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Na początek

Ten przewodnik napisaliśmy po to, aby przekonać WAS,  
że wiele rzeczy jest prostszych niż WAM się wydaje. Że 
można tworzyć i zmieniać. Że można wpływać na świat, 
który WAS otacza i że nie ma znaczenia ile macie lat – liczy 
się tylko WASZ pomysł i WASZA determinacja. 

Chcielibyśmy przekonać WAS, że wbrew temu co cza-
sem myślicie i co mówią WAM starsi, to nie jest trudne, 
to może się udać. I to WY możecie być liderami takiego 
pomysłu i to WY możecie powiedzieć: „To, co tu widzicie 
zrobiłem JA, to zrobiliśmy MY”.

Podzieliliśmy ten przewodnik na cztery części: 

W pierwszej chcemy pokazać, co to jest partycypacja, skąd 
się wzięła i dlaczego jest ważna.
 
W drugiej chcemy WAS przekonać, że zmienianie otacza-
jącego WAS świata nie jest trudne. 

W trzeciej chcemy pokazać WAM narzędzia, za pomocą 
których można wpływać na władzę i również jak można 
realizować własne pomysły. 

W czwartej części pokażemy WAM pomysły, które chcą 
zrealizować uczniowie małopolskich szkół średnich w ra-
mach inicjatyw lokalnych, które wspólnie przygotowywa-
liśmy. 

W dzisiejszych czasach 
żeby wystartować nie 
strzela się z pistoletu. 
Wystarczy nacisnąć guzik.
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Wprowadzenie
do partycypacji 
społecznej1.

Pierwszym pytaniem stawianym na początku takich opra-
cowań jest kwestia, czym w ogóle jest partycypacja spo-
łeczna, no i dlaczego ten obszar jest tak istotny dla władzy 
i dla obywateli. 

Definicją, która w sposób dokładny wyjaśnia to zagad-
nienie jest poniższe dość złożone stwierdzenie, które jed-
nak krok po kroku wyjaśnię, przedstawiające partycypację 
społeczną jako:

„bezpośrednie i pośrednie, sformalizowane i niesfor-
malizowane, indywidualne i kolektywne uczestnictwo 
obywateli w podejmowaniu i wykonywaniu decyzji do-
tyczących dobra wspólnego”.

Po pierwsze wyjaśnijmy, co to jest dobro wspólne, skoro 
nasze troski i działania mają go dotyczyć. Jak myślę każ-
dy intuicyjnie jest w stanie stwierdzić, co to jest dobro 
wspólne. Jednak, kiedy spróbujemy zdefiniować to zagad-
nienie pojawiają się problemy. Ponieważ dobrem wspólnym 
jest chodnik, ulica, ławka w parku czy klatka schodowa 
w bloku, ale także jest nim kraj, w którym żyjemy. Jak mówi 
art. 1 Konstytucji RP: Rzeczpospolita Polska jest dobrem 
wspólnym wszystkich obywateli. Troską o dobro wspólne 
może być zatem takie działanie, które popiera duża gru-
pa, jak i to które obchodzi nielicznych. Dobro wspólne to 
państwo i jego obywatele, a dokładnie każdy obywatel 
także ty. Brzmi górnolotnie, fakt, ale w takim państwie 
gdzie dobrem wspólnym jest każdy obywatel – to ten oby-
watel staje się podmiotem. Oznacza to, że władza liczy 
się z nim, a celem działania władzy staje się realizacja po-
trzeb ludzi mieszkających na danym terenie. No i to, co jest 

Czym jest partycypacja 
społeczna?

Art. 1 Konstytucji RP: 
Rzeczpospolita Polska 
jest dobrem wspólnym 
wszystkich obywateli. 

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm
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najważniejsze: dobrze żyje się w państwie gdzie władza 
myśli o obywatelu, jego szansach na rozwój, potrzebach 
i problemach.

Po drugie bezpośrednie i pośrednie uczestnictwo. 
Możemy podejmować działania sami, możemy wykorzy-
stywać do tego innych np. rządzących – radnych, wójtów, 
burmistrzów, prezydentów; naszych przedstawicieli czy 
rzeczników np. Rzecznika Praw Obywatelskich czy orga-
nizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia, kluby sportowe), 
które zajmują się takimi problemami. 

Po trzecie sformalizowane i niesformalizowane 
uczestnictwo. Możemy wykorzystywać procedury praw-
ne (np. inicjatywę lokalną czy konsultacje) i zarazem wystę-
pować jako różne podmioty (np. szkoły, stowarzyszenia), 
a możemy zwyczajnie się ze sobą dogadać i jako znajomi, 
sąsiedzi czy ludzie zarażeni wspólnym pomysłem zacząć 
działać i zrobić coś dla siebie i innych.

Po czwarte indywidualnie i kolektywnie. Możemy 
coś zrobić sami, możemy to robić w grupie, możemy także 
porozumieć się z różnymi podmiotami (np. ze szkołą, sa-
morządem, klubem sportowym itd.), które pomogą nam 
w realizacji naszego pomysłu. 

No ale kluczem jest uczestnictwo, czyli aktywne dzia-
łanie, a nie bierna obecność. Ważne jest to, że samodzielnie, 
albo we współpracy z innymi, bierzemy na siebie inicjatywę, 
a czasem także odpowiedzialność i chcemy coś zrobić. Chce-
my osiągnąć cel dla nas samych i dla dobra wspólnego. 

Czego chcemy? Najczęściej drobnych zmian gdzieś nie-
daleko, w miejscu, w którym mieszkamy – chcemy mieć 
światła na przejściu dla pieszych niedaleko szkoły, chcemy 
odnowionych ławek w parku/na osiedlu, chcemy oświe-
tlenia drogi do domu, dostępnego boiska do gry w piłkę, 
a także zajęć komputerowych czy wypożyczalni rowerów 
miejskich. Chcemy zlikwidować napisy na ścianach, a cza-
sem chcemy specjalnych ścian, na których można tworzyć 
graffiti. Częstszych przyjazdów autobusów, a może świetli-
cy lub domu kultury, gdzie można chodzić na zajęcia, uczyć 
się, bawić i spędzać czas z rówieśnikami.

Czy to jest możliwe? Odpowiedź na to pytanie zawsze 
będzie brzmiała: to zależy. To zależy, ponieważ w takich 
sytuacjach zawsze mamy dwie strony, które muszą złożyć 

W ostatniej części tego 
przewodnika pokażemy 
WAM jakie pomysły mają 
uczniowie małopolskich 
szkół i jakie pomysły chcie-
liby zrealizować w ramach 
inicjatyw lokalnych w miej-
scach, w których mieszkają.
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się w jedną całość. Po pierwsze musimy mieć narzędzia, 
po drugie musimy mieć chęć i determinację. Narzędzia to 
przepisy prawa i inne regulacje, które dają nam możliwość 
przeprowadzenia jakiegoś pomysłu. Determinacja to chęć, 
która wykracza poza stwierdzenie „Oni powinni to zro-
bić”. A zatem jeżeli macie pomysł, jeżeli jest on zgodny z 
prawem, jeżeli może go zrealizować władza publiczna lub 
WY sami, jeżeli inni ludzie też ten pomysł popierają i jeżeli 
jesteście skłonni poświęcić na to WASZ czas to wystarczy. 
Trzeba tylko zacząć. A sposób na to jak to zrobić znajdzie-
cie bez problemu, może nawet w tym przewodniku.

W TYM MIEJSCU O TYM JAK NAM SIĘ NIE CHCE

Winston Churchill powiedział kiedyś – Demokracja jest naj-
gorszą formą rządu, jeśli nie liczyć wszystkich innych form, 
których próbowano od czasu do czasu. Demokracja nie jest 
doskonała, jest zdana na poczucie odpowiedzialności i roz-
sądek obywateli, wymusza liczenie się z każdym zdaniem 
i szanowanie odmienności innych. Często nam to prze-
szkadza, często mamy ochotę zabronić komuś coś mówić 
lub robić.
 
Ale warto pamiętać, że to w demokracji żyją szczęśliwi 
ludzie, to demokratyczne państwa się bogacą i rozwijają, 
to w demokracji możesz być inny niż reszta, bo tylko 
demokracja nakazuje pozostałym szanować wolność 
poszczególnych obywateli.

I choć nie zawsze tak jest i choć nie zawsze nam się to po-
doba, jest to jednak istotna wartość, którą doceniamy do-
piero wtedy, kiedy znajdziemy się w tej mniej licznej grupie.

Dobrym przykładem jest zwykła szkolna klasa, 30 osób 
i każda inna. Kiedy popatrzysz na swoją klasę zobaczysz 
grupy osób, które trzymają się razem, które mają wspólne 
zainteresowania, zobaczysz liderów i tych, którzy są gdzieś 
z boku. Zobaczysz grupy osób, z którymi czujesz się dobrze 
i zobaczysz tych, których fascynacji nie rozumiesz. W której 
grupie jesteś, czy zawsze w większości? Jesteście różni i czy 
to decyduje o tym, że WASZA klasa jest zła, inna? Czy wy-
obrażacie sobie klasę gdzie wszyscy byliby tacy sami? Czy 
klasy, które są fajne i zgrane to klasy gdzie wszyscy są 

This is Winston.
Winston Churchill

Demokracja nie daje 
nam rozwiązań, ale daje 
nam szanse. Pytanie, czy 
z nich skorzystamy?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill
https://pl.wikipedia.org/wiki/Demokracja
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tacy sami? A może są to klasy gdzie się komuś więcej chce, 
gdzie powstaje jakaś energia, która pcha ludzi do robienia 
czegoś wbrew ogólnej niemocy, gdzie ktoś wyjdzie przed 
szereg i powie chodźmy, zróbmy. Może mimo różnic są 
rzeczy, na których zależy WAM wszystkim? A jeśli tak to 
pytanie, co stoi na przeszkodzie?

DLACZEGO JEDNI MAJĄ POD GÓRKĘ A INNI NIE?

Pytanie, dlaczego jedne klasy radzą sobie lepiej jest takim 
samym pytaniem jak to, dlaczego jedne miasta czy wsie ra-
dzą sobie lepiej od innych, albo dlaczego niektóre państwa 
idą do przodu a inne zostają w tyle. Jakby na to nie patrzeć 
wszędzie jest podobna ilość ludzi mądrych, i podobna licz-
ba tych mniej inteligentnych, podobna liczba tych aktyw-
nych i tych, którym na niczym nie zależy. 

A zatem, czy tak jak w demokracji, jesteście w stanie 
doprowadzić do tego, że ktoś z WASZĄ klasą będzie się 
liczył, np. nauczyciele, rodzice, dyrekcja szkoły? Czy jeste-
ście sami w stanie sprecyzować WASZE pragnienia i po-
trzeby, bo zwykle do tej pory robili to za WAS nauczyciele 
i rodzice? 

Czy chcecie mieć większy wpływ na wycieczki szkolne, 
czy chcecie mieć większy wpływ na to jak są prowadzone 
przedmioty, chcecie mieć mniej WF-u w miejscach do tego 
nieprzygotowanych, chcecie częściej wychodzić do kina/
teatru, chcecie mieć dłuższą przerwę obiadową, chcecie… 

No i co? Jeśli wiecie czego chcecie, to czy choć raz 
spróbowaliście to zrealizować? Najczęściej rozmawiając 
z uczniami szkół słyszę opinie, że „to oni (nauczyciele, ro-
dzice) powinni coś z tym zrobić”, „w naszej szkole nic się 
nie da zmienić”, „nasza klasa jest bez sensu”, „współpraca 
z nauczycielami to obciach”. 

