budżetu 
partycypacyjnego projekt 
budowy placu do street 
workoutu
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Jak to zrobić?

2. 
Edukacja 
o budżecie 
partycypacyjnym
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2.  
Edukacja o budżecie partycypacyjnym 
w szkołach. Jak to zrobić? 

2.1. Osoby zaangażowane 

Zaproponowany przez nas model współpracy or-
ganizacji pozarządowej, urzędu oraz szkół zakładał 
powszechność działania. Oznacza to, że edukacją 
o budżecie partycypacyjnym zostały objęte wszystkie 
publiczne szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne 
w warszawskiej dzielnicy Targówek. Ponadto nasze 
działania odbywały się w ramach lekcji, a nie dodat-
kowych zajęć. Umożliwiało to dążenie do zmiany spo-
łecznej na szeroką skalę. Obie okoliczności wymagały 
jednak od zespołu realizującego dużej elastyczności 
we współpracy z partnerami: szkołami i urzędem 
dzielnicy. Każda placówka była inna. Modyfikowaliśmy 
więc sposoby realizacji, dostosowując je do potrzeb 
i możliwości dyrekcji, nauczycieli i uczniów. Musie-
liśmy dopasować się w jak największym stopniu do 
trybu pracy każdej ze szkół. Nasze działania nie mogły 
zaburzać ich naturalnego rytmu pracy, a musiały go 
harmonijnie uzupełniać. 

W zaplanowanym przez nas procesie edukacyjnym 
brało udział wielu aktorów – uczniowie, nauczycie-
le, dyrektorzy szkół, opiekunowie szkolni, urzędnicy 
z dzielnicy oraz edukatorzy z Fundacji. Odbiorcami 
działań byli w pierwszej kolejności uczniowie szkół 
gimnazjalnych (z klas pierwszych i drugich) oraz 
liceów i techników (z klas pierwszych lub drugich). 
Praca z nimi była możliwa dzięki zgodzie dyrektorów 
oraz zaangażowaniu opiekunów szkolnych, czyli osób 

kontaktowych, pracujących w duetach z edukatorami 
z Fundacji. Opiekunami zazwyczaj byli nauczyciele 
wiedzy o społeczeństwie, przedsiębiorczości lub 
pedagodzy szkolni. To oni odpowiadali za ustalenie 
planu lekcji, informowanie uczniów o spotkaniach 
konsultacyjnych, znalezienie sal, wsparcie przy orga-
nizacji debat. Istotną rolę odegrali także urzędnicy 
– pracownicy Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. War-
szawy – zaangażowani w realizację budżetu partycy-
pacyjnego, którzy udzielali młodym osobom wsparcia 
przy pisaniu projektów. Zadaniem edukatorów z Fun-
dacji Pole Dialogu było prowadzenie lekcji, konsultacji 
i debat. Edukatorami została grupa doświadczonych 
trenerek i trenerów pozarządowych, przygotowanych 
do pracy z młodzieżą. 
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2.2. Działania w szkołach krok po kroku

Debaty 
szkolne 

Promocja 
głosowania

I tura lekcji: 
o zasadach 

budżetu 
partycypacyjnego

Konsultacje 
w szkołach  

i z urzędnikami

II tura lekcji:
lekcje 

kreatywne

Warsztaty  
z nauczycielami

Spotkania 
z dyrektorami 

i radami 
pedagogicznymi

Spotkania z dyrektorami szkół i pierwszy  
kontakt z nauczycielami podczas rad  
pedagogicznych
Spotkania miały na celu omówienie kolejnych eta-
pów procesu edukacyjnego z całym gronem peda-
gogicznym oraz wyjaśnienie, dlaczego warto uczyć 
o budżecie partycypacyjnym w szkołach. Zależało 
nam na tym, żeby pracownicy placówek wiedzieli 
o tym, że prowadzone działania będą trwać cały rok 
szkolny i będą realizowane przez Fundację Pole Dia-
logu i Urząd Dzielnicy Targówek. Ponadto w trakcie 
spotkania zapraszaliśmy wszystkich nauczycieli, nie 
tylko tych prowadzących WOS, do udziału w zapla-
nowanych warsztatach o budżecie partycypacyjnym. 
Okazało się, że udziałem było zainteresowanych rów-
nież wielu nauczycieli przedsiębiorczości i wychowania 
fizycznego. 

Założenia i przebieg projektu oraz historie uczniów 
i uczennic, którzy złożyli projekty, zostały obrazowo 
przedstawione w krótkim filmie dokumentalnym 
„Edukacja o budżecie partycypacyjnym w szkołach na 
Targówku”, wyprodukowanym przez Urząd Dzielnicy 
Targówek. Film można obejrzeć na stronie youtu.be/
QDLBY9RnIu4.

http://youtu.be/QDLBY9RnIu4
http://youtu.be/QDLBY9RnIu4
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Warsztaty z nauczycielami 
Celem warsztatów było omówienie z nauczycielami 
zasad warszawskiego budżetu partycypacyjnego. 
Warsztaty trwały trzy godziny i odbyły się w każdej 
z objętych projektem szkół. Na spotkaniu nauczy-
ciele zdobywali podstawową wiedzę o budżecie 
partycypacyjnym. Była to również okazja do dyskusji 
o zasadach bp i wątpliwościach z nim związanych. 
Szczególnie trudne okazało się wyjaśnienie zasady 
ogólnodostępności. W Warszawie projekty zgłaszane 
do budżetu partycypacyjnego muszą umożliwiać ko-
rzystanie z efektu realizacji wszystkim mieszkańcom. 
Oceny tego, czy dany projekt jest ogólnodostępny, 
dokonują w każdej z dzielnic zespoły ds. budżetu par-
tycypacyjnego, składające się z mieszkańców, urzęd-
ników i przedstawicieli organizacji pozarządowych. 
Projekty, które zostaną uznane za nieogólnodostępne, 
nie są dopuszczane do głosowania. Taki wymóg dla 
wielu nauczycieli był niejasny, wymagał zatem pogłę-
bionej dyskusji. 

Równie ważne było wyjaśnienie, że za realizację 
projektów odpowiada urząd dzielnicy, a co za tym 
idzie – musi on wyłonić wykonawcę w przetargu lub 
otwartym konkursie ofert. W przypadku szkół oznacza 
to chociażby tyle, że nie można zgłosić zajęć prowa-
dzonych przez konkretnych nauczycieli. Dopiero urząd 
zdecyduje, kto takie ogólnodostępne zajęcia mógłby 
prowadzić. 

Warsztaty dla grona pedagogicznego są kluczowe 
w rozpoczęciu projektu edukacyjnego o budżecie par-
tycypacyjnym w szkole, gdyż pokazują metody pracy 
z uczniami oraz kolejne etapy działań. Co równie 
ważne, nauczyciele mają możliwość podzielenia się 
swoim doświadczeniem i podpowiedzenia edukato-
rom, w jaki sposób najlepiej prowadzić zajęcia w da-
nej placówce. 

Podczas warsztatów 
nauczyciele mogli porozmawiać 
o wątpliwościach związanych  
z budżetem partycypacyjnym
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Lekcje 
O zasadach budżetu partycypacyjnego
Pierwsza z dwóch lekcji prowadzonych w klasach ob-
jętych projektem dotyczyła zasad budżetu partycypa-
cyjnego. Jej celem była dyskusja o tym, dlaczego warto 
działać na rzecz swojej okolicy oraz jaką rolę odgrywa 
oddanie w ręce mieszkańców decyzji o części budżetu 
dzielnicy. Edukatorzy wyjaśniali, skąd pochodzą środki 
finansowe dzielnicy, jak są dzielone i na co przeznacza-
ne. Tłumaczyli mechanizm budżetu partycypacyjnego 
i jego zasady. Poznanie tych podstawowych informacji 
było niezbędne, aby na kolejnym etapie uczniowie 
zaangażowali się w wymyślanie i zgłaszanie własnych 
projektów. 

Kreatywna o pomysłach na projekty
Celem drugiej z lekcji było stworzenie pomysłów na 
projekty do budżetu partycypacyjnego. Edukatorzy 
wspólnie z uczniami dyskutowali o tym, co warto 
zmienić w ich najbliższej okolicy – zarówno w otocze-
niu szkoły, jak i w miejscu zamieszkania. Wyjaśniali, że 
dobra diagnoza potrzeb otoczenia stanowi początek 
tworzenia projektu. Edukatorzy tłumaczyli także za-
sadę ogólnodostępności, aby uczniowie zaplanowali, 
jak umożliwić wszystkim mieszkańcom korzystanie 
ze zrealizowanych projektów. Zebrane podczas lekcji 
pomysły stały się punktem wyjścia do tworzenia 
własnych projektów przez zainteresowanych uczniów. 
Dostali oni również materiał ze wskazówkami, jak 
wypełnić oficjalny formularz wniosku. 

