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1. 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.

2. Krótka historia budżetów obywatelskich
Budżety partycypacyjne mają stosunkowo krótka historię. Dużo krótszą niż
historia demokracji zachodniej. A co bardziej niespodziewane, geneza
pierwszego budżetu obywatelskiego sięga aż do dalekiej Ameryki Południowej –
do miasta Porto Alegre w południowej Brazylii. To właśnie tam w 1989 roku
burmistrz zdecydował, że to sami mieszkańcy zdecydują na co zostanie
przeznaczona część pieniędzy z budżetu miasta.

1989
2000
2011

2011
20112019

BRAZYLIA – Pierwszy budżet
obywatelski na świecie
(Porto Alegre)
WIELKA BRYTANIA, FRANCJA, NIEMCY
– wprowadzają budżet partycypacyjny
SOPOT – Pierwszy budżet
obywatelski w Polsce
POZNAŃ wprowadza swój
Poznański Budżet Obywatelski (PBO)
Budżet partycypacyjny wprowadzają
inne gminy w Metropolii Poznań
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Z Brazylii moda na budżety partycypacyjne rozprzestrzeniła się szczególnie
w kierunku Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. Pierwszy polski budżet
obywatelski to rok 2011 i nadmorski Sopot. Następnie ta forma partycypacji
obywateli zaczęła być coraz popularniejsza, najpierw w miastach wojewódzkich
a później w coraz mniejszych jednostkach samorządowych.
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3. Podstawowe fakty o budżecie obywatelskim
Kluczem do rosnącej powszechności budżetów obywatelskich okazała
się unikalna możliwość uczestnictwa w życiu publicznych i współdecydowania
o przyszłości najbliższej okolicy, jaką dają one „zwykłemu” obywatelowi.
Nie musisz być burmistrzem ani radnym, nie musisz pracować w urzędzie,
nie musisz znać „ważnych” ludzi. Wystarczy, że masz pomysł na projekt, istotny
dla Twoich sąsiadów. Wystarczy, że masz wystarczającą determinację by dotrzeć
ze swoim pomysłem do innych oraz skupić wokół niego znajomych, którzy
pomogą w promocji projektu podczas głosowania. I tak z „szarego” człowieka
możesz stać się społecznikiem lub aktywistą miejskim. To banalnie proste, choć
wymaga trochę pracy i zaangażowania!
Budżety obywatelskie (BO) w pigułce – najważniejsze fakty:

organizowane
zazwyczaj
corocznie

projekty
"twarde"
(inwestycje)
lub "miękkie"
(np. warsztaty)

składanie
wniosków
najczęsniej
wiosną

głosowanie
zazwyczaj
jesienią

obywatele mają
prawo zgłosić
projekt

urzędnicy
weryfikują
czy projekty
są możliwe
do realizacji

obywatele
wybierają
projekty w
głosowaniu

miasto/gmina
realizuje projekty
wybrane przez
mieszkańców

ustanawiane
przez władze
samorządowe
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Pula środków w ramach BO 2018 w Metropolii Poznań
Puszczykowo; 100 000

Swarzędz; 1500 000

Mosina; 947 923

Szamotuły;
500 000

Luboń; 250 000
Poznań;
18000 000

Inne;
6647 923

Kórnik;
700 000

Śrem;
700 000

Kostrzyn;
250 000

Tarnowo
Podgórne;
50 000

Komorniki; 600 000
Dopiewo; 150 000

infrastruktura kultury
3%

Czerwonak; 900 000

ZOO i palmiarnia
3%

Tematyka
projektów
wybranych
przez
mieszkańców
w ramach
BO 2018
w Metropolii
Poznań wg
liczby projektów

infrastruktura edukacyjna
5%
place zabaw,
boiska, miejsca
integracji
44%

infrastruktura rowerowa
6%
projekty miękkie
18%
drogi, chodniki, bezpieczeństwo
21%

Udział mieszkańców w głosowaniu w ramach BO 2018 w Metropolii Poznań
40%
30%
20%

37%
29%
20%

15% 15% 15%

10%

11% 10%

9%

8%

7%

6%

5%

0%

Źródło: Raport BO 2018, Poznań 2019
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4. Przykładowe zrealizowane projekty z budżetów obywatelskich
OK. Wiemy już trochę więcej w temacie. Nadal jednak do końca nie wiemy jak
budżet obywatelski działa w praktyce? W naszej miejscowości, na osiedlu,
w naszej najbliższej okolicy. Otóż działa i to całkiem dobrze w wielu miejscach
aglomeracji poznańskiej. Oto przykłady zrealizowanych projektów, wybranych
przez mieszkańców i wcześniej zaproponowanych przez aktywnych obywateli.

