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1. Od autorów

Konsultacje społeczne są tematem coraz bardziej popularnym wśród
samorządowców,
organizacji
pozarządowych
i
mieszkańców.
Na
ich
temat powstają pogłębione publikacje, opisujące złożone procedury
konsultacyjne. W przestrzeni publicznej działają instytucje specjalizujące się
w problematyce partycypacyjnej. Konsultacje społeczne, a raczej ich brak lub niska jakość, stają się często orężem w krytyce działania władz lokalnych.
Z drugiej strony, poziom wiedzy i uczestnictwa społecznego jest w dalszym ciągu relatywnie niski, co często wpływa demobilizująco na organizatorów konsultacji,
a także samych mieszkańców, którzy widząc nikłe zainteresowanie swoich sąsiadów,
zaczynają wycofywać się z życia publicznego.
Projekt „Aktywni obywatele Metropolii Poznań” ma wspierać wzrost partycypacji
społecznej oraz zaangażowanie obywateli 23 samorządów wchodzących w skład
Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Projekt obejmuje szereg działań edukacyjnych
i szkoleniowych adresowanych do uczestników oraz organizatorów konsultacji,
a także stworzenie platformy internetowej integrującej konsultacje społeczne odbywające się na terenie Metropolii Poznań.
Jednym z narzędzi wspierających partycypację jest Niezbędnik, który w prosty
i przejrzysty sposób opisuje oraz przybliża wiedzę o konsultacjach społecznych.
Wyjaśnia on czym są konsultacje społeczne, jakie są ich cele i zasady, jakie z nich płyną
korzyści. Niezbędnik zawiera również katalog podstawowych narzędzi, po które warto
sięgać realizując swoje projekty. Co ważne, nie obejmuje on prawnych aspektów konsultacji społecznych, które są w nim jedynie zasygnalizowane.
Konsultacje społeczne mają szanse powodzenia, jeśli w nie wierzymy, a nie wtedy,
kiedy obligują nas do tego przepisy prawa. Dlatego w Niezbędniku nie zabraknie również opisu dobrych praktyk, które z powodzeniem można stosować w samorządach.
Mamy nadzieję, że Niezbędnik będzie pierwszym krokiem do praktycznego i partycypacyjnego rozwiązywania problemów lokalnych, przed którymi codziennie stajemy.
Autorzy

3

2. Czym są konsultacje społeczne?
Partycypacja społeczna może przebierać różne formy mniej lub bardziej bezpośredniego wpływu obywateli na sprawy publiczne.
Upraszczając, można spróbować zobrazować ją za pomocą trzech szczebli:

Ryc. 1. Piramida konsultacji; opracowanie własne

•

Informowanie - to proces jednostronnego komunikowania planów i rozwiązań.
Nie zakłada ono modyfikacji prezentowanych pomysłów, ani wiążącej dyskusji.

•

Konsultowanie - jest procesem komunikacji dwustronnej, podczas której opiniowaniu podlegają przedstawiane rozwiązania.

•

Współdecydowanie - jest nie tyle zbieraniem opinii, ile partnerską relacją pomiędzy stronami służącą wspólnemu wypracowaniu rozwiązań.

•

W praktyce samorządowej mamy najczęściej do czynienia z informowaniem
i konsultowaniem. W niektórych przypadkach konsultacje są gwarantowane
ustawowo.
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3. Podstawy prawne
Przykładowo:

W art. 5a, ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, napisano:
„W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy
mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy.
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała
rady gminy”.

Kwestią dyskusyjną jest oczywiście zdefiniowanie, czym są sprawy „ważne dla gminy”. Z drugiej strony daje to możliwość szerokiego korzystania z narzędzia konsultacji,
o ile będzie ku temu wola decydentów.
Prawo nakłada również obowiązek konsultowania kwestii związanych z:

Ochroną środowiska: kwestię tę regulują art.29-43 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Planowaniem przestrzennym: gdzie sprawy wyłożenia planu do publicznego wglądu
i dyskusji publicznej reguluje ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art.11 pkt.10; art.17 pkt.10).

Przepisy te ogólnie opisują, jak uczestnictwo społeczne ma wyglądać, pozostawiając
sprawę wyboru konkretnych rozwiązań w rękach samorządów lub innych instytucji
publicznych.
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4. Po co nam konsultacje społeczne?
Prowadzenie dobrego dialogu ze społecznością lokalną i włączenie jej w procesy podejmowania decyzji może mieć różne cele. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich,
które określają zarazem korzyści, jakie mogą wynikać z efektywnie prowadzonej komunikacji.

