
Na czym polega gra?
Debata o wartościach! Edycja Youth PB to gra edukacyjna  
o dwóch elementach budżetów partycypacyjnych: 
wartościach oraz dobrych praktykach. Wartości stanowią 
podstawę, na której każdy proces budżetu partycypacyjnego 
powinien być zbudowany. Dobre praktyki są przykładami 
użycia wartości w praktyce w różnorodnych projektach 
dotyczących budżetów partycypacyjnych w Europie i Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Ogólne zasady gry
• Rozgrywka trwa około 45 minut.
• Gra składa się z: 9 kart wartości, 54 kart dobrych praktyk, 

2 kart technicznych oraz instrukcji. Przygotowano 
również 5 „pustych” kart, na których gracze mogą zapisać 
własne przykłady wartości lub dobrych praktyk.

• Gra polega na dopasowaniu dobrych praktyk do 
wartości, które reprezentują. Głównym zadaniem gracza 
jest pozbycie się wszystkich kart z ręki. Osoba, która 
pozbędzie się wszystkich kart, wygrywa.

• W rozgrywce bierze udział od 3 do 4 graczy.

Rozpoczęcie gry
Przetasuj talię i rozdaj karty.

Liczba kart na ręku zależy od liczby graczy:
• 3 graczy: 3 karty wartości i 5 kart dobrych praktyk  

na gracza
• 4 graczy: 2 karty wartości i 6 kart dobrych praktyk  

na gracza
Pozostałe karty należy umieścić na stosiku awersem do dołu.

Jedna osoba wybiera swoją kartę wartości 
i umieszcza ją w widocznym miejscu na środku 
stołu. 

Osoba, która pierwsza znajdzie pasującą kartę dobrych  
praktyk zaczyna rozgrywkę. Pasująca karta to taka, której 
umieszczenie obok stykających się z nią kart da się logicznie 
wytłumaczyć.

Rozgrywka
Gra dzieli się na tury kolejnych graczy. 
Rozgrywka toczy się zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara. Każda tura składa się 
z trzech etapów:

• Zagranie karty lub jej wymiana  
(wymiana karty oznacza koniec tury)

• Debata i głosowanie (opcjonalnie)

• Odrzucenie kart

Zagranie karty lub jej wymiana
• W swojej turze gracz patrzy na karty na stole i wybiera 

z ręki najbardziej pasującą kartę. Pasująca karta to taka, 
której umieszczenie obok stykających się z nią kart da się 
logicznie wytłumaczyć. Do kart wartości mogą przylegać 
jedynie karty dobrych praktyk, a do kart dobrych praktyk 
jedynie karty wartości. W trakcie rozgrywki z kart tworzy 
się wzór „szachownicy”.

• Przeczytaj głośno treść karty, którą wykładasz oraz treść 
kart z nią sąsiadujących. Karty umieszczaj naprzemiennie, 
wertykalnie i horyzontalnie, w widoczny dla innych sposób. 
Zagrywana karta może stykać się z maksymalnie czterema 
innymi kartami na stole.

• Jeżeli żadna z kart gracza nie pasuje, gracz może 
wymienić dowolną liczbę kart na karty tego samego typu 
(jeżeli są dostępne). Wymiana dowolnej liczby kart powoduje 
zakończenie tury gracza.

Debata i głosowanie
• Jeżeli dowolna osoba biorąca udział w rozgrywce uzna, 

że ma kartę, która pasuje lepiej, może rozpocząć dyskusję 
przez położenie swojej karty i głośne wypowiedzenie 
słowa „debata!”. Jeżeli nie ma debaty, należy przejść 
do punktu odrzucenia kart. Tylko dwóch graczy może 
wziąć udział w debacie. Każda osoba ma 30 sekund na 
wypowiedź i uzasadnienie swojego wyboru.

• Debatę rozpoczyna osoba, która pierwsza powie „debata!” 
i położy swoją kartę na stole. Krótko argumentuje jako 
pierwsza, dlaczego uważa, że jej karta lepiej pasuje 
w danym miejscu. Druga osoba zwięźle odpowiada na 
argumenty, uzasadniając swój wybór.

• Na „trzy-cztery” osoby nieuczestniczące w debacie 
wskazują kartę, której posiadacz ich przekonał. Wygrywa 
karta z większą liczbą głosów.