Większość szkół jest podobna, większość szkół jest 
prowadzona przez dyrekcję i nauczycieli, przy niewielkim 
udziale uczniów i jeszcze mniejszym udziale rodziców. Py-
tanie tylko czy WY chcecie coś z tym zrobić i czy jesteście 
na to gotowi? Bo może to jest też WASZA wina, że nic 
się nie zmienia, może to też WY sami przez to, że nawet 
nie próbujecie, skazujecie się na szkolną nudę i często nie-
sprawiedliwe oceny wystawiane przez starszych wszystkim 
młodym ludziom. 

Ha! Zróbmy to!!!

Postawa pełna entuzjazmu

To jego wina!!!

Postawa pełna pretensji
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A MOŻE TAK SAMO WYGLĄDA TO W DOROSŁYM 
ŚWIECIE 

A my dorośli, czy myślicie, że MY jesteśmy inni niż WY? 
A może brak działania i uczestnictwa sprawia, że często 
rzeczywistość, która nas otacza wcale nam się nie podoba, 
ale nic z tym nie robimy. I jak mantra powtarzamy uspra-
wiedliwienia, które wynieśliśmy ze szkoły: „oni powinni 
coś z tym zrobić”, „w naszej gminie nic się nie da zmienić”, 
„nasza społeczność jest bez sensu”. A może wystarczyłoby 
wyłączyć TV czy odłożyć gazetę.

A może u WAS też się da, a może to tylko kwestia chęci, 
wyłączenia gry i porozmawiania z kimś w świecie realnym 
lub przerzucenia się na komunikator, żeby zarazić pomy-
słem innych. A może wystarczy pójść do nauczyciela i po-
wiedzieć, że mamy pomysł na trochę inne lekcje, na trochę 
inne ocenianie naszej pracy. Mamy pomysł, żeby zamiast 
nudnych zadań z fizyki zrobić salę fizycznych eksperymen-
tów, które sami przygotujemy. Może zamiast zwykłej lekcji 
polskiego można założyć szkolny blog polonistyczny. A za-
miast tradycyjnej matematyki zorganizować szkolną grę/
platformę z matematyczno-logicznymi zagadkami. A może 
zamiast… 

No właśnie przecież to o młodych mówi się, że w WAS 
jest największa energia, to w WAS jest największa kreatyw-
ność. Więc może da się zlikwidować nudę i beznadzieję. 
Pytanie czy WAM się chce. Jeśli nie, to nie narzekajcie, ale 
jeśli WAM się zechce, to nic nie stoi na przeszkodzie. Gwa-
rantuję, że nawet dla nauczycieli to też może być atrakcja, 
trzeba ich tylko spróbować przekonać, bo ileż razy można 
powtarzać te same lekcje.

No i jeszcze jedno, jeśli myślicie, że inaczej wygląda do-
rosłe życie to niestety muszę WAS rozczarować, bo dorosła 
codzienność wygląda identycznie – za oknem nuda, mono-
tonia, trudność zmian i wszechobecne poczucie, że się nie 
da, że „mój dyrektor, kierownik, kolega z pracy, sąsiad, no 
i prezydent miasta i władza ogólnie sprawiają, że dzieje się 
źle”. Tylko dlaczego tak mało osób próbuje coś z tym zrobić?

Dzisiejsze państwo, także dzisiejsza szkoła, dają nam 
wiele możliwości, albo je wykorzystamy, albo nie. Zawsze 
powstaje pytanie czy warto. Jeżeli odpowiesz sobie, że TAK, 
że WARTO o coś się postarać, że nie wszystko załatwią za 
nas rodzice czy nauczyciele, to pozostanie przed Tobą tylko 

To wszystko Ich wina!!!

Dorośli narzekają tak 
samo jak młodzi
(albo gorzej).
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kwestia „jak to zrobić” i mam nadzieję, że ten przewodnik, 
choć w małym fragmencie na to odpowie. 

MY I WŁADZA, CZYLI O CZYM MÓWIĄ, ŻE SIĘ NIE DA 
A JEDNAK SIĘ DA

Demokracja to rządy ludzi, ale tak naprawdę tylko tych 
ludzi, którzy potrafią wpływać na władzę. Co to oznacza? 
Przede wszystkim chodzi o ludzi, którzy chodzą na wybory 
– ponieważ to oni wybierają władzę. 

„To prawda, ale mój jeden głos nic nie znaczy” – czy na 
pewno?

Prosty przykład: Miasto Kraków, druga tura wyborów Pre-
zydenta Miasta Krakowa: liczba osób uprawnionych do gło-
sowania to 584 991, natomiast do wyborów poszło jedynie 
198 581 osób (frekwencja na poziomie 33,95%). To oznacza, 
że trzeba zebrać 99 291 osób żeby wybrać Prezydenta du-
żego miasta. Czy to duża liczba? Bez wątpienia tak, ale 
wystarczy wspomnieć, że w Krakowie studiuje ponad 120 
tysięcy młodych ludzi, a to oznacza, że sami studenci mo-
gliby bez problemu wybrać Prezydenta Miasta Krakowa. 
Jednak grupa ta najczęściej siedzi i narzeka, że nic się nie 
da i że nie ma perspektyw. 

Inny przykład z bliskiego mi Krakowa. Wybory do Rad 
Dzielnic. Jakby nie patrzeć Rada Dzielnicy stwarza dużo 
możliwości do wprowadzania zmian w najbliższym oto-
czeniu i stanowi dużą przestrzeń do realizacji pomysłów. 
W Krakowie w wielu okręgach wystarczyło 100 głosów, 
żeby zostać członkiem Rady Dzielnicy. Oznacza to, że wy-
starczy przekonać sąsiadów np. z jednego większego bloku, 
że w ich interesie leży mieć własnego Radnego. I w ten 
sposób można zostać Radnym, a następnie próbować reali-
zować pomysły swoje i mieszkańców dzielnicy. Wystarczy 
tylko trochę chęci, pracy i konsekwencji.

WYBORY, PRAWA I CO DALEJ?

Ale po kolei, wybory są najważniejszym działaniem obywa-
teli w demokratycznym państwie. Wybieramy władze tzn. 
ludzi, którzy będą nas reprezentować. 

Twój głos się liczy!
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Co ciekawe akt wyboru oraz oparcie ustroju państwa na 
prawie i instytucjach (m.in. niezależnym sądownictwie, 
czy też organach kontroli władzy) oznacza, że ustrój, 
w którym żyjemy to tak naprawdę republika, stąd też 
nazwa Rzeczpospolita Polska.

Dla podkreślenia roli obywateli w stanowieniu władzy uży-
wa się, jako określenie ustroju państwa, słowa demokra-
cja. Należy zapamiętać, że demokracja to rządy większości 
i większość decyduje, co mamy robić, taki system funk-
cjonuje dobrze do momentu, kiedy większość przestaje 
respektować prawa słabszych i mniej licznych grup. Dla-
tego koniecznością staje się zagwarantowanie praw dla 
wszystkich obywateli, bez wyjątku. Dzisiejsze demokra-
cje to rządy prawa, prawa, które stoi nad wolą większości. 
Prawa, które gwarantuje wszystkim obywatelom równe 
traktowanie bez względu na to, kim są i bez względu na to, 
że jest ich mniej. 

Dlaczego respektowanie praw mniejszości jest koniecz-
ne – poza tym, że przyjmujemy to jako zasadę etyczną  
i/lub religijną, to przede wszystkim jest zdroworozsądkowe 

– bo dyskryminacja może dotknąć każdego z nas. Popatrz 
na własna klasę, dlaczego większość nie mogłaby ustalić, 
że dyskryminujemy leworęcznych albo rudych? Jeśli nie ma 
Cię w tej grupie pewnie brzmi to nawet zabawnie, ale jeśli 
skieruje się przeciw blondynom, albo tym, co mają pryszcze 
lub tym, co są gorzej ubrani. Szansa, że możesz znaleźć 
się w tej grupie rośnie, dlatego ważne jest ustalanie zasad, 
które są bezwzględnie przestrzegane i ważna jest kontrola 
tych, którzy podejmują decyzję, żeby, mimo posiadania 
większości, przestrzegli zasad prawa. 

Wybory to pierwszy krok do działania i kontroli władzy. 
Im bardziej kraje są demokratyczne, tym więcej zależy od 
obywateli. Im więcej zależy od nas, tym więcej naszych 
potrzeb jest zaspokajanych. 

A czy WY w szkołach, na uczelniach uczestniczycie 
w wyborach? Przecież wybierając ludzi do rad szkoły, sa-
morządu uczniowskiego, parlamentów studenckich ma-
cie realny wpływ na decyzje, które WAS dotyczą. Często 
zastanawia mnie, dlaczego mając prawo, dzięki któremu 
możecie wpływać na WASZE życie rezygnujecie z niego 
i pozwalacie rządzić sobą innym. 

Ten koleś jest dziwny
i rudy

https://pl.wikipedia.org/wiki/Republika


13

Macie prawo coś zmieniać i nic nie robicie. Jakby na 
to nie patrzeć to najczęściej wymieniacie prawo do 
zmieniania świata na prawo do siedzenie na ławce 
i narzekania. Wiem, co mówię, bardzo niska frekwencja 
w wyborach do władz szkoły/uczelni jest tego najlepszym 
przykładem. 

NASZE POTRZEBY I LEGITYMIZACJA

Pytanie, dlaczego władza w ogóle dopuszcza obywateli do 
procesu podejmowania decyzji i dlaczego MY tego chcemy? 

Jeżeli zwrócicie uwagę na oczekiwania nas wszystkich, 
to w coraz większym zakresie chcemy mieć wpływ na wła-
dzę, już nie tylko od czasu do czasu (od wyborów do wybo-
rów). Dziś MY obywatele chcemy mówić władzy, co władza 
powinna robić. Dziś MY obywatele mówimy władzy lokal-
nej – zajmijcie się chodnikiem, świetlicą, parkiem. Mówimy 
władzy centralnej – chcemy lepszej opieki medycznej, nie 
chcemy kontroli internetu, albo chcemy mieć drożdżówki 
w sklepikach szkolnych. 

Bo czy tak naprawdę władza zawsze wie lepiej, czego 
MY chcemy, albo które problemy są dla nas ważniejsze, 
a które mniej ważne? Albo czy zawsze wybiera dobre spo-
soby na rozwiązywanie naszych problemów, np. czy lepiej 

Olaboga, ojojoj!
Zróbmy to!!!
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jest karać i wprowadzać silne restrykcje w walce z dopala-
czami i narkotykami, a może po prostu lepiej więcej i czę-
ściej edukować? 

Popatrzmy na inwestycje w miastach – prezydenci lu-
bią budować wielkie rzeczy: mosty, drogi, aquaparki, które 
stawiają jak pomniki swojej władzy. Ale czy dla nas jest to 
najważniejsze? Może zamiast nowego dworca dla nas waż-
niejsze są częstsze odjazdy autobusów. Może zamiast ko-
lejnych bloków wolimy plac zabaw, deptak albo skatepark. 
Może zamiast betonu wolimy uporządkowaną plażę nad 
rzeką. Może zamiast jakiegoś pomnika wolimy bezpieczne 
przejście dla pieszych. Jak widać jest to pole wyraźnych 
rozbieżności między obywatelami a władzą – obywatele 
się aktywizują i zaczynają naciskać. W tym miejscu zaczyna 
się poszukiwanie kanałów komunikacji, albo je znajdziemy, 
albo zaczniemy żądać tego na ulicy, czyli manifestować 
i protestować. 