Ryc. 2. Cele konsultacji społecznych; opracowanie własne
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5. Kanon, czyli 7 zasad konsultacji społecznych
Zasady konsultacji społecznych zostały sformułowane jako punkt wyjścia dla „Kanonu
Lokalnych Konsultacji Społecznych”, dokumentu stworzonego w 2012 r. pod patronatem
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
1) DOBRA WIARA
Konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego. Strony słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji.
2) POWSZECHNOŚĆ
Każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić
w nich swój pogląd.
3) PRZEJRZYSTOŚĆ
Informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być powszechnie
dostępne. Jasne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd.
4) RESPONSYWNOŚĆ
Każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie,
co nie wyklucza odpowiedzi zbiorczych.
5) KOORDYNACJA
Konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego za konsultacje - tak politycznie, jak organizacyjnie. Powinny one być odpowiednio umocowane w strukturze administracji.
6) PRZEWIDYWALNOŚĆ
Konsultacje powinny być prowadzone od początku procesu legislacyjnego.
Powinny być prowadzone w zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne reguły.
7) POSZANOWANIE INTERESU OGÓLNEGO
Choć poszczególni uczestnicy konsultacji mają prawo przedstawiać swój partykularny
interes, to ostateczne decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji
powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne.
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6. Jak planować konsultacje społeczne?
1) Przede wszystkim upewnij się, czy w sprawie, która ma być poddana konsultacjom nie ma już gotowego rozwiązania. Konsultowanie zakończonego projektu,
którego rozwiązania nie budzą wątpliwości, to marnowanie czasu, energii i wiarygodności decydentów w oczach mieszkańców.
Konsultacje zawsze organizuj PRZED podjęciem decyzji w danej sprawie a PO zdefiniowaniu problemu

Urząd nie ma propozycji rozwiązania
danej sprawy. Przestrzeń potencjalnie
największego wpływu mieszkańców

Urząd ma pewne pomysły dotyczące
możliwych rozwiązań ale jest gotów
je zmienić pod wpływem opinii mieszkańców
Kwestie
niepodlegające
dyskusji
ze względu na czynniki obiektywne
tj. obowiązujące prawo, terminy, ograniczenia finansowe
Ryc. 3. Piramida decyzyjna; opracowanie własne na podstawie „Jak przygotować konsultacje społeczne”,
Urząd Miasta Stołecznego Warszawa

