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Projekt pt. „DziałaMY! Program rozwoju edukacji 

obywatelskiej w Metropolii Poznań”



Stowarzyszenie Metropolia Poznań

powstało w 2011 roku. W skład SMP 

wchodzą 23 jednostki samorządu, w tym: 

Miasto Poznań, Powiat Poznański, 17 gmin 

Powiatu Poznańskiego oraz cztery gminy 

z powiatów ościennych. Stowarzyszenie 

zajmuje się inicjowaniem współpracy 

między samorządami w takich dziedzinach, 

jak fundusze unijne, kolej metropolitalna, 

mobilność miejska, planowanie 

przestrzenne oraz zwiększanie jakości życia 

mieszkańców. Więcej informacji: 

www.metropoliapoznan.pl

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji 

Obywatelskiej CREO powstało w 2004 roku. 

Głównym celem CREO jest wszechstronne działanie 

na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 

pobudzanie społecznej aktywności obywateli, 

wspieranie NGO i inicjatyw społecznych oraz 

propagowanie idei wolontariatu. Działania CREO 

związane z edukacją obywatelską w szkołach są 

prowadzone obecnie w 80 szkołach w Wielkopolsce. 

Ponadto Stowarzyszenie CREO aktywnie działa 

również w rozwijaniu idei wolontariatu 

pracowniczego i wolontariatu senioralnego. Więcej 

informacji: www.centrumcreo.pl

http://www.metropoliapoznan.pl/
http://www.centrumcreo.pl/
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Głównym założeniem projektu 

jest wzrost partycypacji 
obywatelskiej 

i społecznej młodzieży oraz 
zwiększenie zaangażowania 

osób młodych w sprawy 

publiczne w samorządach 
Metropolii Poznań.

CEL PROJEKTU



IDEA PROJEKTU

• wiedza 
i umiejętności 
prowadzenia grupy 
wolontariuszy

SZKOLENIA 
DLA NAUCZYCIELI

• cykl 4 warsztatów 
dla młodych 
ze SZKOLNEGO 
KLUBU MŁODEGO 
OBYWATELA

WARSZTATY 
DLA MŁODZIEŻY • min. 3 inicjatywy 

zrealizowane 
przez młodych 
w trakcie realizacji 
projektu

INICJATYWY 
MŁODYCH

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH



W 25 placówkach 

zostały stworzone Szkolne Kluby 

Młodego Obywatela, w których 

realizowany jest unikalny 

program edukacji obywatelskiej

SZKOLNE KLUBY MŁODEGO OBYWATELA



• 38 LO w Poznaniu - 38. Dwujęzyczne LO w Poznaniu, adres: ul. Drzymały 4/6, 60-176 Poznań

• SP 1 w Komornikach – SP nr 1 w Komornikach, adres: ul. Staszica 25, 62-052 Komorniki

• SP 1 w Puszczykowie – SP nr 1 w Puszczykowie, adres: ul. Wysoka 1, 62-040 Puszczykowo

• SP 2 w Murowanej Goślinie - SP nr 2 w Murowanej Goślinie, adres: ul. Kutrzeby 3, 62-095 
Murowana Goślina

• SP 3 w Szamotułach – SP nr 3 w Szamotułach, adres: ul. Szczuczyńska 5, 64-500 Szamotuły

• SP 4 w Swarzędzu - SP nr 4 w Swarzędzu, adres: os. Kościuszkowcow 4, 62-020 Swarzędz

• SP 78 w Poznaniu – SP nr 78 w Poznaniu, adres: ul. Żonkilowa 34, 60-175 Poznań

• SP w Iwnie – SP w Iwnie, adres: ul. Szkolna 11, 62-025 Iwno

• SP w Kleszczewie - Zespół Szkół w Kleszczewie, adres: ul. Poznańska 2, 63-005 Kleszczewo

• SP w Krosinku – SP w Krosinku, adres: ul. Wiejska, 62-050 Krosinko

• SP w Pobiedziskach – SP w Pobiedziskach ul. Kostrzyńska 23, 62-010 Pobiedziska

• SP w Skokach SP w Skokach Ul. Poznańska 2, 62-085 Skoki

• SP w Stęszewie - Szkoła Podstawowa w Stęszewie ul. Poznańska 25, 62-060 Stęszew

SZKOŁY W NASZYM PROJEKCIE (1)



• ZS w Obornikach - Zespół Szkół w Obornikach ul. ks. Szymańskiego 5, 64-600 Oborniki