Trener osiedlowy, trener senioralny, trener przedszkolaka

Trener Osiedlowy i Trener Senioralny – darmowe zajęcia ruchowe dla
mieszkańców Poznania to projekt realizowany w ramach Poznańskiego
Budżetu Obywatelskiego (PBO). To projekt, który od kilku lat jest corocznie
składany i wybierany przez mieszkańców na kolejny rok realizacji. Zawsze ma
on w Poznaniu charakter ogólnomiejski.
W ramach projektu na terenie Poznania odbywał się cykl zajęć sportowych
skierowanych głównie do dzieci, młodzieży, a w ostatnim czasie także do
seniorów. Zajęcia odbywały się w większości w salach gimnastycznych i w innych
krytych pomieszczeniach. Ideą zakresu „trener osiedlowy” jest organizacja
bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, animacji czasu wolnego, dla młodych
ludzi, które odbywają się w czasie wolnym od nauki, w oparciu o miejską bazę
sportowo rekreacyjną (głownie przyszkolne boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz
boiska typu Orlik). Trenerzy osiedlowi organizują zajęcia, ale również osiedlowe
turnieje, festyny i rozgrywki. Wybierają się z młodymi ludźmi na wycieczki
rowerowe, spacery, nad miejskie kąpielisko czy np. do ZOO. Oprócz
podstawowej formy aktywności sportowej, dla dzieci i młodzieży organizowane
są także wyjścia na kręgle, do parku trampolin, czy też do kina. Dla seniorów
są zajęcia taneczne, zajęcia „zdrowy kręgosłup” czy też aqua-aerobic.
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Sensoryczne place zabaw Kwiatowego Ławicy i Górczyna

Ideą projektu zrealizowanego w ramach PBO 2018 było stworzenie
kreatywnych placów zabaw z ławkami solarnymi, ścieżkami sensorycznymi
i urządzeniami stymulującymi wszechstronny rozwój zmysłów.
W ramach projektu przy Szkole Podstawowej nr 78 na poznańskim Osiedlu
Kwiatowym powstała ścieżka sensoryczna z odcinkami wyłożonymi różnymi
strukturami (np. kostka brukowa, drewno, kamienie, piasek itp.). W kierunku
ścieżki prowadzi ciąg pieszy z ławkami (z podłokietnikami). Zwieńczeniem ciągu
pieszego jest plac zabaw z sensorycznymi urządzeniami wspomagającymi
motorykę oraz poznawanie kolorów, kształtów i dźwięków. Częścią placu zabaw
jest także slalom z drewnianych bali. Dorośli mogą skorzystać z rodzinnych
stołów piknikowych a młodzież z urządzeń do street workoutu. Wokół powstał
przyjazny teren zielony z trawnikami i krzewami.
Integralną częścią projektu było stworzenie także na poznańskiej Ławicy,
na terenie Przedszkola nr 36, zielonego skweru kreatywnego z sensorycznym
placem zabaw. Powstała tu ścieżka sensoryczna, urządzenie wspierające naukę
zmysłów i tablice edukacyjne. Dla dorosłych zrealizowano innowacujną ławkę
solarną z WiFi i ładowarkami do urządzeń mobilnych, zewnętrzny przewijak oraz
ławkę mały-duży dla dzieci i ich rodziców.
Projekt zakładał także zakup wyposażenia dla potrzeb Przedszkola nr 7 na
Górczynie przy ul. Mikołowskiej. Przedszkole otrzymało kreatywny zestaw
pomocy sensorycznych i mobilne urządzenia sensoryczne.
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Bezpieczny student
Bezpieczny student to projekt Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego PBO
2018, który realizowany był w drugiej połowie 2018 roku w sali sportowej przy
ulicy Taborowej 1 w Poznaniu. Projekt wygrał w rejonie Poznania obejmującym
dzielnicę Grunwald.
W ramach projektu przeprowadzono kursy samoobrony z elementami judo
mające miejsce 2 razy w tygodniu i trwające 1,5 godziny, wyposażono kursantów
w judogę, czyli strój do uprawiania judo, a także zorganizowano wewnętrzne
zawody judo. Celem projektu było zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród
studentów, ich integracji oraz zwiększenia aktywności fizycznej. W projekcie
