


Okres realizacji: 01.05.2013 – 30.09.2014

Lider projektu: 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”

Partnerzy projektu: 
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement des Pays de l’Oise 
(Francja)

Wartość projektu: 
805 410 PLN (w tym kwota dofinansowania: 724 710 PLN)

Źródło dofinansowania: 
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grantu Bloko-
wego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Streszczenie:
Celem projektu jest wzmocnienie partycypacji społecz-
nej i obywatelskiej mieszkańców wybranych gmin wo-
jewództwa małopolskiego i świętokrzyskiego poprzez 
przygotowanie zarówno urzędników samorządowych 
jak i przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządo-
wych, młodzieży i indywidualnych mieszkańców do 
prowadzenia regularnego dialogu na temat ważnych 
dla nich spraw – wspólnego podejmowania decyzji  
i współudziału w ich wdrażaniu. W projekcie zaplano-
wano m.in. szkolenia, warsztaty, seminaria, wymianę 
doświadczeń z partnerami z Francji (wizyta studialna), 
bieżące doradztwo przy wprowadzaniu partycypacyj-
nych metod rządzenia, tworzeniu młodzieżowych rad 
gmin oraz konkurs na młodzieżową inicjatywę obywa-
telską.

O projekcie „Partycypacja – dyskutujemy, decydujemy, działamy”



Partycypacja, czyli:

- dyskutujemy – prowadzimy badania, opracowuje-
my diagnozę, organizujemy spotkania i warsztaty  
z mieszkańcami, by porozmawiać o ważnych dla nich 
sprawach, zrozumieć ich potrzeby, ale też w atmosfe-
rze twórczej dyskusji poszukać najlepszych pomysłów 
na działania i rozwiązań aktualnych problemów;

- decydujemy – stosujemy różnorodne narzędzia  
i techniki warsztatowe, które pozwalają na wspólne 
podjęcie decyzji – czy to dotyczących zagospodaro-
wania przestrzeni, wydatkowania środków publicz-
nych, planowania strategicznego czy przyjęcia okre-
ślonych rozwiązań lokalnych problemów;

- działamy – angażujemy mieszkańców do wspólnego 
działania zgodnie z podjętymi wraz z nimi decyzjami, 
wierzymy bowiem, że partycypacja to nie tylko współ-
decydowanie, ale także współodpowiedzialność za 
podjęte decyzje i współdziałanie przy ich wdrażaniu.

Warto rozwijać partycypację po to, by:
- zapobiegać konfliktom społecznym, które mogą się 

pojawić, jeśli zabraknie dialogu o ważnych sprawach;
- oszczędzić czas i pieniądze (które często traci się na 

projekty inwestycji oprotestowane później przez 
mieszkańców);

- prowadzić politykę publiczną dobrze dostosowaną do 
lokalnych potrzeb i problemów,

- lepiej wykorzystywać lokalne zasoby – wiedzę, umie-
jętności i potencjał mieszkańców;

- skuteczniej wdrażać wspólnie podjęte decyzje.

Skorzystaj z polskich  
i zagranicznych doświadczeń.  
Weź udział w projekcie!



Oferta dla samorządów

Jeśli:
- Twoja gmina liczy nie więcej niż 20 tys. mieszkańców  

i leży w woj. małopolskim lub świętokrzyskim;
- wierzysz, że partycypacja mieszkańców jest szansą na 

lepszą politykę publiczną;
- chcesz skorzystać z polskich i zagranicznych doświad-

czeń, specjalistycznych szkoleń i doradztwa, by z suk-
cesem rozwijać partycypację na swoim terenie…

Zgłoś się do udziału 
w projekcie! 

10 gmin skorzysta z modułu „wzmocnienie partycy- 
pacji”:
- profesjonalnych szkoleń i doradztwa dla urzędników 

samorządowych w zakresie prowadzenia skutecz-
nego dialogu z mieszkańcami i angażowania ich do 
wspólnych działań na rzecz gminy - przygotowa-
nie diagnozy, planowanie, moderowanie spotkań, 
komunikowanie się ze społecznością lokalną (cykl 
trzech 3-dniowych szkoleń dla 20 osób z urzędów 
gmin uczestniczących w projekcie);

- możliwości organizacji atrakcyjnych warsztatów dla 
mieszkańców, prowadzonych znanymi w świecie me-
todami partycypacyjnymi, ułatwiającymi twórczy 
dialog i wspólne planowanie najlepszych dla danej 
społeczności rozwiązań (w każdej gminie odbędzie 
się po 2 dni warsztatów z mieszkańcami, których ce-
lem będzie wypracowanie planu lub podjęcie decyzji 
w wybranej przez samorząd ważnej sprawie);

- 6-dniowej wizyty studialnej do Francji dla przedsta-
wicieli samorządów, podczas której zaprezentowane 
zostaną miejscowe doświadczenia i efekty rozwijania 
demokracji partycypacyjnej i dialogu z mieszkańca-
mi;

- seminarium na temat standardów konsultacji spo-
łecznych w samorządzie.

