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SŁOWNIK
Niniejszy dokument posługuje się następującymi skrótami i pojęciami:
BO

budżet obywatelski miasta Krakowa, szczególna forma konsultacji
społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu
Miasta Krakowa na wskazane przez mieszkańców projekty
mieszczące się w kompetencjach gminy i powiatu.

RBO

Rada Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa – rada powołana
zarządzaniem Prezydenta Miasta Krakowa złożona z przedstawicieli
aktywistów,

NGO,

grup

nieformalnych,

wnioskodawców,

przedstawicieli Rady Miasta Krakowa oraz przedstawicieli Rad
i Zarządów Dzielnic Krakowa. Do zadań RBO należy: monitorowanie
wdrożenia i realizacji harmonogramu budżetu obywatelskiego,
promocja idei budżetu obywatelskiego, wyrażanie - na wniosek
Prezydenta Miasta Krakowa – opinii w sprawach związanych
z poszczególnymi etapami realizacji budżetu obywatelskiego,
rozpatrywanie protestów wobec negatywnej oceny projektów
złożonych w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.
Bank Pomysłów

serwis

internetowy

umożliwiający

zbieranie

pomysłów

mieszkańców oraz umieszczanie ich na ogólnodostępnej mapie
Krakowa.
platforma internetowa

serwis internetowy, poprzez który odbywa się składanie propozycji
zadań w budżecie obywatelskim miasta Krakowa, ich weryfikacja
formalna

oraz

merytoryczno-prawna

oraz

głosowanie

mieszkańców na propozycje zadań.
regulamin BO

dokument rokrocznie przyjmowany uchwalany przez Radę Miasta
Krakowa

regulujący

sposób

przeprowadzenia

budżetu

obywatelskiego miasta Krakowa; dokument wskazuje m.in.
podział środków w ramach BO, sposób zgłaszania projektów,
wymaganą listę poparcia, sposób weryfikacji i uzupełniania
projektów,

procedurę

głosowania,

harmonogram,

działania

promocyjne, edukacyjne i informacyjne.
Wspólne Projekty BO

pilotażowy projekt wypracowywania propozycji zadań w BO
przeprowadzony w roku 2020.
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ALP

Ambasadorzy Lokalnej Partycypacji, mieszkańcy zaangażowani
w

pracę

społeczną

przy

BO,

m.in. prowadzący

spotkania

z mieszkańcami oraz promujący ideę BO wśród mieszkańców.
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WPROWADZENIE
Niniejszy dokument stanowi podsumowanie prac zespołu zadaniowego, którego zadaniem było
opracowanie koncepcji zmiany formuły VIII edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa
w zakresie wypracowywania propozycji zadań ogólnomiejskich.
W pracach nad koncepcją przyjęto założenie, że odbędą one się w partycypacyjnej formule, która
umożliwi włączenie do nich możliwie najszerszej grupy interesariuszy budżetu obywatelskiego
miasta Krakowa. Założenie to zaplanowano zrealizować poprzez:
✓ sformułowanie zespołu zadaniowego złożonego przez przedstawicieli grup interesariuszy
BO Krakowa oraz zewnętrznych ekspertów,
✓ poddanie wyników prac zespołu zadaniowego szerszym konsultacjom społecznym,
które umożliwią ich ocenę przez mieszkańców miasta Krakowa, dotychczasowych
uczestników procesu BO, organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych.
Prace nad koncepcją były kontynuacją podsumowania pilotażowego projektu „Wspólne Projekty
BO” realizowanego w ramach VII edycji BO Krakowa. W niniejszym dokumencie zawarto część
wniosków pochodzących z raportu podsumowującego przeprowadzenie tego pilotażu. W pracach
wykorzystano również wyniki badania ewaluacyjnego VI edycji BO Krakowa oraz bazowaną na
rekomendacjach tego badania uchwałę Rady Budżetu Obywatelskiego o wnioskowanych zmianach
formuły BO Krakowa.
W skład zespołu zadaniowego weszli przedstawiciele Rady Budżetu Obywatelskiego,
przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK i Referatu ds. Partycypacji i Dialogu
oraz eksperci biorący udział w ewaluacjach poprzednich edycji i przeprowadzeniu pilotażu projektu
„Wspólne Projekty BO”.
Imię i nazwisko
Mateusz Płoskonka
Alina Bratko-Setkowicz
Katarzyna Stefanik
Dominika Maciejowska
Sebastian Kowalski
Artur Buszek
Małgorzata Bochenek
Michał Wolszczak
Ewa Kryglon
Michał A. Chrzanowski
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z-ca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK
(WPSiZ UMK)
kierownik Referatu ds. Partycypacji i Dialogu (WPSiZ UMK)
Referat ds. Partycypacji i Dialogu (WPSiZ UMK)
Referat ds. Partycypacji i Dialogu (WPSiZ UMK)
Referat ds. Partycypacji i Dialogu (WPSiZ UMK)
Rada Budżetu Obywatelskiego, Rada Miasta Krakowa
Rada Budżetu Obywatelskiego, Rada Dzielnicy I Stare Miasto
Rada Budżetu Obywatelskiego, przedstawiciel aktywistów, NGO,
grup nieformalnych oraz wnioskodawców
zewnętrzny ekspert, były ewaluator BO Krakowa
zewnętrzny ekspert, były ewaluator BO Krakowa
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Koncepcja została opracowana w trakcie 5 spotkań roboczych oraz podsumowana przez
zaproszonych ekspertów.
Założono, że wypracowana koncepcja zostanie poddana procesowi konsultacji społecznych,
w który włączeni zostaną mieszkańcy oraz wybrani interesariusze budżetu obywatelskiego miasta
Krakowa.