• Zwycięzca debaty zostawia swoją kartę na stole 
i w nagrodę odrzuca karty z ręki na stosik kart 
odrzuconych.

• Przegrany w debacie zabiera swoją kartę. Jeśli przegrała 
osoba, która zaczęła debatę, dodatkowo dobiera jedną 
kartę ze stosiku kart odrzuconych (zawsze jedną).

• W przypadku remisu na stole zostaje pierwsza karta, jej 
właściciel w nagrodę odrzuca karty z ręki. Karta wyłożona 
jako druga wraca do ręki gracza.

Odrzucenie karty
Osoba, której karta zostaje na stole, odrzuca na stosik kart 
odrzuconych tyle dowolnie wybranych kart z ręki, ilu kart 
dotyka bokami karta położona przez nią. Będzie to od jednej 
do maksymalnie czterech kart.

Koniec gry
Wygrywa osoba, która jako pierwsza pozbędzie się wszystkich 
kart z ręki. Pozostałe osoby, jeśli chcą, mogą kontynuować 
rozgrywkę. Zasady gry można dowolnie modyfikować, tak aby 
tworzyć alternatywne wersje rozgrywki – zależnie od potrzeb 
uczestników gry. Najważniejsza jest dobra zabawa

Debata  
o wartościach!

→ Zasady rozgrywki zostały oparte na mechanice „Gry w zmianę”  
autorstwa Fundacji Pole Dialogu oraz Pogotowia Facylitacyjnego.
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Cooperation

People work in the spirit of 
trust, reciprocity and exchange. 
That way everyone benefits. 
We build a stronger community 
and common purpose through 
being caring, generous and 
hard-working.

Value cardKarta wartości

Zaangażowanie

Decydujemy się być pracowici 
i zaangażowani w robienie 
rzeczy, które są ważne dla 
nas i dla innych. Decydujemy 
się podjąć systematyczne 
działania zamiast punktowych 
i jednorazowych. Nasze 
działania przyczyniają się 
do umacniania demokracji 
w szkole, sąsiedzkiej 
społeczności i kraju. 

Cooperation

People work in the spirit of 
trust, reciprocity and exchange. 
That way everyone benefits. 
We build a stronger community 
and common purpose through 
being caring, generous and 
hard-working.

Value cardKarta wartości

Przejrzystość

Wypracowujemy zrozumiałe 
zasady, a następnie wszyscy 
zgadzamy się ich przestrzegać. 
Wiemy, kiedy, jak i po co 
możemy się zaangażować. 
Role, obowiązki i zasady 
są jasno określone. Dzięki 
temu coraz lepiej rozumiemy 
zasady finansowania miast 
czy szkół a decydenci są 
uczciwsi w kwestii sposobu 
wykorzystywania środków 
publicznych.

Cooperation

People work in the spirit of 
trust, reciprocity and exchange. 
That way everyone benefits. 
We build a stronger community 
and common purpose through 
being caring, generous and 
hard-working.

Value cardKarta wartości

Uczenie się

Słuchając, czując i myśląc 
o tym, jak poprawić świat wokół 
siebie, stajemy się zmianą, którą 
chcemy zobaczyć. Uczymy 
się nowych umiejętności, 
zdobywając je przez praktyczne 
działanie. Zastanawiając się 
nad tym, co działa wokół nas, 
a co nie, przyczyniamy się do 
własnego rozwoju. Dzięki temu 
stajemy się lepsi jako uczniowie, 
mieszkanki i obywatele.

Cooperation

People work in the spirit of 
trust, reciprocity and exchange. 
That way everyone benefits. 
We build a stronger community 
and common purpose through 
being caring, generous and 
hard-working.

Value cardKarta wartości

Wpływ

Rozwiązujemy problemy 
poprzez nasze własne działania. 
Współdecydując o budżecie 
mamy bezpośredni wpływ 
na finanse swojej szkoły lub 
społeczności, w której działamy. 
Nasze pomysły zamieniamy na 
realne działanie – w ten sposób 
bierzemy odpowiedzialność za 
świat wokół nas.

Cooperation

People work in the spirit of 
trust, reciprocity and exchange. 
That way everyone benefits. 
We build a stronger community 
and common purpose through 
being caring, generous and 
hard-working.