2) Na podstawie piramidy wypisz pytania, które zadasz podczas konsultacji.
To mieszkańcy mają mówić podczas konsultacji, a nie urzędnicy. Od tego, jakie postawimy im pytania, będą zależały odpowiedzi, które uzyskamy.
3) Określ grupę, która jest najważniejsza dla sprawy podlegającej konsultacjom. Czy będą to: architekci, deweloperzy, dyrektorzy szkół, działkowcy, dzieci, ekolodzy, niepełnosprawni, koła gospodyń wiejskich, liderzy lokalni, media, młodzież, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, seniorzy, sklepikarze, wspólnoty mieszkańców itp.,
itd.
4) Zadbaj, żeby mieszkańcy mieli aktualne informacje o sprawie. Częstym błędem jest pokazywanie mieszkańcom istotnych dokumentów dopiero podczas spotkań.
5) Wybierz miejsce, w którym odbędą się konsultacje. Ważne by było ono łatwo
dostępne i wygodne dla mieszkańców oraz takie, gdzie można najłatwiej spotkać tych,
na których głosie najbardziej nam zależy.
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6) Zaplanuj sposób prowadzenia spotkań. Najważniejszym celem konsultacji jest
zebranie opinii mieszkańców. Czasem bardzo proste metody, na przykład gotowy formularz, który wypełnia każdy z uczestników spotkania, pozwalają szybko zebrać opinie.
Ustaw salę w sposób, który zmniejsza dystans między ludźmi np. w formie „okrągłego
stołu”.
7) Zaplanuj harmonogram konsultacji i ogłoś go z wyprzedzeniem, żeby mieszkańcy wiedzieli, jak będzie wyglądał cały proces podejmowania decyzji. Jakie
terminy są najbardziej dogodne z punktu widzenia mieszkańców? Jakie byłyby najbardziej dogodne dla urzędu?
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7. Jak informować o konsultacjach?
Skuteczne dotarcie do mieszkańców z informacją o konsultacjach jest kluczem
do „frekwencyjnego” sukcesu. Poza gablotą/tablicą informacyjną w urzędzie, jest jeszcze wiele kanałów komunikacji, z których można skorzystać. Są to między innymi:
1) Oficjalne serwisy internetowe samorządów oraz serwisy ponadlokalne np. metropolitalny portal konsultacji społecznych.
2) Ogłoszenia w lokalnych mediach (prasa, radio, telewizja), zarówno płatne
jak i w formie przesyłanych komunikatów.
3) Spotkania informacyjne lub punkty informacyjne na terenie miast, gmin i powiatów.
4) Przekazanie informacji radom osiedli, sołectwom oraz innym zainteresowanym
podmiotom.
5) Kampanie informacyjne poprzez media społecznościowe.
6) Newsletter elektroniczny.
7) System SMS.
8) Plakaty i ulotki oraz pozostałe materiały promocyjne rozmieszczone w dostępnych,
uczęszczanych przez mieszkańców i docelowe grupy interesariuszy miejscach, w tym
miejscach użyteczności publicznej np. przychodnie zdrowia, szkoły, przedszkola, biblioteki, ośrodki kultury etc.
9) Bezpośrednie przesłanie informacji do lokalnych organizacji pozarządowych
oraz innych formalnych i nieformalnych podmiotach działających na terenie gmin.
10) Przekazanie informacji poprzez ciała konsultacyjne takie jak Młodzieżowe Rady
Konsultacyjne, placówki oświatowe, rady i kluby seniorów.
11) Udostępnienie informacji w środkach komunikacji publicznej.
12) Udostępnianie informacji mieszkańcom poprzez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
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8. Kiedy konsultacje społeczne kończą się niepowodzeniem?
1) Gdy nie są dobrze przygotowane - jeśli konsultacje są robione w pośpiechu, rośnie
ryzyko błędów i niespójności, które mogą zaważyć na całym procesie.
2) Gdy nie wiadomo, czego tak naprawdę dotyczą - mieszkańcy muszą wiedzieć,
na co tak naprawdę mają wpływ.
3) Gdy rzeczywisty „właściciel procesu” nie bierze w nich udziału - zdarza się, że urzędnicy
po wysłuchaniu opinii mieszkańców mówią, że muszą skonsultować z władzami gminy;
rodzi to często frustrację uczestników konsultacji, zwłaszcza w przypadku odrzucenia
wcześniej wypracowanych i uzgodnionych wniosków.
4) Gdy wielu potencjalnych interesariuszy nie włączyło się w proces - mimo, że konsultacje dotyczą zwykle „ogółu mieszkańców” powinno się wyróżnić i poinformować grupy,
które mogą być szczególnie zainteresowane tematem.
5) Gdy nie wiadomo, co stanie się z wynikami konsultacji - uczestnicy muszą mieć
gwarancję, że wypracowane rozwiązania zostaną przeczytane i wdrożone (w zakresie,
w jakim jest to możliwe).
6) Gdy brakuje informacji lub są one przedstawiane w niezrozumiały sposób nie można efektywnie rozmawiać z mieszkańcami, gdy istnieją duże dysproporcje wiedzy
lub dostarczony materiał jest trudny do przyswojenia.
7) Gdy na samym początku procesu mamy do czynienia z konfliktem - prowadzenie
konsultacji społecznych w takiej sytuacji mija się z celem; warto wcześniej zadbać
o udział w procesie moderatora lub facylitatora.
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9. Narzędzia i techniki konsultacji społecznych
A. Proste