Kontekst
W ramach badań ewaluacyjnych VI edycji budżetu obywatelskiego zidentyfikowano szereg
problemów negatywnie wpływających na realizację celów budżetu obywatelskiego oraz jego
poszczególnych etapów. Znaczna ich część odnosiła się do pierwszego etapu BO, tj. „kampanii
informacyjno-edukacyjnej mieszkańców” w trakcie, którego mieszkańcy opracowują propozycje
zadań do budżetu obywatelskiego.
Zgodnie z tzw. „teorią programu BO” (dokumentem opracowanym w trakcie V edycji BO) cele tego
etapu obejmują:
✓ zachęcenie mieszkańców do udziału w spotkaniach edukacyjno-promocyjnych,
✓ zachęcenie mieszkańców do składania propozycji zadań,
✓ poinformowanie mieszkańców o budżecie obywatelskim i jego zasadach,
✓ wsparcie mieszkańców w opracowaniu propozycji zadań,
✓ dyskusja nad potrzebami mieszkańców,
✓ podniesienie jakości składanych propozycji zadań,
✓ stworzenie przestrzeni do dialogu społecznego wśród mieszkańców,
✓ stworzenie przestrzeni do współpracy wnioskodawców między sobą,
✓ wzmocnienie lokalnych sieci społecznych,
✓ budowanie zaufania i relacji między mieszkańcami,
✓ identyfikowanie wspólnych potrzeb mieszkańców,
✓ stworzenie przestrzeni do dialogu pomiędzy radnymi dzielnicowymi a mieszkańcami.
Zidentyfikowane w ramach badań ewaluacyjnych problemy związane z realizacją tych celów to
m.in.:
✓ niska frekwencja na spotkaniach z mieszkańcami organizowanych w ramach tego etapu,
✓ sprowadzenie spotkań do roli spotkań konsultacyjnych, tylko w nielicznych wyjątkach
będących przestrzenią do dyskusji nad potrzebami miasta,
✓ potrzeba mieszkańców do kontaktu z innymi wnioskodawcami i wzajemnego wsparcia,
✓ bariera składania wniosków związana z trudnością w opracowaniu jego zawartości przez
mieszkańców,
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✓ potrzeba merytorycznego wsparcia mieszkańców w przekładaniu ich pomysłów na
wniosek spełniający regulamin BO oraz realizujący dobre praktyki w zakresie planowania
inwestycji publicznych,
✓ wysoki odsetek propozycji zadań zaopiniowanych negatywnie w późniejszym etapie
weryfikacji formalno-prawnej,
✓ znaczny odsetek niedopracowanych propozycji zadań, trudnych do weryfikacji i
późniejszej realizacji,
✓ ograniczony kontakt wnioskodawców z jednostkami weryfikującymi – w praktyce
odbywający się już na etapie weryfikacji, kiedy możliwości wprowadzania zmian
w propozycje zadań są bardzo ograniczone,
✓ brak przepływu wiedzy eksperckiej między jednostkami miejskimi oraz wnioskodawcami.