wzięło udział 158 studentów z poznańskich uczelni, w zawodach
zorganizowanych w ramach szkolenia wzięło udział 88 kursantów. Zajęcia
odbywały się w grupach liczących ok. 25 osób. Łączny koszt realizacji projektu
wyniósł 165 000 złotych.
Projekt doczekał się kontynuacji w następnych latach. Dzięki głosom
mieszkańców w ramach PBO 2020 wybrano do realizacji przedsięwzięcie
„Bezpieczny student – bezpieczny poznaniak”. Nowa odsłona projektu zostanie
zrealizowana w Poznanie na terenie Głuszyny, Krzesin i Starołęki.
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5. Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) – nowy pomysł na partycypację!
Dobrze. Czyli wiemy co to jest budżet obywatelski i poznaliśmy kilka projektów
zrealizowanych w „dorosłym” budżecie partycypacyjnym organizowanym przez
samorządy. Ta broszura dotyczy jednak nieco innej formy, czyli SZKOLNEGO
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (SBO).
To innowacyjny pomysł, który pojawił
się w głowach grupy osób skupionych
w Stowarzyszeniach
Metropolia
Poznań i CREO. To właśnie oni ramach
projektu pn. „DziałaMY! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Metropolii
Poznań” zdecydowali się rozpocząć z młodymi podróż w fascynujący świat
współdecydowania. Nie było to jednak możliwe bez wsparcia Narodowego
Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Instytucja ta wybrała projekt do realizacji i przekazała dofinansowanie
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
W każdej ze szkół objętych projektem jest organizowana szkolna edycja
budżetu partycypacyjnego. To jeden z najbardziej nowatorskich elementów
przedsięwzięcia. Młodzieżowa grupa inicjatywna ze wsparciem animatora
opracowuje regulamin SBO, promuje ideę budżetu w szkole i organizuje dzień
głosowania. Zgłaszać miniprojekty oraz głosować mogą natomiast wszyscy
uczniowie danej szkoły, przez co aktywizowane są całe społeczności szkolne.
A jest o co walczyć – w efekcie w każdej szkole realizowany jest miniprojekt (lub
miniprojekty) o wartości 1000 zł. Może to być strefa relaksu dla uczniów z pufami
i półką z książkami, zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć dodatkowych, czy
sfinansowanie wydarzenia kulturalnego.
Realizacja budżetu obywatelskiego w szkole jest łatwiejsza dzięki
interaktywnym funkcjonalnościom udostępnionym na podstronie projektu
www.metropoliapoznan.pl/sbo. Funkcjonalności portalu, administrowanego
i prowadzonego przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań, wspierają organizację
SBO na wszystkich etapach oprócz samego dnia (lub dni) głosowania. Poprzez
portal nauczyciel-opiekun może stworzyć profil konkretnej edycji SBO
np. „Szkolny Budżet Obywatelski 2019 – SP 78 w Poznaniu” i zamieścić
opracowane wspólnie z uczniami zasady SBO. Uczniowie mogą drogą
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elektroniczną (poprzez formularz online) zgłaszać swoje pomysły, śledzić postęp
ich opiniowania zdalnego przez nauczycieli, zapoznawać się z finalną listą
miniprojektów przeznaczonych do głosowania czy sprawdzać opisy zwycięskich
przedsięwzięć. Znajdą tu także moduł e-learningowy przybliżający meandry
przygotowania projektów oraz gotowe wzory ulotek i plakatów ułatwiające
promocję miniprojektów. Warto dodać, że moduły te są przydatne również dla
osób przygotowujących projekty do „dorosłych” edycji budżetów obywatelskich.
Zlokalizowanie podstrony projektu na metropolitalnym portalu konsultacji
społecznych www.konsultacje.metropoliapoznan.pl wzmacnia oddziaływanie
przedsięwzięcia. Pod tym adresem można także znaleźć informacje
o „dorosłych” budżetach obywatelskich i konsultacjach społecznych
uruchamianych przez samorządy.