My chcemy rozmawiać z władzą, ponieważ chcemy, 
żeby realizowała nasze potrzeby, ale czy władza potrzebuje 
rozmów z nami, czy władza nas potrzebuje? Władza chce 
z nami rozmawiać, ponieważ potrzebuje legitymizować 
decyzje – to znaczy, że np. burmistrz, kiedy chce zmienić 
park w osiedle musi mieć uzasadnienie, które przekonałoby 
społeczność. Oczywiście każda władza może przeforso-
wać taką decyzję, z którą nie zgadzają się mieszkańcy, ale 
jakie będą tego konsekwencje? Protesty społeczne albo 
brak poparcia w kolejnych wyborach. To dlatego władza 
się zmienia i staje się bardziej 
otwarta, to dlatego następu-
ją procesy demokratyzujące. 
W tym miejscu pojawia się roz-
mowa między władzą a ludźmi, 
czyli dialog społeczny, któ-
ry przyjmuje wiele form i który 
stanowi o partnerskim podej-
ściu władzy do obywateli. Czy 
jest to dobre? Dla nas obywa-
teli bez wątpienia tak, czy jest 
to rozwiązanie idealne, oczy-
wiście nie. Takie rozwiązanie 
ma trochę wad, np. przedłuża 
czas trwania realizacji. Ale naj-
pierw przykład jak to działa. 

Pewnie, że wolimy 
skatepark!!!

Bądź czujny — tak może 
wyglądać władza.
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Wyobraźcie sobie rodzinne kupowanie samochodu, 
według klasycznego podziału i uwzględniając stereotypy 
(z góry przepraszam wszystkich panów i panie, którzy wi-
dzą to inaczej). Jeśli to tata decyduje, jaki samochód kupi 
rodzina to efekt jest taki, że będzie on najprawdopodob-
niej szybki, mocny, będzie miał mnóstwo gadżetów, a co 
do wygody pasażerów możemy mieć wątpliwości. Jeżeli 
mama będzie decydować, to samochód będzie szafirowy 
lub karmazynowy, zapewne oszczędny, będzie miał luster-
ko w środku i schowek na torebkę. A gdyby to dzieci wy-
bierały, to zapewne zadbałyby o wygodne miejsca z tyłu, 
odtwarzacze w zagłówkach, port USB lub ładowarkę w pa-
nelu tylnym, no i przyciemniane szyby. 

Można podjąć decyzję nie biorąc pod uwagę czego 
oczekują pozostali. Efektem będzie brak akceptacji pozo-
stałych członków rodziny, który będzie się przejawiał ciągłą 
krytyką tego wyboru. A przecież można wybrać samochód 
uwzględniając oczekiwania wszystkich, można usiąść ra-
zem i przedyskutować temat, każdy przedstawi swoje racje, 
każdy usłyszy argumenty pozostałych – efekt, nawet jeśli 
nie wszystko się uda, to pozostanie jednak poczucie, że 
odpowiadamy za ten zakup wszyscy razem. 
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W tym miejscu spróbuję WAM pokazać, jak wszytko działa 
w wymiarze państwa, samorządu lokalnego (np. gminy) 
a nawet szkoły. Zacznijmy od początku, czyli od różnych 
rodzajów decyzji podejmowanych przez władzę i różnego 
stopnia dopuszczania obywateli do procesu podejmowania 
tych decyzji. Do przedstawienia tego zagadnienia najczę-
ściej wykorzystuję drabinę partycypacji.

drabina partycypacji czyli naszego uczestnictwa poka-
zuje, jakie decyzje podejmuje władza. Przy czym pokazuje 
to w taki sposób, że jako pierwsze są przedstawiane decy-
zje, w których podejmowaniu zaangażowanie obywateli 
jest najmniejsze, a następnie każdy kolejny „szczebel dra-
biny” oznacza wzrost wpływu obywateli na podejmowane 
decyzje. 

Pierwsze 3 szczeble drabiny partycypacyjnej to tzw. 
Obszar Asymetrycznej Partycypacji – w tych przypad-
kach władza podejmuje decyzje i nie uwzględnia w nich roli 
obywateli – jest to np. zakup drukarki do biura, czy rozlo-
kowanie wojsk lądowych. Tu faktycznie nie ma miejsca na 
udział obywateli w procesie decyzyjnym. 

Jednak czasem władza stara się uzasadniać takie de-
cyzje tłumaczyć, żebyśmy to zrozumieli i zaakceptowali 
np. twierdzi, że „to jest kluczowa decyzja z perspektywy 
państwa czy gminy”. Ale czy możemy mieć pewność, że 
niektóre decyzje nie będą po prostu marnotrawieniem pu-
blicznych (czyli naszych) pieniędzy. Aby tego uniknąć stwo-
rzone zostały różne procedury (np. przetargi), są to rów-
nież narzędzia kontroli władzy – tzw. bezpieczniki władzy. 
Na bezpieczniki władzy składają się m.in. niezależne sądy 
i niezależna prokuratura (jest niezależna, jeśli jest wyjęta 
spod bezpośredniej władzy politycznej), publiczne instytu-

Partycypacja, 
czyli jak bardzo możemy 
wpływać na decyzje władzy2.
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cje kontrolne i rzecznicze jak np. Najwyższa Izba Kontroli, 
czy Rzecznik Praw Obywatelskich, niezależne podmioty 
i organizacje takie jak związki zawodowe, organizacje pra-
codawców i inne organizacje monitorujące pracę organów 
władzy (tzw. organizacje strażnicze/watchdog). 

Wszystko to po to, aby władza nie mogła zbyt dużo 
ukryć przed obywatelami oraz po to, aby podejmowane 
decyzje i wydatkowanie publicznych środków były racjo-
nalne i gospodarne. Jak pokazują przykłady krajów o niskim 
poziomie kontroli władzy (państwa niedemokratyczne, au-
torytarne itd.), im mniej kontroli tym łatwiej można wyko-
rzystywać swoją pozycję lub publiczne pieniądze w celach 
prywatnych. A jak sądzę nam wszystkim zależy na tym, aby 
takie zjawiska nie miały miejsca. 

Poniżej zobaczcie jakie dokładnie są to typy decyzji:

asymetryczny obszar partycypacji

1. władza decyduje samodzielnie i jednostronnie, nie in-
formuje opinii publicznej; 

2. władza decyduje samodzielnie i jednostronnie, ale róż-
nymi kanałami stara się informować obywateli/mie-
szańców o podjętych decyzjach;

3. władza decyduje samodzielnie i jednostronnie, ale 
oprócz informowania mieszkańców o tych decyzjach, 
stara się je uzasadnić i przekonać mieszkańców do swo-
ich racji. 

Kolejne szczeble to tzw. Obszar Opiniodawczo-Konsul-
tacyjny. W ramach tego modelu mamy wiele możliwości, 
żeby władza dowiedziała się, co obywatele sądzą na temat 
decyzji podjętych przez władzę. Warto podkreślić, że to 
jest etap, w którym w proces podejmowania decyzji włą-
czają się eksperci czy organizacje rzecznicze, jak np. praco-
dawcy, związki zawodowe i inne. Warto również podkreślić, 
że w przypadku wielu decyzji władza po prostu musi się 
konsultować z różnymi instytucjami, a często nawet bez-
pośrednio z obywatelami.

Wyobraźmy sobie stanowienie prawa czy wprowadzanie 
zmian w konkretnych regulacjach, procedurach bez osób za-
interesowanych. Wyobraźcie sobie, że wprowadza się zmiany 
w szkole, bez pytania nauczycieli, uczniów i rodziców. To wy-
wołuje naturalny protest. Popatrzcie na dwie proste zmiany 
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wprowadzane przez rządy dotyczące 6-latków w szkołach. 
Krok pierwszy: to wprowadzenie zmiany tzn. „6-latki do 
szkół” – wprowadzenie tego planu mogło mieć najlepsze 
uzasadnienie merytoryczne i być świetnym rozwiązaniem dla 
dzieci, ale bez akceptacji i uwzględnienia opinii osób zainte-
resowanych i ekspertów wyszło tak, że większość rodziców 
była przeciw. Krok drugi, to przywrócenie poprzedniego 
systemu (powrót 7-latków do pierwszych klas) i znów bez 
przygotowania, bez konsultacji, bez uwzględnienia opinii 
rodziców i ekspertów wprowadzono chaos. Do 1 kwietnia 
2016 roku należało podjąć decyzję czy 6-latek idzie do szkoły 
czy nie, ale nikt nie poinformował jak będzie to wyglądało, 
np. czy dzieci pójdą programem dla 6-cio czy 7-mio latków. 
Chaos, obawy i w efekcie brak akceptacji. 

A przecież większość z tych rzeczy można zrobić w taki 
sposób, żeby przekonać ludzi do swych racji. Można wpro-
wadzić to radząc się ekspertów, którzy znając realia szkoły 
zaproponują zmiany np. rozłożenie reform na kilka lat, po-
informowanie, że przygotowano nowe podręczniki, nowy 
program itd. 

Prowadzenie konsultacji czy zbieranie opinii obywateli/
mieszkańców pokazuje, że władza traktuje nas poważnie. 
Partnerstwo w procesie podejmowania decyzji jest głęboko 
uzasadnione i szczególnie dla nas istotne, ponieważ władza 
się zmienia, a MY pozostaniemy z niedopasowanym spisem 
lektur szkolnych, brzydką fontanną, z pomnikiem zamiast 
ścieżki rowerowej, z blokiem zamiast parku czy reformą 
edukacji, która niczego nie zmienia.

Popatrzcie choćby na wspomniany spis lektur szkol-
nych, to wizja jakiegoś ministra, który zawsze lepiej wie niż 
WY, czy nauczyciele i rodzice. No, ale WY nie protestuje-
cie, nie mówicie „chcemy to zmienić” i dlatego konsultacje 
w sprawie lektur omijają WASZE opinie i opinie większości 
nauczycieli.

Jak mogą wyglądać takie decyzje:

obszar opiniodawczo-konsultacyjny

4. władza przed podjęciem decyzji informuje jakie ma 
pomysły i plany i często przyjmuje do wiadomości 
pojawiające się opinie mieszkańców i wykorzystuje te 
opinie do zmiany lub poprawienia zaproponowanych 
rozwiązań; 

Aaaaaa!!! Nie chcę iść!!!
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5. władza przed podjęciem decyzji poszukuje opinii po-
szczególnych obywateli (np. ekspertów) lub też korzy-
sta z różnych sposobów konsultowania np. sondaży 
telefonicznych, badań opinii publicznej czy wysłuchań 
publicznych; 

6. władza przed podjęciem decyzji przeprowadza kon-
sultacje z różnymi grupami mieszkańców i ich repre-
zentacjami (organizacjami) – te konsultacje często są 
wymagane prawem;

7. władza przed podjęciem decyzji przeprowadza konsul-
tacje ponieważ tego wymagają przepisy prawa. Odby-
wa się to w ramach powołanych przez państwo publicz-
nych instytucji konsultacyjnych, których wysłuchanie 
ma charakter obowiązkowy.

Przedostatnim szczeblem drabiny jest tzw. Obszar Party-
cypacji Współdecydującej (zwany również Symetryczną). 
W tym przypadku mamy wspólne wypracowanie decyzji. 
Najlepiej, jeżeli władza razem z mieszkańcami/obywate-
lami lub organizacjami obywatelskimi razem wypracowują 
rozwiązania. Szczególnie dotyczy to długoletnich strategii 
rozwoju np. miasta czy ustalania kierunków zmian. Często 
z powodów praktycznych wychodzimy z założenia, że to 
nie ma sensu, że nas to spowalnia i ogranicza. Warto wtedy 
zadać sobie pytanie, czy władza zawsze wie, co jest dla nas 
najlepsze i czy zawsze wie jak to osiągnąć? Jeśli jest w WAS 
choć drobna wątpliwość to zatrzymajcie się na chwilę, to 
miejsce na małą refleksję. 