Lekcje kreatywne pokazały, że uczniowie są wni-
kliwymi obserwatorami swojego otoczenia społecz-
nego. Z początku praca z nimi była wyzwaniem, 
lecz zadawanie odpowiednich pytań pobudzało ich 
wyobraźnię i kreatywność. Największy problem sta-
nowiło przekonanie ich, że mogą mieć realny wpływ 
na decyzje podejmowane przez urzędników. Szcze-
gólnie uczniowie w klasach gimnazjalnych nie mieli 
takiego poczucia. Udział młodych osób w budżecie 
partycypacyjnym na równi z dorosłymi powoli budo-
wał w nich przeświadczenie, że ich głos jest ważny 
i będzie brany pod uwagę. 

Uczniowie zgłosili wiele 
fantastycznych pomysłów 
na projekty do budżetu 
partycypacyjnego:
•	 ogólnodostępne źródełko z wodą  

pitną,

•	 dodatkowe oświetlenie w parku, 

•	 publiczna ładowarka do urządzeń  
elektronicznych, 

•	 ścianka do graffiti, 

•	 pokój do wyżycia się i wyładowania 
złych emocji, 

•	 częstsze kursy autobusów miejskich, 

•	 darmowa pralnia dla ubogich, 

•	 bony na wizyty u weterynarza, 

•	 budowa ścieżek rowerowych i przejść 
dla pieszych.
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Konsultacje
Konsutlacje w szkołach 
Z konsultacji w szkołach korzystali uczniowie zaintere-
sowani opracowaniem własnego projektu. Konsultacje 
miały miejsce na przełomie grudnia i stycznia (wów-
czas trwał nabór projektów do warszawskiego bp), 
a prowadził je zawsze ten edukator, którego ucznio-
wie wcześniej poznali w trakcie lekcji. 

Ten etap był niezwykle ważny. Bez dodatkowego 
wsparcia młode osoby mogły zbyt łatwo zrezygno-
wać z dopełnienia formalności, która są skompli-
kowane i budzą szereg wątpliwości. Wypełnienie 
formularza wniosku projektowego wiąże się z przygo-
towaniem konkretnego opisu, kosztorysu, określeniem 
grup docelowych i korzyści związanych z realizacją 
projektu. Projektodawcy muszą ponadto zdobyć pod-
pisy z adresem zamieszkania i numerem PESEL od 30 
osób popierających projekt. 

Sposoby wsparcia młodzieży różniły się w za-
leżności od wieku uczniów i ich samodzielności. 
W niektórych przypadkach wystarczyła pomoc przy 
kosztorysie lub dokładne wyjaśnienie wymagań. 
W innych konieczne było motywowanie uczniów do 
pracy i podtrzymanie ich zapału. Dla części uczniów, 
szczególnie z gimnazjów, opracowanie projektu było 
pierwszą okazją do współpracy z osobami dorosłymi. 
Edukatorzy przygotowywali ich między innymi do 

 
rozmów telefonicznych z przedsiębiorcami, od których 
mieli uzyskać wycenę planowanych pomysłów, takich 
jak zakup elementów wyposażenia boiska. Dla wielu 
było to pierwsze tego typu doświadczenie. 

Przygotowanie projektodawców do spotkań 
z mieszkańcami 
W tegorocznej edycji bp w Warszawie jednym z eta-
pów były otwarte spotkania dla mieszkańców, w trak-
cie których projektodawcy obowiązkowo prezentowali 
swoje projekty, a następnie o nich dyskutowano. 
Nieobecność autora oznaczała wycofanie projek-
tu z dalszego procedowania. Dla uczniów wymóg 
publicznego wystąpienia był niezwykle stresujący. 
W związku z tym edukatorzy wspierali ich w przygo-
towaniach. W ramach treningu młodzi projektodawcy 
prezentowali swoje projekty przed innymi uczniami ze 
szkoły. Uczestnicy tych spotkań dyskutowali w gru-
pach i przekazywali swoje uwagi i sugestie twórcom. 

Tak przygotowane osoby swobodniej czuły się 
w trakcie publicznych dyskusji. Ich wystąpienia nie-
rzadko były nagradzane brawami. W ocenie urzędni-
ków uczniowie byli jednymi z lepiej przygotowanych 
do prezentacji projektodawców. 
 
 

W szkolnych punktach 
informacyjnych można było 
poznać projekty złożone do 
budżetu partycypacyjnego 
i zasady głosowania
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Konsultacje z urzędnikami
Podczas pracy nad wnioskami uczniowie mogli 
poradzić się także pracowników poszczególnych 
wydziałów urzędu dzielnicy. Kontaktowali się z nimi 
telefonicznie lub podczas maratonu konsultacji, który 
zorganizował urząd. Ponadto w dwóch szkołach 
udało się zorganizować dodatkowe spotkania konsul-
tacyjne z urzędnikami. 

Debaty szkolne
W czasie debat szkolnych uczniowie dyskutowali 
o swoich doświadczeniach z budżetem partycypa-
cyjnym. Zbieraliśmy uwagi na temat tego, co warto 
zmienić w procedurze, co zachęca i zniechęca młode 
osoby do wzięcia udziału w bp. Zdaniem uczniów 
zachęca m.in. możliwość dzielenia funduszy i wpro-
wadzania realnych zmian w dzielnicy. Zniechęca zaś 
zbyt wiele „papierologii”, brak czasu, duża odpowie-
dzialność za swój pomysł i wystawienie się na ocenę 
innych. 

Promocja głosowania
Podczas przerw lekcyjnych edukatorzy i wolontariusze 
zachęcali do zagłosowania w budżecie partycypacyj-
nym. Dla wielu młodych ludzi bp to pierwsza okazja 
w życiu, by świadomie oddać głos. W szkolnych punk-
tach informacyjnych uczniowie dowiadywali się, w jaki 
sposób można to zrobić i spośród jakich projektów 
można wybierać. 

Warto pamiętać, że głosowanie w bp odbywa się 
dopiero po czterech miesiącach od momentu złożenia 
projektów, gdyż tyle czasu trwają debaty publicz-
ne i formalna weryfikacja projektów. By utrzymać 
w uczniach zainteresowanie budżetem partycypacyj-
nym, należy im przypomnieć o możliwości głosowania 
i namawiać do udziału w nim. 
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2.3. Scenariusze lekcji

W tej części przedstawiamy dwa scenariusze lekcji – o zasadach bp oraz 
kreatywnej o pomysłach na projekty – z których korzystali edukatorzy 
Fundacji Pole Dialogu. Każdy scenariusz składa się z kilku następujących 
po sobie modułów. Czas trwania każdego z modułów ma charakter 
orientacyjny. 

Nasze doświadczenia wskazują, że praca z uczniami nad nowym 
tematem w ciągu 45 minut nie zawsze idzie zgodnie z planem. Tempo 
pracy należy dostosować do ich możliwości. W niektórych klasach – tam, 
gdzie młodzież była przyzwyczajona do pracy w grupach – przeprowa-
dziliśmy wszystkie zaplanowane w scenariuszu moduły. W innych udało 
się zrealizować tylko część z nich. Każda z prowadzących lekcje osób – 
edukator, nauczyciel czy pedagog – powinna liczyć się z koniecznością 
modyfikacji scenariusza w zależności od wieku i specyfiki danej grupy 
uczniów. Ważne też, by znała obowiązujący regulamin bp. Regulamin 
warszawski przybliżają materiały dodatkowe: 1_4 Najważniejsze informa-
cje o bp, 2_1 Jak wypełnić wniosek do budżetu partycypacyjnego i 2_4 
Jak zagłosować w budżecie partycypacyjnym (por. niżej).

Najważniejszym celem lekcji jest obudzenie w młodych ludziach chęci 
do działania obywatelskiego, w szczególności w ramach budżetu par-
tycypacyjnego. Warto też pokazać im różne sposoby, na jakie można 
zaangażować się w proces bp – jako projektodawca, ale też jako świado-
mie głosujący mieszkaniec.

Edukatorzy kreatywnie 
adaptowali scenariusze do 
potrzeb i możliwości uczniów
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Praca w grupach była  
dla wielu uczniów nowym  
doświadczeniem

Scenariusze należy traktować jako bazę wyjściową do własnej koncep-
cji zajęć. Każdy z edukatorów autorsko wprowadzał modyfikacje przebie-
gu lekcji, korzystając ze znanych sobie rozwiązań. Lekcje są podzielone 
na moduły, które można łączyć, w zależności od gotowości uczniów na 
przyjęcie nowego materiału oraz na ich gotowość do pracy w grupie czy 
dyskusji.

Każda lekcja trwa 45 minut. Między lekcją o zasadach budżetu par-
tycypacyjnego a lekcją kreatywną o pomysłach na projekty zakładamy 
około trzytygodniową przerwę. 

Na stronie internetowej poledialogu.org.pl/mlodziez-i-budzet-
partycypacyjny-otwieranie-drzwi-do-demokracji można znaleźć:
•	 dwa scenariusze w wersji do druku, 
•	 materiały edukacyjne, potrzebne przy każdej lekcji.

Dodatkowe materiały 
edukacyjne:
•	 Krótki film dokumentalny „Edukacja  

o budżecie partycypacyjnym w szkołach 
na Targówku” można obejrzeć na stro-
nie youtu.be/QDLBY9RnIu4.