Value cardKarta wartości

Sprawczość

Nasze słowa mogą wywierać 
wpływ, nasze działania 
prowadzą do zmian i uczymy 
się w jaki sposób zmienić nasze 
otoczenie. Młodzi ludzie kreują 
swoją przyszłość. Wierzymy, 
że jako młode osoby mamy 
swoje prawa! Chcemy wywierać 
wpływ i podejmować działania 
w swojej szkole, mieście i kraju. 
Potrafimy komunikować swoje 
potrzeby, a władza traktuje je 
poważnie.

Cooperation

People work in the spirit of 
trust, reciprocity and exchange. 
That way everyone benefits. 
We build a stronger community 
and common purpose through 
being caring, generous and 
hard-working.

Value cardKarta wartości

Równość

Głos i uczucia każdego są tak 
samo ważne i zapewnienie 
równych szans jest naszym 
wspólnym celem. Nie stawiamy 
żadnych barier, które utrudnią 
innym osobom zaangażowanie 
się. Równość leży u podstaw 
projektowania naszych działań. 
Wszyscy mogą korzystać ze 
swoich demokratycznych praw.

Cooperation

People work in the spirit of 
trust, reciprocity and exchange. 
That way everyone benefits. 
We build a stronger community 
and common purpose through 
being caring, generous and 
hard-working.

Value cardKarta wartości

Demokracja

Dbamy o siebie nawzajem, 
pracujemy wspólnie 
i decydujemy jako grupa, 
aby uniknąć egoizmu 
i niesprawiedliwości. Każda 
władza powinna działać na 
rzecz dobra wspólnego. Mamy 
możliwość udziału w procesach 
decyzyjnych, które mają wpływ 
na nasze życie. Szanujemy 
zasady, wypełniamy swoje 
obywatelskie obowiązki 
i szanujemy innych. 

Cooperation

People work in the spirit of 
trust, reciprocity and exchange. 
That way everyone benefits. 
We build a stronger community 
and common purpose through 
being caring, generous and 
hard-working.

Value cardKarta wartości

Kreatywność

Osiągamy lepsze wyniki dzięki 
wyobraźni, życzliwości i dobrej 
zabawie. Rozwijamy swoją 
pewność siebie, by podchodzić 
do wyzwań w nieszablonowy 
sposób, wypróbować nowe 
rozwiązania. Jesteśmy gotowi, 
aby uczyć się na własnych 
błędach i cieszyć z sukcesów.

Cooperation

People work in the spirit of 
trust, reciprocity and exchange. 
That way everyone benefits. 
We build a stronger community 
and common purpose through 
being caring, generous and 
hard-working.

Value cardKarta wartości

Współpraca

Pracujemy ramię w ramię,  
aby zbudować silną 
wspólnotę. Mamy do siebie 
zaufanie i opieramy się na 
zasadzie wzajemnej pomocy. 
W ten sposób wszyscy odnoszą 
korzyści. Budujemy silną 
społeczność i dążymy do 
wspólnego celu przez bycie 
wspierającym dla innych 
i pracowitym.
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The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Każdy w społeczności 
mógł zabrać głos, lokalni 
mieszkańcy byli zaangażowani 
w identyfikowanie potrzeb 
w swojej okolicy, a priorytety 
były ustalane wspólnie 
w grupie sterującej kierowanej 
przez młodzież.

Wspólnotowe wybory  
w Maryhill i Ruchill – młodzi  

przejmują inicjatywę 
Glasgow, Szkocja,  

Zjednoczone Królestwo
2019

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Projekt połączył młodych 
i starszych ludzi z całej 
społeczności. Pracowali razem, 
aby osiągnąć wspólne cele 
oraz promować zdrowie i dobre 
samopoczucie. W głosowaniu 
mogły brać udział osoby 
w każdym wieku.

Wspólnotowe wybory  
w Maryhill i Ruchill – młodzi  

przejmują inicjatywę 
Glasgow, Szkocja,  

Zjednoczone Królestwo
2019

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Wykorzystano „rekwizyty”  
przypominające superboha-
terów do wyjaśnienia procesu 
BP w przystępny, angażujący 
i zabawny sposób.

Zagospodarowanie  
obszaru lasu Garvagh 

Garvagh, Co Derry, Irlandia Północna, 
Zjednoczone Królestwo

2019

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Uczestnicy są ankietowani pod 
koniec każdego cyklu przez 
zespół badaczy z Uniwersytetu 
Bostońskiego, aby określić 
wpływ i korzyści z projektu.

