
7  Lekcja/warsztat online  
o budżecie partycypacyjnym

Cele warsztatu:

Zapoznanie osób uczestniczących 
z pojęciem budżetu 
partycypacyjnego (obywatelskiego) 
oraz jego podstawowymi założeniami 
(przebieg, wymogi dotyczące 
projektów, np. mieszczenie się 
pomysłu w zadaniach własnych 
gminy, ogólnodostępność).

Rozmowa o wartościach 
w procesach partycypacyjnych i ich 
dostrzeżenie w mechanizmie budżetu 
obywatelskiego.

Techniki:

Prezentacja

Burza mózgów

Czas trwania:

50 minut

NARZĘDZIE



10 min

Czas:

5 min Opis

Otwarcie spotkania

• Przedstaw się oraz poznaj imiona osób 
uczestniczących w warsztacie.

• Zaprezentuj temat i cel spotkania.
• Ustal obowiązujące na lekcji zasady pracy.

• Sprawdź z grupą ich wejściową znajomość 
budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego):

• Czy słyszeliście o budżecie 
partycypacyjnym/obywatelskim? 

• Czy znacie kogoś, kto składał wniosek do 
budżetu (miejskiego, szkolnego etc.)?

• Czy znacie projekty, które zostały 
złożone lub zrealizowane w budżecie 
obywatelskim? 

Uwagi szczegółowe

Przykładowe zasady pracy:
• W jednym momencie mówi jedna 

osoba.
• Prośba o niekorzystanie z innych 

urządzeń i skupienie uwagi na tym, 
co się dzieje w trakcie warsztatu.

• Nie ma złych odpowiedzi, 
każda może być inspirująca. 
Warto zabierać głos, ale tak, 
żeby wszyscy mieli szansę się 
wypowiedzieć.

• Gorąca prośba o włączenie 
kamerek.

• Wasze propozycje?

Przy okazji sprawdzania stanu wiedzy 
o BO wśród uczestników można użyć 
narzędzi takich jak Mentimeter czy 
Kahoot.

Opis

Wiedza o miejskim budżecie obywatelskim – 
prezentacja
Przeprowadź wcześniej przygotowaną prezentację. 

Prezentacja powinna uwzględniać następujące 
elementy:
• Przedstawienie diagramu podziału środków 

finansowych w budżecie miasta (np. edukacja, 
kultura, zieleń miejska). Jaki procent tego 
budżetu stanowi budżet obywatelski?

• Definicję budżetu partycypacyjnego/
obywatelskiego.

• Przedstawienie zasad miejskiego budżetu 
obywatelskiego.

• Przedstawienie harmonogramu miejskiego 
budżetu obywatelskiego.

Uwagi szczegółowe

Prezentacja powinna być możliwie 
krótka i dostosowana językowo do 
wieku uczestników.

Etapy, kryteria oraz definicja BP mogą 
różnić się w zależności od miasta/
kraju. Zadaniem prowadzącego 
jest znać te zasady i jasno je 
komunikować.

Definicja budżetu partycypacyjnego/
obywatelskiego: 
Budżet obywatelski/partycypacyjny 
to proces, w którym o przeznaczeniu 
części miejskiego budżetu 
(wyznaczonej przez Urząd Miasta) 
decyduje społeczność zamieszkująca 
to miasto.



Opis

Wartości budżetów obywatelskich – ćwiczenie

Instrukcja ćwiczenia: Wyobraźcie sobie, że 
w grupie, w której działacie, macie możliwość 
przeznaczenia 10 000 złotych na realizację 
projektów swoich kolegów/koleżanek. W tym 
celu musicie określić zasady tego konkursu, czyli 
zdecydować, kto może uczestniczyć i w jaki sposób. 
Czym będziecie się kierować? Po dyskusji zapiszcie 
na flipcharcie pomysły na kryteria uczestnictwa. 

Następnie zapoznaj osoby uczestniczące 
z wartościami budżetów partycypacyjnych i ich 
definicjami.

Dopasujcie zapisane na flipcharcie kryteria 
z ćwiczenia do wartości. Jeżeli jakaś wartość się 
nie pojawiła, postarajcie się wypracować pomysł, 
który pasowałby do danej wartości.

Na koniec zadaj młodzieży pytanie: 
Która wartość wydaje Wam się najważniejsza 
i dlaczego? Zbierzcie dwie–trzy wypowiedzi, 
sprawdźcie, czy inni myślą podobnie.

Uwagi szczegółowe

Możesz podzielić uczestników na 
grupy i dać im dodatkowy czas na 
pracę w grupach, zanim przejdziecie 
do zapisywania pomysłów.

Definicje wartości znajdziesz 
w naszym przewodniku ↗.

Możesz również zaprezentować 
krótką animację wideo na temat 
wartości. Przy zapoznawaniu 
uczestników z wartościami możesz 
wykorzystać grę o wartościach lub 
karty z gry o wartościach. Materiały 
do przeprowadzenia gry wraz 
z instrukcją znajdziesz tutaj ↗.

Opis

Podsumowanie
Podziękuj za udział w warsztacie. To jest też czas na informacje zwrotne.

Jeśli wiesz, że w Twojej gminie / Twoim mieście realizowany jest budżet obywatelski, 
warto wspomnieć uczestnikom na koniec zajęć, że mogą się w niego realnie zaangażować, 
i powiedzieć im, gdzie znajdą więcej informacji.

15 min

30 min

https://youthpb.eu/pl/resource/czas-na-mlodych-przewodnik-po-budzetach-partycypacyjnych-dla-mlodziezy/
https://youthpb.eu/pl/resource/narzedzie-4-gra-debata-o-wartosciach/