Wychodzisz wieczorem na umówione spotkanie, ile 
czasu poświęcasz na odpowiednie ubranie się? Czy zanim 
kupiłeś/kupiłaś to, co masz zamiar teraz na siebie ubrać 
odbyły się jakieś konsultacje – może rozmawiasz z przy-
jaciółmi/rodzeństwem/rodzicami czy ten strój jest odpo-
wiedni? W takim razie, jeżeli poświęcasz czas na podjęcie 
decyzji, co ubrać wieczorem, to może uznasz, że warto 
konsultować decyzję zanim zostanie zniszczony park, żeby 
wybudować drogę, albo zanim zmieniony zostanie system 
oświaty i zmieni życie dzieciom posyłając je wcześniej do 
szkoły lub wydanych zostanie 120 mln zł na budowę nikomu 
niepotrzebnego lotniska, z którego nie latają samoloty.

Władza nie zawsze ma rację, warto poświęcić czas, kie-
dy ktoś planuje zmienić Twoje życie lub wydać Twoje pie-
niądze. Do tego służy cały obszar partycypacji współdecy-

Mamoooo!
Mogę iść w tej bluzie?

Przykład konsultacji 
społecznych
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dującej. Dzięki temu również Ty będziesz miał/miała wpływ 
na zmiany. Rozmawiając z młodymi ludźmi często słyszę, 
że liczy się efektywność, szybkość podjęcia decyzji a nie 
rozwlekanie decyzji i liczenie się np. z „ekologami”. To fakt, 
efektywność jest ważna, ale oto przykład szybkiej i jedno-
stronnej decyzji rządu – budowa zapory Trzech Przełomów 
na rzece Jangcy w Chinach, największego na świecie projek-
tu hydrotechnicznego. Celem było nawodnienie północnej 
części kraju, uzyskanie energii elektrycznej z elektrowni 
wodnych oraz ochrona mieszkańców okolicznych prowincji 
przed powodziami. Koszt budowy to równowartość ok. 250 
mld zł, to 2/3 tego, co polski rząd wyda w całym 2016 roku. 
Efekty? Z terenów zalewowych przesiedlono prawie 2 mln 
ludzi. Wiele miast rezygnuje z pozyskiwania wody pitnej 
z Jangcy, ponieważ znacząco wzrosło jej zanieczyszczenie 
i woda nie nadaje się do spożycia. Skala erozji i osuwisk jest 
tak duża, że zmusza mieszkańców do dalszych przesiedleń. 
Silnie rośnie zasolenie akwenu, co znacząco zmienia sytu-
ację hydrologiczną w regionie. W wyniku budowy tamy do-
prowadzono do całkowitego wyginięcia delfina rzecznego 

– gatunku, którego ostatni przedstawiciele mieszkali tylko 
w wodach Jangcy. Zatopione zostały zabytki i siedliska wielu 
lokalnych gatunków zwierząt i roślin. Jednak, co najciekaw-
sze wg NASA budowa tamy wpłynęła na spowolnienie ob-
rotów Ziemi o ok. 0,06 sek. – w efekcie nacisku ogromnych 
mas wody doszło do spłaszczenia planety. To o czym warto 
pamiętać to fakt, że wiele decyzji jest nieodwracalnych.

No i jak, czy taką decyzję rządy powinny podejmować 
razem z obywatelami czy też nie? Czy efektywność jest 
lepsza niż dłużej trwająca refleksja i rozpatrywanie wszyst-
kich możliwych ryzyk? Gdyby decyzje te były podejmowa-
ne po konsultacjach z ekspertami, może coś by zmieniono, 
a może po prostu by z tego zrezygnowano.

No i ostatnie trochę tendencyjne pytanie:

Czy wolisz mieszkać w kraju, gdzie władza wie wszyst-
ko lepiej i robi to, co uzna za słuszne, czy wolisz kraj, 
w którym zanim podejmie się decyzję przeprowadza się 
wiele rozmów i konsultacji oraz poszukuje się akceptacji 
obywateli dla tej decyzji? 

W sumie to pytanie mogłoby brzmieć, czy gdybyś miał wy-
bierać, to wolałbyś mieszkać w tych powolnych, konsultu-

Ma być tak i już!!!

Ostatni delfin rzeczny

http://www.budowle.pl/budowla,zapora-trzech-przelomow
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jących państwach takich jak Niemcy, Szwecja czy Wielka 
Brytania, czy też wolisz wybrać te kraje, gdzie władza jest 
szybsza i bardziej efektywna np. Rosję albo Chiny. 

Dlaczego w tych przykładach nie ma Polski? Ponieważ 
my stoimy pomiędzy jednym i drugim i wciąż się decyduje-
my, w którą stronę iść, czy zacząć naprawdę konsultować 
i rozmawiać z obywatelami, czy wybrać władzę, która ma 
zawsze słuszność.

obszar partycypacji współdecydującej

8. władza przed podjęciem decyzji wypracowuje rozwią-
zania razem z obywatelami, ekspertami czy innymi 
partnerami społecznymi i wspólnie podejmują kom-
promisową decyzję (np. w formie porozumienia lub 
wspólnego programu).

Najwyższym szczeblem drabiny jest tzw. Obszar Dele-
gowania. Delegowanie oznacza przenoszenie uprawnień 
do podjęcia decyzji, w tym przypadku władza przekazuje 
w ręce mieszkańców, ekspertów, czy też przedstawicieli 
organizacji pozarządowych (np. stowarzyszeń) uprawnie-
nie do podjęcia decyzji. Oznacza to, że pierwszeństwo ma 
stanowisko strony społecznej (mieszkańców), a władza re-
zygnuje ze swojego władztwa. 

Jak to wygląda w praktyce np. władza ogłasza, że orga-
nizuje budżet obywatelski. Budżet obywatelski, o którym 
trochę więcej będzie później, to sposób, w jaki władze np. 
miasta pozwalają mieszkańcom zrealizować swoje pomysły 
za publiczne pieniądze. Oznacza to, że mieszkańcy będą 
zgłaszać projekty i te, które wygrają w głosowaniu zostaną 
zrealizowane z pieniędzy z budżetu miasta. Wymogiem 
głównym jest zgodność danego projektu z prawem (np. 
nie można zbudować parku, kładki, chodnika na terenie 
należącym do osoby prywatnej) oraz z innymi wymoga-
mi formalnymi (np. technicznymi – nie można zbudować 
kładki, ponieważ jest to architektonicznie i technicznie nie-
możliwe; lub strategicznymi – tam gdzie chcemy stworzyć 
ścieżkę rowerową zaplanowano już budowę drogi).

Sposobów na delegowanie decyzji wbrew pozorom jest 
wiele. Odbywa się to głównie na poziomie lokalnym (w mie-
ście czy na wsi) i daje ogromną szansę na realizację własnych 
pomysłów w przestrzeni publicznej, a z drugiej strony może 
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wpływać na wzrost aktywności wielu osób, które w końcu 
zaczną interesować się sprawami miasta/wsi. Władze gminy 
też zyskują, przecież w miejscu, gdzie władza oddaje 
decyzje w ręce mieszkańców zaufanie do takiej władzy 
rośnie. Rośnie również chęć współpracy pomiędzy miesz-
kańcami – ponieważ razem możemy zrobić więcej.

Jednak władzy często na tym nie zależy. No bo jak to 
możliwe, że władza ma się dopasować do decyzji miesz-
kańców? Pokutuje tu złe myślenie. Dlatego jeśli chcecie być 
partnerem dla władzy musicie stać się aktywni, jeśli macie 
pomysł i znajdziecie dla niego poparcie, to bierzcie się do 
pracy. A efekty będą takie, że władza da NAM szansę na 
realizację NASZYCH pomysłów w przestrzeni publicznej 
i za publiczne środki.

obszar delegowania

9. władza przekazuje podejmowanie decyzji mieszkań-
com, grupom mieszkańców lub innym partnerom i ak-
ceptują te decyzje. Przeprowadzają jedynie kontrolę 
zgodności tych decyzji (projektów) z prawem. 

CZY PARTYCYPACJA JEST KORZYSTNA, CZY JEST SIĘ 
W OGÓLE, O CO BIĆ?

Ważnym pytaniem jest, czego oczekujemy od państwa czy 
gminy? Przede wszystkim, kiedy mamy problem oczekuje-
my wsparcia i pomocy, szczególnie, jeśli sami nie potrafimy 
stawić czoła wyzwaniom. Poza tym oczekujemy dbania 
o bezpieczeństwo, porządek i infrastrukturę, pomaganie 
słabszym i tworzenie szans rozwojowych dla wszystkich, 
a szczególnie dla tych, którzy nie boją się zaryzykować. 

Czy państwo potrafi to wszystko zrobić bez nas? Czy 
urzędnicy i politycy na pewno wiedzą, czego potrzeba lu-
dziom? Czasem tak, a czasem nie. Zatem, w jaki sposób moż-
na sprawić, że władza będzie działać w taki sposób w jaki 
chcemy? Odpowiedzią na to pytanie jest partycypacja.

Co nam da partycypacja, co nam da aktywne uczestnic-
two w sprawach państwa i naszej społeczności. 

 
Przede wszystkim pozwala władzy dowiedzieć się, co jest 
faktycznym problem. Rozmawiając, konsultując a nawet 

Co nam daje 
partycypacja?

1.
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manifestując wyrażamy swoje zdanie. W ten sposób przed-
stawiamy problemy mieszkańców/obywateli. Tylko w ten 
sposób władza może się dowiedzieć, czego oczekujemy, 
każda z tych form jest partycypacją. Co w tym przypadku 
najbardziej istotne, to zawsze lepiej jest więcej rozmawiać 
niż manifestować, bo tylko podczas rozmów rozwiązuje 
się problemy. Rozmawiając ograniczamy także konflikty 
w społecznościach lokalnych.

Pozwala władzy skonfrontować pomysły ze światem 
realnym, władza może się dowiedzieć, czy na pewno moż-
na ten pomysł zrealizować w taki sposób jak zaplanowano, 
czy ludzie to zrozumieją i zaakceptują. Przecież nie można 
wprowadzać rozwiązań, które ludzie odrzucą. Czasem wy-
starczy zrobić to trochę inaczej. Czasem trzeba to zmienić 
lub zrezygnować. Jednak najczęściej wystarczy postarać 
się, żeby mieszkańcy/obywatele zrozumieli, w jakim celu 
ma to być zrobione. Wtedy tylko wypracujemy społeczną 
akceptację decyzji.

Pozwala na aktywizację lokalnej społeczności. Dzię-
ki partycypacji ludzie wspólnie realizują przedsięwzięcia, 
wspierają się w problemach, budując aktywną społeczność 
budują wspólnotę, która w mniejszym stopniu potrzebuje 
państwa. Dzięki aktywności mieszkańców można realizo-
wać przedsięwzięcia lokalne, które są odpowiedzią na po-
trzeby mieszkańców. 

Wspomaga wzrost poziomu zaufania międzyludzkiego 
i zaufania do władzy. Współpraca pozwala na poznanie się 
i zrozumienie różnych racji, a to sprzyja rozwojowi, budo-
waniu więzi, skłania do większej odwagi w realizacji celów 
społecznych i prywatnych. Dzięki temu zyskuje władza i zy-
skują obywatele. Im wyższy jest poziom zaufania, tym kraj 
lepiej się rozwija a ludziom żyje się lepiej.