Młodzi liderzy zmiany:  
Budżet Partycypacyjny w Bostonie 

Boston, Massachusettes, USA
od 2014

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Podczas tego miejskiego 
budżetu partycypacyjnego 
skoncentrowano wysiłki, aby 
dotrzeć do grup i organizacji, 
które specjalizowały się 
i skupiały na pracy z młodymi 
ludźmi. Szczególnie włączono 
grupy, które reprezentowały 
i wspierały młodsze osoby 
z niepełnosprawnościami.

Młodzi tworzą zmianę 
Rejon Newry, Mourne i Down,  

Zjednoczone Królestwo
2018

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Uczestnicy wybierali najlepszy 
spośród przesłanych 
90-sekundowych filmów 
podsumowujących projekt, 
z których każdy został 
stworzony przez młodych ludzi.

Młodzi tworzą zmianę 
Rejon Newry, Mourne i Down,  

Zjednoczone Królestwo
2018

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Każda szkoła zorganizowała 
dzień debat, podczas którego 
wszystkie projekty zostały 
zaprezentowane przez uczniów.

Edukacja o budżecie  
partycypacyjnym w szkołach 

Warszawa, Polska 
2017–2018

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Uczniowie wzięli udział 
w dyskusji z decydentami, 
wyjaśniając i oceniając, jakie 
są bariery dla młodych 
ludzi w uczestnictwie 
w poszczególnych etapach 
budżetu partycypacyjnego.

Edukacja o budżecie  
partycypacyjnym w szkołach 

Warszawa, Polska 
2017–2018

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Uczniowie zaproponowali 
własne pomysły na projekty, 
które ich zdaniem były 
potrzebne w sąsiedztwie. 
Osoby pracujące z młodzieżą 
ułatwiły pisanie wniosków do 
budżetu partycypacyjnego 
poprzez warsztaty i spotkania 
konsultacyjne, w wyniku 
których powstało 10 nowych 
projektów.

Edukacja o budżecie  
partycypacyjnym w szkołach 

Warszawa, Polska 
2017–2018

EdDebata o wartościach!



The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

W każdej szkole, która wdro-
żyła budżet partycypacyjny, 
wprowadzono bardzo prosty 
i zwięzły zestaw zasad. Reguły 
zostały przedstawione w wielu 
miejscach wokół budynku jako 
sposób na zwiększenie  
dostępności.

Szkolny Budżet Partycypacyjny  
w Warszawie 

Warszawa, Polska
2018–2019

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Proces zgłaszania projektów 
i system głosowania był taki 
sam dla całej społeczności 
szkolnej: uczniów, nauczycieli, 
pracowników szkół, niezależnie 
od funkcji, wieku, ocen itp.

Szkolny Budżet Partycypacyjny  
w Warszawie 

Warszawa, Polska
2018–2019

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Uczniowie byli częścią grupy 
roboczej, brali czynny udział 
w projektowaniu i realizacji 
budżetu partycypacyjnego.

Szkolny Budżet Partycypacyjny  
w Warszawie 

Warszawa, Polska
2018–2019

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Młodzieżowy Panel Obywatelski 
komunikował się z młodzieżą 
poprzez filmy promocyjne 
poruszające tematykę budżetu 
partycypacyjnego i sposobów, 
w jakie można się zaangażować.

Budżet obywatelski TV  
w Glasgow

Glasgow, Szkocja,  
Zjednoczone Królestwo

2018–2019

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Grupa młodych ludzi  
utworzyła panel obywatelski 
przy wsparciu ekonomistów. 
Żeby zachęcić do uczestnictwa 
w nim, zamówiono pizzę, która 
przyciągnęła zaangażowanych.

Budżet obywatelski TV  
w Glasgow

Glasgow, Szkocja,  
Zjednoczone Królestwo

2018–2019

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Wszyscy młodzi ludzie z okolicy 
zostali zaproszeni na Wielkie 
Wydarzenie, aby zobaczyć, 
na jakie pomysły głosuje 
społeczność. Zwycięskie grupy 
świętowały. Przyznano nagrody 
finansowe.