6. Szkolny Budżet obywatelski jako proces
Szkolny Budżet Obywatelski, podobnie jak jego samorządowa odsłona, to nie
tylko sam moment głosowania. To skomplikowany proces, składający się
z konkretnych etapów, który musi być realizowany przez określony czas!

POCZĄTEK
EDYCJI

SBO

5. Promocja
miniprojektów
przed
głosowaniem

6. Głosowanie
i wybór
zwycięzców

1. Przygotowanie
zespołu SBO
i ustalenie
zasad SBO

4. Opiniowanie
miniprojektów
przez
nauczycieli

7. Realizacja
miniprojektów

2. Kampania
promująca
SBO w szkole

3. Zgłaszanie
miniprojektów
przez uczniów

9

KONIEC
EDYCJI

SBO

1. PRZYGOTOWANIE ZESPOŁU SBO I USTALENIE ZASAD
Jeśli już wiemy, że nasza społeczność szkolna będzie realizowała swoją edycję
SBO należy stworzyć grupę inicjatywną, która będzie odpowiedzialna
za organizację całego procesu. W projekcie „DziałaMY!” grupę tę stanowi tzw.
Szkolny Klub Młodego Obywatela (SKMO) czyli grupa młodych wolontariuszy
pod wodzą nauczyciela-opiekuna. Dla nauczyciela a następnie dla uczniów
organizowane są w ramach projektu specjalne warsztaty przygotowujące
do zadań w projekcie „DziałaMY!”, w tym udziału w edycji szkolnego budżetu.
Najważniejszym momentem tego etapu jest ustalenie zasad SBO. Dokonuje
się to zawsze w sposób (uwaga „mądre słowo”!) deliberatywny. A mówiąc
prościej – w trakcie wspólnej „burzy mózgów” i dyskusji. Podczas tego
twórczego spotkania młodzież ze swoim opiekunem, zazwyczaj przy wsparciu
trenera z zewnątrz, ustala najważniejsze wymogi, jakie będą obowiązywały
w trakcie danej edycji SBO.
Ustalając zasady musimy w pierwszym rzędzie stworzyć lub wypełnić
HARMONOGRAM składający się z poszczególnych etapów np. taki:
Daty (DD/MM/RR)