•	 Zapis i prezentacje z seminariów  
na temat edukacji obywatelskiej o bp 
w szkołach znajdują się na 
poledialogu.org.pl/relacja-
z-seminariow-o-wlaczaniu-mlodziezy-
w-proces-budzetu-partycypacyjnego.

http://poledialogu.org.pl/mlodziez-i-budzet-partycypacyjny-otwieranie-drzwi-do-demokracji/
http://poledialogu.org.pl/mlodziez-i-budzet-partycypacyjny-otwieranie-drzwi-do-demokracji/
http://youtu.be/QDLBY9RnIu4
http://poledialogu.org.pl/relacja-z-seminariow-o-wlaczaniu-mlodziezy-w-proces-budzetu-partycypacyjnego/
http://poledialogu.org.pl/relacja-z-seminariow-o-wlaczaniu-mlodziezy-w-proces-budzetu-partycypacyjnego/
http://poledialogu.org.pl/relacja-z-seminariow-o-wlaczaniu-mlodziezy-w-proces-budzetu-partycypacyjnego/
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Cel
•	 Zapoznanie uczniów i uczennic z pojęciem budże-

tu partycypacyjnego oraz jego podstawowymi 
założeniami (przebieg bp, wymogi dotyczące pro-
jektów, np. mieszczenie się pomysłu w zadaniach 
własnych dzielnicy, ogólnodostępność).

•	 Rozbudzenie w uczniach wrażliwości na różne 
potrzeby. 

•	 Pokazanie, jak można wpływać na swoją najbliż-
szą okolicę.

Przygotuj
•	 Materiały edukacyjne do lekcji 1, do pobrania: 

poledialogu.org.pl/mlodziez-i-budzet-
partycypacyjny-otwieranie-drzwi-do-
demokracji

•	 Tablicę lub flipczart i flamastry.

Czas
45 min

Moduł I  
Otwarcie spotkania  
5 min

Cel
Wprowadzenie uczniów do lekcji

Przebieg
•	 Przedstaw się i poproś o przedstawienie wszystkie osoby na sali  

(w miarę możliwości czasowych)
•	 Zaprezentuj temat i cel lekcji 
•	 Zbadaj znajomość budżetu partycypacyjnego:

 · czy uczniowie słyszeli o budżecie partycypacyjnym? 
 · czy znają kogoś, kto składał wniosek do bp (np. z ich szkoły)? 
 · czy znają projekty, które zostały złożone lub zrealizowane?

•	 Ustal zasady współpracy obowiązujące na lekcji  
(np. słuchamy się nawzajem, szanujemy swoje opinie). 

Podsumowanie
Podsumowanie wiedzy o bp w klasie i zasad pracy. 
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http://poledialogu.org.pl/mlodziez-i-budzet-partycypacyjny-otwieranie-drzwi-do-demokracji/
http://poledialogu.org.pl/mlodziez-i-budzet-partycypacyjny-otwieranie-drzwi-do-demokracji/
http://poledialogu.org.pl/mlodziez-i-budzet-partycypacyjny-otwieranie-drzwi-do-demokracji/


Moduł II  
Wiedza o budżecie  
15 min

Przygotuj materiały:
 · 1_1 Budżet naszej klasy 

 · 1_2 Budżet dzielnicy  
w podziale na kategorie

 · 1_3 Informacja 
o kategoriach budżetu 
i zadaniach własnych 
dzielnicy

 · 1_4 Najważniejsze 
informacje o bp

Cel
Wprowadzenie w to, jak skonstruowany jest budżet dzielnicy i jakie ma kategorie. 
Pokazanie różnych potrzeb, które należy uwzględniać w dyskusji o budżecie. 

Przebieg
Ćwiczenie: Budżet naszej klasy
•	 Wprowadzenie: Klasa dostała od Rady Rodziców dotację w wysokości 20 tysięcy zło-

tych i ma podjąć decyzje, jak rozdyspondować pieniądze. Zadaniem każdej z grup jest 
zdecydowanie, w jaki sposób podzielić dostępne fundusze pomiędzy sześć kategorii. 
Z dostępnych środków powinna skorzystać cała klasa. W grupach podzielcie pieniądze, 
odpowiednio zaznaczcie i zamalujcie sześć części na wykresie kołowym („budżetowym 
torcie”): dla każdej z nich wybierzcie inny kolor i wpiszcie procenty.

•	 Przykładowe kategorie do podziału (opracowane na przykładzie kategorii budżeto-
wych dzielnicy):
 · Dofinansowanie drugiego śniadania
 · Wyjście do kina
 · Wyjście na basen 
 · Organizacja wycieczki
 · Zakup i posadzenie sadzonek drzew
 · Zakup książek

•	 Podziel uczniów na kilkuosobowe grupy (podział w zależności od tego, ile jest osób na 
lekcji i jak są ustawione ławki).

•	 Rozdaj uczniom materiał 1_1 Budżet naszej klasy (diagram kołowy, czyli „tort”).

Przykład wykresu kołowego z budżetem klasowym, 
wypełnionym podczas jednej z lekcji. 

Podsumowanie ćwiczenia
•	 Omów „budżetowe torty”: Czy „tort” każdej z grup wygląda tak samo? Jak w grupach 

doszliście do porozumienia, na co przeznaczyć fundusze? Kto kogo przekonywał? Jakie 
argumenty padały?

•	 Wprowadź pojęcie partycypacji: Jak widać, każda z grup dyskutowała na ten temat. 
Partycypacja ma miejsce wtedy, gdy różne osoby uczestniczą w dyskusji i wspólnie 
o czymś decydują. Podejmując decyzję w sprawach, które dotyczą wielu osób, ważne 
jest, by uwzględnić zdanie każdej osoby w grupie, poznać różne punkty widzenia. 

•	 Porównaj budżet klasowy do budżetu dzielnicy: Fundusz Rady Rodziców pochodzi ze 
składek płaconych przez rodziców. Podobnie budżet dzielnicy pochodzi z podatków 
płaconych przez mieszkańców. Budżet zawsze jest określoną i zamkniętą pulą pie-
niędzy, które osoby decyzyjne mają do dyspozycji. Wybierając, na co przeznaczamy 
fundusze, musimy pamiętać o tych ograniczeniach. 
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Budżet dzielnicy
Wprowadź pojęcie budżetu dzielnicy. Zaprezentuj i rozdaj uczniom wykres kołowy z bu-
dżetem dzielnicy i listą kategorii z materiału 1_2 Budżet dzielnicy w podziale na katego-
rie. Budżet dzielnicy, podobnie jak wasze budżety klasowe, to określona kwota środków 
podzielona na kategorie. 

Materiał opracowany został na podstawie 
budżetu dzielnicy Targówek m.st. Warszawy  
z 2015 roku

Przeczytaj wybraną kategorię i omów zadania dzielnicy znajdujące się w tej kategorii. 
W przygotowaniu do tej części lekcji pomoże materiał 1_3 Informacja o kategoriach bu-
dżetu i zadaniach własnych dzielnicy, w którym przedstawione są odpowiednie przykłady.

Wprowadź pojęcie budżetu partycypacyjnego: 
Budżet partycypacyjny to wydzielona kwota z budżetu dzielnicy lub miasta, o której 
mogą zdecydować mieszkańcy. W przypadku Targówka to 2% całego budżetu dzielnicy. 
Mieszkańcy mogą zgłaszać pomysły na działania, czyli projekty do budżetu partycypa-
cyjnego. Planując swój projekt, trzeba dopasować go do jednej z kategorii, która wynika 
z zadań realizowanych przez dzielnicę. Następnie wszyscy mieszkańy mogą wziąć udział 
w głosowaniu, aby wybrać najważniejsze ich zdaniem projekty, które powinny zostać 
zrealizowane.

Na koniec tej części rozdaj materiał 1_4 Najważniejsze informacje o bp.
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Moduł III  
Kto decyduje  
10 minut 

Cel
Wskazanie, kto odpowiada za decyzje w różnych sytuacjach (prywatnych i publicznych). 

Przebieg
Dyskusja o różnych rolach, jakie odgrywamy i o podejmowaniu decyzji. W wyniku dyskusji 
uczniowie powinni wiedzieć, że podejmowane decyzje mogą i powinny być konsultowane 
z osobami, których dotyczą.

Przykładowe wprowadzenie
Każdy z nas odgrywa w codziennym życiu różne role. Jesteśmy dziećmi naszych rodzi-
ców, uczniami i uczennicami w szkole, kolegami i koleżankami z podwórka, mieszkańcami 
i mieszkankami naszego domu, bloku, ulicy czy dzielnicy. Korzystamy z różnych przestrze-
ni samodzielnie lub wspólnie z innymi.
Pytania do dyskusji:
•	 Z jakich miejsc korzystacie indywidualnie – tylko wy (np. wasz pokój)? 
•	 Z jakich miejsc korzystacie z całą rodziną (np. kuchnia, duży pokój, ogródek)?
•	 Z jakich miejsc korzystacie wspólnie z innymi mieszkańcami waszej okolicy (np. ulica, 

chodnik, park, przystanek autobusowy, szkoła)?
•	 Kto odpowiada za to, co dzieje się w domu? A za porządek w bloku? Kto odpowiada za 

porządek na ulicy? A za wprowadzanie zmian w bloku? W dzielnicy? W szkole?
•	 Na temat decyzji o kwestiach wspólnych, takich jak np. przebudowa ulicy czy skweru, 

powinny móc się wypowiedzieć wszystkie osoby, dla których jest to ważne. 
•	 W jaki sposób mieszkańcy mogą wpływać na to, co dzieje się w ich okolicy? Wypisuje-

my, co mówią uczniowie, a jeśli nic nie mówią, to podpowiadamy: 
 · możemy poinformować o tym, co jest potrzebne, pisząc podanie do urzędu, 
 · możemy podpisać petycję,
 · możemy wziąć udział w bp. W ten sposób możecie wpływać na to, na co wydawa-

ne są pieniądze w dzielnicy. Bp daje szansę osobom często wykluczanym z dyskusji 
i decydowania, np. młodym osobom poniżej 18 roku życia, aby ich głos został usły-
szany. Daje wam szansę, żebyście mieli wpływ na to, co się dzieje. 