Budżet obywatelski TV  
w Glasgow

Glasgow, Szkocja,  
Zjednoczone Królestwo

2018–2019

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Największą uwagę uczniów 
od początku przykuwała 
społeczność lokalna 
(sąsiedztwo). Wybrali temat 
na podstawie krótkiej lokalnej 
diagnozy potrzeb. Sąsiadów 
zaproszono by uczestniczyli  
we wprowadzanych zmianach.

Młody obywatel /  
Młodzież w działaniu 

Polska
2016–2017

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

W materiałach projektowych 
i komunikacji kładziono 
nacisk na pokazanie uczniom, 
jak pracować w bardziej 
zorganizowany sposób, jak 
planować swoją pracę, jak 
oprzeć ją na rzeczywistych 
potrzebach lokalnej 
społeczności.

Młody obywatel /  
Młodzież w działaniu 

Polska
2016–2017

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Za uczestnictwo w projekcie 
młodzi ludzie otrzymali punkty 
za wolontariat.

Wspólnotowe wybory  
w Maryhill i Ruchill – młodzi  

przejmują inicjatywę 
Glasgow, Szkocja,  

Zjednoczone Królestwo
2019
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The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Dotarcie do wielu rodzin 
umożliwiło identyfikację barier 
dla uczestnictwa w projekcie. 
Zastosowano przystępne, 
zrozumiałe dla wszystkich 
metody głosowania.

Koszt dnia szkolnego  
w Midlothian 

Midlothian, Szkocja,  
Zjednoczone Królestwo

2017–2018 

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Wykorzystanie przyjaznej 
grafiki i prostego języka 
sprawiło, że wszyscy uczniowie 
rozumieli zadania. Szczególnie 
wspomagano młodsze dzieci.

Koszt dnia szkolnego  
w Midlothian 

Midlothian, Szkocja,  
Zjednoczone Królestwo

2017–2018 

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Projekty miały na celu poprawę 
jakości życia (na przykład 
poprzez zakup mebli do 
ośrodków szkoleniowych lub 
instalację fontann wodnych) 
oraz renowację istniejących 
obiektów, na przykład poprzez 
odnowienie świetlic lub 
pryszniców w internatach.

Szkolny budżet  
partycypacyjny w regionie  

Nord-Pas-de-Calais 
Region Lille, Francja

2009–2015 

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Komitet monitorujący składał 
się z 15 osób, większość 
stanowili uczniowie szkół 
średnich. Pozostali członkowie 
to nauczyciele, personel 
administracyjny i techniczny 
oraz rodzice. Regulamin zakładał 
parytet płci i zapewnienie 
reprezentacji wszystkich grup 
szkolnych.

Szkolny budżet  
partycypacyjny w regionie  

Nord-Pas-de-Calais 
Region Lille, Francja

2009–2015 

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Po zakończeniu debat i obrad 
głosowanie odbywa się według 
prostej zasady „jedna osoba 

– jeden głos”, co miało na celu 
wspieranie systemu szkolnego, 
który daje uczniom zaufanie do 
demokratycznego głosowania 
i zaufanie do systemu 
politycznego, który wydaje się 
odległy od ich codziennego 
życia.

Szkolny budżet  
partycypacyjny w regionie  

Nord-Pas-de-Calais 
Region Lille, Francja

2009–2015 

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Komitet sterujący, złożony 
z dyrektorów szkół średnich, 
nauczycieli, uczniów, 
przedstawicieli akademii, 
doradców regionalnych, 
spotykał się regularnie, aby 
nadzorować realizację 
projektów.

Szkolny budżet  
partycypacyjny w regionie  

Nord-Pas-de-Calais 
Region Lille, Francja

2009–2015 

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Projekty do budżetu mogły być 
zgłaszane przez nieformalne 
grupy młodych ludzi, które 
wysuwały pomysły po wspólnej 
burzy mózgów.

Młodzieżowy Budżet  
Obywatelski w Lublinie 

Lublin, Polska
od 2019 

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Projekty mogły być 
zgłaszane przez młodych 
ludzi. Umożliwiły młodzieży 
wypowiedzenie się w ważnych 
sprawach.