ETAPY

od

1. Ogłoszenie ZASAD SBO
2. Kampania promocyjna SBO w szkole
3. Zgłaszanie miniprojektów
4. Opiniowanie
5. Ogłoszenie listy miniprojektów do
głosowania
6. Promocja miniprojektów
(przez wnioskodawców)
7. Głosowanie
8. Ogłoszenie wyników
9. Realizacja projektu/projektów
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do

A jak dobrze zaplanować taki harmonogram? Należy pamiętać, że:
 Ogłoszenie zasad SBO robimy w momencie, gdy ustalimy wspólnie
WSZYSTKIE wymogi.
 Kampania promocyjna SBO (2) oraz czas na promocję miniprojektów
prowadzoną przez uczniów-wnioskodawców (6) muszą być odpowiednio
długie, aby udało nam się dojść z informacją do wszystkich
zainteresowanych (w praktyce minimum 7-10 dni każdy etap)
 Kampania promocyjna SBO może trwać także podczas etapu zgłaszania
miniprojektów przez uczniów.
 Opiniowanie (głównie przez nauczycieli) to ważny moment. Dobrze jeśli
nauczyciele będą mieć możliwość konsultacji z uczniem, który złożył
projekt, jeśli będzie taka potrzeba. Dajmy więc na to odpowiedni czas
(min. 4-5 dni).
 Głosowanie zazwyczaj trwa 1 lub 2 dni. Zastanówcie się jak będzie
najwygodniej czasowo zorganizować głosowanie. Plan lekcji na pewno
Wam pomoże. W niektórych szkołach jeden z dni tygodnia przeznaczony
jest na lekcje wychowawcze. Może to także dobry dzień na głosowanie?
 Ogłoszenie wyników powinno odbyć się jak najprędzej po głosowaniu.
W praktyce nic nie stoi na przeszkodzie by był to następny dzień w szkole.
Im szybciej ogłosimy wyniki, tym mniej będzie ewentualnych wątpliwości
co działo się z oddanymi głosami 
 Realizacja projektów może trwać dłużej (w przypadku projektów
dotyczących np. organizacji jakiegoś wydarzenia w szkole) lub krócej
(zakup sprzętu, wyposażenia). Minimalny czas to jednak 2-3 tygodnie
a optymalny 4-5 tygodni.
 Zastanówcie się jak wspomniany harmonogram wpasuje się do przerw
świątecznych, ferii czy wakacji.
Gdy już mamy harmonogram musimy skupić się na poszczególnych
specyficznych zasadach naszej edycji SBO.
Tworząc zasady należy zdecydować o regułach dotyczących takich kwestii jak:
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ZGŁASZANIE MINIPROJEKTÓW
• Kto może zgłosić projekt ?
Czy tylko uczniowie?
Czy może nauczyciele też?
A inni pracownicy szkoły?
• Ile można zgłosić projektów?
Jeśli mamy kwotę 1000 zł, możemy pozwolić na składanie
jednego projektu do 1000 zł albo też dwóch projektów
za maksymalnie 500 zł.
Możemy też ustanowić kategorie projektów
(np. jeden „mały” za 300 zł i jeden „duży” za 700 zł).
Wszystko zależy od Waszej decyzji!
• Maksymalna wartość projektu
1000 zł?
700 zł?
500 zł?
Zależnie od liczby możliwych projektów do zgłoszenia.
• Liczba dni na składanie wniosków
7 dni?
10 dni?
A może więcej?
• Podział na kategorie projektów
Np. projekty małe i projekty duże. Możemy, ale wcale nie
musimy wprowadzać takiego podziału.
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GŁOSOWANIE
• Kto ma prawo głosu?
Czy tylko uczniowie?
Czy może nauczyciele też?
A inni pracownicy szkoły?
• Liczba głosów na osobę?
Liczba głosów jest zazwyczaj powiązana z liczbą projektów,
które można zgłosić. Jeśli można zgłosić 2 projekty to
logiczne jest ustalenie 2 głosów na osobę. Jeśli zgłaszamy
maksymalnie 1 projekt to warto rozważyć zasadę, że każdy
ma 1 głos. Ostatecznie decyzja jest po Waszej stronie!
• Liczba dni na głosowanie?
1 dzień?
2 dni?
Kilka dni?
• Forma głosowania?
W szkole mamy głównie dwie możliwości:
(1) głosowanie w klasach przez uczniów odwiedzających
każą klasę z urną do głosowania,
(2) głosowanie w specjalnie przygotowanym punkcie do
głosowania – lokalu wyborczym – podobnym do tego
z wyborów parlamentarnych czy samorządowych.
Zawsze jednak sugerowane jest głosowanie papierowe
na wydrukowanych kartach z tytułami miniprojektów.
• Kiedy wyniki po zakończeniu głosowania?
Najlepiej jak najszybciej! Może już dzień po głosowaniu.
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2. Kampania promująca SBO w szkole – „Zmieniaj swoją szkołę!”
To bardzo ważny etap w organizacji
szkolnego budżetu. Jeśli Wasze koleżanki
i Wasi koledzy nie dowiedzą się o SBO lub nie
uwierzą, że to fajna inicjatywa, może się
zdarzyć, że nikt nie zgłosi projektów.
Im więcej
projektów,
tym
większa
konkurencja i lepszy wybór. W efekcie
większa nasza, że wybrany projekt będzie
służył większości społeczności szkoły. Warto
więc rozważyć różne formy promocji SBO.
Przykładowe formy promocji SBO:
 Stworzenie gazetki promującej SBO
i ustawienie jej na tablicy tuż przy wejściu
do szkoły.
 Opracowanie plakatów promujących
SBO i wywieszenie ich w różnych
miejscach w budynku.
 Nagranie krótkiej audycji informacyjnej
w szkolnym radiowęźle nt. SBO
i wyemitowanie podczas lekcji.
 Przygotowanie specjalnego apelu lub
przedstawienia
dla
uczniów
z elementami informacyjnymi.
 Przekazanie informacji na lekcjach
wychowawczych (przez nauczycieli lub
uczniów z grupy inicjatywnej).
 Rozdawanie ulotek podczas przerw.
Tak naprawdę wszystko zależy od Waszej inwencji i pomysłów! Pamiętajcie
jednak, że wszystkie działania muszą być uzgodnione z Dyrekcją szkoły
a Wy powinniście mieć zgodę rodziców na dodatkowe zaangażowanie
w szkole (np. na udział w projekcie „DziałaMY!”).
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3. Zgłaszanie miniprojektów przez uczniów
W naszym projekcie „DziałaMY!” opracowaliśmy specjalny formularz online
do zgłaszania miniprojektów przez uczniów. Jeśli zdecydowaliście, że oprócz
uczniów przedsięwzięcia zgłaszać mogą także nauczyciele i/lub pozostali
pracownicy szkoły – to także oni będą mogli przesłać swój pomysł na projekt.
Zgłaszane projekty powinny mieć charakter „twardy” (np. zakup
wyposażenia) lub „miękki” (wydarzenie lub warsztaty). Cel projektów
powinien być zgodny z tym co zapisaliście w „Zasadach SBO”. Zazwyczaj
jednak wystarczy by dotyczyły one szkoły i służyły szkolnej społeczności.
Pamiętaj by zgłosić projekt na czas. Jeśli przegapisz termin naboru, niestety
nie będzie już możliwości wygenerowania formularza projektu online.