Rezultat weryfikacji
59%; 557
0%

10%

20%

30%
pozytywna

41%; 385
40%

50%

negatywna

60%

70%

80%

90%

100%

wycofane lub połączone

Źródło: raport ewaluacyjny VI edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Nieco ponad 40% propozycji zadań w roku 2019 zostało ocenionych negatywnie, a ich autorzy
zakończyli udział w budżecie obywatelskim na etapie weryfikacji.
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Trudność opracowywania
poszczególnych elementów propozycji zadania
stworzenie kosztorysu

40%

stworzenie harmonogramu

24%

określenie gruntów pozostających we władaniu miasta
stworzenie opisu projektu

10%

zebranie listy poparcia

10%

stworzenie dokumentacji fotograficznej

14%

55%
75%
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72%
35%

7% 14%
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16%

określenie kryterium ogólnodostępności

6%

19%

49%
47%

14%

66%

9%

86%

16%

zrozumienie regulaminu BO

33%
63%

10%

opracowanie pomysłu na propozycje zadania

7%

72%

13%

kontakt z urzędnikami

4%

48%

17%

7% 10%

obsługa platformy internetowej

38%

26%

24%
11%

wskazanie miejsca realizacji propozycji zadania
uzyskanie pisemnej zgody, oświadczenia od instytucji

17%

79%

23%

73%
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Źródło: raport ewaluacyjny VI edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Wnioskodawcy poprzedniej edycji BO wskazywali na trudności w opracowywaniu kosztorysu
(40%), harmonogramu (24%) oraz określeniu tego czy dane grunty pozostają we władaniu miasta
(24%).
Podsumowując, wyniki badania ewaluacyjnego VI edycji BO miasta Krakowa wskazują na luki
w modelu organizacji BO, których konsekwencją jest brak dyskusji lokalnej nad pomysłami na
projekty BO, brak mechanizmu systematycznego wsparcia merytorycznego procesu
opracowywania propozycji zadań oraz niska jakość części składanych propozycji zadań.

Cele
Celem proponowanej koncepcji zmiany jest zaadresowanie części problemów zidentyfikowanych
w badaniach ewaluacyjnych BO opisanych w powyżej poprzez:
✓ doprowadzenie do transferu wiedzy eksperckiej między jednostkami miejskimi
a wnioskodawcami jeszcze przed złożeniem propozycji zadania, upewniającego spełnienie
przez nie wymogów regulaminu BO i pozytywnej weryfikacji,
✓ podniesienie jakości składanych propozycji zadań,
✓ doprowadzenie do szerokiej dyskusji publicznej nad pomysłami i propozycjami zadań
w trakcie ich opracowywania,
✓ doprowadzenie do wspólnej pracy nad projektem przez uczestników proponowanej
ścieżki opracowywania propozycji zadań,
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✓ stworzenie mechanizmu angażowania do prac nad pomysłami BO nowych
mieszkańców.

KONCEPCJA ZMIANY
Założenia
Przy opracowaniu koncepcji przyjęto następujące założenia:
✓ należy wypracować warsztatową formułę spotkań z mieszkańcami, która obejmie pracę
grupową oraz umożliwi zapoznanie uczestników z potrzebami innych mieszkańców
wyrażonych w badaniach społecznych oraz z aktualnie realizowanymi politykami miejskimi
(transfer wiedzy o potrzebach szerszej społeczności),
✓ należy możliwie jak najwcześniej zaangażować w proces wypracowywania propozycji
zadań przedstawicieli jednostek miejskich i umożliwić im przekazanie wiedzy, która
pozwoli uniknąć późniejszej ich negatywnej weryfikacji (np. wynikającej ze sprzeczności
z realizowanymi politykami, o których mieszkańcy nie wiedzą; transfer wiedzy eksperckiej),
✓ zaplanowanie prac nad propozycjami zadań w kilku etapach pozwoli na przepływ
informacji między wnioskodawcami oraz jednostkami miejskimi oraz umożliwi ich krokowe
modyfikowanie, ulepszanie i dostosowywanie do zgodności z regulaminem BO.
✓ należy przeprowadzić szeroką ogólnomiejską burzę mózgów, która pozwoli na zebranie
pomysłów od możliwie szerokiego grona mieszkańców.