Kształtowanie North Ayrshire, 
Młodzieżowy budżet partycypacyjny – 

Twoje pieniądze, Ty decydujesz 
North Ayrshire, Szkocja,  

Zjednoczone Królestwo
2018–2019 

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Projekt zawierał elementy 
edukacji obywatelskiej, 
uświadamiając młodych ludzi, 
że ich głos ma znaczenie i jest 
traktowany poważnie.

Kształtowanie North Ayrshire, 
Młodzieżowy budżet partycypacyjny – 

Twoje pieniądze, Ty decydujesz 
North Ayrshire, Szkocja,  

Zjednoczone Królestwo
2018–2019 
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The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Korzystanie z maszyn do 
głosowania i zajęcia z edukacji 
obywatelskiej wskazują na 
wyraźny nacisk w projekcie 
na budowanie przyszłego 
przywództwa i dumy z praktyk 
demokratycznych.

Budżet partycypacyjny  
dla szkół średnich w Arizonie 

Phoenix, Arizona, USA
od 2013

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Młodzi ludzie przekonali 
decydentów do swojego 
pomysłu, jak powinna 
wyglądać wspólna  
przestrzeń w ich szkole.

Młodzieżowy Budżet  
Obywatelski w Szczecinie 

Szczecin, Polska
2019

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Młodzież miała okazję 
zrealizować w szkole zgłoszone 
przez siebie projekty przy 
wsparciu nauczycieli, rodziców 
i dyrekcji.

Młodzieżowy budżet  
partycypacyjny w Cascais

Cascais, Portugalia
2017–2018

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Określono przystępne zasady 
uczestnictwa w projekcie oraz 
powody przyjmowania różnych 
rozwiązań lub procesów.

Młodzieżowy budżet  
partycypacyjny w Cascais

Cascais, Portugalia
2017–2018

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Każdy uczeń mógł skonsultować 
się z wychowawcą i dyrektorem 
szkoły, aby poprosić o pomoc 
w zredagowaniu opisu projektu 
i przygotowaniu kosztorysu.

Młodzieżowy Grant  
Obywatelski (MGO) 

Sosnowiec, Polska
od 2018

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Młodzi ludzie byli odpo-
wiedzialni za prowadzenie 
budżetu partycypacyjnego 
w swojej szkole. Między innymi 
pisali projekty i promowali je 
z niewielką pomocą nauczycieli. 
Przeprowadzili również  
głosowanie.

Młodzieżowy Grant  
Obywatelski (MGO) 

Sosnowiec, Polska
od 2018

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Uczniowie wzięli udział w zaję-
ciach z przedsiębiorczości, które 
miały na celu popularyzację 
podstawowej wiedzy ekono-
micznej. Mieli także możliwość 
odbycia krótkiego stażu.

PlaNET Przedsiębiorczość  
społeczna 2.0.  

Przedsiębiorczość  
w twoim regionie 

Słowacja, Slowenia, Rumunia
2018–2020 

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Budżet partycypacyjny został 
wykorzystany jako okazja 
do nauki dla osób uczących 
się w szkołach poza dużymi 
miastami, gdzie jest mniej 
prawdopodobne, że trafią tam 
organizacje pozarządowe.

PlaNET Przedsiębiorczość  
społeczna 2.0.  

Przedsiębiorczość  
w twoim regionie 

Słowacja, Slowenia, Rumunia
2018–2020 

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Uczniów wspierali mentorzy 
z lokalnej społeczności,  
którzy pokazywali lokalne 
zasoby i zastanawiali się, 
jak tworzyć partnerstwa 
z lokalnymi przedsiębiorcami, 
np. w celu znalezienia 
materiałów potrzebnych  
do realizacji pomysłów 
młodzieży.

PlaNET Przedsiębiorczość  
społeczna 2.0.  

Przedsiębiorczość  
w twoim regionie 

Słowacja, Slowenia, Rumunia
2018–2020 
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The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Potrzeby i pomysły 
komunikowane przez młodych 
ludzi zostały poważnie 
potraktowane przez radę 
miasta. Nawet propozycje, które 
ostatecznie nie zostały wybrane, 
pokazały radzie, w jaki sposób 
można wspomagać młodzież.

Budżet partycypacyjny –  
rada miasta Altei 

Altea, Alicante, Hiszpania
2019

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Klasy szkolne były przestrzenią 
do debat, w których uczestnicy 
analizowali swoją okolicę, 
identyfikowali potrzeby, 
dyskutowali o pomysłach 
i tworzyli propozycję, która 
później była realizowana  
przez samorząd.