Podsumowanie
W podsumowaniu wskaż uczniom, kto podejmuje decyzje w różnych sprawach, i grupy, 
z którymi moźe się konsultować. Budżet partycypacyjny jest wyjątkowym sposobem 
działania: to nie tylko konsultacje, to możliwość bezpośredniego podjęcia decyzji przez 
mieszkańców.

Przykładowe podsumowanie
Zobaczcie, z ilu miejsc korzystacie. Za to, co dzieje się w domu, odpowiadają rodzice, którzy 
mogą radzić się innych członków rodziny; za to, co dzieje się w szkole, odpowiada jej dyrek-
cja, która może zasięgać rady społeczności szkolnej; za to, co dzieje się w dzielnicy, odpo-
wiadają władze dzielnicy poprzez urzędników z odpowiednich wydziałów, którzy mogą 
konsultować się z mieszkańcami. Wyjątkową możliwością wpływania na życie dzielnicy jest 
budżet partycypacyjny, w którym to mieszkańcy decydują o przeznaczeniu pieniędzy. 

Sc
en

ar
iu

sz
e 

do
st

ęp
ne

 n
a 

lic
en

cj
i C

C 
BY

-S
A

 4
.0

 

27Scenariusze lekcji | Lekcja 1 O zasadach budżetu partycypacyjnego



28 Młodzież i budżet partycypacyjny Otwieranie drzwi do demokracji

Moduł IV  
Różne grupy,  
różne potrzeby  
10 min 

Jeśli nie starczy czasu,  
ten moduł można  
przenieść na kolejną  
lekcję.

Cel
Uwrażliwienie, że przy planowaniu projektów do budżetu partycypacyjnego warto 
uwzględnić potrzeby różnych grup mieszkańców. 

Przebieg
Dyskusja z uczniami o potrzebach różnych grup mieszkańców na przykładzie projektu 
zielonego skweru, opracowanego przez uczniów na lekcji.

Przykładowy wstęp
Decydując o sprawach i zmianach ważnych dla naszej okolicy, należy uwzględniać 
potrzeby istotne dla różnych grup osób. Wybranie jednego rozwiązania wymaga wiele 
dyskusji, a czasem – kompromisów. Takie dyskusje odbyły się dziś na początku lekcji. 
Umiejętność uwzględniania potrzeb różnych grup jest istotna przy wymyślaniu własnego 
projektu do budżetu partycypacyjnego. Ważne jest także, aby projekty były ogólnodo-
stępne, czyli żeby mogli z nich korzystać wszyscy chętni. 

Ćwiczenie: Zielony skwer
Wprowadzenie
Jesteście projektantami przestrzeni zielonych. W grupach zastanówcie się, jak powinien 
wyglądać projekt zielonego skweru, by jak najbardziej odpowiadał na potrzeby przydzie-
lonej wam grupy odbiorców. 

Każda z grup uczniów pracuje z inną grupą odbiorców. Przykładowi odbiorcy: dzieci, 
młodzież, dorośli, osoby starsze, studenci, osoby z niepełnosprawnością, rodziny z dzieć-
mi, zwierzęta. 

Podsumowanie
Na tablicy wypisz cechy idealnego skweru. To pomoże uświadomić uczniom różnorod-
ność potrzeb. W projekcie skerwu powinny być uwzględnione różne perspektywy. To 
może to być wyzwanie, ale jest to możliwe. Zachęć uczniów, żeby szukali sposobów na 
połączenie różnych potrzeb w swoich projektach do budżetu partycypacyjnego. 
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Moduł V  
Najważniejsze 
zasady budżetu 
partycypacyjnego  
5 minut  

Jeśli nie starczy czasu,  
ten moduł można  
przenieść na kolejną  
lekcję.

Cel
Przedstawienie najważniejszych zasad procedury budżetu partycypacyjnego. 

Przebieg
Zaprezentuj najważniejsze zasady, które powinni znać przyszli projektodawcy (na podsta-
wie 1_4 Najważniejsze informacje o bp):
•	 Każda osoba mieszkająca w Warszawie, niezależnie od tego, ile ma lat, może zgłosić 

projekt (także uczniowie!).
•	 Przed napisaniem projektu, warto zobić diagnozę, przyjrzeć się, co jest potrzebne 

w okolicy.
Projektodawca:
•	 wypełnia formularz zgłoszeniowy (osoba niepełnoletnia powinna mieć zgodę opieku-

nów prawnych),
•	 zbiera podpisy poparcia pod projektem,
•	 składa projekt w urzędzie, 
•	 prezentuje projekt podczas otwartych dyskusji z mieszkańcami,
•	 zachęca innych do głosowania i głosuje na projekty.

Podsumowanie 
Oto budżet partycypacyjny krok po kroku. Osoba, która składa projekt, bierze udział 
w nich wszystkich. Jeśli zdecydujecie się złożyć projekt do budżetu partycypacyjnego, 
będę was w tym wspierać.

Dodatkowe  
zadanie domowe  
„Co można zmienić  
w mojej okolicy?” 

por. Lekcja kreatywna,  
Moduł II, Wariant A

Przygotuj materiał:

 · 1_5 Dodatkowe zadanie 
domowe

Dzięki temu ćwiczeniu na następnej lekcji łatwiej będzie przygotować pierwsze pomysły 
na projekty do budżetu partycypacyjnego. 

Przebieg:
Poproś uczniów, żeby przyjżeli się swojej najbliższej okolicy i zastanowili się, jakie działa-
nia mogą zostać tam zrealizowane, żeby lepiej się tam żyło. Czego tam brakuje? W prze-
prowadzeniu takiej diagnozy pomoże im prosty formularz. Oprócz jego wypełnienia, 
uczniowie mogą również zrobić poglądowe zdjęcia, na których będą miejsca, które warto 
zmienić, lub inspiracje do działań.

Rozdaj uczniom materiał 1_5 Dodatkowe zadanie domowe „Co można zmienić w mojej 
okolicy?”. Nad diagnozą mogą pracować w grupach lub pojedynczo. 

Podsumowanie  
całej lekcji

Dowiedzieliście się dzisiaj, jak skonstruowany jest budżet dzielnicy i skąd pochodzą środki 
na budżet partycypacyjny. Spróbowaliście dyskusji i patrzyliście na projekty z perspek-
tywy różnych grup mieszkańców. Na kolejnej lekcji, za trzy tygodnie, dowiecie się więcej 
o tym, w jaki sposób składać projekty do budżetu partycypacyjnego.
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Lekcja 2  Kreatywna o pomysłach na projekty

Moduł I  
Wprowadzenie  
5 min

Cel
Przypomnienie informacji z poprzedniej lekcji oraz zasad pracy na lekcji. 

Przebieg
•	 Witamy się po przerwie. 
•	 Przykładowy wstęp: Prawie wszystkie projekty zgłaszane do tej pory w budżecie 

partycypacyjnym były pisane przez dorosłych. Dorośli piszą także projekty skierowa-
ne do młodych osób. Brakuje projektów tworzonych przez młodzież. Brakuje waszego 
głosu! Może warto to zmienić?

•	 Podaj przykłady już zrealizowanych projektów, z których mogą korzystać młode 
osoby. Zrealizowane projekty z I edycji bp w Warszawie znajdziesz na twojbudzet.
um.warszawa.pl/projekty, z II edycji na app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/reali-
zacja2016. Przykłady projektów bp zrealizowanych w Warszawie:
 · kino plenerowe na ścianie bloku, 
 · język angielski z native speakerem,
 · naprawa rowerów.

Podsumowanie
Podkreśl, że warto, by młode osoby także tworzyły i zgłaszały do bp własne projekty, 
ponieważ najlepiej wiedzą, co jest dla nich ważne.

Cel
•	 Przełożenie zdobytej wiedzy na doświadczenie. 

Zachęcenie uczniów do składania własnych pro-
jektów w ramach budżetu partycypacyjnego. 

•	 Uwrażliwienie na potrzeby różnych grup miesz-
kańców.

•	 Przedstawienie najważniejszych zasad procesu 
składania projektu do bp i wymogów formalnych. 

Przygotuj
•	 Materiały pomocnicze do lekcji 2, do pobrania: 

poledialogu.org.pl/mlodziez-i-budzet-
partycypacyjny-otwieranie-drzwi-do-
demokracji

•	 Tablicę lub flipczart. 
•	 Małe karteczki samoprzylepne lub różnokolorowe 

flamastry, aby zasymulować głosowanie. 