Konstrukcja ścieżki wypracowywania propozycji zadań
Opracowana ścieżka wypracowywania propozycji zadań obejmuje wyłącznie propozycje zadań
o charakterze ogólnomiejskim – propozycje zadań dzielnicowych będą opracowywane zgodnie
z praktyką poprzednich lat.
Zdecydowano się na takie rozwiązanie ze względu na potrzebę wprowadzania znacznych zmian
w konstrukcji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa etapami, które pozwolą na weryfikację
czy przyjęte rozwiązania zrealizują postawione przed nimi celem oraz pozwolą mieszkańcom
adaptować się do nowych zasad w ciągu dłuższego czasu. Jeśli proponowane rozwiązania się
sprawdzą, rozważane będzie rozszerzenie tego trybu pracy również na propozycje zadań
dzielnicowych.
Planowana koncepcja zmiany zakłada, że propozycje zadań ogólnomiejskich zostaną opracowane
w trakcie serii trzech warsztatów, w której weźmie udział do 80 mieszkańców, moderatorzy oraz
przedstawiciele jednostek miejskich.
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Jednocześnie, warsztaty zostaną poprzedzone ogólnomiejską burzą mózgów, której celem będzie
przeprowadzenie publicznej dyskusji o potrzebach mieszkańców oraz zebranie bazy pomysłów
od ogółu mieszkańców Krakowa.
Pomysły i projekty wypracowane na poszczególnych warsztatach będą prezentowane ogółowi
mieszkańców i umożliwią przekazywanie dodatkowych uwag i opinii na ich temat.
W trakcie warsztatów przedstawiciele jednostek miejskich będą udzielać uczestnikom
informacji zwrotnej na temat możliwości realizacji ich pomysłów zgodnie z regulaminem BO, a po
drugim etapie przeprowadzą proces formalnej weryfikacji opracowywanych projektów.

Etapy
Zaplanowano następujące etapy wypracowywania propozycji zadań ogólnomiejskich:

akcja
informacyjna

ogólnomiejska
burza mózgów /
rekrutacja

warsztat I wybór
pomysłów

warsztat II praca nad
projektami

głosowanie

składanie

warsztat III dopracowanie
projektów

dyskusja lokalna
i weryfikacja

Poniższe sekcje prezentują szczegóły realizacji poszczególnych etapów.

