
Jak budżet partycypacyjny może wspierać 
edukację obywatelską młodzieży? Seminarium

13 lipca 2016 r., Warszawa



Jak zachęcić młodzież szkolną 
do składania projektów i głosowania?
Prezentacja działań w szkołach. 

Martyna Studzińska 
Fundacja Pole Dialogu                         

Warszawa 13.07.2016 



Cele projektu 

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

• Wypracowanie i upowszechnienie modelu szkolnej 
edukacji o budżecie partycypacyjnym,



Czas realizacji  

• Od 15.08.2015 do 31.07.2016. 
• Cały jeden rok szkolny. 
• Edukujemy w 5 gimnazjach, 4 liceach, 2 technikach.  
• Harmonogram działań jest zsynchronizowany z 

harmonogramem III edycji warszawskiego budżetu 
partycypacyjnego. 

• Klasy: 
Gimnazja – klasy I i II 
Licea i Technika – klasy I lub II 



Projekt w liczbach

120 uczniów zaangażowanych w pisanie ok. 60 projektów

ponad 

2000
uczniów 
objętych 

projektem

186
lekcji o budżecie 
partycypacyjnym 

i kreatywnych

10 
warsztatów 

dla 110
nauczycieli



• 11 opiekunów szkolnych 

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

Projekt w liczbach 



WSPIERANIE W PISANIU PROJEKTÓW:

135 godzin konsultacji w 11 szkołach 

EFEKTY:

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

12 projektów dopuszczonych do głosowania 

Projekt w liczbach 



Model współpracy

Szkoła 

NGOSamorząd



Spotkania z dyrektorami i radami pedagogicznymi VIII-IX 2015

Warsztat z nauczycielami  (3h)                                                                       IX i X 2015 

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

I tura lekcji  (45 min)                                                                                      X 2015

II tura lekcji (45 min)                                                                                  XI-XII 2015

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

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

Harmonogram działań w szkole 



Projekt w liczbach 



Projekt w liczbach 



Projekt w liczbach 



Lekcje o zasadach bp 



Lekcja o zasadach bp 



Projekt w liczbach 



Lekcje kreatywne 



Lekcje kreatywne 



Pomysły uczniów 

tor crossowy
ścianka wspinaczkowa
darmowa ogólnodostępna 
pralnia



Projekt w liczbach 



Konsultacje w szkołach 



Projekt w liczbach 



Debaty szkolne  

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



Publikacja w 
przygotowaniu 

Materiały 
edukacyjne, 

scenariusze lekcji
Q&A  

Opracowane materiały 



Biblioteczka

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

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

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



Konsultacje z urzędnikami 



Prezentacja projektów 
przed innymi mieszkańcami. 



Spotkanie zespołu dzielnicy



Złożone projekty młodzieżowe



Złożone projekty 

• Praca nad projektem to duży wysiłek: 
Diagnoza, pomysł, kosztorys, opisanie 
projektu w formularzu, zebranie 
odpowiedniej liczby podpisów, złożenie 
w terminie

• Nie każdy skończony projekt udało się złożyć 
Zbyt mało czasu, brak kompletu podpisów, 
awaria systemu



12 projektów wypracowanych i złożonych przez 
młodzież zostało dopuszczone do głosowania.

Z tego aż 9 na Targówku! 

Wobec 25 projektów dopuszczonych w całej 
Warszawie w grupie wiekowej 11-18 lat 

Sukces 



Można głosować na: 

• Rewitalizacja trawnika 
na ul. Środkowej 
i Strzeleckiej

PRAGA PÓŁNOC



Można głosować na: 

• Infrastruktura służąca 
oczyszczaniu miasta 
z psich ekskrementów 

PRAGA PÓŁNOC



Można głosować na: 

Bociani Zakątek 
• oświetlenie 

skateparku
• „Dzień Bocianiego 

Zakątka”

BIAŁOŁĘKA



Można głosować na: 

• Iluminacja 
Świąteczna w Parku 
Bródnowskim

BRÓDNO/BRÓDNO-PODGRODZIE



Można głosować na: 

• Międzypokoleniowa 
potańcówka
- kurs nauki tańca

BRÓDNO/BRÓDNO-PODGRODZIE



Można głosować na: 

BRÓDNO/BRÓDNO-PODGRODZIE

• Ogólnodostępne 
boisko przy 
Żuromińskiej 4



Można głosować na: 

• Miasteczko Ruchu 
Drogowego

BRÓDNO/BRÓDNO-PODGRODZIE



Można głosować na: 

• Głębocka - rowerem na 
zakupy

BRÓDNO/BRÓDNO-PODGRODZIE



Można głosować na: 

• Stojaki rowerowe

BRÓDNO/BRÓDNO-PODGRODZIE



Można głosować na: 

BRÓDNO/BRÓDNO-PODGRODZIE

• Zakup sprzętu 
lekkoatletycznego 
oraz budowa placu do 
street workoutu
na terenie OSIR 
Targówek



Można głosować na: 

BRÓDNO/BRÓDNO-PODGRODZIE

• Aktywność na Targówku



Można głosować na: 

• Oświetlenie przejścia 
dla pieszych na 
ul. Samarytanki 
i Gilarskiej

TARGÓWEK/ZACISZE



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 

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



Dziękuję za uwagę 

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





Prowadzenie edukacji 

o budżecie 

partycypacyjnym 

w szkołach. 