No i to, co jest chyba najważniejszym celem, dla którego 
podejmujemy te działania. Partycypacja, dzięki wzrostowi 
aktywności i zaufania, przyczynia się do wzrostu jakości 
życia mieszkańców. A to jest wartością samą w sobie.

2.

3.

4.

5.
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CO MOŻEMY I DO CZEGO MAMY PRAWO

Mamy prawo do Informacji – każdy ma prawo do infor-
macji, kto i w jaki sposób wydaje publiczne, czyli nasze pie-
niądze, jak również, kto i w jaki sposób podejmuje decyzje.

Mamy prawo do Zrzeszania się – zostało zagwarantowane 
mocą Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki temu 
możemy tworzyć wspólnoty, organizacje, mamy prawo 
manifestować nasze poglądy i informować o naszych pro-
blemach i potrzebach.

Mamy prawa Wyborcze – prawo do wybierania władzy 
na każdym szczeblu, władzy państwa (szczebel central-
ny) i władzy lokalnej. Mamy również prawo uczestniczenia 
w tych wyborach jako kandydaci.

Mamy prawo do Dialogu Społecznego, to w głównej 
mierze Rady Działalności Pożytku Publicznego, w których 
zasiadają przedstawiciele organizacji społecznych, jak rów-
nież Komisja trójstronna, w której zasiadają przedstawiciele 
władzy, związki zawodowe i pracodawcy. Taki dialog mię-
dzy władzą a obywatelami może się toczyć na równych 
poziomach.

Mamy prawo do Konsultacji Społecznych, w ramach tego 
prawa możemy uczestniczyć w konsultowaniu powstają-
cych aktów prawnych. Ale również możemy konsultować 
wszelkie pomysły władzy.

Mamy także prawo do Inicjatywy lokalnej, to dość nowa 
forma realizacji zadań przez administrację, w ramach któ-
rej władza współpracuje ze społecznością w celu realizacji 
konkretnego przedsięwzięcia.

Mamy prawo do Referendum lokalnego i ogólnopolskie-
go – źródłem tego prawa jest Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej, dzięki temu możemy mieć wpływ na najważniejsze 
decyzje władz centralnych jak np. Uchwalenie Konstytucji, 
wejście do Unii Europejskiej itd. Możemy również odwołać 
wójta lub burmistrza lub zgodzić się na organizację olim-
piady w mieście. 

Takie macie prawa
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W JAKI SPOSÓB TO DZIAŁA

W Polsce korzystamy z wielu narządzi, które służą aktyw-
ności i angażowaniu się obywateli. Narzędzia partycypacyj-
ne można podzielić na:

Komunikaty w jedną stronę 
Tutaj mamy instrumenty bierne tzn. informacje z uzasad-
nieniem – te narzędzia wykorzystuje władza, ale to my 
mamy do nich dostęp, bo do nas adresują te informacje 
oraz uzasadnienia. Warto posiadać wiedzę!

To wszystko znajdziesz m.in. na stronach internetowych 
urzędów, w Biuletynie Informacji Publicznej, w mediach.

Komunikaty z odpowiedzią lub dialogiem 
Tutaj poza informacją oczekuje się odpowiedzi, akceptacji, 
wyraźnej zgody, albo uwag i opinii. Nasza rola jest tutaj 
zdecydowanie bardziej aktywna, warto brać udział, bo wte-
dy mamy wpływ na rzeczywistość! 

To uzyskiwanie opinii mieszkańców poprzez ankiety, skargi 
i wnioski, punkty konsultacyjne. To cały zakres konsultacji, 
debat publicznych, fora internetowe, a nawet wybory. Infor-
macje znajdziesz na stronach internetowych urzędów oraz 
lokalnych organizacji pozarządowych.

Partycypację zaangażowaną
Tutaj mamy takie działania, które wymagają inicjatywy ze 
strony obywateli/mieszkańców. Ten etap wymaga już za-
angażowania. Warto w tym uczestniczyć, bo wtedy two-
rzymy coś w otaczającej nas przestrzeni!

To są zarówno manifestacje i protesty, jak również budżet 
partycypacyjny, fundusze sołeckie, czy inicjatywy lokalne. 
Informacje znajdziesz na stronach internetowych urzędów, 
lokalnych organizacji pozarządowych czy profilach lokalnych 
aktywistów.

2.

1.

3.
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W tym miejscu przedstawię Budżet Obywatelski (Party-
cypacyjny) i Inicjatywę Lokalną. Te dwa sposoby działań 
partycypacyjnych należą do modelu delegującego. W ten 
sposób władza daje nam możliwość pełnego wykorzystania 
naszej kreatywności. 

Budżet obywatelski to dość nowa forma partycypa-
cji, pierwszy w Polsce został zorganizowany w Sopocie 
w 2011 roku. Od tego czasu ich liczba rośnie bardzo szybko. 
Na czym to polega? Władze gminy/miasta przeznaczają 
część budżetu na projekty opracowane przez mieszkańców. 
Władza miasta organizuje to w formie konkursu, w którym 
mieszkańcy sami wymyślają projekty i sami wybierają te, 
które mają zostać zrealizowane. Później władza przeznacza 
zarezerwowane pieniądze na te projekty, które wygrały.

Przykład: Miasto X ogłasza, że od 1 do 30 kwietnia miesz-
kańcy mogą składać propozycje projektów, które zostaną 
zrealizowane za publiczne pieniądze pochodzące z budżetu 
Miasta. Miasto X na te pomysły przeznaczy w 2016 roku 10 
mln złotych. Koszt zrealizowania projektu musi się mieścić 
w przedziale od 25 tysięcy do 3 mln złotych. Mieszkańcy 
składają projekty, miasto sprawdza czy są one możliwe do 
realizacji (np. czy miejsce wybudowania pomnika czy parku 
leży na terenach należących do Miasta). Po sprawdzeniu 
projektów zostają one poddane głosowaniu mieszkańców. 
W głosowaniu mieszkańcy wybierają najlepsze pomysły. Po 
zakończeniu głosowania okazuje się ile projektów wygra. 
Zasada jest taka, że zrealizowane zostanie tyle projektów 
ile zmieści się w ustalonym budżecie tzn. mogą to być np. 
3 projekty po 3 mln i jeden za 1 mln lub też np. 10 projek-
tów po 1 mln każdy. 

W jaki sposób
można działać3.
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Popatrzcie, jakie projekty wygrywają, pokażę WAM 
to na przykładzie Krakowskiego Budżetu Obywatelskiego 
z 2015 roku. 

Władze Krakowa dodatkowo podzieliły swój budżet oby-
watelski na część ogólnomiejską i część dzielnicową. 

Te cztery projekty zostaną zrealizowane przez Miasto w ra-
mach budżetu ogólnomiejskiego:

1. pierwsze miejsce wśród głosujących Krakowian zajął 
projekt budowy toru samochodowego (koszt 3 mln zł); 

2. na drugim miejscu był projekt zwiększający liczbę 
godzin z języka angielskiego w krakowskich szkołach 
(koszt 800 tys. zł);

3. na trzecim i czwartym miejscu było odnowienie te-
renów wypoczynkowych przy krakowskich zalewach 
Bagry i Zakrzówek (koszt po 3 mln zł każdy).

Zauważcie, że aby zrobić coś we własnym otoczeniu, coś 
na czym WAM zależy, wystarczyło w tak dużym mieście 
jak Kraków (gdzie mieszka prawie 800 tys. mieszkańców) 
zebrać 4 tysiące osób i namówić je do głosowania na dany 
projekt. 

W dzielnicach można było zgłaszać projekty już od 
2 500 zł. Co wygrywało w projektach dzielnicowych – naj-
częściej: były to pomysły takie jak odnowienie miejsc za-
baw i wypoczynku (parki, place zabaw i ogrody) oraz ele-
menty sportowe (zajęcia sportowe i siłownie w parkach). 
A to przecież wszystko to, o czym władze miast raczej nie 
myślą. Wszystko to, co nam najbardziej przeszkadza, czy-
li brak miejsc gdzie można spędzić wspólnie wolny czas: 
gdzie można usiąść, pospacerować, zagrać w piłkę, zabrać 
dzieci, pojeździć na rowerze lub deskorolce czy uczestni-
czyć w wydarzeniach, zajęciach sportowych itd. 

Ktoś powie no i super zagłosowaliśmy i co dalej? No 
właśnie, po pierwsze to lekcja dla nas, wystarczy opraco-
wać projekt, zgłosić go i namówić do głosowania innych. 
W Krakowie w projektach dzielnicowych wystarczyło, że 
zagłosowało na dany projekt około 500 osób i projekt 
zdobywał finansowanie. 

W Krakowie mogą głosować osoby powyżej 16 roku 
życia (podobnie jest w wielu innych budżetach partycypa-

Tyle jest 
wszystkich 
mieszkańców

Tyle wystarczyło
żeby przegłosować 
projekt
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cyjnych). Więc osoby w WASZYM wieku mogą zarówno 
zgłaszać jak i głosować na projekty, wystarczy namówić, 
rodziców, znajomych, nauczycieli i do dzieła!

Co jest do tego potrzebne:

1. Wystarczy wymyślić coś, co inni również uznają za cie-
kawe, na pewno w Waszej okolicy jest wiele rzeczy do 
zrobienia.

2. Trzeba złożyć wniosek.
3. Projekt musi przejść ocenę i zostać dopuszczony do 

głosowania (ważne czy jest to zgodne z prawem i tech-
nicznie możliwe).

4. Trzeba namówić ludzi do głosowania.

To tyle!

No i jeszcze jedno, samo głosowanie to nie tylko zwycięstwa 
projektów, to też ważna informacja dla rządzących, w ten 
sposób dajecie im sygnał, MY chcemy inwestycji w sport, 
w wypoczynek, w rowery miejskie, albo boiska sportowe czy 
ścieżki rowerowe. W ten sposób władza dostaje informacje, 
że dla mieszkańców ważne są inne obszary niż im się najczę-
ściej wydaje. Czy to jest dla władzy ważne? Tak, bo przecież 
za niedługo nowe wybory, a w nich wygra ten, kto potrafi 
rozwiązywać prawdziwe problemy mieszkańców. 

Jeśli w WASZYM mieście nie ma jeszcze budżetu oby-
watelskiego, to kolejny powód do aktywności, ktoś musi 
nacisnąć na władzę, żeby go zorganizowała!

I JEST JESZCZE INICJATYWA LOKALNA

Tu działanie jest jeszcze prostsze niż w przypadku budżetu 
obywatelskiego, ale wymaga większego zaangażowania 
pomysłodawców, czyli WAS, rodziców, nauczycieli. 

Ważny jest pomysł i grupa wsparcia, bo samemu jest 
po prostu trudniej. Dalej to już tylko opracowanie pomysłu, 
który chcecie zrealizować i ustalenie, jakiej pomocy potrze-
bujecie, żeby udało się WAM to zrealizować. W tym przy-
padku nie jest tak, że gmina zrobi to za WAS, jak w przy-
padku budżetu obywatelskiego, ale za to możecie wymyślić, 
co chcecie, kiedy chcecie i nikt nie musi na to głosować. 
Musicie tylko przekonać władze, że to ma sens. 
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Najważniejszy argument to WASZE zaangażowanie, 
chcecie naprawić boisko, to pokażcie, że WY możecie ma-
lować linie i naprawić z rodzicami bramki, ale potrzebujecie 
pieniędzy na farby i nowe ławki dookoła boiska. Chcecie 
zorganizować ciekawą dla uczniów lub mieszkańców im-
prezę. Chcecie mieć cykliczne zajęcia sportowe, ściankę 
wspinaczkową, odnowione ławki w parku, czy przestrzeń 
do spędzania czasu nad rzeką, wystarczy tylko WASZ po-
mysł i WASZA propozycja współpracy oraz trochę pienię-
dzy z gminy i już. Władza WAM pomoże, a WY zrealizujecie 
swój pomysł. W kolejnym rozdziale prezentujemy kilka cie-
kawych pomysłów na projekty opracowane przez małopol-
skich licealistów. 