1) Konsultacje pisemne - umożliwiające otrzymanie uwag, opinii, pytań dotyczących
wcześniej przedstawionego bądź zamieszczonego na stronie internetowej dokumentu
poddanego konsultacjom.
2) Otwarte spotkanie konsultacyjne - służące wymianie opinii pomiędzy mieszkańcami i przedstawicielami władz oraz ekspertami. Prowadzone jest przez moderatora.
3) Punkt konsultacyjny - jest okazją do zapoznania się mieszkańców z materiałami
informacyjnymi (planami, makietami, wizualizacjami) oraz zebrania opinii na ten temat.
Może być zlokalizowany zarówno w miejscu, którego dotyczy procedura planistyczna
jak również w innych miejscach centralnych z punktu widzenia obecności mieszkańców
(np. jeśli temat dotyczy obszaru społecznie ważnego dla danej gminy).
4) Spacer Badawczy (Etnograficzny) - pozwala zbadać i poznać odczucia, potrzeby
badanych na temat różnych aspektów przestrzeni również w formie waloryzacji krajobrazowej.
B. Złożone
1) Fokus/Zogniskowany wywiad grupowy - służący poznaniu potrzeb i opinii określonej grupy osób (zarówno homogenicznej, jak i heterogeniczje), oparty na scenariuszy
i prowadzony przez moderatora.
2) Badanie ankietowe - służące poznaniu potrzeb, opinii, postaw reprezentatywnej lub
zdefiniowanej grupy mieszkańców na zadany temat. Może być realizowany za pomocą:
•
Wywiadu osobistego w domu respondenta.
•
Wywiadu osobistego w miejscu publicznym (w tym wywiady audytoryjne).
•
Wywiadu osobistego wspomaganego komputerowo (CAPI).
•
Wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI).
•
Wywiadu internetowy wspomaganego komputerowo (CAWI).
3) Warsztaty konsultacyjne - dające szansę przepracowania danej kwestii z użyciem
angażujących technik wypracowywania opinii.
4) Kawiarenka Obywatelska - daje szansę przeprowadzenia dyskusji na zadany temat
w specyficznej i sprzyjającej atmosferze. Służy raczej zebraniu opinii niż wypracowaniu
konkretnych rozwiązań.
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5) Forum Lokalne - służy partycypacyjnemu formułowaniu polityk i planów działania
na poziomie lokalnym w duchu współpracy pomiędzy samorządem, a reprezentantami
mieszkańców.
C. Trudne
1) DEMOCS (Deliberatywne Spotkania Mieszkańców) - pozwalają dokonać priorytetyzacji zagadnień z obszaru danej polityki publicznej zwłaszcza na wstępnym etapie
jej tworzenia.
2) Sondaż Deliberatywny - złożona technika partycypacyjna oparta na takich elementach jak badanie sondażowe, przygotowanie materiałów informacyjnych, dyskusje
grupowe, panel ekspercki i finalne głosowanie uczestników. Jest formą współdecydowania i silnej rekomendacji dla władz lokalnych.
3) Planning for Real - to praca nad zmianą przestrzeni poprzez wypracowanie konkretnych pomysłów z wykorzystaniem trójwymiarowej makiety.
4) Charrette© - to proces zawierający etap badań społecznych, dyskusji oraz pracy
warsztatowej dedykowany często planowaniu przestrzennemu.
5) Mapa Interaktywna/ geoankieta - służy poznaniu i wizualizacji przestrzennej
miejsc, co do których mieszkańcy mają określone propozycje zmian lub które uważają
za problemowe.
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10. Dobre praktyki
Przepis na ulicę
Ulice to nieodłączny element przestrzeni miejskiej. Mają wpływ na jakość poruszania
się, a także estetykę okolicy. „Przepis na ulicę” metoda, która umożliwia nam dokonywać zmian w tkance miejskiej zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami. Składa się ona
z kilku kroków.
Krok 1: Badanie opinii publicznej i przestrzeni ulicy - pozwala rozpoznać stan obecny
ulicy w opiniach jej użytkowników.
Krok 2: Publiczna prezentacja wyników badań i praca użytkowników nad koncepcją
zmian ulicy.
Krok 3: Opracowanie projektu przebudowy ulicy i jej realizacja.
Praktyka została zainicjowana w Toruniu. Przykładem mogą być konsultacje dotyczące
ulicy Stara Droga, dla której miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakładał
dwa warianty: pierwszy zakładał jej poszerzenie do publicznej drogi dojazdowej klasy
D, a drugi pozostawienie w istniejącym kształcie przy zachowaniu towarzyszących jej
nasadzeń roślinnych.
Ze względu na specyfikę drogi: jej lokalny charakter i ograniczoną liczbę jej użytkowników (osób, które korzystają z ulicy i są z nią w jakiś sposób powiązane) proces partycypacyjnego planowania koncepcji przebudowy Starej Drogi był silnie osadzony na pracy
i zaangażowaniu najbliższych mieszkańców ulicy.
Pierwszym etapem procesu partycypacyjnego planowania ulicy Stara Droga były badania społeczne, polegające na rozpoznaniu jej obecnych i potencjalnych użytkowników
oraz ich potrzeb dotyczących funkcjonowania drogi. Następnie obserwowano użytkowników, mapowano ich zachowania oraz badano natężenie ruchu.
Na podstawie wyników badań zaprezentowano społeczny obraz ulicy oraz wspólnie
z mieszkańcami wypracowano koncepcję przebudowy drogi. (na podstawie
www.przepisnaulice.pzr.org.pl)