Czas 
45 min

Sc
en

ar
iu

sz
e 

do
st

ęp
ne

 n
a 

lic
en

cj
i C

C 
BY

-S
A

 4
.0

 

http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekty
http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekty
https://www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/realizacja2016
https://www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/realizacja2016
http://poledialogu.org.pl/mlodziez-i-budzet-partycypacyjny-otwieranie-drzwi-do-demokracji/
http://poledialogu.org.pl/mlodziez-i-budzet-partycypacyjny-otwieranie-drzwi-do-demokracji/
http://poledialogu.org.pl/mlodziez-i-budzet-partycypacyjny-otwieranie-drzwi-do-demokracji/


Scenariusze lekcji | Lekcja 2 Kreatywna o pomysłach na projekty 31

Moduł II 
Pomysły na  
projekty?  
15 min

Przygotuj materiał:
 · 2_1 Przykłady 
zrealizowanych projektów

Cel
Zainspirowanie uczniów do stworzenia listy pomysłów na projekty. 

Przebieg
Tworzenie listy może zaczynać się od diagnozy problemów młodzieży (wariant A)  
lub od przykładów już zrealizowanych projektów (wariant B). 

Wariant A 
Zakłada wykorzystanie dodatkowego zadania domowego „Co można zmienić 
w mojej okolicy?”, które uczniowie realizują po lekcji 1 o zasadach budżetu partycy-
pacyjnego. W ramach zadania uczniowie opracowali już pierwsze pomysły. Poproś 
ich o zgłaszanie opracowanych pomysłów na forum klasy. Osoby, które nie odrobiły 
pracy domowej, mogą zgłaszać swoje pomysły spontanicznie.

Wariant B 
Zakłada wykorzystanie przykładowych projektów jako inspiracji. Podziel uczniów na 
podgrupy, rozdaj im materiał 2_1 Przykłady zrealizowanych projektów (lub opracuj 
własną listę inspiracji na podstawie projektów zrealizowanych w Warszawie w po-
przednich edycjach bp: I edycja bp twojbudzet.um.warszawa.pl/projekty,  
II edycja bp app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/realizacja2016), a następnie po-
proś, żeby zastanowili się nad pomysłami na działania, które mogą być zrealizowane 
w ich okolicy.

Dyskusja
Wszystkie pomysły i inspiracje spisz w jednym miejscu widocznym dla uczniów  
i dopytaj o szczegóły. 
•	 Czego dotyczą zebrane pomysły?
•	 Czy chcecie dodać jakiś pomysł do tej listy? Co jeszcze wam przychodzi do głowy?
•	 Jakie potrzeby zaspokajają te projekty? Do jakich grup są skierowane?
•	 Gdzie w dzielinicy mogłyby zostać usytuowane te projekty?

Podsumowanie
Wskaż na różnorodność wymyślonych pomysłów. Możesz podsumować zdaniem: 
Zobaczcie, jak wiele rzeczy można wprowadzić w naszej okolicy, by lepiej się w niej żyło. 
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MODUŁ III 
Jak wziąć udział 
w budżecie 
partycypacyjnym?  
15 min

Przygotuj materiał:
 · 2_2 Jak wypełnić 
wniosek do budżetu 
partycypacyjnego

 · 2_3 Przykłady 
uzupełnionych  
formularzy

 · 2_4 Jak zagłosować  
w budżecie 
partycypacyjnym

Cel
Wskazanie uczniom możliwości, jakie mają, by wyrazić swoje zdanie w procedurze bu-
dżetu partycypacyjnego. 

Przebieg
Prezentacja: 
W budżecie partycypacyjnym można wziąć udział na trzy sposoby: 
1. zgłosić własny projekt, 
2. wziąć udział w spotkaniu dyskusyjnym z innymi mieszkańcami,
3. wziąć udział w głosowaniu.
Każdy dokładnie omówimy. 

1. Zgłoszenie własnego projektu
Każda osoba mieszkająca w Warszawie może zgłosić projekt do budżetu partycypacyj-
nego, nie ma dolnej granicy wieku.

Najważniejsza jest diagnoza. Z takiej diagnozy rodzą się pomysły działań. Część z tych 
działań może być zrealizowana w ramach budżetu partycypacyjnego. 

Żeby pomysł mógł być zrealizowany, trzeba go opisać zgodnie z wymaganiami 
w specjalnym formularzu – wniosku (może być to zrobione prostym językiem). Tak opisa-
ny pomysł nazywamy projektem. 

Rozdaj uczniom materiał 2_2 Jak wypełnić wniosek do budżetu partycypacyjnego 
i 2_3 Przykłady uzupełnionych fomularzy. Jeśli w klasie jest dużo osób zainteresowanych 
pisaniem projektu, można omówić kryteria, jakie musi on spełniać, na podstawie przy-
gotowanego materiału. Jeśli w klasie jest małe zainteresowanie składaniem własnych 
projektów, materiał omów z grupą chętnych osób w dodatkowym terminie. 

Projekt musi zawierać wstępny kosztorys. Informacje można zebrać w internecie, 
bądź poprosić o pomoc osoby pracujące w urzędzie dzielnicy. 

Wniosek można wypełnić elektronicznie lub papierowo. Formularze można pobrać ze 
strony twojbudzet.um.warszawa.pl lub w urzędzie dzielnicy. 

2. Udział w spotkaniu dyskusyjnym z mieszkańcami 
W spotkaniach z mieszkańcami na temat złożonych projektów obowiązkowo muszą 
wziąć udział wszyscy projektodawcy. Jest to okazja, by inne osoby (mieszkańcy, inni pro-
jektodawcy) podpowiedziały, jak można je udoskonalić. To moment, w którym uczniowie 
mogą wskazać, które projekty są dla nich ważne, lub zaproponować ich korektę tak, aby 
uwzględniały potrzeby młodzieży. 
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3. Udział w głosowaniu
Każda osoba mieszkająca w Warszawie, niezależnie od wieku, może zagłosować w bu-
dżecie partycypacyjnym na wybrane przez siebie projekty.

To moment, w którym uczniowie mogą wpłynąć na to, jakie projekty powstają w ich 
okolicy. Poniżej znajduje się propozycja symulacji głosowania, która może być punktem 
wyjścia do dyskusji o zasadach głosowania i konsekwencjach wstrzymania się od głosu. 

Ćwiczenie: Symulacja głosowania
Wspólnie z uczniami wybierz kilka pomysłów z listy opracowanej na początku lekcji (np. 
sześć). Będą brały udział w głosowaniu. Wypisz je w widocznym miejscu. Warto dodać 
jedną kategorię - wstrzymuję się od głosu/ nie biorę udziału w głosowaniu. 

Następnie uczniowie mają chwilę na oddanie głosu – przyczepiając naklejki w odpo-
wiednim miejscu na liście na tablicy lub rysując kreskę przy wybranym projekcie. Ważne, 
by sposób głosowania był łatwy do przeprowadzenia i nie dezorganizował sali, w której 
prowadzone są zajęcia. Każa osoba ma jeden głos. 

Podsumowanie głosowania: 

•	 Wskaż projekt, który wygrał. 
•	 Wskaż, ile osób wstrzymało się od oddania głosu. Te głosy nie są uwzględniane. 
•	 Przykładowe pytania do dyskusji na zakończenie: Dlaczego zagłosowaliście tak, a nie 

inaczej? Co wam się podobało w wybranym projekcie? Czy uwzględnia wasze potrze-
by? Czy jest potrzebny w waszej okolicy?

•	 Omów powody wstrzymywania się od głosu. Z jakiego powodu wstrzymaliście się od 
głosowania? Czy dlatego, że nie było projektów, które by wam się podobały? W takiej 
sytuacji warto napisać coś własnego lub zabrać głos na spotkaniu. To szansa, żeby 
wasz głos był usłyszany. 

Podsumowanie modułu
Podsumuj, w jaki sposób można wpływać na projekty, by bardziej odpowiadały potrze-
bom młodych osób. Przypomnij o ważnej roli głosowania i zachęć do udziału w nim. 
Rozdaj materiał 2_4 Jak zagłosować w budżecie partycypacyjnym. 

Przykładowy komentarz: Udział w budżecie partycypacyjnym, to wyjątkowa szansa 
na to, żeby wasz głos został usłyszany i uwzględniony w działaniach władz. Dajcie 
poznać innym, na czym wam zależy. A jeśli będziecie pisać projekty, to pamiętajcie, by 
uwzględnić perspektywy innych grup, tak, by odpowiadały na różne potrzeby i aby 
zyskać jak najwięcej poparcia w głosowaniu – czyli zwiększyć szanse na to, by wasz 
projekt został zrealizowany. 
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Moduł IV  
Co dalej: informacja 
o wsparciu  
5 min

Cel
Zebranie informacji o tym, kto chce składać własny projekt, i wskazanie, gdzie ma się 
zgłosić. 

Przebieg 
Zapytaj, kto ma ochotę napisać projekt samodzielnie lub w grupie z innymi osobami. 
Powiedz, od kogo, gdzie i w jaki sposób chętne osoby mogą uzyskać wsparcie podczas 
jego pisania (np. w ramach działań w szkole lub w urzędzie dzielnicy). W jaki sposób 
będziesz je wspieać.