Praktyczne wyzwania.

Monika Gołębiowska



ZGŁASZANIE PROJEKTÓW
16.11.2015 r. - 15.01.2016 r.

dyżury konsultacyjne w Urzędzie Dzielnicy Targówek, 

23 listopada 2015 r., 30 listopada 2015 r., 7 grudnia 2015 r., 14 grudnia 2015 r.

godz. 15:00-18:00

• Wydział Edukacji i Wychowania 

• Wydział Inwestycji, Wydział infrastruktury 

• Wydział Ochrony Środowiska

• Wydział Kultury i Promocji 

• Zespół Sportu i Rekreacji



(pół)Maraton pisania projektów w Urzędzie Dzielnicy Targówek 

11 stycznia 2016 r., godz. 17:00-20:00
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PROJEKTY MŁODZIEŻOWE

WERYFIKACJA PROJEKTÓW
14.03.2016r. - 31.05.2016r.



WERYFIKACJA PROJEKTÓW
14.03.2016r. - 31.05.2016r.

Lp. Nr projektu Tytuł Obszar decyzja

1 2468 Szafki w szkołach ponadgimnazjalnych

Bródno

negatywna

2 2331 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych negatywna

3 213 "Miasteczko Ruchu Drogowego" pozytywna

4 746 Iluminacja Świąteczna w Parku Bródnowskim. pozytywna

5 2339 Stojaki rowerowe pozytywna

6 2350 "Centrum Młodzieży Targówek" negatywna

7 1435 Międzypokoleniowa "potańcówka"- kurs nauki tańca pozytywna

8 2487 Aktywność na Targówku pozytywna

9 2137 Plac do street workout'u pozytywna

10 2325
Zakup sprzętu lekkoatletycznego oraz budowa placu do 

street workout'u na terenie OSIR Targówek
pozytywna

11 2364 CZARNIECKI SQUARE pozytywna

12 2429 Ogólnodostępne boisko przy Żuromińskiej 4 pozytywna

13 1543 Ścieżka biegowa w Lasku Bródnowskim.
Bródno-Podgrodzie

negatywna

14 333 Głębocka - rowerem na zakupy! pozytywna

15 911 Tor rowerowo-crossowy
Targówek 

Mieszkaniowy
negatywna

16 2441

Wymiana opraw oświetleniowych na skrzyżowaniach: 

Gilarska-Samarytanki oraz Jórskiego-Samarytanki wraz z 

modernizacją szafy zasilającej.
Zacisze

pozytywna

17 2484 Oświetlona Żarnowiecka negatywna

18 2454
Zmiana synchronizacji świateł na skrzyżowaniu ulic 

Radzymińska - Młodzieńcza i Łodygowa
negatywna



PUBLICZNE DYSKUSJE 
15.02 – 6.03.2016 r.

BRÓDNO Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek, 4

BRÓDNO 

PODGRODZIE
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży 1

TARGÓWEK 

MIESZKANIOWY
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży 2

ZACISZE Dom Kultury "Zacisze" 2

TARGÓWEK FABRYCZNY, 

ELSNERÓW, UTRATA

Miejsce Aktywności Lokalnej 

"Cafe Sąsiad"
1



PUBLICZNE DYSKUSJE 
15.02 – 6.03.2016 r.



ZWYCIĘSKIE PROJEKTY

Lp. Nr projektu Tytuł Obszar decyzja

1 213 "Miasteczko Ruchu Drogowego"

Bródno

127

2 746 Iluminacja Świąteczna w Parku Bródnowskim. 803

3 2339 Stojaki rowerowe 1265

4 1435 Międzypokoleniowa "potańcówka"- kurs nauki tańca 199

5 2487 Aktywność na Targówku 242

6 2137 Plac do street workout'u 255

7 2325
Zakup sprzętu lekkoatletycznego oraz budowa placu do street workout'u 

na terenie OSIR Targówek
219

8 2364 CZARNIECKI SQUARE 44

9 2429 Ogólnodostępne boisko przy Żuromińskiej 4 589

10 333 Głębocka - rowerem na zakupy! Bródno Podgrodzie 260

11 2441

Wymiana opraw oświetleniowych na skrzyżowaniach: Gilarska-

Samarytanki oraz Jórskiego-Samarytanki wraz z modernizacją szafy 

zasilającej.

