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MODUŁ 4 – Senior aktywny obywatelsko w sieci 
Konsultacje społeczne i budżety obywatelskie 

 

 

 

Warsztat w ramach projektu pt. „CYFROWY SENIOR – Program edukacji cyfrowej  

w Metropolii Poznań i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” 
 

 
 



 

 

1. Partycypacja obywatelska  

 – co to jest i dlaczego warto się zaangażować 

2. Budżety obywatelskie 

  – szansa dla realizacji oddolnych inicjatyw 

3. Metropolitalny portal konsultacji społecznych 

   – korzyści dla obywateli i funkcjonalności 
 

 

 

 

 

PROGRAM   



Partycypacja obywatelska 

To taki rodzaj partycypacji, który opiera się na komunikacji z 

władzą np. z władzą lokalną (Urząd Miasta) 

Skupia się na wzajemnym wspieraniu władzy oraz obywateli we 

wspólnym podejmowaniu decyzji. 
 

 

Partycypacja obywatelska 



Jakich tematów mogą dotyczyć 

konsultacje społeczne? 



W jakich sprawach konsultujemy 

Planowanie  
przestrzenne 

Ochrona 
środowiska 

Inwestycje 

Budżet  
obywatelski 

Współpraca  
z organizacjami 
pozarządowymi 

Współpraca  
z jednostkami 
pomocniczymi 



Dlaczego konsultujemy? 

Podjęcie 
optymalnej decyzji 

Uzyskanie poparcia 
społeczności 

Upewnienie się  
co do kierunków 

zmian 

Wzajemne  
uczenie się 

Uniknięcie konfliktu 
Lepszy wizerunek 

instytucji 

Budowa 
współodpowie-

dzialności 

Lepsza komunikacja 
między 

interesariuszami 

Przygotowanie do 
trudnej decyzji 



Co to jest  

budżet obywatelski? 



Budżet Obywatelski,  
zwany również partycypacyjnym,  

jest demokratycznym procesem,  

w ramach którego mieszkańcy współdecydują  
o wydatkach publicznych w gminie  

w perspektywie kolejnego roku budżetowego. 
 
 

Budżet obywatelski – co to jest? 



Gdzie na świecie zrealizowano 

pierwszy budżet obywatelski? 







W jakim mieście w Polsce 

zrealizowano pierwszy  

budżet obywatelski? 





Budżet obywatelski – geneza 



Budżet obywatelski – geneza 



Budżety  

obywatelskie  

w Metropolii  

Poznań 



Budżety 
obywatelskie  
w Metropolii 

Poznań 

Edycja 2020 
(głosowanie 2019) 









Budżet Obywatelski Miasta Kalisza 2022 

https://bo.kalisz.pl/  

https://bo.kalisz.pl/
https://bo.kalisz.pl/


Budżet Obywatelski Miasta Kalisza 2022 - zasady 

ZGŁASZANIE WNIOSKÓW 

• Kto może zgłosić proj.?   Każdy mieszkaniec!!! 

• Pula środków      3,8 mln zł 

• Pula – projekty ogólnomiejskie  800 tys. zł 

• Pula – projekty lokalne   3 mln zł 

• Podział na kategorie proj.?   TAK (ogólnomiejskie i lokalne) 

• Liczba dni na składanie wn.  10 dni 

• Ile wymaganych podpisów?  wymagane min. 10 podpisów 



GŁOSOWANIE 

• Kto ma prawo głosu?   Każdy mieszkaniec!!! 

• Liczba głosów na mieszk.?  6 (3 na proj. ogólnomiejskie, 

       3 na proj. lokalne) 

• Liczba dni na głosowanie?  12 dni 

• Forma głosowania?   elektronicznie, stacjonarnie 

• Kiedy wyniki?    w ciągu 22 dni  

Budżet Obywatelski Miasta Kalisza 2022 - zasady 



BUDŻETY OBYWATELSKIE 

 