Podsumowanie  
całej lekcji

Podsumuj krótko, co działo się na lekcji, i zachęć do włączenia się w proces budżetu 
partycypacyjnego.

Przykładowy komentarz: 
Wspólnie zebraliśmy pomysły na projekty, które mogą powstać w waszej okolicy. Dowie-
dzieliście się, co możecie zrobić, by wasz glos był usłyszany w procesie budżecie party-
cypacyjnym. Do dzieła! Bardzo dziękuję za udział w zajęciach. 
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Doświadczenia uczestników

3. 
Usłyszeć  
głos młodych
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3.  
Usłyszeć głos młodych.  
Doświadczenia uczestników projektu

3.1. Coś po nas zostanie. Okiem uczniów 

W rozmowach z uczniami, którzy zdecydowali się 
przygotować własne projekty do budżetu partycy-
pacyjnego, dało się wyczuć zainteresowanie i chęć 
włączania się w podobne działania w przyszłości. 
Pracowali nad projektami w małych, najczęściej 
trzyosobowych zespołach. Członkowie tych grup – 
a znacznie częściej członkinie, gdyż w szkołach na 
Targówku przeważały dziewczęta – mówili, że sam 
proces współpracy z kolegami i koleżankami był dla 
nich ważną lekcją. Uczennice i uczniowie podkre-
ślali, że trudno byłoby przygotować projekty, gdyby 
nie wsparcie nauczycieli i edukatorów Fundacji Pole 

Dialogu, a także otwartość i życzliwość pracowników 
Urzędu Dzielnicy Targówek. 

Kilka dni przed końcem roku szkolnego, na uro-
czystym spotkaniu podsumowującym projekt, które 
odbyło się w Urzędzie Dzielnicy Targówek, zapy-
taliśmy młodzież, dlaczego – jej zdaniem – warto 
składać projekty do budżetu, gdy ma się kilkanaście 
lat. Obecni tam autorzy projektów oraz kibicujący 
im rówieśnicy zauważyli, że zaangażowanie w przy-
gotowanie własnego projektu do bp było okazją do 
zdobycia nowych umiejętności, a przede wszystkim 
szansą na realizację własnych marzeń. Uczestnicy 
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mieli poczucie, że dzięki tworzonym projektom mogli wpłynąć na kształt 
swojej najbliższej okolicy. Wielu z nich miało satysfakcję z tego, że 
zrealizowane pomysły będą służyły nie tylko im, lecz także innym miesz-
kańcom. W trakcie dyskusji padło nawet stwierdzenie, że „coś po nas zo-
stanie”. Rówieśnicy projektodawców dostrzegli, że aktywność koleżanek 
i kolegów jest skutecznym sposobem na pokazanie starszemu pokoleniu, 
co aktualnie jest ważne dla młodych ludzi. 

Publiczne przedstawienie projektów młodzieżo-
wych pozwala na głośne mówienie o potrzebach 
tej grupy.
Uczestnicy spotkania zauważyli, że angażowanie się w sprawy społeczne 
otwiera wiele możliwości nawiązania znajomości z ciekawymi osobami, 
zarówno dorosłymi, jak i rówieśnikami z innych szkół. Dostrzegli również, 
że takie zaangażowanie i praca są pozytywnie oceniane przez nauczy-
cieli i w ten sposób można wyróżnić się z tłumu. Podsumowując dyskusję, 
grupa stwierdziła, że zdecydowanie warto zaangażować się w przedsię-
wzięcie, jakim jest budżet partycypacyjny, gdy jest się nastolatkiem.

Uczniowie mieli okazję porozmawiać również o tym, co w pracy nad 
projektami było dla nich trudne. Najczęściej wymieniali nieufność osób, 
które prosili o poparcie projektu – dorośli niechętnie podawali młodym 
osobom swój numer PESEL. Drugą przeszkodą był krótki czas na przygo-
towanie projektu oraz niedogodny termin pod koniec I semestru szkoły. 

Podczas wymyślania projektów 
niektórzy uczniowie korzystali 
z nowych technologii,  
np. projektowali skwer przy 
pomocy gry Minecraft



Młodzież i budżet partycypacyjny Otwieranie drzwi do demokracji38

Kolejną trudnością była niepewność dotycząca jakości 
przygotowanego wniosku. Uczniowie obawiali się, 
że projekt ma za wysoki budżet lub został źle opisa-
ny i w związku z tym ma małe szanse na realizację. 
Czwartym problemem były trudności przy opracowy-
waniu części technicznej i kosztorysowej projektu, co 
rodziło zniechęcenie. 

Powyższe bariery można jednak przezwyciężyć 
dzięki wsparciu najbliższego otoczenia, objawiają-
cemu się poprzez kibicowanie ze strony kolegów 
i koleżanek z klasy, zainteresowanie projektem wśród 
rodziców i sąsiadów oraz regularną pomoc i zainte-
resowanie, otrzymywane od nauczycieli, edukatorów 
i urzędników. Równie pomocna była zdobyta w cza-
sie spotkań i lekcji z edukatorami wiedza o budżecie 
partycypacyjnym. Szanse na złożenie projektu rosły 
w chwili, gdy młodzi doświadczali pracy w dobrym 
zespole, w tym podziału zadań i odpowiedzialności. 

Okiem młodzieży. Bariery udziału 
młodych osób w budżecie 
partycypacyjnym

Niepewność
 Obawa, że projekt ma 

wysoki budżet, jest źle opi-
sany i w związku z tym ma 
małe szanse na realizację 

Niskie kompetencje 
Trudności przy opracowywa-
niu części technicznej i kosz-
torysowej przedsięwzięcia 
i związane z tym uczucie 

niepewności i zniechęcenia

Mało czasu
Znalezienie czasu na spotka-
nia zespołu, przygotowanie 
projektu. Krótkie terminy na 
przygotowanie opisu w for-

mularzu

Nieufność
Brak chętnych osób, które 

chciały się podpisać na 
liście poparcia koniecznej 

do złożenia wniosku
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Praca w dobrym zespole
 Dzielenie się zadaniami 

i odpowiedzialnością 
w zespole

Poczucie sprawstwa
Przekonanie uczestników,  

że robią coś ważnego  
dla siebie i innych

Wiedza o budżecie 
partycypacyjnym

 Informacje uzyskane w trakcie 
lekcji i spotkań z edukatorami

Wsparcie najbliższego 
otoczenia

Wsparcie rówieśników, 
nauczycieli, edukatorów, 
urzędników, rodziców, 

sąsiadów

Okiem młodzieży. Co pomaga zaangażo-
wać się w budżet partycypacyjny

Wreszcie niezwykle istotne było poczucie sprawstwa 
towarzyszące zespołom przez cały czas przygotowań, 
czyli wiara uczestników w to, że robią coś ważnego 
dla siebie i innych. 

 W dyskusji wybrzmiał także głos osób, które nie 
podjęły się napisania projektów, poprzestając na 
obserwowaniu zmagań swoich kolegów i koleżanek. 
Okazało się, że kluczowe było poczucie niepewno-
ści młodych, czy sprostają temu trudnemu zadaniu. 
Temat budżetu partycypacyjnego dla wielu uczniów 
był nowy i nieznany, w związku z tym istniała uzasad-
niona obawa, że będą musieli poświęcić na przygoto-
wanie projektu dużo czasu i wysiłku. To właśnie brak 
czasu, zaangażowanie w obowiązki szkolne czy inne 
zajęcia związane z edukacją były najczęściej wymie-
nianymi przez młodzież usprawiedliwieniami. Nie-
chęć, a może nawet strach przed niepowodzeniem, 
wstrzymywał młode osoby przed zaangażowaniem 

Okiem młodzieży. Wątpliwości związane 
z budżetem partycypacyjnym

To za dużo pracy.

Nie mam czasu.

Nie mam kompetencji.

Czy damy radę skończyć?

Nigdy tego nie robiliśmy.

I tak nikt nie poprze  
mojego pomysłu.

Po co próbować?

Nic z tego nie mamy.

Nikt mi nie pomoże,  
będę z tym sama.
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Okiem młodzieży. Dlaczego warto zgłosić 
własny pomysł do budżetu partycypacyj-
nego

się w pisanie projektów. Ten niepokój mocno związa-
ny był z poczuciem braku doświadczenia i kompeten-
cji oraz z obawą, że w trudnej sytuacji zaangażowane 
osoby zostaną same. Praktyczna strona spisania 
i opracowania projektu z pewnością wydawała się 
znacznie trudniejsza od wymyślania samej koncepcji 
przedsięwzięcia.

Wśród części uczniów pojawiały się też skrajne 
postawy rezygnacji a priori z angażowania się w kwe-
stie społeczne – „po co próbować?” oraz „i tak nikt 
nie poprze mojego pomysłu”. Wynikały z braku wiary 
w ideę partycypacji i w możliwości podejmowania 
poważnych decyzji (związanych z finansami dzielnicy) 
przez osoby niepełnoletnie.

zdobywanie 
nowych 

umiejętności 
i doświadczeń sygnalizowanie 

potrzeb 
młodzieży

rozwijanie 
własnych 

zainteresowań

pomysł będzie 
służył innym 

ludziom

coś po nas 
zostanie

ogólna zmiana 
na lepsze

nowe 
znajomości

korzyści w szkole 
(lepsze oceny, 
popularność)

pokazanie 
starszym, czym się 
zajmuje młodsze 

pokolenie

Dlaczego 
warto?