UWAGA!
Dokładne info o składaniu wniosków oraz wypełnianiu formularza
znajdziesz w rozdziale 10 oraz w załącznikach do tej broszury.

4. Opiniowanie miniprojektów przez nauczycieli
 Gdy już zgłosisz swój projekt trafi on do opiniowania.
 Opiniowanie to nic innego jak stwierdzenie, że Twój miniprojekt „da się
zrobić”. To sprawdzenie czy jest zgodny z „Zasadami SBO” w ramach
zakresu rzeczowego, lokalizacji, celu, czy wartości kwotowej.
 Sprawdzania zgodności projektów podejmie się Komitet Opiniujący.
 Komitet Opiniujący może się on składać z nauczycieli, ale również
z przedstawicieli Rady Rodziców i/lub samorządu uczniowskiego.
Warunkiem uczestnictwa w Komitecie jest brak zaangażowania
w żaden ze złożonych projektów.
 Opiniowanie kończy się zatwierdzeniem listy projektów
przeznaczonych do głosowania. W ramach projektu „DziałaMY!” lista
powinna pojawić się w sposób widoczny na tablicy ogłoszeń w szkole
oraz na portalu:
www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo
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5. Promocja miniprojektów przed głosowaniem
Gdy zakończy się etap opiniowania i powstanie
lista projektów przychodzi czas na promocję
projektów zgłoszonych przez młodych obywateli.
Jeśli jesteś wnioskodawcą jednego z projektów
to właśnie teraz jest czas na przekazanie swoim
koleżankom i kolegom, że warto oddać głos
właśnie na Twój pomysł! Możesz skorzystać
z wzorów plakatu i ulotki zamieszczonych
na stronie projektu „DziałaMY!”:
www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo
6. Głosowanie, czyli święto szkolnej demokracji!
Głosowanie to czas decyzji! To moment, gdy wreszcie wszystko staje się
jasne! Kto przekonał do swojego pomysłu? Który projekt okazał się
najbardziej ważny dla wszystkich uczniów?
To najbardziej ekscytujący czas!
Możliwe formy głosowania:
 „Latająca komisja” – czyli głosowanie
w klasach. Dwójka lub trójka osób chodzi
od klasy do klasy, w każdej sali rozdaje
koleżankom i kolegom karty do
głosowania z tytułami miniprojektów,
uczniowie głosują, a następnie wrzucają
karty do mobilnej urny na głosy. Tym
sposobem łatwo można przejść całą
szkołę, nie zapominając o wszystkich
klasach.
 Lokal wyborczy – czyli głosowanie bardzo
podobne do tego, jakie znamy
z „dorosłych” wyborów prezydenckich,
parlamentarnych lub samorządowych.
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W jednej Sali lub w holu szkoły ustawia się stół dla komisji wyborczej oraz
urnę na głosy. Każda klasa schodzi do lokalu na jednej z lekcji i wszyscy po
kolei pobierają karty, oddają głos w sposób tajny i wrzucają kartę do urny.
Ta forma jest nieco trudniejsza od strony organizacyjnej, ale bardzo
podobna do prawdziwych wyborów. Warto!
Liczba dni głosowania zależy od Was. Jeden dzień zazwyczaj wystarczy. Jeśli
wiecie, że jakaś klasa będzie np. na wycieczce w dniu głosowania, może warto
pomyśleć by głosowanie odbyło się w ciągu kilku dni. Wadą głosowania
kilkudniowego jest konieczność zabezpieczenia oddanych już głosów, by nie
było podejrzeń o wiarygodność głosowania. Pamiętajcie, że decydując kto jest
uprawniony do głosowania powinniście pamiętać, by wszystkie te osoby
mogły oddać głoś. Jeśli więc mogą głosować nauczyciele lub inni pracownicy
szkoły – trzeba zapewnić by i oni mogli zagłosować. Tuż po głosowaniu
następuje zliczenie głosów i ogłoszenie wyników wraz ze wskazaniem
zwycięskich projektów. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie by zorganizować
uroczyste ogłoszenie wyników np. podczas ogólnoszkolnego apelu lub na
dużej przerwie. Decydujecie o tym naturalnie w porozumieniu
z nauczycielami-opiekunami i Dyrekcją szkoły. W ramach projektu
„DziałaMY!” lista z wynikami powinna pojawić się na tablicy ogłoszeń
w szkole oraz na portalu:
www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo
7. Realizacja miniprojektów:
To najbardziej miły etap. Wszystko jest już jasne. Wiadomo kto wygrał.
Realizacja projektu, w zależności od tego jak jest zaplanowany, polega albo
na zakupie sprzętu lub wyposażenia dla szkoły, albo na opłaceniu i organizacji
w szkole wydarzenia (np. warsztatów dla młodzieży, koncertu itp.).
Wnioskodawcy miniprojektów mogą naturalnie uczestniczyć w realizacji
wygranego projektu we współpracy ze Dyrekcjami szkół, szczególnie jeśli
przedsięwzięcie dotyczy organizacji szkolnego wydarzenia.
Poniżej kilka pomysłów wybranych przez uczniów w ramach Szkolnych
Budżetów Obywatelskich w 2019 roku organizowanych przez Szkolne Kluby
Młodego Obywatela w projekcie „DziałaMY!”.
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7. Jak mogę zaangażować się w Szkolny Budżet Obywatelski?

1. MOGĘ ZAGŁOSOWAĆ!
Głosowanie to pierwszy krok dla każdego zainteresowanego
budżetem obywatelskim. Jeśli nie głosujemy, nie mamy też tak
do końca prawa później narzekać na wyniki. Dlatego warto
głosować i wspólnie z koleżankami i kolegami decydować
o przyszłości Waszej szkoły!
2. MOGĘ ZGŁOSIĆ PROJEKT LUB ZAANGAŻOWAĆ
SIĘ W PROMOCJĘ!
Możesz samodzielnie lub w grupie przyjaciół zgłosić miniprojekt
dotyczący np. wyposażenia szkoły czy organizacji wydarzenia.
Jeśli nie jest to jeszcze ten etap możesz zaoferować swoją
pomoc wnioskodawcy innego projektu, który jest według Ciebie
potrzebny i interesujący. Możesz pomóc w roznoszeniu ulotek,
zrobić plakat lub pomóc w promocji w internecie.
3. MOGĘ ZAANGAŻOWAĆ SIĘ W ORGANIZACJĘ SBO
Każdy szkolny budżet jest przygotowywany przez grupę
aktywnej młodzieży. Włącz się w jej działania. Pomóż
zorganizować edycję SBO w Twojej szkole!