Przykłady zrealizowanych 

projektów 



Inspiracja - zwycięzcy Budżetów Obywatelskich – Kalisz 

JST / Gmina Tytuł projektu 
Wartość 

projektu 

Kalisz 
Wyposażenie instytucji publicznych w defibrylatory 

AED oraz przeszkolenie z zakresu ich obsługi 
60 000 

Kalisz 
LETNIE KINO PLENEROWE na „RAJSKIEJ POLANIE”  

przy ulicy Wał Matejki 
15 000 

Kalisz Spotkanie opłatkowe dla seniorów os. Rajsków 5 000 

Kalisz 
Koncert dla mieszkańców osiedla Serbinów  

- „Od juniora do seniora”. 
6 000 



Inspiracja - zwycięzcy Budżetów Obywatelskich – Metropolia Poznań 

JST / Gmina Tytuł projektu 
Wartość 

projektu 

Liczba głosów 

poparcia 

Poznań Trener osiedlowy i trener senioralny 1 695 000 4 520 

Swarzędz 
Strefa relaksu dla seniorów  

(Swarzędz, Nowa Wieś) 
50 000 684 

Kórnik 
AKADEMIA E-SENIORA  

- kurs komputerowy 
8 500 646 

Luboń 

FUNgielski to język angielski  

dla mieszkańców Lubonia w każdym 

wieku (od Juniora po Seniora) 

9 000 1 084 



Inspiracja – Gala Muzyki Polskiej na Rajskiej Polanie (Kalisz)  



Inspiracja – Trener Osiedlowy i Senioralny (Poznań)  



Inspiracja – „Przyjazny Ogród Życzliwości” 



Inspiracja – „Przyjazny Ogród Życzliwości” 



Inspiracja – „Przyjazny Ogród Życzliwości” 



Inspiracja – Projekty: „Bezpłatne zajęcia fitness na świeżym powietrzu” 

„Przeżyjmy to jeszcze raz... Bezpłatne zajęcia fitness na świeżym powietrzu” 



Sensoryczne place  
zabaw Kwiatowego  

Ławicy i Górczyna (PBO 2018) 



 PO PIERWSZE ZASADY! 
– upewnij się że pomysł się nadaje 
– sprawdź dostępność lokalizacji  
– zweryfikuj koszty 

 Kim są odbiorcy Twojego projektu?  
– stwórz listę odbiorców bezpośrednich i pośrednich 

 Jakie mają potrzeby? 
– porozmawiaj z nimi na czym im zależy lub skorzystaj z badań społ. 

 Kto może Cię wesprzeć? 
– zdefiniuj zainteresowane grupy, podmioty, organizacje, firmy, liderów 

 Efekt WOW! 
– pomyśl co może wyróżnić Twój projekt 
 

Dobre praktyki  

– przygotowanie projektów obywatelskich 



KONSULTACJE SPOŁECZNE 

 

Gdzie znaleźć informacje? 



Konsultacje społeczne – Kalisz 

https://www.bip.kalisz.pl/index.php?id=600&file=disp_o.php&r_ogl=kon  

https://www.bip.kalisz.pl/index.php?id=600&file=disp_o.php&r_ogl=kon
https://www.bip.kalisz.pl/index.php?id=600&file=disp_o.php&r_ogl=kon


Konsultacje społeczne – Kalisz 

https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/partycypacja-spoleczna  

https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/partycypacja-spoleczna
https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/partycypacja-spoleczna
https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/partycypacja-spoleczna
https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/partycypacja-spoleczna
https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/partycypacja-spoleczna
https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/partycypacja-spoleczna


Metropolitalny portal konsultacji 

społecznych 



… 

sss 
 

 

 

 

Funkcjonalności nowego portalu – korzyści dla obywateli 

www.konsultacje.metropoliapoznan.pl 



Przykładowe konsultacje 



Przykładowe konsultacje 



www.konsultacje.metropoliapoznan.pl 

Zapraszamy na metropolitalny portal konsultacji społecznych 



Wypełnij online  

ANKIETĘ 
DLA SENIORÓW! 

https://www.konsultacje.metropoliapo

znan.pl/articlesView,802,31,ANKIETA-

POTRZEB-SENIOROW-W-

AGLOMERACJI-KALISKO-

OSTROWSKIEJ---EDYCJA-2021,PL  

www.konsultacje.metropoliapoznan.pl 
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Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego  
na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI+” na lata 2021–2025 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 