• LO w Śremie – LO w Śremie, adres: ul. Poznańska 11, 63-100 Śrem

• SP 1 w Poznaniu – SP nr 1 w Poznaniu, adres: ul. Hezjoda 15, 60-461 Poznań

• SP 1 w Suchym Lesie – SP odstawowa nr 1 w Suchym Lesie, adres: ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las

• SP 2 w Skórzewie – SP  nr 2 w Skórzewie, adres: ul. Kozierowskiego 1, 60-185 Skórzewo

• SP 5 w Luboniu – SP nr 5 w Luboniu, adres: ul Kołłątaja 1, 62-030 Luboń

• SP 74 w Poznaniu – SP nr 74 w Poznaniu, adres: ul. Trybunalska 17, 60-325 Poznań

• SP w Kicinie – SP w Kicinie, adres: ul. Gwarna 1, Kicin, 62-004 Czerwonak

• SP w Lusówku – SP w Lusówku, adres: ul. Dopiewska 5, Lusówko, 62-080 Tarnowo Podgórne

• SP w Rokietnicy – SP w Rokietnicy, adres: ul. Szkolna 3c, 62-090 Rokietnica

• SP w Niepruszewie – SP im. dr Wandy Błeńskiej, adres: ul. Starowiejska 26, 62-074 Niepruszewo

• SP w Szczodrzykowie – SP w Szczodrzykowie, adres: ul. Ogrodowa 21, 62-035 Kórnik 
(Szczodrzykowo)

SZKOŁY W NASZYM PROJEKCIE (2)
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W projekcie wzięło udział ponad 450 osób, 
w tym ponad:

• 375 uczniów i uczennic 

• 25 nauczycieli

• 50 pracowników samorządowych

W projekt zaangażowanych zostało 
25 szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

W Szkolne Budżety Obywatelskie były 
zaangażowane całe społeczności szkolne placówek 
– kilka tysięcy osób!

UCZESTNICY PROJEKTU



W ramach projektu ponad 50 pracowników samorządowych przeszło cykl 
szkoleń z dziedziny aktywizacji obywatelskiej osób młodych i włączenia 
ich w procedury konsultacji społecznych. Wśród najważniejszych tematów 
poruszanych podczas warsztatów były:

• promowanie konsultacji społecznych wśród mieszkańców i zwiększenie 
frekwencji w konsultacjach, działania w internecie,

• wykorzystanie innowacyjnych metod konsultacji, social media,

• planowanie procesów konsultacji społecznych,

• prezentacja sprawdzonych rozwiązań usprawniających i 
uatrakcyjniających budżet obywatelski. 

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH



PUBLIKACJE PROJEKTOWE



W celu przygotowania nauczycieli do pełnienia roli opiekunów Szkolnych
Klubów Młodego Obywatela w projekcie zrealizowano w październiku 2019
dwa jednodniowe szkolenie których tematyką było:

• organizowanie pracy Klubu,

• rekrutacja uczniów,

• promocja działań,

• organizowanie Szkolnego Budżetu Obywatelskiego,

• przygotowywanie i realizacja inicjatyw wolontariackich z uczniami.

WARSZTAT DLA NAUCZYCIELI



CYKL WARSZTATÓW 

DLA MŁODZIEŻY



WARSZTATY „TWORZENIE WŁASNYCH PROJEKTÓW”



WARSZTATY „KOMBINEZON STAROŚCI”



WARSZTATY „NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ”



WARSZTATY „ORGANIZACJA SZKOLNEGO 

BUDŻETU OBYWATELSKIEGO”



Każdy Klub w projekcie realizuje trzy zróżnicowane inicjatywy :

1. ZORGANIZOWANIE INICJATYWY WOLONTARIACKIEJ NA RZECZ OSÓB 

STARSZYCH LUB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

2. ORGANIZACJA INICJATYWY SPOŁECZNEJ/OBYWATELSKIEJ NA RZECZ 

LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI 

3. ZORGANIZOWANIE SZKOLNEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (SBO)

DZIAŁANIA SZKOLNYCH KLUBÓW MŁODEGO OBYWATELA









• Nowa forma edukacji obywatelskiej młodzieży przygotowująca młodych 
obywateli do „dorosłej” partycypacji obywatelskiej w budżetach 
obywatelskich samorządów

• 1000 zł dla każdej szkoły biorącej udział w projekcie na realizację 
pomysłów uczniów służących społeczności szkolnej

• Zasady danej edycji SBO opracowują sami młodzi przy udziale trenera 
podczas warsztatów nt. SBO