Dziecięca agora  
w Andaluzji 

Malaga, Hiszpania
2014–2015

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Zdecydowana większość 
młodych ludzi podkreślała, 
że uczestnicząc w szkolnych 
budżetach partycypacyjnych, 
czuli, że zrobili coś 
pożytecznego.

Uczniowski budżet  
partycypacyjny w Berlinie 

Berlin, Niemcy
od 2016

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Warsztaty dla maksymalnie 
3 uczniów z zespołów 
koordynacyjnych i towarzyszącej 
im osoby dorosłej obejmowały 
tematy takie jak: czym jest 
demokracja, czym są 
procesy demokratyczne 
w społeczeństwie itp.

Uczniowski budżet  
partycypacyjny w Berlinie 

Berlin, Niemcy
od 2016

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Proces był prowadzony 
przez uczniowski zespół 
koordynacyjny oraz  
planowany i realizowany 
z pomocą towarzyszących 
im osób dorosłych (zwykle 
nauczycieli lub pracowników 
socjalnych).

Uczniowski budżet  
partycypacyjny w Berlinie 

Berlin, Niemcy
od 2016

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Kampania informacyjna 
(informacje w mediach 
społecznościowych, plakaty 
w szkołach, spotkania 
z urzędnikami) zachęciła 
uczniów do zgłaszania 
własnych pomysłów.

Szkolny Budżet  
Obywatelski w Mrągowie 

Mrągowo, Polska
2019–2020

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Zasady budżetu 
partycypacyjnego zostały 
opublikowane na stronie 
internetowej miasta 
i zakomunikowane  
w szkołach.

Szkolny Budżet  
Obywatelski w Mrągowie 

Mrągowo, Polska
2019–2020

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Projekt ten miał Projekt 
ten miał pomóc młodym 
ludziom w zdobyciu nowych 
umiejętności dyskusji oraz 
w zwiększeniu ich pewności 
siebie. Był wzorowany na 
istniejących praktykach 
demokratycznych.

Budżet partycypacyjny  
dla szkół średnich w Arizonie 

Phoenix, Arizona, USA
od 2013

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Przygotowano ilustrowane  
karty do głosowania dla 
uczniów, którzy mogą mieć 
trudności z czytaniem. 
Oferowano wsparcie 
asystentów w wypełnianiu 
formularzy do głosowania.

Budżet partycypacyjny  
dla szkół średnich w Arizonie 

Phoenix, Arizona, USA
od 2013
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The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Czerpiąc z rekomendacji 
UNICEF, przygotowano 
arkusz informacyjny, aby 
nakreślić szkic projektu, 
korzyści z uczestnictwa, zasady 
wykorzystywania 
i udostępniania informacji 
dotyczących młodych 
uczestników.

Młodzież urzeczywistnia  
działanie, rada miasta Derry  

i rada okręgu Strabane 
Derry, Irlandia Północna,  
Zjednoczone Królestwo

2020–2021

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Wszyscy młodzi ludzie, 
którzy zagłosowali online 
i wypełnili krótką ankietę 
ewaluacyjną, otrzymali 
certyfikaty uczestnictwa 
w uznaniu zaangażowania, 
wsparcia i czasu, jaki poświęcili 
na realizację budżetu 
partycypacyjnego.

Młodzież urzeczywistnia  
działanie, rada miasta Derry  

i rada okręgu Strabane 
Derry, Irlandia Północna,  
Zjednoczone Królestwo

2020–2021

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Młodzi ludzie bezpośrednio 
dzielili się informacjami 
z rówieśnikami o tym, jak 
można się zaangażować. 
Wykorzystywali do tego własne 
media społecznościowe,  
np. konta na Instagramie.

Młodzież urzeczywistnia  
działanie, rada miasta Derry  

i rada okręgu Strabane 
Derry, Irlandia Północna,  
Zjednoczone Królestwo

2020–2021

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Uczniowie wzięli udział 
w warsztatach, które miały 
im pomóc w radzeniu 
sobie z presją rówieśników 
i przemocą rówieśniczą.