AKCJA INFORMACYJNA
URZĄD
informuje
o ZMIANIE BO
Etap pierwszy planowanej ścieżki wypracowywania propozycji zadań ogólnomiejskich w BO
obejmuje działania informacyjne i promocyjne wśród mieszkańców.
Celem tego etapu jest włączyć możliwie dużą grupę mieszkańców i instytucji w dostępne formy
uczestnictwa:
✓ zgłaszanie pomysłów przez Internet na platformie elektronicznej,
✓ zgłaszanie pomysłów przez ankiety papierowe,
✓ uczestnictwo w spotkaniu otwartym,
✓ uczestnictwo w późniejszych warsztatach organizowanych przez UMK,
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✓ uczestnictwo w innych wydarzeniach organizowanych przez partnerów procesu (instytucje
miejskie, rady dzielnic, organizacje pozarządowe),
✓ ocena i komentowanie wypracowanych pomysłów i projektów w ramach warsztatów.
Działania informacyjne będą prowadzone zarówno przez media elektroniczne, jak i przez media
tradycyjne, w tym plakaty w miejscach dostępnych dla mieszkańców.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW
URZĄD zaprasza
do uczestnictwa
MIESZKAŃCÓW
W trakcie tego etapu prowadzona będzie rekrutacja do 80 uczestników późniejszych
warsztatów. W przypadku większej liczby zainteresowanych uczestnicy zostaną dobrani zgodnie z
założeniami paneli obywatelskich – tj. przez zapewnienie reprezentatywności grup społecznych i
zadbanie
o inkluzywność procesu, m.in. biorąc pod uwagę: wiek, płeć, dzielnicę zamieszkania, status osoby
z niepełnosprawnościami czy bycia obcokrajowcem.
Późniejsze warsztaty z grupą 80 uczestników zostaną zorganizowane w podziale na grupy
tematyczne. Grupy te będą kombinacją kategorii obszarów rozwoju ze Strategii Rozwoju
Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030” oraz kategorii tematycznych. Organizacja tych grup będzie
mogła ulec zmianie w trakcie trwania projektu po analizie zgłoszonych pomysłów i zidentyfikowaniu
grupy pomysłów, które trudno przyporządkować do zaproponowanych grup.
Osoby zgłaszające się będą proszone o wskazanie niewiążących preferencji wobec uczestnictwa
w poszczególnych grupach. Będzie można wskazać więcej niż jedną grupę.
Osoby zgłaszające się będą mogły wskazać ewentualne specjalne potrzeby wobec sposobu ich
organizacji.
Zrekrutowane osoby będą proszone o wprowadzenie swoich pomysłów do Banku Pomysłów lub
zgłoszenie ich na spotkaniu otwartym. Pomysłodawcy nieuczestniczący w późniejszych
warsztatach będą informowani w trakcie całego procesu o pracach nad pomysłami. Pomysły będą
mogły zgłaszać nie tylko osoby zrekrutowane, ale też wszyscy mieszkańcy Krakowa.
Etap ten będzie prowadzony równocześnie z kolejnym opisanym – ogólnomiejską burzą mózgów.
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OGÓLNOMIEJSKA BURZA MÓZGÓW
MIESZKAŃCY dyskutują
POTRZEBY

MIESZKAŃCY zgłaszają
POMYSŁY

MIESZKAŃCY omawiają
POMYSŁY

EKSPERCI prezentują
STRATEGIE

ALP I RADNI
DZIELNICOWI i in.
wspierają zbieranie
POMYSŁY
MIESZKAŃCÓW

Celem tego etapu jest zebranie możliwie największej liczby pomysłów na projekty ogólnomiejskie
od zróżnicowanego grona grup społecznych i uzupełnienie pomysłów zgłoszonych przez
przyszłych uczestników warsztatów.
Etap odbędzie się w trzech częściach:
✓ zbieranie pomysłów,
✓ otwarte spotkanie warsztatowe,
✓ panel ekspercki.

Zbieranie pomysłów
Planowane są następujące formy i sposoby zbierania pomysłów za pomocą:
✓ Banku Pomysłów (internetowa platforma),
✓ papierowych ankiet dostępnych w jednostkach miejskich,
✓ papierowych ankiet dostępnych w Centrach Aktywności Seniora, szkołach, bibliotekach
i innych miejscach,
✓ papierowych ankiet dostępnych w radach dzielnic,
✓ aktywnych form docierania do mieszkańców (ankieterzy na przystankach lub centrach
handlowych),
✓ zaproszeń do wnioskodawców i głosujących w budżecie obywatelskim miasta Krakowa
w minionych lat.
Do zbierania pomysłów mieszkańców zostaną również włączeni Ambasadorzy Lokalnej
Partycypacji, rady dzielnic, organizacje pozarządowe, samorządy uczniowskie oraz studenckie.
Pomysły będą mogły być składane anonimowo z możliwością dobrowolnego podania adresu
e-mail i zgody na kontakt w związku z pomysłem i BO. Zgłaszany pomysł powinien opisywać
potrzebę społeczności lokalnej, którą realizuje oraz proponowaną lokalizację.
Ogół mieszkańców będzie mógł komentować pomysły na platformie internetowej oraz wyrażać
swoją aprobatę lub dezaprobatę wobec nich (możliwość pozostawienia „like” lub „dislike”).
Zbieranie ankiet papierowych będzie też okazją do informowania osób potencjalnie
wykluczonych cyfrowo o przebiegu procesu i zaproszeniem na późniejsze spotkanie otwarte.
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Pomysły będą zbierane do tygodnia przed planowanym spotkaniem otwartym. Wszystkie zebrane
pomysły zostaną pogrupowane i zagregowane przez pracowników UMK, z zachowaniem
pomysłów źródłowych. Proponowane wcześniej grupy warsztatowe zostaną zweryfikowane pod
kątem zgodności ze zgłoszonymi pomysłami.