• Każdy uczeń szkoły może zgłosić swój mini-projekt poprzez stronę 
www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo

 np. zakup produktu istotnego dla społeczności szkolnej, 
zorganizowanie ciekawego wydarzenia w szkole). Wartość: do 1000 zł

 Formularz projektu – bardzo zbliżony do Poznańskiego PBO

Szkolne Budżety Obywatelskie (SBO)

http://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo


PRZYKŁADOWE PROJEKTY



PRZYKŁADOWE PROJEKTY



• Grupa inicjatywna młodzieży organizuje promocję SBO, przygotowuje 

karty do głosowania oraz ustala przebieg „dnia głosowania” i bierze w 

nim udział jako organizatorzy. Głosy liczy komisja, na czele której stoją 

nauczyciele i to oni zatwierdzają wybór.

• ZNACZENIE SBO: Nie jest to symulacja, ale autentyczny proces 

konsultacyjny oparty na partycypacji a jego bezpośredni rezultat 

będzie realny, a wręcz namacalny – zrealizowany projekt w szkole!

• Młodzi widzą, że zaangażowanie obywatelskie naprawdę się opłaca i 

daje możliwość kreowania swojej najbliższej okolicy.

Szkolne Budżety Obywatelskie (SBO)



SBO jako proces – taki sam jak w „dorosłych” BO



Szkolne Budżety Obywatelskie – to działa!!!



Nowe funkcjonalności 

metropolitalnego portalu konsultacji 

społecznych opracowane w ramach 

projektu „DziałaMY!”

www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo

http://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo


www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo

http://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo






Moduł „Szkolne Budżety Obywatelskie” (SBO)

• Moduł dla uczniów i nauczycieli-moderatorów

• Moduł wspierający Szkolne Kluby Młodych Obywateli w zakresie 
organizacji edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego (SBO)

• Poprzez moduł wnioskodawcy mogą publikować swoje projekty (wraz 
z możliwością zamieszczania opisów, zdjęć itp.) 

• Tworzy się lista projektów, publikowane są aktualności i zasady SBO, 
możliwe jest zdalne opiniowanie (weryfikacja) projektów przez 
moderatora (nauczyciela-opiekuna SKMO)

• Wreszcie tutaj publikowana jest ostateczna lista projektów przed 
głosowaniem oraz wyniki głosowania po jego zakończeniu

Nowe funkcjonalności dla projektu „DziałaMY!”



Widok panelu CMS (administratora/moderatora)



Moduł e-learningowy „Kilka kroków do dobrego projektu”

• Moduł dla uczniów – młodych obywateli

• Moduł wspierający Szkolne Kluby Młodych Obywateli w zakresie 
pozyskania wiedzy o zasadach przygotowania projektów 
obywatelskich i społecznych. 

• Poprzez moduł użytkownicy mogą prześledzić fazy przygotowania 
projektu, dowiadują się o przykładach z dobrych praktyk, mogą 
skorzystać z możliwości realizacji zadań praktycznych a na koniec 
wypełnią test sprawdzający wiedzę i umiejętności. 

Nowe funkcjonalności dla projektu „DziałaMY!”













Materiały promocyjne do wykorzystania przez uczniów-projektodawców

• Wzór ulotki i plakatu

• Wzory w formacie cyfrowym umożliwiającym modyfikację poprzez 
komputery domowe oraz wydruk na domowych urządzeniach 
drukujących

• Uczeń może wykorzystać wzór graficzny ulotki lub plakatu wpisując w 
odpowiednie pola jedynie informację o swoim projekcie

• Ulotki i plakaty można dystrybuować w szkole lub umieścić 
np. w gablotach klubów zakupionych w ramach projektu

Nowe funkcjonalności dla projektu „DziałaMY!”





• Możliwość nieodpłatnego wykorzystania wszystkich funkcjonalności 
strony www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo oraz poradników 
i innych materiałów z BAZY WIEDZY na potrzeby realizacji Szkolnych 
Budżetów Obywatelskich w Państwa samorządach!

• W takim przypadku środki na realizacje samych projektów uczniów 
mogłyby pochodzić z dotacji JST, małych grantów lub ze środków Rady 
Rodziców/sponsorów

• Ponadto planowane jest objęcie dodatkowych szkół z terenu Metropolii 
Poznań kolejną edycją projektu DziałaMY! w ramach programu 
AKTYWNI OBYWATELE finansowanego ze środków EOG (5-10 szkół) 
– bliższe informacje wkrótce.

Potencjał kontynuacji projektu „DziałaMY!”

http://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