14

Fot. 1.: Konsultacje ulicy Nowa Polna w Toruniu; źródło: www.przepisnaulice.pzr.org.pl

Planowanie przestrzeni - geoankieta
Geoankiety to zyskująca coraz większą popularność technika do zbierania i analizy
danych uzyskiwanych z przestrzeni. Stosujemy je do badania jakości przestrzeni, sposoby przemieszczania się czy opinii na temat proponowanych zmian.
Geoankieta to aplikacja internetowa pozwalająca na pozyskanie odpowiedzi od użytkowników poprzez oznaczanie obiektów na mapie. Jest skutecznym narzędziem przy
okazji konsultacji przestrzennych, dotyczących rewitalizacji i zagospodarowania obszarów miejskich/wiejskich. Mocno angażuje użytkowników, posiada walor interaktywności
i atrakcyjności oraz jest prosta w obsłudze.
Przykładem zastosowania geoankiety były prowadzone w lipcu 2017 roku konsultacje
społeczne związanych ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Szubina. Kluczowym problemem, przed którym stanęły władze gminy
było uzyskanie informacji o tym jaką formę zabudowy (jednorodzinną czy wielorodzinną) preferują mieszkańcy objętego planem obszaru.
W efekcie uzyskano wyniki, które pozwoliły określić obszary konfliktowe oraz takie, wobec których występuję społeczna zgoda. Konsultacje w formie geoankiety stanowiły
dla władz Szubina podpowiedź odnośnie przyszłego kształtu planu, by było maksymalnie akceptowalny społecznie.
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Ryc. 4. Geoankieta dla miejscowego planu zagospodarowania miasta Szubin; opracowanie własne

„Referendum lokalne”
Chociaż ustawa o samorządzie gminnym z 1990 roku (art.4c) przewiduje konkretne
sytuacje, w których można zorganizować referendum, nic nie stoi na przeszkodzie
by w podobnej formule pytać się mieszkańców w trybie pozaustawowym. Takie rozwiązanie zastosowano podczas dyskusji na temat planu zagospodarowania dla terenów
w okolicy fabryki Volkswagena w Poznaniu, gdzie po ponad roku dyskusji wypracowano
kilka możliwych wariantów planistycznych.
Z uwagi na brak konsensusu, mieszkańcy zwrócili się z prośbą o organizację głosowania,
który obejmował konkretny obszar miasta. Uprawnionymi do głosowania były osoby
zarówno zameldowane na tym terenie, jak i posiadające akt własności nieruchomości.
W wyniku głosowania 57% mieszkańców opowiedziało się za zamknięciem „spornej”
ul. Smołdzinowskiej i włączeniem jej do terenu należącego do firmy Volkswagen, 43%
mieszkańców było przeciwnego zdania. Głosowaniu towarzyszyła wysoka frekwencja
na poziomie 57%.
Należy dodać, że formułę głosowania „referendalnego” można zastąpić badaniem opinii
publicznej - telefonicznym lub osobistym. Warto jednak pamiętać, by oddawanie głosów było poprzedzone debatą publiczną, która pozwala poznać mieszkańcom wszystkie
argumenty i wyrobić sobie własne zdanie na temat poszczególnych rozwiązań.
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Ryc. 5. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będący przedmiotem konsultacji
społecznych; źródło: Urząd Miasta Poznania na podstawie materiałów własnych

Panel obywatelski
Technika ta polega na zasięganiu przez administrację publiczną w powtarzalny sposób
opinii dużej (od kilkuset osób do nawet kilkunastu tysięcy), możliwie reprezentatywnej
(losowanej) grupy mieszkańców danego terytorium lub użytkowników określonych
usług publicznych. Te same osoby pozostają w grupie panelowej przez okres kilku lat
(2-4), co pozwala na rejestrację zmian opinii poszczególnych osób między kolejnymi
badaniami/pomiarami.
Panel musi być regularnie uzupełniany ze względu na fakt „wypadania” z niego poszczególnych uczestników. Często konieczne jest dodatkowe motywowanie uczestników
do pozostania w grupie panelowej (np. poprzez nagrody). Ma to duże znaczenie,
bowiem w przeciwnym wypadku może dojść do samoselekcji uczestników zniekształcającej kryterium reprezentatywności, a podstawowym wyzwaniem metodologicznym
tej techniki jest utrzymanie reprezentatywności uczestników panelu.
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Metoda została zastosowana w 2016 roku w Gdańsku, gdzie rozmawiano na temat tego,
jak przygotować Gdańsk na wystąpienie ulewnych opadów deszczu w ramach adaptacji
miasta do zmian klimatu. Kolejne panele dotyczyły kwestii związanych z poprawą jakości
powietrza oraz wspierania aktywności obywatelskiej.
Przed rozpoczęciem panelu stworzono bazę wiedzy, aby uwspólnić znajomość dyskutowanej tematyki wśród uczestników. Następnie odbyły się trzy spotkania mieszkańców,
zakończone wypracowanymi rekomendacjami oraz raportem podsumowującym.
Część rekomendacji została już wdrożona. „To przede wszystkim te działania, które mogły zostać zakończone w tak krótkim czasie. Należą do nich między innymi: zmiany
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, pomoc rzeczoznawców
dla poszkodowanych mieszkańców, zwiększona liczba osób oddelegowanych do prac
porządkowych po wystąpieniu powodzi, przygotowane materiały informacyjno-edukacyjne, bezpłatny transport środkami gminnego transportu zbiorowego w sytuacjach
kryzysowych czy zwiększona liczba osuszaczy” (www.gdansk.pl).