Otwarte spotkanie
W drugiej części etapu przeprowadzone zostanie otwarte spotkanie z mieszkańcami, w trakcie
którego nastąpi:
✓ kontynuacja zbierania pomysłów uczestników warsztatów,
✓ wstępna agregacja pomysłów,
✓ wstępne łączenie pomysłów,
✓ identyfikacja obszarów rozwoju miasta, w których zgłoszono mało pomysłów,
✓ dyskusja nad pomysłami,
✓ wprowadzenie nowych pomysłów i zmian na platformę internetową.
W trakcie warsztatów zostaną wykorzystane pomysły zebrane w poprzedniej części etapu.
Rezultaty spotkania otwartego zostaną udostępnione ogółowi mieszkańców.

Panel ekspercki
W trzeciej części etapu zostanie przeprowadzony również panel ekspercki w trakcie, którego
nastąpi dyskusja o zebranych pomysłach i potrzebach mieszkańców Krakowa. W dyskusji będą brać
udział eksperci w zgłaszanych przez mieszkańców obszarach pomysłów.

WARSZTAT I – WYBÓR POMYSŁÓW
UCZESTNICY
WARSZTATU dyskutują
POMYSŁY

EKSPERCI oceniają
możliwość realizacji
POMYSŁÓW

UCZESTNICY
WARSZTATU wybierają
POMYSŁY do
przełożenia na
PROJEKTY

UCZESTNICY
WARSZTATU
dopracowują POMYSŁY

Kolejne etapy procesu wypracowywania projektów ogólnomiejskich będą realizowane przez
grupę 80 wcześniej zaproszonych mieszkańców. Pierwszy warsztat będzie częścią serii trzech
warsztatów, w trakcie których mieszkańcy, przy wsparciu moderatorów i przedstawicieli jednostek
miejskich będą pracować nad pomysłami i przekładać je na finalnie złożone propozycje zadań
ogólnomiejskich.
W trakcie pierwszego warsztatu nastąpi:
✓ wybór przez uczestników pomysłów, nad którymi chcą dalej pracować (aby pomysł
przeszedł do dalszych prac musi zostać wybrany przez przynajmniej jedną osobę, a jedna
osoba może wybrać maksymalnie 5 pomysłów do dalszych prac),
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✓ ewentualne uzupełnienie bazy pomysłów o nowe, zgłoszone przez uczestników,
✓ przyporządkowanie do wybranych pomysłów opiekunów w postaci przedstawicieli
jednostek Urzędu Miasta Krakowa,
✓ wybór koordynatorów prac nad poszczególnymi pomysłami (jeden pomysł może mieć
wielu współautorów, lecz jednego koordynatora),
✓ udzielenie wstępnej informacji zwrotnej na temat zgodności pomysłów z regulaminem
BO przez przedstawicieli jednostek miejskich.
Prace będą prowadzone w podziale na wcześniej zdefiniowane grupy tematyczne.
W trakcie warsztatu możliwe będzie zmienienie grupy. Wyniki prac poszczególnych grup będą
prezentowane ogółowi uczestników, a finalnie zostaną umieszczone na platformie internetowej
i dostępne dla ogółu mieszkańców do komentowania i oceny.
Warsztat zakończy się wyborem pomysłów do dalszych prac oraz ich koordynatorów i
opiekunów.
Założono odstęp przynajmniej 3 tygodni między pierwszym warsztatem a kolejnym, który
pozwoli na zapoznanie się z wynikami prac warsztatów ogółowi mieszkańców.