Partnerska relacja między  
edukatorem a uczniami  
pomagała w zmierzeniu się 
z nowym tematem
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3.2. Przez obawy do zaangażowania. Perspektywa nauczycieli

O sukcesie naszego procesu edukacji obywatelskiej 
zadecydowało – z jednej strony – zainteresowanie 
uczestników, a z drugiej – świadomość celu i zaanga-
żowanie opiekunów, czyli nauczycieli i pedagogów. 
Co ciekawe, pierwsze spotkania z pracownikami 
szkół były długimi dyskusjami o obawach i licznych 
barierach w realizacji przedsięwzięcia. Zdaniem wielu 
nauczycieli temat budżetu partycypacyjnego nie jest 
dla uczniów ciekawy ani wciągający. Obawiali się 
braku zainteresowania z ich strony, uznania takiego 
działania za stratę czasu. Część pedagogów spo-
dziewała się również słomianego zapału młodych 
bądź trudności w pogodzeniu zaangażowania w bp 
z nauką. Inni uważali, że napisanie projektów mogło 
okazać się za trudnie dla uczniów, w szczególności 
w gimnazjum. 

Początkowy dystans nauczycieli udało się prze-
łamać. Część z nich dostrzegała, że nasze działania 
są szansą na rozwój osobisty każdego uczestnika, 
w szczególności na pokazanie swoich pasji i zainte-
resowań szerszej grupie. Zwracano uwagę, że udział 
w przygotowaniu projektu to możliwość wykazania 
własnej kreatywności i energii, pokazania się przed 
rówieśnikami jako osoba oryginalna, z talentem 

i wyobraźnią. Atrakcyjna dla uczniów mogła okazać 
się proponowana forma pracy warsztatowej z wyko-
rzystaniem gier i symulacji. Dawała ona szansę na na-
bycie umiejętności pracy w grupie oraz wykorzystanie 
swoich talentów i umiejętności także „niepiątkowym” 
uczniom. W rozmowach pedagodzy i nauczyciele 
często zwracali uwagę, że w polskiej szkole silne jest 
nastawienie na indywidualny sukces ucznia. Tymcza-
sem wyzwania świata wymagają pracy zespołowej, 
która w naszym projekcie była czymś naturalnym. 

Nauczyciele dostrzegali, że wykorzystanie budże-
tu partycypacyjnego – choć ich zdaniem trudne, bo 
nie jest on znany uczniom – może w konsekwencji 
zwiększyć wiarę młodych ludzi we własne siły oraz 
możliwość dokonywania zmian w otoczeniu. Z pew-
nością zaś zwiększy wiedzę na temat funkcjonowa-
nia samorządu i jego finansów oraz mechanizmów 
demokratycznych. Młodzi uzyskają informację, jak 
wydawane są publiczne pieniądze i jak podejmuje się 
decyzje w urzędzie, a także, jak można na to wpły-
wać. Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie podkre-
ślali, że droga od złożenia własnego projektu do jego 
wygranej w głosowaniu i realizacji może być najsku-
teczniejszą formą edukacji obywatelskiej. 

Elementy wiedzy o budżecie 
partycypacyjnym mogą być  
z powodzeniem wprowadzane   
na różnych lekcjach
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3.3. Urząd to ludzie! Perspektywa urzędników 

W zaplanowanych przez Fundację działaniach więk-
szość zadań realizowana była w porozumieniu z Urzę-
dem Dzielnicy Targówek. Dzięki temu, że nie było to 
pierwsze przedsięwzięcie Fundacji na tym terenie, 
współpraca partnerska układała się wzorcowo. 
Komórką organizacyjną, z którą pracowała Fundacja 
Pole Dialogu, był Referat Analiz i Funduszy Europej-
skich. Ten niewielki zespół bardzo zaangażowanych 
osób umożliwił edukatorom wejście do szkół i stały 
kontakt z urzędnikami merytorycznymi. Partnerska 
współpraca to nie tylko operacyjne kontakty w czasie 
działań w szkołach, lecz także bezpośrednie spotkania 
i dyskusje z pracownikami urzędu na temat angażo-
wania młodzieży i metod ich wspierania aktualnie 
i w przyszłości.

Przedstawienie pracownikom merytorycznym 
celów i etapów działań edukacyjnych w szkołach 
zaowocowało większą ilością uwagi poświęconej 
pojawiającym się pomysłom młodzieży oraz życzli-
wością dla nastoletnich projektodawców. Szczególnie 
ważne było spotkanie z merytorycznymi pracownika-
mi Urzędu Dzielnicy, odpowiedzialnymi za weryfikację 
szczegółową projektów (m.in. za analizę warunków 

technicznych lub technologicznych ich realizacji oraz 
kosztorysu) w celu konsultacji projektów młodzieżowych.

Życzliwość urzędników wobec składających projekty 
młodych osób pokazywała, że „urząd to też ludzie”. 
W trakcie konsultacji projektów napoje, słodycze 
i uśmiech zmniejszały niepewność uczniów, co sprzy-
jało rzeczowej i kulturalnej wymianie opinii. Co istotne, 
urzędnicy traktowali uczniów życzliwie i po partnersku, 
ale bez taryfy ulgowej. 

Miła atmosfera równie ważna była w trakcie otwar-
tych spotkań z mieszkańcami, w czasie których młodzi 
prezentowali swoje projekty. Pomagała obniżyć stres 
i zmniejszyć tremę nastolatków przed publicznym 
wystąpieniem – często pierwszym w życiu. Pracowni-
cy urzędu w trakcie spotkań przekazywali wskazówki, 
jak zmienić lub ulepszyć projekt. Taka konstruktywna 
krytyka i zachęta do dalszych kontaktów pomagała 
wszystkim pomysłodawcom w dalszej pracy.

Podsumowując, udział urzędników w procesie edu-
kacji o bp był kluczowy, bo dawał młodym pozytywne 
doświadczenia w kontakcie z instytucją publiczną. 
Pokazywał, że obywatele – również młodzi! – mogą 
być realnymi partnerami w dialogu z rządzącymi. 

Grzegorz Gadecki, zastępca 
burmistrza Dzielnicy Targówek, 
Martyna Studzińska, Katarzyna 
Górska-Manczenko, radna  
Dzielnicy Targówek i Katarzyna 
Tadeusiak-Jeznach z opracowa-
nymi przez młodzież rekomen-
dacjami dla urzędu
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3.4. Od wsparcia do motywowania. Doświadczenia edukatorów

Zadaniem edukatorów było prowadzenie procesu edu-
kacyjnego w szkołach we współpracy z uczniami i na-
uczycielami. Należy podkreślić, że nie byli to specjaliści 
od budżetu partycypacyjnego, a trenerzy i moderato-
rzy, którzy swoją wiedzę na temat procedur zdobywali 
na początku projektu. Wszyscy edukatorzy zostali prze-
szkoleni przez zespół Fundacji, co przygotowało ich do 
pracy z nauczycielami i uczniami. Później mogli korzy-
stać ze wsparcia pracowników merytorycznych Funda-
cji Pole Dialogu, którzy udzielali im wskazówek na temat 
realizacji budżetu partycypacyjnego. Można stwierdzić, 
że sami edukatorzy uczyli się przez doświadczenie, 
podobnie jak ich podopieczni – uczniowie. 

Zależało nam, by w jednej szkole ta sama osoba 
pracowała przez cały rok. Grupa siedmiorga edu-
katorów regularnie spotykała się i wymieniała do-
świadczeniami z realizacji działań we wszystkich 11 
placówkach. Zastanawiano się, jak odpowiadać na 
wątpliwości nauczycieli, jak radzić sobie z trudniejszy-
mi klasami, jak pracować z uczniami nieprzyzwyczajo-
nymi do pracy w grupach, jak i kiedy wykorzystywać 
multimedia, jak zmieścić się w limicie 45 minut lekcji. 

Każda ze szkół miała swoją specyfikę. Uczniowie 
różnili się wiekiem i poziomem wiedzy oraz zaintere-
sowaniem tematem zajęć. Rozmaicie odbierali warsz-
tatowe metody pracy. W związku z tym edukatorzy  
na bieżąco dostosowywali przygotowane scenariusze  
do potrzeb i dynamiki poszczególnych klas. Zespół  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
został odpowiednio przeszkolony z zakresu procedury 
składania projektów. Przygotowana została lista kon-
taktów do pracowników różnych wydziałów z Urzędu 
Dzielnicy Targówek.