6 gmin skorzysta z modułu „młodzieżowe rady”:
- wsparcia przy tworzeniu i rozwijaniu młodzieżowych 

rad gmin jako forum dialogu i konsultacji z lokalną 
młodzieżą a zarazem metody praktycznej edukacji 
obywatelskiej młodzieży (doradztwo przy przygoto-
waniu uchwały rady gminy, statutu młodzieżowej 
rady, ordynacji wyborczej itp.).

Wszystkie gminy będą mogły skorzystać z:
- seminariów upowszechniających rezultaty projektu  

w skali ogólnopolskiej, umożliwiających wymianę 
doświadczeń pomiędzy różnymi jednostkami samo-
rządowymi i organizacjami pozarządowymi;

- publikacji zawierającej zbiór dobrych praktyk party-
cypacji zebranych w ramach projektu.



Oferta dla młodzieży 
i organizacji pozarządowych

Jeśli:
- chcesz, żeby na terenie Twojej gminy samorząd pro-
wadził regularny dialog z mieszkańcami na temat waż-
nych dla nich spraw,
- masz 13-19 lat i chcesz działać w młodzieżowej radzie 
gminy lub jesteś już starszy/a i chcesz wspierać mło-
dzież w jej dialogu z samorządem…

Przekonaj swój samorząd 
do udziału w projekcie!

W gminach uczestniczących w projekcie młodzież  
i przedstawiciele organizacji pozarządowych zaintere-
sowani aktywnym włączeniem się w dialog z samorzą-
dem będą mogli skorzystać m.in. z:
- wsparcia przy tworzeniu młodzieżowych rad gmin 

oraz prowadzeniu dialogu z samorządem w zakresie 
spraw młodzieżowych (organizacja spotkań inicja-
tywnych z młodzieżą, pomoc przy wypracowaniu pro-
pozycji statutu młodzieżowej rady, przeprowadzeniu 
wyborów, realizacji młodzieżowych inicjatyw itp.);

- konkursu na młodzieżową inicjatywę obywatelską dla 
młodzieżowych rad z 6 gmin, w którym wygraną sta-
nowić będzie udział młodzieżowej rady w 6-dniowej 
wizycie studialnej do Francji, prezentującej doświad-
czenia francuskie z rozwijania demokracji partycypa-
cyjnej;

- interaktywnego portalu internetowego mlodzirepor-
terzy.pl, na którym młodzież z różnych środowisk 
będzie się mogła wymieniać swoimi doświadczeniami  
z tworzenia i funkcjonowania młodzieżowych rad 
oraz publikować reportaże na temat spraw lokalnych;

- 3-dniowych warsztatów dla młodzieży z 6 młodzie-
żowych rad uczestniczących w projekcie, które będą 
okazją do wymiany doświadczeń, nabycia nowej wie-
dzy i umiejętności, dyskusji na temat społeczeństwa 
obywatelskiego i aktualnych problemów młodzieży;

- 2-dniowych warsztatów nt. partycypacji obywatel-
skiej, konsultacji społecznych i prowadzenia sku-
tecznego dialogu z samorządem dla przedstawicieli 
lokalnych organizacji pozarządowych;

- atrakcyjnych warsztatów prowadzonych nowoczesny-
mi metodami partycypacyjnymi, podczas których wy-
pracowywane będą najlepsze dla danej społeczności 
rozwiązania lokalnych problemów (w każdej gminie 
odbędzie się po 2 dni warsztatów z mieszkańcami, 
których celem będzie wypracowanie planu lub pod-
jęcie decyzji w wybranej sprawie).



Harmonogram projektu

Do 09.09.2013: zgłoszenia samorządów do udziału  
w projekcie w module „wzmocnienie partycypacji”
Do 20.09.2013: zgłoszenia samorządów do udziału  
w projekcie w module „młodzieżowe rady”

Cykl szkoleniowy nt. partycypacji dla urzędników sa-
morządowych:
Szkolenie I: 24-26.09.2013
Szkolenie II: październik 2013
Szkolenie III: listopad 2013

Warsztaty dla lokalnych organizacji pozarządowych  
nt. partycypacji i dialogu z samorządem: XI-XII 2013

Warsztaty partycypacyjne z mieszkańcami poszcze-
gólnych gmin uczestniczących w projekcie: w okresie 
XI 2013 – IX 2014 (do ustalenia indywidualnie z każdą 
gminą)