8. Dlaczego warto zaangażować się w Szkolny Budżet Obywatelski?
Co cię nakręca do działania? Co lubisz robić i z kim? Co sprawia Ci satysfakcję?
Czego Ci brakuje w szkole? Co być zmienił?
W czym chciałbyś lub chciałabyś się sprawdzić?
To tylko kilka pytań, ale na wszystkie możesz odpowiedzieć, mając na myśli
Szkolny Budżet Obywatelski (SBO).
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Zastanów się czy w SBO nie znajdziesz czegoś dla siebie. Poniżej kilka sugestii,
co może Ci dać włączenie się w ekscytującą podróż we współdecydowanie już na
poziomie Twojej szkoły wraz z Twoimi koleżankami i kolegami.

mogę zmieniać
swoją szkołę na
lepsze

mogę dobrze
się bawić
z przyjaciółmi

mogę zdobyć
ciekawe
doświadczenie

mogę podjąć
ambitny
"challange"

mogę zrobić coś
dla szkoły i
społeczności
szkolnej

mogę
zrealizować moją
wizję szkoły

mogę poznawać
nowych
znajomych

mogę
współdecydować
o przyszłości
mojej szkoły

mogę
przygotować się
do prawdziwego
budżetu obyw.

9. Chcę złożyć projekt do SBO – jak się do tego zabrać?
Wbrew pozorom SBO to nie jest wcale trudna sprawa. Wystarczy zapoznać się
z zasadami Twojej edycji szkolnego budżetu, popytać koleżanki i kolegów, czego
im brakuje i zabrać się za przygotowanie miniprojektu.
Poniżej kilka raz dotyczących przygotowania projektów w ramach SBO:
 CO BYŁO PIERWSZE JAJKO CZY KURA?
Pamiętacie to przysłowie? Ma w sobie wiele mądrości! Gdy myślimy od czego
zaczyna się projekt SBO pierwsze co przychodzi nam do głowy to to,
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że najważniejszy jest pomysł. I mimo że jest w tym wiele prawdy, to żeby
pomysł miał szanse wygranej najważniejsza jest POTRZEBA, z jakiej wynika.
Innymi słowy zastanów się najpierw czego w szkole najbardziej brakuje?
Czego nie ma a przydałoby się Wam na przerwach lub podczas zajęć
dodatkowych? Porozmawiaj z ludźmi z klasy i dowiedz się do myślą inni.
Możesz mieć bardzo ciekawy pomysł na przedsięwzięcie, ale jeśli dla nikogo
nie będzie on istotny to małe szanse na sukces.
 ZASADY RULEZ!!!
Aby osiągnąć sukces Twój pomysł – nawet jeśli dotyczy ważnej potrzeby –
musi spełniać wymogi SBO. Zanim więc zgłosisz projekt zapoznaj się
z zasadami Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Znajdziesz je na tablicy
ogłoszeń w szkole oraz
www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo
online na stronie projektu:
A zasady to „Biblia” każdego budżetu obywatelskiego. Twój projekt musi więc
być zgodny z zasadami w zakresie: zakresu, wartości, lokalizacji, celu –
jakiemu służy oraz musi być złożony przez osobę uprawnioną.
 STWÓRZ DREAM TEAM!
Podstawą sukcesu może być dogadanie się i stworzenie grupy wspierającej
projekt. Może to być Twoja klasa lub koleżanki i koledzy uczęszczający na te
same zajęcia dodatkowe. Gdy będziecie w grupie, łatwiej będzie Wam
promować projekt i zachęcać innych do głosowania właśnie na niego.
Wypełniając formularz wniosku pamiętaj jednak, że formalnie wnioskodawcą
(z imienia i nazwiska) może być tylko jednak osoba.
 MYŚL GLOBALNIE – DZIAŁAJ LOKALNIE!
Zwiększasz szanse na sukces Twojego projektu, jeśli jego realizacja będzie na
rękę możliwie dużej liczbie osób. Dobrze więc rozważyć np. zakup sprzętu lub
wyposażenia, z którego skorzystają wszyscy w szkole. Podobnie, jeśli
planujesz wydarzenie, lepiej jeśli dotyczyć będzie całej szkoły niż tylko Twojej
klasy. Im więcej ludzi poczuje, że „ten projekt jest właśnie dla mnie”, tym
większe perspektywy zwycięstwa.
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 EFEKT WOW!
Nie tylko ciekawym zakresem projektu możesz się wyróżnić. Wśród wielu
przedsięwzięć Twój minprojekt może mieć też najciekawszy tytuł! Nie tylko
ułatwi to zapamiętanie nazwy przedsięwzięcia (a to ważne podczas
głosowania!) ale może też po prostu zainteresować dużo większą liczbę osób.
Zastanów się na tytułem, który powoduje różne skojarzenia, jest dowcipny
lub nietypowy. W gonitwie za efektem „WOW” nie zapomnij jednak,
że szokowanie nie zawsze pomaga, a niezachowanie klasy i podstawowej
kultury może skończyć się negatywną oceną projektu i odrzuceniem na etapie
opiniowania. W końcu we wszystkim trzeba mieć umiar i wiedzieć co wypada
a co nie .