Praca z młodzieżą podczas konsultacji mocno róż-
niła się w zależności od wieku uczniów. W gimnazjach 
uczniowie potrzebowali pomocy przy zaplanowaniu 
pracy, podzieleniu się nią i prowadzeniu systematycz-
nych działań. Ważne było też stałe podtrzymywanie 
zapału. Czasem konieczne okazywało się trenowanie 
podstawowych umiejętności społecznych. W jednym 
z gimnazjów edukatorzy ćwiczyli z uczniami rozmo-
wę telefoniczną z urzędnikami na temat kosztorysu 
projektu. Okazało się, że dla gimnazjalistów wyzwa-
niem było zadzwonienie do osoby dorosłej, uzyskanie 
odpowiedzi na pytania i sprawne zakończenie kon-
wersacji. Równie trudne okazywało się wykorzystanie 
tych informacji przy uzupełnianiu wniosku. 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych byli bardziej 
samodzielni w pracy. Tu konsultacje skupiały się 
raczej na doprecyzowaniu pomysłów i uwzględnieniu 
potrzeb różnych grup społecznych. Rolą edukatorów 
bywało również podtrzymywanie zainteresowania 
składaniem projektu, zwłaszcza że termin składania 
projektów przypadał na świąteczno-noworoczną 
przerwę w pracy szkół. Dlatego tak ważne było ciągłe 
prowadzenie działań podtrzymujących zainteresowa-
nie uczniów. 
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Zakończenie

Od młodych obywateli i obywatelek oczekuje się, by płynnie poruszali się 
po demokratycznych strukturach: brali udział w wyborach, byli aktyw-
nymi mieszkańcami, czuli się odpowiedzialni za swoje otoczenie. Jednak 
kiedy kończymy 18 lat, nie nabywamy nagle umiejętności korzystania 
z praw obywatelskich, a bardzo trudno jest je wykształcić bez wcześniej-
szego ćwiczenia.

Budżet partycypacyjny jest wspaniałą okazją, aby w działaniu i przez 
doświadczenie pokazać młodym osobom, na czym polega demokracja. 
Wierzymy, że postawy i umiejętności obywatelskie powinny być treno-
wane w praktyce od najmłodszych lat tak, aby korzystanie z demokracji 
w dorosłym życiu było jak najbardziej naturalne. 

Zapraszamy wszystkich nauczycieli, dyrektorów, edukatorów i dzia-
łaczy, aby wykorzystywali istniejące narzędzia partycypacji w życiu 
publicznym do prowadzenia aktywnej edukacji obywatelskiej opartej na 
doświadczeniu. Mamy nadzieję, że ta publikacja będzie w tym przewod-
nikiem i inspiracją.

Efekt pracy warsztatowej –  
budżet partycypacyjny to…
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Okiem młodzieży

Angażuję się społecznie, kiedy:

chcę coś zmienić
chcę pomagać innym
mam pomysł
mam własne zdanie
jestem rozczarowana
wiem, że mi się uda 
 
 

potrzeba bierze górę  
nad lenistwem
mogę wypowiedzieć się 
publicznie 
mogę działać i widzę  
tego efekty 
mam cel 
 

potrzebuję czegoś  
więcej
mam motywację
mogę wypowiedzieć 
swoje zdanie
chcę zmieniać świat
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O autorkach

Katarzyna Tadeusiak-Jeznach 
Absolwentka rewalidacji i reso-
cjalizacji na APS oraz informatyki 
gospodarczej na Uniwersytecie 
Warszawskim. Praktyk partycypacji 
– edukatorka, trenerka i animator-
ka społeczna. Współpracuje od 15 
lat z dwoma sektorami: publicznym 
i społecznym. Zawsze w drodze. 
Aktywizuje mieszkańców miast 
i wsi w całym kraju, wzmacniając 
udział obywateli w kreowaniu 
polityk lokalnych. Bada, opisuje 
i upowszechnia dobre prakty-
ki i mechanizmy wzmacniania 
współpracy administracji publicz-
nej ze społecznościami lokalnymi 
oraz upowszechnia gdzie tylko 
się da ideę kontroli społecznej. 
W Fundacji Pole Dialogu zajmuje 
się współpracą z samorządem, 
edukacją i facylitacją konsultacji 
społecznych.

Marta Szaranowicz-Kusz 
Doktor socjologii, współzałoży-
cielka i członkini zarządu Fundacji 
Pole Dialogu. Realizuje procesy 
partycypacyjne, projektuje i pro-
wadzi badania społeczne i ewalu-
acyjne, szkoli i doradza instytucjom 
publicznym. Pracuje metodami 
warsztatowymi. Ceni dialog 
i otwartą komunikację. Ekspertka 
w zakresie budżetu partycypacyj-
nego. Członkini Rady ds. Budżetu 
Partycypacyjnego przy Prezydent 
m.st. Warszawy. Autorka publika-
cji o partycypacji obywatelskiej: 
„Budżet partycypacyjny w Polsce” 
dla Biura Analiz Sejmowych INFOS 
oraz poradników „Budżet party-
cypacyjny. Jak mieszkańcy mogą 
współdecydować o budżecie 
miasta?” i „Konsultacje społeczne 
w pomocy społecznej. Partycypa-
cyjne tworzenie strategii rozwią-
zywania problemów społecznych”. 
Kontakt: m.szaranowicz.kusz@
poledialogu.org.pl

Martyna Studzińska 
Ukończyła Instytut Socjologii UW, 
ma doświadczenie w pracy badaw-
czej i warsztatowej. W roku szkol-
nym 2015/2016 była kierowniczką 
merytoryczną projektu dofinan-
sowanego z Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich „Budżet 
partycypacyjny na Targówku – 
edukacja obywatelska w szkołach”; 
odpowiadała za tworzenie mate-
riałów edukacyjno-informacyjnych 
o budżecie partycypacyjnym, 
kontakt z nauczycielami, ucznia-
mi i urzędnikami. Z działaniami 
w obszarze edukacji obywatel-
skiej związana jest od ośmiu lat. 
Pracowała w Centrum Edukacji 
Obywatelskiej jako koordynatorka 
projektów edukacyjnych skiero-
wanych do nauczycieli i uczniów. 
W Instytucie Badań Edukacyjnych 
zajmowała się badaniami dotyczą-
cymi postaw nauczycieli wobec 
podstawy programowej i budo-
wania kompetencji społecznych 
w szkole na lekcjach przedmiotów 
przyrodniczych. 



O Fundacji Pole Dialogu

Fundacja Pole Dialogu powstała w 2011 roku, aby wspierać udział oby-
wateli i obywatelek w życiu publicznym oraz tworzyć narzędzia ułatwia-
jące prowadzenie dialogu. Inicjujemy debaty obywatelskie, konsultacje 
społeczne i procesy budżetu partycypacyjnego. Tworzymy gry dyskusyj-
ne. Projektujemy diagnozy lokalne i inne badania społeczne.

Pracujemy z młodzieżą, aby jak najwcześniej włączać ją w procesy decy-
zyjne i zachęcać do udziału w życiu publicznym. Wierzymy w aktywną 
edukację obywatelską w szkole i poza nią. Uważamy, że młodzi ludzie 
mogą i powinni być partnerami dla dorosłych w podejmowaniu decyzji 
dotyczących ich najbliższego otoczenia.

Działamy systemowo. W projekcie „Edukacja o budżecie partycypacyj-
nym w szkołach na Targówku” stworzyliśmy model szkolnej edukacji 
obywatelskiej opartej na doświadczeniu. W projekcie „Młodzież ma 
wpływ!” w partnerstwie z Fundacją Civis Polonus wypracowaliśmy 
wzory uczestnictwa młodych ludzi w procesach podejmowania decyzji 
na terenie szkoły i społeczności lokalnej. W trakcie dwóch edycji projektu 
„Zaprogramuj dom kultury” we współpracy z warszawskimi domami kul-
tury, Domem Kultury „Kadr” i Domem Kultury „Świt”, stworzyliśmy model 
wyboru i realizacji oddolnych inicjatyw młodzieżowych w instytucjach 
kultury.

Nasze doświadczenia i refleksje dotyczące partycypacji młodzieży moż-
na znaleźć w publikacjach: „Edukacja obywatelska w działaniu”, „Pole  
do działania. Jak partycypacyjnie współpracować z młodzieżą”, „Jak 
młodzi programowali dom kultury? Ewaluacja projektu młodzieżowego 
w praktyce”. 

Więcej informacji:
poledialogu.org.pl
fb.com/poledialogu

Zapraszamy do kontaktu: kontakt@poledialogu.org.pl

http://poledialogu.org.pl/edukacja-obywatelska-w-dzialaniu/
http://poledialogu.org.pl/pole-do-dzialania-jak-partycypacyjnie-wspolpracowac-z-mlodzieza-2/
http://poledialogu.org.pl/pole-do-dzialania-jak-partycypacyjnie-wspolpracowac-z-mlodzieza-2/
http://poledialogu.org.pl/jak-mlodzi-programowali-dom-kultury-ewaluacja-projektu-partycypacyjnego-w-praktyce/
http://poledialogu.org.pl/jak-mlodzi-programowali-dom-kultury-ewaluacja-projektu-partycypacyjnego-w-praktyce/
http://poledialogu.org.pl/jak-mlodzi-programowali-dom-kultury-ewaluacja-projektu-partycypacyjnego-w-praktyce/
http://poledialogu.org.pl/
https://www.facebook.com/poledialogu
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Projekt pt. Budżet partycypacyjny na Targówku – 
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