Spotkania inicjatywne z młodzieżą / spotkania mło-
dzieżowych rad: przez cały okres trwania projektu  
(IX 2013 – IX 2014) 

Konkurs na młodzieżową inicjatywę obywatelską: 
X 2013 – I 2014

Warsztaty dla przedstawicieli 6 młodzieżowych rad  
gmin z 2 województw: II 2014

Wizyta studialna do Francji: IV 2014

Zgłoszenia do udziału w projekcie:

Dla gmin z woj. świętokrzyskiego:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”
Bałtów 55, 27-423 Bałtów
www.baltow.info
Osoba do kontaktu: Magdalena Sałek
e-mail: biuro@baltow.info 
tel. 41 2641293

Dla gmin z woj. małopolskiego:
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków
www.mila.org.pl
Osoba do kontaktu: Anna Jarzębska
e-mail: a.jarzebska@mila.org.pl
tel. 12 349 06 57



Partnerzy projektu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Gminy Bałtów „Bałt” 

Stowarzyszenie zostało powołane do życia w sierpniu 
2001r. Jego głównym obszarem działania jest wspiera-
nie wszelkich inicjatyw mających na celu rozwój gminy 
Bałtów oraz promocja walorów turystycznych regionu. 
Zajmujemy się głównie działalnością społeczną: opra-
cowujemy programy edukacyjne, prowadzimy działa-
nia szkoleniowe i doradcze, a także działalność kul-
turalną.  W ciągu 12 lat swojego istnienia zrealizowa-
liśmy szereg projektów, których odbiorcami byli m.in. 
właściciele gospodarstw agroturystycznych, twórcy 
ludowi, członkinie kół gospodyń wiejskich, a także 
młodzież i dzieci. Stowarzyszenie wspiera młodzież 
zrzeszoną w klubie „Junior Bałt” – stwarza jej warunki 
do inicjowania i podejmowania aktywności w obszarze 
przedsiębiorczości społecznej i wolontariatu (m.in. 
Questing, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, or-
ganizacja imprez okolicznościowych). Stowarzyszenie 
„Bałt” bierze również aktywny udział w partycypacyj-
nym procesie tworzenia i realizacji Programu Wsparcia 
Młodzieży, który powstał z inicjatywy urzędu gminy we 
współpracy z lokalnymi organizacjami i mieszkańcami 
gminy Bałtów w ramach systemowego projektu „Decy-
dujmy Razem”.
www.baltow.info

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych 

Dążymy do trwałej poprawy jakości życia lokalnych 
społeczności. Kreujemy rozwój oparty na walorach 
przyrodniczych i kulturowych miejsc oraz aktywności 
i współodpowiedzialności ich mieszkańców. Nasze ob-
szary działania to: przedsiębiorczość lokalna, turysty-
ka dziedzictwa, partycypacja społeczna oraz edukacja  
i aktywizacja dzieci i młodzieży.

Od kilku lat działamy na rzecz wzmocnienia partycy-
pacji społecznej i obywatelskiej w różnych miejscach 
Polski – prowadzimy szkolenia, warsztaty, stosujemy 
w praktyce partycypacyjne metody planowania i kre-
owania nowych rozwiązań (np. Project for Public Spa-
ces dot. projektowania przestrzeni publicznej na ul. 
Mariackiej w Katowicach), wspieramy tworzenie mło-
dzieżowych rad gmin (w 2012 roku w Gminie Jordanów 
i Mieście Jordanów), a także realizujemy projekty na 
rzecz rozwoju demokracji lokalnej w innych krajach 
m.in. na Ukrainie i w Tunezji.
www.mila.org.pl

CPIE des Pays de l’Oise 

Stowarzyszenie należy do Krajowego Związku Stałych 
Centrów Inicjatyw dla Środowiska (UNCPIE – Union 
Nationale des Centres Permanents d’Initiatives pour 
l’Environnement), który w całej Francji zrzesza ponad 
80 organizacji działających na rzecz zrównoważonego 
rozwoju i wzmacniania dialogu pomiędzy różnymi sek-
torami życia publicznego.
Prowadzimy działania w zakresie edukacji ekologicznej 
dzieci i młodzieży, w tym na temat przyczyn i skutków 
zmian klimatu, regularnie angażujemy się w dialog  
i wzmacnianie demokracji partycypacyjnej na pozio-
mie lokalnym i ponadlokalnym, uczestnicząc m.in.  
w działaniach młodzieżowej rady departamentu, opra-
cowywaniu Agendy 21, czy regulacji związanych z ob-
szarami Natura 2000. Prowadzimy także działania  
ściśle związane z ochroną przyrody – m.in. specjali-
styczne badania wpływu różnego typu inwestycji na 
populacje nietoperzy.
www.cpie60.fr
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