Zacisze 142



Dziękuję za uwagę 

Monika Gołębiowska



A TU MOŻE BYĆ OBRAZEK 
W POZIOMIE

Przedstawia Katarzyna Tadeusiak-Jeznach

Jak stworzyć warunki, by młodzież aktywnie uczestniczyła 

w budżecie partycypacyjnym? Edukacja obywatelska w praktyce



Co sprawiało trudność w przygotowaniu 
wniosku do bp?

NIEUFNOŚĆ > Brak 
chętnych osób do 

podpisania projektu na 
liście poparcia koniecznej 

do złożenia wniosku.

KRÓTKI CZAS > 
Znalezienie czasu na 
spotkania zespołu i 
przygotowywanie 

projektu oraz presja 
czasu, krótkie terminy na 
przygotowanie opisu w 

formularzu projektu. 

NIEPEWNOŚĆ > Obawa 
że projekt ma wysoki 

budżet jest źle opisany i 
w związku z tym małe 
szanse na realizację. 

MAŁE KOMPETENCJE > 
Trudności przy 

opracowywaniu części 
technicznej i 

kosztorysowej 
przedsięwzięcia i 

związane z tym uczucie 
niepewności czasem 

zniechęcenie.



Co  hamowało?

" to za 
dużo 

pracy"

"czy damy 
radę 

skończyć?"

" brak 
mi 

czasu"

"brak mi 
kompete

ncji" 

" nigdy tego 
nie 

robiliśmy"

" nic z 
tego nie 
mamy"

" po co 
próbo
wać?"

" i tak nikt nie 
poprze mojego 

pomysłu"

"nikt mi 
nie 

pomoże, 
będę z tym 

sam"



Dlaczego niektórym się udało?

WSPARCIE 
NAJBLIŻSZEGO 

OTOCZENIA

rówieśników, nauczycieli, 
edukatorów, urzędników, 

rodziców i sąsiadów

WIEDZA O BUDŻECIE 
PARTYCYPACYJNYM

uzyskane informacje 
wtrakcie lekcji i spotkań z 

edukatorami

PRACA W DOBRYM 
ZESPOLE

dzielenie się zadaniami i 
odpowiedzialnością

POCZUCIE SPRAWSTWA

wiara uczestników w to, 
że robią coś ważnego dla 

siebie i innych



Pomoc ze strony 
urzędników

Autorką zdjęcia jest Pani Cecylia Rotter 



Rówieśnicy kibicują



LOKALNI 
SPOŁECZNICY Z 
URZĘDNIKAMI

Z myślą o 
potrzebach 
młodych

Autorką zdjęcia jest Pani Cecylia Rotter 
Autorką zdjęcia jest Pani Cecylia Rotter 



Było trudne a jednak pomogło.

Spotkanie z 
mieszkańcami  
- dyskusje o 
projektach



Otoczenie  

uczniowie

rodzice

przyjaciele

klasa

urzędnicy

wychowa
wca  klasy

sąsiedzi

edukator

inni starsi



OGÓLNO-
DOSTĘPNOŚĆ

Dobrze 
wytłumaczona

Znane i proste zasady gry.

Autorką zdjęcia jest Pani Cecylia Rotter 



Opinie uczestników:

Dlaczego 
warto ?

zdobywanie 
nowych 

umiejętności 
i 

doświadczeń sygnalizowan
ie o 

potrzebach 
młodzieży

rozwijanie 
własnych 

zainteresowa
ń 

pomysł 
będzie służył 

innym 
ludziom

coś po nas 
zostanie 

ogólna 
zmiana na 

lepsze

nowe 
znajomości

korzyści w 
szkole 

oceny/popul
arność

pokazanie 
starszym 
czym się 

zajmuje dziś 
młode 

pokolenie



Młodzi ludzie stają się aktywni 
społecznie gdy:

• Chcą coś zmienić
• Chcą pomagać innym
• Mają pomysł
• Są rozczarowani
• Wiedzą że im się uda
• Potrzeba bierze górę nad lenistwem
• Mają szansę wypowiadać się działać publicznie 
• Mogą działać i wiedzą efekty 
• Mają cel
• Potrzebują czegoś więcej
• Mają motywację
• Mogą wypowiedzieć swoje zdanie
• Odważą się zmieniać świat



DZIĘKUJĘ 
ZA UWAGĘ

kontakt@poledialogu.org.pl

tel. +48 737 464 853

fb.com/poledialogu

ktadeusiakjeznach@gmail.com

Katarzyna Tadeusiak-
Jeznach

kom. 501661760

mailto:kontakt@poledialogu.org.pl
https://www.facebook.com/poledialogu?_rdr
mailto:ktadeusiakjeznach@gmail.com