W bardzo podobny sposób działa Fundusz Sołecki, 
wtedy w małych miejscowościach można zrobić dokładnie 
to samo, każda władza lubi wspierać takie inicjatywy, tyl-
ko często mieszkańcy albo nie wiedzą, że mogą, albo nie 
potrafią się zorganizować. 

I jakby na to nie patrzeć to nadzieja jest właśnie w WAS! 
To WY możecie zmieniać przestrzeń wokół WAS. To WY 
możecie aktywizować mieszkańców, to z WAS mogą czer-
pać przykład inni. 

Pamiętajcie liczy się realizacja celu, a cel jest na wycią-
gnięcie ręki, tuż obok, wystarczy tylko ruszyć ręką!
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Projekty scharakteryzowane w tej części podręcznika po-
wstały w ramach projektu „Coaching obywatelski”. Ich au-
torami są uczniowie, którzy brali udział w 12-to godzinnych 
warsztatach coachingowych. To przegląd 10 najciekaw-
szych projektów spośród 33 opracowanych przez uczniów 
małopolskich szkół średnich.

W ramach warsztatów, oprócz zdobycia wiedzy teore-
tycznej, uczniowie mieli także okazję w praktyce sprawdzić 
i przetestować różnorodne formy partycypacji.

Młodzi ludzie w ramach działań przygotowawczych do 
tworzenia projektu mieli za zadanie przeprowadzić badania 
potrzeb społecznych (głównie poprzez rozmowę z rówie-
śnikami, nauczycielami, sąsiadami, rodzicami itp.) i spraw-
dzić jakie są niekorzystne zjawiska społeczne, gdzie one 
występują, jakie są ich przyczyny. Na podstawie wspomnia-
nych rozmów uczniowie mieli za zadanie wybranie jednego 
problemu, którym chcieliby się zająć, następnie w grupach 
kilkuosobowych pracowali nad propozycjami rozwiązań 
niekorzystnych zjawisk społecznych. Istotnym elemen-
tem, już w trakcie tworzenia koncepcji projektu, były tak-
że konsultacje prowadzone na terenie szkoły. Przybierały 
one dwie formy, pierwsza to wywieszenie plakatów, gdzie 
każdy zainteresowany mógł podzielić się swoimi uwagami, 
druga to przekazanie opisu swojego projektu innej grupie 
warsztatowej, która miała prawo w formie konstruktywnej 
krytyki przekazać swoje uwagi. Informacja zwrotna mogła 
lecz nie musiała być uwzględniona, jednak bardzo często 
zdarzało się, że krytyczne uwagi były bardzo cenne i dzięki 
nim uczestnicy warsztatów mogli ulepszyć swoje pomysły.

Dobre
praktyki4.
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Kolejnym etapem pracy nad projektem było głosowanie 
publiczności, które odbywało się w czasie Dnia Młodego 
Obywatela (DMO). Przypominało ono w zamyśle organi-
zatorów głosowanie na budżet partycypacyjny. W trakcie 
tego wydarzenia autorzy prezentowali swoje koncepcje, 
a następnie każdy uczestnik DMO mógł oddać swój głos na 
wybrany przez siebie projekt. Ta inicjatywa, która zdobyła 
największe poparcie publiczności była składana w ramach 
inicjatywy lokalnej do odpowiedniego szczebla samorządu 
(gmina lub powiat). 

Najlepszy projekt inicjatywy obywatelskiej to:

Zagospodarowanie przestrzeni szkolnej

Pomoc schronisku w Harbutowicach

Partyzanci

Poprawa bezpieczeństwa infrastrukturalnego  
w powiecie myślenickim

Projekt Hollywood

Tablica z konsultacji spo-
łecznych w sprawie zakupu 
edukacyjnej lalki niemowlę-
cia (I LO w Bochni).

Przykładowa karta do gło-
sowania w czasie Dnia Mło-
dego Obywatela na najlep-
szą inicjatywę lokalną (I LO 
w Myślenicach).
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Ostatnim elementem był proces wdrażania inicjaty-
wy czyli implementacja pomysłów. Zorganizowano tzw. 
„spotkania animacyjne”, mające formułę roboczych spotkań, 
w których brali udział autorzy projektu, opiekunowie-na-
uczyciele, przedstawiciele Fundacji Gospodarki i Admini-
stracji Publicznej, przedstawiciele lokalnych organizacji 
pozarządowych i instytucji pracujących w danym obszarze 
tematycznym związanych z projektem, a także samorzą-
dowcy. W czasie spotkań dyskutowano nad projektem, 
analizowano zapisy znajdujące się we wniosku, urealniano 
budżet, rozwiewano ewentualne wątpliwości zaintereso-
wanych. Spotkania były bardzo owocne, dzięki nim można 
było jeszcze przed formalnym złożeniem wniosku poznać 
opinię lokalnych władz, a także zniwelować ewentualne 
niedoskonałości.

W momencie zamknięcia prac nad niniejszą publikacją 
wnioski projektowe znajdują się w trakcie procedowania. 
Połowa wniosków została złożona do samorządu szczebla 
gminnego a połowa do powiatowego.

Opracowane projekty dotyczyły bardzo różnorodnych 
obszarów tematycznych: kultura, sport, infrastruktura, roz-
rywka i in. 

kultura

infrastruktura

turystyka, rekreacja, sport

działania charytatywne
/pomoc społeczna

rozrywka/czas wolny

edukacja

37%

12%
18%

15%

9% 9%
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kultura

infrastruktura

turystyka, rekreacja, sport

działania charytatywne
/pomoc społeczna

rozrywka/czas wolny

edukacja

PROJEKTY

Tytuł projektu: 
Lalka edukacyjna dla uczniów I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni

Młodzież z liceum w Bochni wymyśliła inicjatywę doty-
czącą zakupu lalki edukacyjnej niemowlęcia dla nastolet-
nich uczniów. Pomysł zrodził się z własnych obserwacji 
inicjatorów dotyczących niskiego poziomu wiedzy wśród 
nastolatków na temat odpowiedzialności związanej z ro-
dzicielstwem. Odpowiedzią na ten problem ma być zakup 
lalki edukacyjnej, przypominającej niemowlę, wyposażonej 
w elektronicznie sterowane funkcje naśladujące funkcje 
życiowe człowieka. Lalka stanowiłaby wierne unaocznienie 
wyzwań, jakie stoją przed młodymi rodzicami, zapewniając 
im jednocześnie bezpieczną przestrzeń do nauki i „spraw-
dzenia samego siebie” w roli opiekuna dziecka i odpowie-
dzialności jaką to ze sobą niesie. 

Celem projektu jest poprawa efektywności edukacji 
w szkole z zakresu przygotowania do życia w rodzinie. 
Poprzez zapewnienie realistycznych materiałów eduka-
cyjnych będzie można uświadomić jak największą liczbę 
uczniów i ich rodzin w kwestii rodzicielstwa. 

W ramach realizacji projektu planowana jest również 
szkolna zbiórka akcesoriów niezbędnych do realistycznej 
opieki nad lalką, takich jak ubranka, nosidełko, wózek, 
pieluchy, kocyk itp. Inicjatorzy zobowiązali się także do 
zorganizowania kampanii informacyjnej w szkole, w celu 
zachęcania uczniów do wypożyczania lalki. Lalka będzie 
udostępniana uczniom przez szkolną pedagog, która zo-
bowiązała się przechowywać ją w swoim pokoju oraz tłu-
maczyć zasady jej obsługi uczestnikom projektu. Zadaniem 
pedagog będą także rozmowy z uczniami na temat do-
świadczeń związanych z zadaniem, które na siebie przy-
jęli. W projekt będzie zaangażowanych bezpośrednio 25 
uczniów szkoły oraz około 4 000 osób pośrednich (pozo-
stali uczniowie liceum oraz ich rodziny i znajomi).

Nazwa szkoły: 
I Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Kazimierza Wielkiego 
w Bochni 

Wartość projektu ogółem: 
14 297,00 zł

1.
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Tytuł projektu: 
Renowacja boiska szkolnego w Łętowicach

Celem realizacji tego projektu jest zapewnienie mieszkań-
com gminy Wierzchosławice (powiat tarnowski) obiektu do 
spędzania wolnego czasu w aktywny sposób. 

Uczniowie chcieliby przywrócić boisko sportowe obok 
Szkoły Podstawowej w Łętowicach do jego pierwotnego 
stanu estetycznego, aby nadal mogło sprawować swoją 
funkcję sportowo-rekreacyjną. Obecnie przestrzeń wokół 
istniejącego boiska jest niebezpieczna i zanieczyszczona 
różnego rodzaju odpadami. Inicjatorom projektu zależało 
także na zmianie postaw społecznych odnośnie przezna-
czenia przestrzeni publicznej w ich własnej gminie. Chcieli 

Nazwa szkoły: 
V Liceum Ogólnokształcące 
im. Janusza Korczaka 
w Tarnowie

Wartość projektu ogółem: 
10 280,00 zł

2.

Plansza projektu wykonana 
przez uczniów.
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także, aby pozostali mieszkańcy zobaczyli, że tereny gminy 
są dobrem wspólnym, o które powinni dbać wszyscy i że 
mogą to być miejsca, z których wszyscy mogą być dumni.

Renowacja boiska polegałaby na uporządkowaniu 
obiektu przez uczniów, zakupieniu i montażu dwóch bra-
mek do piłki nożnej oraz zakupieniu specjalnej farby do 
namalowania linii na nawierzchni boiska.

W ramach projektu inicjatorzy planują również zorga-
nizowanie akcji aktywizującej służącej zachęceniu uczniów 
Szkoły Podstawowej w Łętowicach oraz innych młodych 
mieszkańców gminy Wierzchosławice do uczestnictwa 
w amatorskim klubie sportowym o nazwie Młodzieżowy 
Klub Sportowy Łętowice. Promocja klubu prowadzona by-
łaby na Facebook’u, a także na oficjalnej stronie interneto-
wej Gminy Wierzchosławice. 

Planuje się, że w latach 2016-2017 z boiska skorzysta 
prawdopodobnie przynajmniej 150 mieszkańców gminy 
(głównie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łętowicach oraz 
młodzież uczęszczająca do Gimnazjum w Wierzchosławi-
cach, liceów w Tarnowie i in.). Pośrednio – poprzez dostrze-
żenie zmian w estetyce przestrzeni – z projektu skorzystają 
wszyscy mieszkańcy gminy.

Tytuł projektu:
Strona internetowa Młodzieżowa Bochnia

Projekt przygotowany przez licealistów z Bochni polegał 
będzie na stworzeniu portalu internetowego dotyczącego 
atrakcji turystycznych i kulturalnych Bochni, skierowanego 
do młodych ludzi i tworzonego przez nich samych.

Celem projektu jest promocja atrakcji turystycznych 
i kulturalnych Bochni i jej okolic wśród młodych ludzi.