PANEL
OBYWATELSKI
Jak lepiej przygotować
Gdańsk na wystąpienie
ulewnych opadów deszczu
w ramach adaptacji miasta
do zmian klimatu?
Ryc. 6. Banner reklamujący Gdański Panel Obywatelski; źródło: www.gdansk.pl/panel-obywatelski

Spacer badawczy

Jak możesz się zaangażować:

weź
udziałetnograficznym.
w otwartychJest
konsultacjach
Spacer badawczy bywa też
nazywany
to forma techniki badaww dniach
31.10-13.11.2016
r. lokalną”
czej, która opiera się naspołecznych
obserwacji, dynamice
i interakcji.
Przypomina ona „wizję
i wyślij
propozycje
czy popularne w wielu gminach terenowe wizyty komisji
radnych,
którzy zwiedzają dany
www.gdansk.pl/panel-obywatelski)
teren, by lepiej ugruntować sobie pogląd (szczegóły
na jegonatemat.
Celem spaceru jest badanie
przestrzeni, mapowanie konkretnych miejsc i elementów wymagających interwencji,
badanie odczuć, potrzeb badanych osób na temat różnych aspektów przestrzeni.

PANEL OBYWATELSKI

18

każdy z nas może dostać list
z zaproszeniem do udziału w panelu

Spacer jest moderowany według przygotowanego scenariusza. Bierze w nim udział
zwykle kilka osób, a w zależności od przedmiotu konsultacji można go przeprowadzić
z różnymi grupami np. młodzieżą, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, rodzicami
z małymi dziećmi etc.
Spacery badawcze można projektować w różnych porach dnia, rano lub wieczorem
(np. gdy rzecz dotyczy spraw związanych z bezpieczeństwem pora wieczorna jest bardziej odpowiednia). Zwykle sporządzana jest z nich dokumentacja wizualna (zdjęcia lub
film). Spacery badawcze są wartościową techniką poprzedzającą wiele procesów partycypacyjnych. Dają one możliwość diagnozy funkcji przestrzeni i zebrania pomysłów
na jej ulepszenie bezpośrednio od uczestników i w oparciu o bezpośrednie doświadczenie przestrzeni.
Przykładem konsultacji, w których wykorzystaną technikę spaceru badawczego była
kwestia przyszłego zagospodarowania płyty Rynku Jeżyckiego w Poznaniu. Krzyżują się
tam interesy kupców oraz mieszkańców reprezentowanych przez Radę Osiedla, której
zależałoby na wprowadzeniu innej funkcji dla części tego terenu.
Spacer badawczy pełnił w tym przypadku rolę pomocniczą przed zasadniczym etapem
konsultacji, na który składały się badania ankietowe wśród różnych użytkowników Rynku. Wzięli w nim udział przedstawiciele kupców oraz Rady Osiedla Jeżyce, którzy na bieżąco wskazywali miejsca wymagające zmian oraz sugerowali możliwe rozmieszczenie
punktów konsultacyjnych, by objęły one zasięgiem jak najwięcej mieszkańców. Dzięki
temu skonstruowano lepsze narzędzia badawcze, gdyż niektóre problemy nie ujawniały
się właśnie na okoliczność wspólnego spaceru i trwającej podczas niego dyskusji.

Fot. 2. Spacer etnograficzny; źródło: opracowanie własne
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Kawiarenka Obywatelska
To lżejsza forma partycypacji, której zaletą jest możliwość „przełamania lodów” pomiędzy
administracją a mieszkańcami, a także nieskrępowana forma dyskusji.
Aby je zorganizować potrzeba:
1.
2.
3.
4.
5.

Kawiarni na przynajmniej 15-20 osób. (Może być np. świetlica, biblioteka lub remiza).
Kawy i poczęstunku.
4-5 stolików oraz krzeseł.
Około 2 godzin czasu na dyskusję.
Dobrych chęci i zdjętego krawata.