10. Formularz projektu – dla Ciebie to pestka!
Podstawowa zasada zarządzania projektami mówi – co nie jest spisane nie będzie
zrealizowane! Musimy więc spisać nasz pomysł wykorzystując do tego
obowiązujący w danej SBO formularz – wzór wniosku. To bardzo proste.
① Wejdź na stronę:

www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo
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② Znajdź ogłoszenie dotyczącego Szkolnego
Budżetu Obywatelskiego (SBO) Twojej szkoły
Np. Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie.
Wejdź na podstronę z ogłoszeniem klikając
w „ZOBACZ SZCZEGÓŁY”. Zapoznaj się szczegółowo
z zapisami ogłoszenia.
Wpadłeś na ciekawy pomysł?
Przed wysyłką projektu:
 Zastanów się czy miniprojekt wpisuje się
we wszystkie zasady SBO.
 Sprawdź np. w internecie, czy pula pieniędzy
w SBO wystarczy na jego realizację.
 Porozmawiaj z koleżankami i kolegami czy
im też się ten pomysł podoba.
 Jeśli Twój znajomy chce zgłosić podobny projekt zastanówcie się czy nie
połączyć siły. Można złożyć jeden projekt i wspólnie promować pomysł.
Pamiętaj jednak, że na formularzu musi być tylko jedno nazwisko
wnioskodawcy.
③ Wygeneruje formularz swojego miniprojektu
Kliknij w ikonkę „ZGŁOŚĆ SWÓJ PROJEKT SBO” i wypełnij formularz online!

Gdy skończysz kliknij w ikonkę „WYŚLIJ FORMULARZ” i gotowe!

Teraz już tylko czekaj na zaopiniowanie przez nauczyciela i możesz promować
swój projekt wśród koleżanek i kolegów.
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WNIOSKODAWCA
• dodaj informacje o sobie (imię, nazwisko, klasa)
TUTYŁ PROJEKTU

• tutuł musi być krótki i konkretny - maksymalnie 6 słów
SKRÓCONY OPIS PROJEKTU
• bardzo zwięzły - maks. 14 słów
• ten tekst może się znaleść na karcie do głosowania
OPIS PROJEKTU
• powinien być zwięzły i zawierać wszystkie elementy projektu
• powinien być atrakcyjny dla jak największej liczby odbiorców
• tu również trzeba zmieścić się w limicie: 300 słów
UZASADNIENIE DLA REALIZACJI PROJEKTU
• wskazujemy problem jaki rozwiązujemy (dlaczego projekt?)
• maksymalnie 150 słów
SZACUNKOWE KOSZTY / OPIS KALKULACJI
• określ koszt projektu ze wskazanie poszczególnych elementów
• jeśli znalazłeś ofertę w necie - dołącz link
• pamiętaj o uwzględnienie ewentualnych kosztów wysyłki
• opis kalkulacji maksymalnie na 300 słów
ZDJĘCIE PROJEKTU
• pamiętaj o prawach autorskich (najlepiej jeśli zdjęcie jest Twoje)
OŚWIADCZENIA
• warunkiem uczestnictwa w SBO jest wydrukowanie, wypełnienie i
podpisanie jednego z oświadczeń (zgoda rodzica lub oświadczenie
wnioskodawcy pełnoletniego) oraz dostarczenie do nauczycieliopiekunów SBO, nie później niż do dnia zakończenia naboru wniosków.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz wniosku miniprojektu do SBO
UWAGA: Warunkiem uczestnictwa w edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego (SBO) jest
wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie jednego z oświadczeń (zgoda rodzica lub
oświadczenie wnioskodawcy pełnoletniego) stanowiących zał. 2 i 3 oraz dostarczenie
właściwego dokumentu do nauczycieli-opiekunów SBO w danej szkole, w terminie nie
późniejszym niż do dnia zakończenia naboru wniosków.
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ZAŁĄCZNIK NR 2 - Oświadczenie – zgoda rodzica – w przypadku
wnioskodawcy poniżej 18 roku życia
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ZAŁĄCZNIK NR 3 - zgoda wnioskodawcy – w przypadku wnioskodawcy
pełnoletniego
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Broszura przygotowana w ramach projektu
„DziałaMY! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Metropolii Poznań ”

Realizatorzy projektu:

Patronaty honorowe:

Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności
– Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014-2020
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