WARSZTAT II – PRACA NAD PROJEKTAMI
UCZESTNICY
WARSZTATU
prezentują i oceniają
wybrane POMYSŁY

EKSPERCI udzielają
informacji zwrotnej
na temat POMYSŁÓW

UCZESTNICY
WARSZTATU
przekładają POMYSŁY
na PROJEKTY

W trakcie drugiego warsztatu nastąpi:
✓ prezentacja wybranych pomysłów w grupach,
✓ udzielenie informacji zwrotnej od przedstawicieli jednostek miejskich na temat
zgodności pomysłów z regulamin BO i rekomendacjami na temat sposobu doprowadzenia
ich do takiej zgodności,
✓ dyskusja nad pomysłami w grupach,
✓ naniesienie zmian wynikających z informacji zwrotnej od przedstawicieli jednostek
miejskich oraz pozostałych uczestniku warsztatów,
✓ spotkanie kawowe we wspólnej przestrzeni, w której grupy będą mogły zapoznać się
z podsumowaniem prac pozostałych grup oraz skomentować je.
Warsztat zakończy się przekazaniem projektów do dalszej weryfikacji.

Wspólne Projekty BO 2021

14

DYSKUSJA LOKALNA I WERYFIKACJA
MIESZKAŃCY mogą
oceniać
i komentować
wyniki warsztatów

EKSPERCI
weryfikują
PROJEKTY

Pomiędzy drugim a trzecim warsztatem nastąpi:
✓ wstępna weryfikacja projektów pod kątem zgodności z regulaminem BO,
✓ kampania informacyjna przybliżająca wyniki prac uczestników warsztatów ogółowi
mieszkańców.
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WARSZTAT III – DOPRACOWANIE PROJEKTÓW
EKSPERCI prezentują
weryfikację
PROJEKTÓW

UCZESTNICY
WARSZTATU
dopracowują
PROJEKTY

EKSPERCI pomagają
dopracować
PROJEKTY

UCZESTNICY
WARSZTATU
wybierają PROJEKTY
do złożenia

UCZESTNICY
WARSZTATU
udzielają poparcia
PROJEKTOM

Zadaniem uczestników trzecich warsztatów będzie doprowadzenie projektów do zgodności
z regulaminem BO, z wykorzystaniem rezultatów weryfikacji prowadzonej przez przedstawicieli
jednostek miejskich.
W trakcie warsztatów zostanie przeprowadzona dyskusja nad projektami wśród uczestników,
której rezultatem będzie ustalenie finalnej listy projektów ogólnomiejskich.
Warsztaty będą też okazją do zebrania list poparcia dla poszczególnych projektów.

SKŁADANIE
UCZESTNICY
WARSZTATU
składają PROJEKTY
Po zakończeniu warsztatów koordynatorzy projektów oraz współautorzy będą mogli dokończyć
składanie wypracowanych projektów w postaci propozycji zadania ogólnomiejskiego.

GŁOSOWANIE
MIESZKAŃCY
głosują na
PROJEKTY
W trakcie głosowania ogół mieszkańców będzie mógł wybrać propozycje zadań ogólnomiejskich
kierowane do realizacji.
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Ścieżka opracowywania propozycji zadań ogólnomiejskich
Poniższy schemat podsumowuje ścieżkę opracowywania propozycji zadań ogólnomiejskich.
ŚCIEŻKA
DYSKUSJA / BURZA

DZIELNICOWA /

MÓZGÓW/ZBIERANIE

INDYWIDUALNA

POMYSŁÓW

PRACA
MIESZKAŃCÓW

proponowanie pomysłów przez
mieszkańców

WSTĘPNE
POMYSŁY
łączenie, agregowanie
pomysłów

ZEBRANE

pomysły niewybrane
przez uczestników
warsztatów mogą
zostać wykorzystane
jako inspiracje do
zadań dzielnicowych

POMYSŁY
pomysły wybrane przez uczestników
warsztatów do dalszych prac

PROJEKTY
warsztaty

projekty uzyskujące głosy i poparcie uczestników
warsztatów oraz zgodne z regulaminem BO

PROPOZYCJE

PROPOZYCJE

ZADAŃ

ZADAŃ

OGÓLNO-

DZIELNICOWYCH
(osobna ścieżka)

MIEJSKICH
propozycje wybrane
w głosowaniu przez mieszkańców

PROPOZYCJE

PROPOZYCJE

SKIEROWANE

SKIEROWANE

DO REALIZACJI

DO REALIZACJI
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