W przypadku Kawiarenki Obywatelskiej mieszkańcy zostają zaproszeni na otwarte spotkanie w kawiarni. Przybyłe osoby są podzielone na kilkuosobowe grupy i przy kawie
lub herbacie, rozmawiają na dany temat. Po około kwadransie następuje wymiana
uczestników pomiędzy stolikami. Przy każdym stoliku znajduje się „gospodarz”, który
nie opuszcza stolika przez cały czas spotkania. Zadaniem gospodarza jest streszczenie
nowym osobom tego co dotychczas w trakcie dyskusji przy tym stoliku zostało powiedziane. Na końcu spotkania gospodarze wszystkich stolików mają za zadanie podsumować to, co zostało wypowiedziane przy ich stoliku na forum.
W czasie dyskusji obowiązuje kilka zasad, których powinny być przestrzegane:
•
•
•
•
•
•

Otwartość - słuchaj i szanuj inne punkty widzenia.
Akceptacja - powstrzymuj się od oceny.
Ciekawość - próbuj zrozumieć racje innych, a nie przekonywać ich do swoich racji.
Odkrycia - kwestionuj przyjętą wiedzę i szukaj nowych informacji.
Szczerość - mów o tym, co jest dla ciebie osobiście ważne.
Zwięzłość - mów szczerze i z głębia serca, ale nie przedłużaj bez potrzeby.

Poznańska Kawiarenka Obywatelska była realizowana przez Urząd Miasta Poznania
w latach 2013-2014, kiedy w jej ramach odbyło się kilkanaście spotkań poświęconych
takim tematom jak: pomniki w przestrzeni publicznej, aktywność młodych mieszkańców i wolontariat, nowe funkcjonalności karty PEKA, przyszłość sektora pozarządowego, zachęcanie mieszkańców do sprzątania po swoich psach, odnowa Starego Rynku,
przyszłość Golęcina i Rusałki, przestrzeń publiczna bez reklam i wiele innych.
Słabością tej formy konsultacji jest ich niewielki wpływ na podejmowane decyzje.
Daje ona raczej szansę wstępnego rozpoznania potrzeb i oczekiwań oraz zidentyfikowania problemów w dyskutowanym obszarze.
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Ryc. 7. Plakat promujący Poznańską Kawiarenkę Obywatelską; źródło: Urząd Miasta Poznania

Lokalna Grupa Działania
To rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego zwykle na obszarach wiejskich, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektora publicznego, prywatnego
i pozarządowego) oraz mieszkańców danego obszaru wyznaczonego granicą gmin
członkowskich.
LGD najczęściej zarejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenia (rzadziej jako fundacje lub związki stowarzyszeń), posiadają statut i wybrane władze: radę, zarząd i komisję rewizyjną. Najważniejszym gremium decyzyjnym LGD jest
zgromadzenie członków. Obecnie w radach LGD przedstawiciele sektora publicznego
nie mogą stanowić więcej niż 50% składu.
Pomysł utworzenia LGD musi pochodzić od osoby, która posiada odpowiedni autorytet, możliwości oraz szerokie publiczne poparcie na poziomie lokalnym. Aby uzyskać
społeczną akceptację dla działań LGD należy od samego początku zaangażować w nie
wszystkie możliwe grupy interesów. W skład LGD mogą wchodzić przedstawiciele samorządów gmin, placówek oświaty, kultury, parafii, organizacji i stowarzyszeń działających
na danym terenie, firm, spółdzielni itp., a w stowarzyszeniach także zwykli mieszkańcy,
którzy zadeklarują chęć udziału w pracach grupy.
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Zgodnie z raportem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2012 r. Polsce działa najwięcej lokalnych grup działania spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej - początkowo
funkcjonowało 338 LGD, obecnie jest ich 336. Strategie przygotowane przez LGD obejmują ponad 90% obszarów wiejskich, co świadczy o dużym potencjale mieszkańców
wsi, którzy dostrzegli wartość zasobów, dostępnych na ich obszarach i wyznaczyli sobie
cele, które chcą zrealizować dzięki ich wykorzystaniu.