Dzieci decydują  
w sprawie miasta Xativa 

Xativa, Walencja, Hiszpania
2018–2019

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Stworzona została  
platforma do monitorowania 
wykorzystywanych metod, 
przeprowadzonych działań 
czy wyników wykonanych 
prac. Ponadto zespół 
wykonawczy wykorzystał 
media społecznościowe do 
rozpowszechniania informacji 
o budżecie partycypacyjnym.

Budżety partycypacyjne  
z udziałem dzieci  

w 2019 r. w Rubi 
Rubi, Katalonia, Hiszpania

2018–2020

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Etapy budżetu 
partycypacyjnego zostały 
opisane w ogólnodostępnych 
dokumentach. Dodatkowo 
obywatele mieli wystarczające, 
zrozumiałe i weryfikowalne 
informacje o sprawach, które 
ich dotyczyły.

Na co chcesz, aby twoje  
miasto wydawało pieniądze?  

Mówisz do mnie? 
Peligros, Granada, Hiszpania

2018–2019

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Młodzi ludzie wybierali swoich 
przedstawicieli w zespole 
roboczym. Na zebraniach 
omawiane były najciekawsze 
propozycje zgłoszone 
w budżecie partycypacyjnym.

Na co chcesz, aby twoje  
miasto wydawało pieniądze?  

Mówisz do mnie? 
Peligros, Granada, Hiszpania

2018–2019

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

Około 6000 uczniów 
poproszono o wyrażenie  
opinii na temat tego, jakie 
ulepszenia należy wprowadzić 
w ich szkołach, na co rada 
miasta przeznaczyła 110 000 
euro, po 10 000 euro na każdą 
szkołę.

Budżety partycypacyjne w szkołach  
w 2019 r. – rada miasta Kartageny

Kartagena, Murcia, Hiszpania
2019

The Monitoring Committee 
consisted of 15 people, with 
eight secondary school students 
having a majority. The seven 
remaining members were 
teachers, administration and 
technical sta�, parents or any 
other person a�iliated with the 
school. The Participatory 
Budgeting Charter clearly 
stipulated that the gender mix 
should have been respected 
and all groups should have 
been represented.

Budget Participatif des Lycées 
(Lille region, France, 2009–2015)

Good practices cardKarta dobrych praktyk

We wrześniu 2019 r.  
rozpoczął się trzytygodniowy 
etap składania wniosków, 
w trakcie którego wszyscy 
mieszkańcy Altei mogli 
zgłaszać swoje propozycje 
lokalnych projektów.

Budżet partycypacyjny –  
rada miasta Altei 

Altea, Alicante, Hiszpania
2019
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Gameplay

Each person plays in their own 
turn. Each turn consists of three 
stages:

playing a card or exchanging 
card(s) (exchanging results 
in the end of the turn)

debate and vote (optional)

discarding the card(s)

Karta techniczna

Jak rozstrzygnąć debatę?
• Jeżeli dowolna osoba biorąca udział 

w rozgrywce uzna, że ma kartę, która 
pasuje lepiej, może rozpocząć dyskusję 
przez położenie swojej karty i głośne 
wypowiedzenie słowa „debata!”. Jeżeli 
nie ma debaty, należy przejść do punktu 
odrzucenia kart. Tylko dwóch graczy może 
wziąć udział w debacie. Każda osoba ma 
30 sekund na wypowiedź i uzasadnienie 
swojego wyboru.

• Debatę rozpoczyna osoba, która pierwsza 
powie „debata!” i położy swoją kartę na 
stole. Krótko argumentuje jako pierwsza, 
dlaczego uważa, że jej karta lepiej pasuje 
w danym miejscu. Druga osoba zwięźle 
odpowiada na argumenty, uzasadniając 
swój wybór.

• Na „trzy-cztery” osoby nieuczestniczące 
w debacie wskazują kartę, której posiadacz 
ich przekonał. Wygrywa karta z większą 
liczbą głosów.

Gameplay

Each person plays in their own 
turn. Each turn consists of three 
stages:

playing a card or exchanging 
card(s) (exchanging results 
in the end of the turn)

debate and vote (optional)

discarding the card(s)

Karta techniczna

Rozgrywka

Gra dzieli się na tury kolejnych 
graczy. Każda tura składa się 
z trzech etapów:

Zagranie karty lub jej 
wymiana (wymiana karty 
oznacza koniec tury)

Debata i głosowanie 
(opcjonalnie)

Odrzucenie kart

EdDebata o wartościach!