Obecnie funkcjonujące strony internetowe prowa-
dzone m.in. przez samorząd, skupiają się – co zrozumiałe 

– na aktualnych wydarzeniach z powiatu prezentowanych 
w sposób oficjalny. Niewątpliwie taka forma przekazywa-
nia informacji jest bardzo potrzebna, ale jednocześnie mło-
dzież czuje, że pozostaje pewna przestrzeń do zagospoda-
rowania. Inicjatorzy projektu pragną, aby nowo powstała 
strona internetowa dotycząca atrakcji turystycznych regio-
nu, była mniej formalna i aby prezentowała „młody” punkt 

3.
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widzenia na te atrakcje. Dzięki takiemu pomysłowi powiat 
uzyska opinię miejsca przyjaznego osobom młodym, „peł-
nego życia i energii”. Strona taka, poza przeglądem naj-
ważniejszych turystycznych atrakcji, zawierać będzie także 
informacje dotyczące miejsc, w których młodzież może 
spędzać czas, odpocząć, nauczyć się czegoś nowego.

Zamysłem jest aby portal był prowadzony przez ludzi 
młodych, w szczególności przez aktualnych i przyszłych 
uczniów II LO w Bochni, którzy będą tworzyć artykuły 
na stronę w formie wpisów na blogu. Mogą one dotyczyć 
zarówno niedawnych/planowanych wydarzeń, jak i stałych 
atrakcji.

Młodzież chce aby portal był promowany przez oficjalne 
kanały komunikacyjne samorządu (tzn. by np. na stronie 
powiatu znajdował się link do strony Młodzieżowej Bochni). 
Nad jakością zawartości merytorycznej oraz poprawno-
ścią językową czuwać będą nauczyciele języka polskiego 

Nazwa szkoły: 
II Liceum Ogólnokształcące 
im. Orła Białego w Bochni  

Wartość projektu ogółem: 
18 000,00 zł

Plansza projektu wykonana 
przez uczniów.
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Nazwa szkoły: 
Liceum Ogólnokształcące 
Katolickiego Stowarzyszania 
Wychowawców w Libiążu  

Wartość projektu ogółem: 
 22 000,00 zł

4.

z II LO w Bochni. Planuje się, że w bezpośrednią realizację 
projektu będzie zaangażowanych około 30 osób, początek 
działań zaplanowany jest na jesień 2016 roku. Wsparcie 
merytoryczne, zwłaszcza z zakresu historii Bochni, zapew-
ni jako partner Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników 
Ziemi Bocheńskiej.

Tytuł projektu: 
Książka nie tylko do czytania

Projekt polegał będzie na przygotowaniu i nagraniu au-
diobooka z bajkami czytanymi przez mieszkańców Libiąża 
(powiat chrzanowski). Audiobook przeznaczony będzie dla 
dzieci.

Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie aktywno-
ści czytelniczej poprzez zachęcenie dzieci do sięgania po 
literaturę „do słuchania” od najmłodszych lat.

Młodzież licealna jest zaniepokojona niskim poziomem 
czytelnictwa i kultury słownej swoich kolegów i koleża-
nek z młodszych roczników w gminie Libiąż i okolicznych 
miejscowościach. Grupa inicjatywna zdaje sobie sprawę 
z niskich wskaźników czytelnictwa wśród osób dorosłych, 
który przekłada się na szereg niekorzystnych zjawisk spo-
łecznych, w tym obniżanie poziomu debaty publicznej 
oraz braku przekazywania dobrych wzorców w domu ro-
dzinnym. Jednocześnie wiadomo, że czytanie książki jest 
stosunkowo silnie „angażująca”, tzn. podczas czytania nie 
można robić nic innego. Stąd wynika pomysł „oswajania” 
najmłodszych mieszkańców Libiąża z literaturą poprzez 
tzw. audiobooki – czyli odczytywane na głosy fragmenty 
książek w formie dźwiękowej z możliwością wielokrotnego 
odtwarzania (na CD w nakładzie 500 egz. i w formie elek-
tronicznej dostępnej w sieci internetowej). 

Plan działania zakłada zrealizowanie serii warsztatów 
pod okiem profesjonalnego aktora, w których mogłoby 
wziąć udział (poza inicjatorami) łącznie około 14 osób, 
mieszkańców Libiąża w różnym wieku.

Wiadomo, że na rynku dostępne są komercyjnie różno-
rodne audiobooki. Nie cieszą się one jednak dużą popular-
nością. Młodzież jest przekonana, że nagranie przygotowa-
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ne przez lokalną społeczność, bardziej „spersonalizowane” 
i osobiście dedykowane mieszkańcom Libiąża i okolic, bę-
dzie mieć o wiele silniejsze oddziaływanie na potencjalnych 
odbiorców. Głównym parterem tego przedsięwzięcia jest 
Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu.

Tytuł projektu: 
Renowacja ścieżki zdrowia

Pomysł na realizację tej inicjatywy lokalnej wynikł z rozpo-
wszechnionego wśród młodzieży ze Szczawnicy  (powiat 
nowotarski) poczucia, że nie ma bezpiecznej, publicznej 
przestrzeni, w której mieszkańcy mogliby się zintegrować. 
Młodzieży w szczególności brakuje miejsc do rekreacji. 
Szczawnica jest oczywistym centrum spotkań dla osób 
z tamtych okolic. W tym regionie funkcjonują domy kul-
tury oraz wiele komercyjnych lokali gastronomicznych, ale 
zdecydowanie brakuje miejsca „pod gołym niebem”, które 
mogłoby być wykorzystywane do odpoczynku i do upra-
wiania sportów zarówno latem, jak i zimą.

Istniejąca ścieżka rekreacyjna w Szczawnicy jest bardzo 
zaniedbana i koniecznie wymaga rewitalizacji. Inicjatorzy 
projektu planują przeprowadzić w swojej szkole nabór wo-
lontariuszy, którzy wspomogą ich w pracach porządko-
wych polegających na oczyszczeniu całego terenu ze śmie-
ci, usunięciu chwastów oraz roślin zarastających chodniki, 
a następnie wysypaniu żwiru na wydeptane ścieżki ziemne, 
aby teren był mniej błotnisty. Po zakończeniu tego etapu 
nastąpi renowacja sprzętów zdatnych do dalszego użycia, 
co polegać będzie m.in. na ścieraniu starej farby i ponow-
nym malowaniu ławek, koszy na śmieci itd. Kolejnym kro-
kiem będzie zakup sprzętów sportowych typu „siłownia na 
otwartym powietrzu”, które unowocześnią i uatrakcyjnią 
ścieżkę. Ostatnim punktem działań ma być zaprojektowa-
nie plakatów promujących ścieżkę, a także rozesłanie infor-
macji prasowych o renowacji ścieżki do regionalnych gazet 
i portali internetowych.

Nazwa szkoły: 
Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Żeromskiego 
w Krościenku nad Dunajcem

Wartość projektu ogółem: 
20 940,00 zł

5.
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Tytuł projektu: 
Koncert Baniek Mydlanych

Młodzież z Kęt (powiat oświęcimski) skupiona wokół sa-
morządu uczniowskiego opracowała projekt, który polega 
na zorganizowaniu plenerowej imprezy rekreacyjno-roz-
rywkowo-integracyjnej, w skład której będą wchodziły: gra 
terenowa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu 
oświęcimskiego, przegląd młodzieżowych zespołów mu-
zycznych z Kęt i okolic oraz dyskoteka z pokazem baniek 
mydlanych, a także gry i zabawy dla najmłodszych. Impreza 
zaplanowana została na dzień 9 września 2016 roku. Odbę-
dzie się przy okazji cyklicznej imprezy pn. „Pożegnanie lata” 
organizowanej przez Ośrodek Kultury w Kętach. Planuje 

Nazwa szkoły: 
Powiatowy Zespół nr 11 Szkół
Ogólnokształcących 
im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Kętach 

Wartość projektu ogółem: 
10 995,00 zł

6.

Plansza projektu wykonana 
przez uczniów.
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Nazwa szkoły: 
I Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki 
w Myślenicach

Wartość projektu ogółem: 
11 000,00 zł

7.

się, że partnerami będą Fundacja Kukuryku w Kętach oraz 
Urząd Gminy w Kętach. Organizatorzy szacują, że w impre-
zie weźmie udział ok. 900 osób (dorośli, młodzież, dzieci).

Celem projektu jest zapewnienie uczniom szkół śred-
nich z powiatu oświęcimskiego oraz innym mieszkańcom 
Kęt możliwości atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu oraz 
promocja młodych lokalnych talentów muzycznych. Grupa 
inicjatywna przewiduje, że w efekcie realizacji przedsię-
wzięcia mieszkańcy powiatu oświęcimskiego (w tym gminy 
Kęty) będą mieli taką możliwość. Celem przedsięwzięcia 
jest także integracja niepełnosprawnych mieszkańców z te-
renu powiatu oświęcimskiego z pozostałymi mieszkańcami 
a także zbiórka publiczna w formie kwesty na rzecz rehabi-
litacji osób niepełnosprawnych.

Rezultatem projektu będzie promowanie powiatowych 
szkół średnich, miejscowych młodych artystów oraz pro-
mocja aktywnego wypoczynku. 

Tytuł projektu:
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w powiecie 
myślenickim (miejscowość Bysina)

Przedmiotem projektu jest zamontowanie barierki przy 
rowie kanalizacyjnym wzdłuż chodnika w miejscowości 
Bysina (powiat myślenicki).

Rów jest niebezpieczny, ponieważ ma głębokość od 95 
do 100 cm oraz szerokość w górnej części 80 cm, a w dol-
nej od 60 do 65 cm. Motywacja młodzieży do działania 
wypływa z chęci poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych 
na terenie powiatu myślenickiego. Brak barierek w Bysinie 
spowodował już liczne niebezpieczne zdarzenia, naraże-
nie zdrowia i życia pieszych jak i małych rowerzystów oraz 
innych użytkowników ruchu drogowego. Małe dzieci z za-
sady są mniej uważne w czasie poruszania się po drogach 
i chodnikach. Duża „przepaść” jaką tworzy wspomniany 
spływ kanalizacyjny, który po opadach atmosferycznych 
jest wypełniony wodą, staje się śmiertelnie niebezpieczny 
zwłaszcza dla dzieci.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa miesz-
kańców Bysiny poprzez założenie barierki nad przylegają-
cym do chodnika spływem kanalizacyjnym.
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Nazwa szkoły: 
Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Suchej Beskidzkiej

Wartość projektu ogółem: 
11 050,00 zł

8.

Realizacja tego projektu to poprawa bezpieczeństwa 
pieszych, rowerzystów oraz kierowców na drodze powia-
towej. Grupa inicjatywna ma nadzieję, że dzięki projektowi 
życie ludzkie nie będzie już narażone na niebezpieczeństwo.

Tytuł projektu: 
Sucha Plaża

Celem tego projektu jest stworzenie miejsca, w którym 
mieszkańcy Suchej Beskidzkiej – zwłaszcza młodzież gim-
nazjalna i licealna – mogliby się integrować oraz aktywnie 
spędzać wolny czas. W Suchej Beskidzkiej obecnie nie ma 
miejsca gdzie młodzież mogłaby legalnie zapalić ognisko, 
spotkać się, zintegrować. Jednocześnie uczniowie są świa-
domi, że nagminnie organizowane są niekontrolowane 
ogniska w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Przewi-
duje się, że w sezonie letnim z „Suchej Plaży” skorzysta kil-
ka tysięcy mieszkańców. W realizację zadania zaangażowa-
nych będzie 25 uczniów ZSO w Suchej Beskidzkiej, a także 
zawodowy stolarz (wszyscy w charakterze wolontariuszy).