Fot. 3. Spotkanie Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska; źródło: www.puszczaknyszynska.org
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Poprawiamy Budżet Obywatelski
W prawie 10% samorządów funkcjonują Budżety Obywatelskie. Często okazuje się,
że po kilku edycjach konieczne jest wprowadzenie zmian, które z powrotem zaangażują
mieszkańców i wyzwolą z nich nową energię. Oto kilka pomysłów, które mogą pomóc
reaktywować Budżet Obywatelski, wykorzystane w różnych samorządach.
Animator osiedla
Animator to osoba, która prowadzi spotkania konsultacyjne w dzielnicach (cykl spotkań
od animacji po wybór projektów) w sprawie części wydatków z budżetu obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej. Animator używając narzędzi partycypacyjnych stara się przeprowadzić jak najszerszą dyskusję pozwalającą na wygenerowanie pomysłów na rozwój
osiedla lub sołectwa, a następnie na wybór jednego, który może zostać zrealizowany.
Opiekun dzielnicy, różnymi metodami aktywizował mieszkańców, inspirował, wysłuchiwał ich potrzeb i problemów, włączał ludzi w działania i starał się zwrócić uwagę mieszkańców na potrzeby różnych grup (seniorzy, młodzież, osoby niepełnosprawne czy rodziny z dziećmi) przy wyborze projektów.
W efekcie zgłaszane projekty były bardziej przemyślane i lepiej odpowiadały na potrzeby
lokalnej społeczności.
Spotkania mapujące
To punkt wyjścia dla całego procesu BO. To spotkanie mieszkańców dzielnicy oraz głównych publicznych aktorów (np. dzielnicowy, proboszcz, dyrektor Szkoły), na którym
wspólnie z Animatorem tworzy się jej obraz. Na nich organizatorzy wskazują, co z budżetu gminy i środków UE, w tym w ramach BO zostało w ostatnich latach zrealizowane,
w danej dzielnicy, ale i mówi się o planowanych inwestycjach i zadaniach. To wspólna
dyskusja o tym, jakie problemy należy w dzielnicy rozwiązać. To również czas na przedstawienie całości założeń i zasad funkcjonowania BO oraz poznanie Animatora dzielnicy,
który pomoże się w nim poruszać.
Rozwiązanie to zastosowano m.in. w Dąbrowie Górniczej, w jednej z edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego oraz w ramach spotkań z mieszkańcami w Rudzie Śląskiej.
Mapa problemów lokalnych może też służyć jako dodatkowe wsparcie przy wyborze
projektów zgłaszanych przez mieszkańców.
Innowacyjne metody dyskusji
Stosowanie efektywnych i innowacyjnych form dyskusji w małych grupach np. warsztatów modelowania partycypacyjnego. Pozwala ono w pierwszym kroku na określenie
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najważniejszych celów BO, w drugim natomiast na wypracowania metod ich realizacji.
Dzięki temu proces jest dopasowany do kontekstu lokalnej społeczności i nie stanowi
jedynie imitacji procesów realizowanych w innych miejscach.
Lekcje na temat Budżetu Obywatelskiego w szkołach
Prowadzenie lekcji dotyczących budżetu obywatelskiego oraz konsultacji społecznych
np. w ramach lekcji Wiedzy o Społeczeństwie w szkołach średnich, pozwala w ciekawy sposób przedstawić kwestie dotyczące samorządności, promuje ideę partycypacji
i odpowiedzialności za swoje otoczenie wśród młodzieży, która niedługo sama będzie
mogła o niej decydować. Profesjonalne lekcje w szkołach przy współpracy urzędników,
mogą bardzo ocieplić wizerunek gminy w oczach mieszkańców i może też być pierwszym krokiem do wdrożenia szkolnych czy BO czy innych konsultacji.
W niektórych samorządach wprowadza się dodatkowo Młodzieżowy Budżet Obywatelski. Tak jest choćby we Wrocławiu, gdzie istnieje specjalna pula środków na projekty
zgłaszane wyłącznie przez uczniów. Pozwala to od najmłodszych lat uczyć się postaw
obywatelskich i zaangażowania w sprawy lokalne. Również w tym roku, w formie pilotażu, przeprowadzono kilka spotkań z uczniami w poznańskich szkołach. Podczas
kilkugodzinnych warsztatów uczniowie mieli okazję wziąć udział w grach i symulacjach
związanych z podziałem pieniędzy na wymyślone przez siebie projekty.
Mobilne Punkty do głosowania
Mobilne Punkty do głosowania to odpowiedź to szansa na promocję idei Budżetu Obywatelskiego a także - w przypadku niektórych samorządów - odpowiedź na spadającą
frekwencję podczas głosowania. Na takie rozwiązanie zdecydowały się władze Lubonia
w 2016 roku, dzięki czemu zanotowały wysoką frekwencję w swoje pierwszej edycji Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego (ok.15%).

Fot. 4. Głosowanie podczas Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego; źródło: opracowanie własne
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Przydatne linki:
www.przepisnaulice.pzr.org.pl
www.konsultujemy.com/blog
www.partycypacjaobywatelska.pl
www.kanonkonsultacji.pl
www.partycypacja.fise.org.pl
www.dobrepraktyki.pl
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Projekt finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014-2020
oraz środków własnych Stowarzyszenia Metropolia Poznań