Inicjatorzy w pierwszym etapie działań zamierzają 
skontaktować się z Państwową Strażą Pożarną w celu usta-
lenia miejsca bezpiecznego do realizacji projektu. Kolejnym 
krokiem będzie stworzenie przestrzeni do organizacji pa-
lenisk. Do tego etapu prac potrzebny będzie zakup żwirku 
do wysypania podłoża na przestrzeni otaczającej paleniska. 
Dodatkowo, miejsca palenisk zostaną wyznaczone przez 
ułożenie dużych kamieni, które także ograniczą zakres roz-
przestrzeniania się ognia. Wszystkie te prace wykonane 
będą pod kontrolą strażaków. Ponadto inicjatorzy chcą 
zakupić drewno i materiały do wykonania ławek, a tak-
że kosze na śmieci. Ławki ustawione będą wokół palenisk. 
W ramach pierwszego sezonu działania projektu, inicjato-
rzy zobowiązują się do wykonywania prac porządkowych 
na terenie otaczającym plażę (przynajmniej raz w tygodniu, 
w miesiącach letnich). Z realizacji projektu będzie mogło 
skorzystać kilka tysięcy mieszkańców miasta Sucha Be-
skidzka oraz okolicznych miejscowości.  
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Tytuł projektu: 
Park Miejski w Słomnikach 

Aktualnie na terenie Słomnik (powiat krakowski) nie ma 
miejsca na rekreację, wypoczynek i integrację na świeżym 
powietrzu. Braki te przynoszą negatywne skutki zarówno 
dla mieszkańców jak i władz miasta. Wiele osób narzeka 
na brak zieleni w mieście oraz brak miejsca do organizo-
wania imprez plenerowych. Z proponowanego projektu 
skorzystają wszystkie grupy wiekowe: dzieci, młodzież, do-
rośli i seniorzy z terenu całej gminy. Jest to także szansa, 
aby miejscowość odwiedzały osoby z pobliskiego Krako-
wa, szukające wytchnienia, zieleni i spokoju. Miejsca gdzie 
dotychczas wypoczywają Słomniczanie są nieatrakcyjne 
i niebezpieczne. Młodzież pragnie, aby Park był jak najbliżej 
natury i promował zachowania ekologiczne.

Miejsce, w którym młodzież chciałaby stworzyć Park 
to obszar około 1 hektara wzdłuż rzeki Młynówki. Sytu-
acja prawna tego terenu jest uregulowana ponieważ jest to 
miejsce wydzierżawione przez Miasto Słomniki od prywat-
nego właściciela. Teren ten jest już zadrzewiony, jednak jest 
bardzo zaniedbany, zdewastowany i zaśmiecony. Niejedno-
krotnie odbywają się tam nielegalne „imprezy”. Wstępne 
prace na tym terenie polegać będą na jego oczyszczeniu 
i zagospodarowaniu w sposób naturalny, z wykorzysta-
niem materiałów, które już się tam znajdują. Warto wspo-
mnieć, że jest to miejsce historyczne, ponieważ na tym 
terenie znajdował się w dawnych czasach najstarszy młyn 
w Słomnikach. W związku z tym młodzi ludzie chcą aby 
fakt ten został w jakiś sposób upamiętniony np. w formie 
pomnika lub tablicy pamiątkowej.

Dzięki tej inicjatywie gmina Słomniki zyska opinie przy-
jaznej dla obywateli oraz dla środowiska. Projekt umożliwi 
mieszkańcom zwiększenie aktywności fizycznej oraz bę-
dzie znakiem silnego rozwoju miasta. Zmniejszy również 
negatywne postrzegania miasta przez mieszkańców oraz 
turystów. Planuje się w kolejnych latach poszerzać Park 
dodając kolejne atrakcje typu ścieżki rowerowe, plac zabaw, 
siłownia zewnętrzna, fontanna, oświetlenie itp.

Nazwa szkoły: 
Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Wielkiego 
w Słomnikach

Wartość projektu ogółem: 
16 900,00 zł

9.
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Nazwa szkoły: 
Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
i Zawodowych im. Ignacego 
Jana Paderewskiego 
w Ciężkowicach

Wartość projektu ogółem: 
13 300,00 zł 

10.Tytuł projektu: 
Dzień Ciężkowic

Młodzież uczestnicząca w projekcie postanowiła zorga-
nizować imprezę edukacyjno-integracyjną dla młodych 
mieszkańców swojego powiatu. Ich motywacja do działa-
nia wypływała z chęci zintegrowania mieszkańców Cięż-
kowic (powiat tarnowski) i okolic oraz zapoznania ich ze 
wspaniałą, a dotychczas mało znaną, historią miastecz-
ka. Myślą przewodnią projektu było powiedzenie: „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie”. Jednocześnie młodzież chce 
promować swoje liceum wśród młodszych kolegów i kole-
żanek. Wszystkie wydarzenia będą skierowane do różnych 
grup wiekowych, tak, aby każdy mógł znaleźć coś intere-
sującego dla siebie. 

Dzień Ciężkowic będzie składał się z dwóch części: aka-
demia (odgrywanie humorystycznych scenek ilustrujących 
nazwy poszczególnych głazów ze „Skamieniałego Miasta”; 
recytacja fragmentów opisów historycznych dotyczących 
dziejów Ciężkowic; przypomnienie postaci patrona szkoły 
I.J. Paderewskiego w formie zreferowania przez uczniów, 
jakich ciekawostek dowiedzieli się zgłębiając jego biogra-
fię i w jaki sposób stał się im bliższy) oraz występ artysty/
kabaretu.

Rezultatem będzie promocja Ciężkowic, a zwłasz-
cza ZSOiZ w Ciężkowicach przed około 150-osobową 
widownią spoza szkoły. Mieszkańcy Ciężkowic i okolicznych 
miejscowości będą mieć okazję zapoznać się ze sobą co 
wzmocni więzi społeczne. Bardzo pozytywna w przekazie 
akademia przyczyni się do budowy poczucia dumy 
i lokalnego patriotyzmu wśród mieszkańców. 
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Tak na koniec

Polska wciąż szuka swojego modelu partycypacji. Wciąż 
testuje nowe rozwiązania i w zasadzie poszerza się zakres 
udziału obywateli w decyzjach podejmowanych przez 
władzę, szczególnie władzę lokalną. Czy da się ten proces 
zatrzymać? Jak pokazuje doświadczenie jest to możliwe, 
lecz pytanie, czy nam się to opłaca? To, co zawsze powin-
no stać przed WASZYMI oczami, kiedy zastanawiacie się, 
czy warto oddawać władzę ludziom, to obraz krajów bez 
demokracji i bez szerokiego udziału mieszkańców w życiu 
publicznym. To są kraje, gdzie władza jest niekontrolowana, 
gdzie urzędnik może zrobić wszystko, a obywatel nie ma na 
to wpływu. To kraje, z których ludzie uciekają, to są kraje 
bez rozwoju i bez przyszłości. 

Jeśli szukacie mocy państwa to spójrzcie na najbogat-
sze kraje świata, to zawsze są demokracje, to budowanie 
państwa przez obywateli dla obywateli, dało te efekty. Siła 
państw to siła zasad i praw oraz szacunku dla obywatela. 
A to wszystko tworzy się w oparciu o aktywność obywate-
li, aktywne społeczeństwa mają proobywatelskie władze. 
Aktywność to uczestnictwo, a nie bierne patrzenie z boku 
i narzekanie. Dlatego jeśli zależy WAM na miejscu, w któ-
rym mieszkacie – nie pozostaje WAM nic innego jak wziąć 
się do roboty!

Pamiętajcie, to przecież z WAS dorośli mogą brać przy-
kład, no i to WY już niedługo, kiedy jeszcze trochę doro-
śniecie, będziecie za to wszystko odpowiadać!
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O projekcie

Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu pt. „Co-
aching obywatelski”, który realizowany był przez Fundację 
Gospodarki i Administracji Publicznej w okresie od lipca  
2015 do lipca 2016 roku. Miał na celu tworzenie społeczeń-
stwa obywatelskiego – kreowanie świadomych i przygoto-
wanych do czynnego udziału w życiu publicznym obywate-
li. Za pośrednictwem działań podjętych w ramach projektu 
chcieliśmy przekonać, nauczyć a następnie zaktywizować 
młodzież szkolną do aktywności społecznej. Uczestnicy 
tego przedsięwzięcia nie tylko pozyskali wiedzę na temat 
mechanizmów partycypacyjnych, ale również wykorzystali 
ją w praktyce, angażując się w działania na rzecz własnych 
społeczności. Zadaniem młodzieży było rozpoznanie wy-
stępujących w ich środowisku problemów, zaproponowa-
nie i skonsultowanie rozwiązań, a następnie wdrożenie ich 
we współpracy z lokalnymi NGO i samorządem.

Projekt był skierowany do uczniów 10 małopolskich 
szkół średnich i polegał na realizacji następujących działań:

1. Warsztaty Coachingu, na które złożyły się moduły: 
Perswazyjny – mający na celu przekonanie uczniów, że 
to w ich rękach leży los środowiska lokalnego, w którym 
żyją; Wiedzy Obywatelskiej – przedstawiający proble-
matykę partycypacji obywatelskiej, w tym inicjatywy 
lokalnej; Aktywizujący – podczas którego uczniowie 
wykorzystywali w praktyce zdobytą wiedzę, przygoto-
wując projekty własnych inicjatyw lokalnych.

2. Dni Młodego Obywatela – kontynuacja działań w za-
kresie edukacji obywatelskiej; wydarzenie obejmowało 
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m.in. prezentację wypracowanych wcześniej projektów 
oraz głosowanie na najciekawszy, debatę oksfordzką, 
targi lokalnych NGO.

3. Proces wdrażania inicjatywy – działania zmierzające 
do implementacji pomysłów uczniów, prowadzone we 
współpracy z lokalnymi NGO i JST.

4. Opracowanie „Elementarza Młodej Partycypacji” 
opisującego formy aktywizacji społecznej młodzieży  
i dobre praktyki w tym zakresie.

Realizacja powyższych działań doprowadziła do zwiększe-
nia zaangażowania młodych obywateli w sprawy publicz-
ne, w tym dotyczące ich lokalnych społeczności. Projekt 
wpłynął na wzrost partycypacji młodych obywateli w życiu 
publicznym poprzez realizację działań edukacyjnych w za-
kresie partycypacji społecznej oraz uświadomienie uczest-
nikom znaczenia angażowania się w sprawy społeczne. Po-
nadto w ramach projektu uczestnicy poznali i wykorzystali 
w praktyce narzędzia partycypacyjne (inicjatywa lokalna, 
konsultacje społeczne, głosowanie i in.) w celu rozwiązy-
wania problemów wspólnot lokalnych.

Dlaczego w ogóle powstał ten projekt? Ponieważ bada-
nia pokazują, że młodzi ludzie w Małopolsce nie interesują 
się problemami społeczności lokalnej, ¾ z nich nie wie nic 
na temat mechanizmów partycypacji społecznej, ani nie 
angażuje się w żadną działalność społeczną. Brak wiedzy 
połączony z fałszywą świadomością braku mocy sprawczej 
przyczynia się do kształtowania negatywnych postaw oby-
watelskich. Szansą na zapobiegnięcie temu zjawisku było 
podjęcie zintegrowanych działań perswazyjno-edukacyj-
no-aktywizujących, które dostarczyły wiedzę i praktyczne 
umiejętności, a także przekonały młodych ludzi o mocy 
sprawczej ich działań oraz zachęciły ich do zmiany myślenia 
i postaw. 

Projekt był współfinansowany ze środków Programu Fun-
dusz Inicjatyw Obywatelskich.
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