PROGRAM WARSZTATÓW O BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM
DLA DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

Terminy realizacji: 2, 3 i 4 czerwca 2014 r.
Długość pojedynczego warsztatu: 3 godziny + przerwa 15 minut

Ramowy program warsztatu

15 minut

30 minut

30 minut

15 minut

15 minut

30 minut

45 minut

Wprowadzenie
‐ Przedstawienie prowadzących
‐ Omówienie programu i celu spotkania
‐ Przedstawienie uczestników
Budżet partycypacyjny. Historia idei. Zasady. Ramy prawne (prezentacja)
‐ kilka słów o partycypacji obywatelskiej
‐ historia budżetu partycypacyjnego na świecie i w Polsce
‐ zasady budżetu partycypacyjnego
‐ ramy prawne budżetów partycypacyjnych w Polsce
‐ z czym nie mylić budżetu partycypacyjnego?
Dyskusja o założeniach i idei budżetu partycypacyjnego
‐ plusy i minusy dyskutowania z mieszkańcami o budżecie dzielnicy
‐ dyskusja o korzyściach i obawach związanych z budżetem
partycypacyjnym
Budżet partycypacyjny w praktyce. Model warszawski (prezentacja)
‐ podstawowe wyzwania związane z realizacją budżetu partycypacyjnego
w Warszawie
‐ budżet partycypacyjny w dzielnicach Warszawy. Różnice i elementy
wspólne
‐ odpowiedzi na pytania z sali
Przerwa
Przebieg i harmonogram budżetu partycypacyjnego w dzielnicy Targówek
‐ kronika budżetu partycypacyjnego na Targówku: prezentacja kolejnych
etapów
‐ realizacja budżetu partycypacyjnego od kuchni. Głos mieszkańców
będących członkami zespołu ds. bp w dzielnicy Targówek
‐ odpowiedzi na pytania z sali
Dyskusja „jak wybrać projekt, na który warto zagłosować?”
‐ prezentacja rodzajów projektów zgłoszonych do tegorocznego budżetu
partycypacyjnego (ilość, obszar terytorialny, obszar tematyczny, wyniki
weryfikacji)
‐ dyskusja „jak wybrać projekt, na który warto zagłosować?”
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‐
‐

15 minut

podsumowanie dyskusji: czym warto się kierować głosując na projekty w
ramach budżetu partycypacyjnego
zaproszenie na spotkania dyskusyjne w dzielnicy

Podsumowanie spotkania
‐ podsumowanie: jak można się zaangażować w budżet partycypacyjny w
dzielnicy?

Fundacja Pole Dialogu. Fundacja Pole Dialogu została powołana by wzmacniać partycypację
obywatelską i dialog na poziomie lokalnym. Prowadzimy konsultacje społeczne, partycypacyjne
diagnozy lokalne, inne formy partycypacji w wielu miejscowościach w Polsce oraz szkolenia z tego
zakresu. Szczególnie interesuje nas partycypacja w obszarze kultury. W 2012 roku zrealizowaliśmy
pierwszy w Polsce budżet partycypacyjny w Domu Kultury Śródmieście w Warszawie. Z domami
kultury współpracujemy również nad dopasowaniem ich oferty do potrzeb młodzieży.
Prowadzący:
Borys Martela. Badacz i działacz społeczny związany z wieloma organizacjami i sieciami
obywatelskimi. Współpracownik Fundacji Pole Dialogu niemal od samego początku. Obecnie pracuje
przy projekcie „Włącz się!”, wcześniej pomagał przy „Podzielmy się kulturą. Budżet Partycypacyjny w
Domu Kultury Śródmieście” – pierwszym budżecie partycypacyjnym w Warszawie. Na co dzień
mieszka w Łodzi, gdzie pracuje na rzecz nowych możliwości uczestnictwa obywatelskiego. Był
zaangażowany we wprowadzenie i realizację pierwszego łódzkiego budżetu partycypacyjnego w
2013 roku, a obecnie jest jednym z realizatorów tegorocznej edycji.
Katarzyna Murawska. W Instytucie Socjologii UW przygotowuje doktorat o zaangażowaniu
społecznym młodzieży. Obszarem tym zajmuje się zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Jest
animatorką zabaw na Pradze Północ z ramienia Grupy Pedagogiki i Animacji Społecznej. Z Fundacją
Pole Dialogu związana od dwóch lat. Pracowała przy projekcie „Mikrolaboratorium partycypacji”,
gdzie pomagała licealistom realizować swoje pomysły. Obecnie koordynuje projekt „Zaprogramuj
dom kultury” na Targówku.
Zofia Włodarczyk. Absolwentka socjologii UW, badaczka społeczna. Wychowała się na wsi, dlatego
tematyka aktywizacji społeczności wiejskich oraz ochrony środowiska jest jej szczególnie bliska.
Uczestniczyła w wielu projektach pracując z dziećmi i młodzieżą, m.in. współkoordynowała wymianę
młodzieży z Polski i Finlandii z ramienia Stowarzyszenia Ekologiczno‐Kulturalnego „Ziarno”. Jako
wolontariuszka współprowadzi zajęcia dla dzieci w ośrodku dla uchodźców na Targówku. W
Fundacji Pole Dialogu pracuje przy projekcie „Zaprogramuj dom kultury” na Targówku.
Terminy:
warsztaty dla seniorów (dorosłych) w DK ŚWIT, ul. Wysockiego11, 2 czerwca (poniedziałek) w
godz. 11:0014:00 ‐ prowadzi Borys Martela
warsztaty dla seniorów (dorosłych) w DK Zacisze, ul Blokowa 1, 3 czerwca (wtorek) w godz.
15:0018:00 ‐ prowadzi Borys Martela
warsztaty dla młodzieży w Bibliotece Publicznej, ul. Św. Wincentego 85, 4 czerwca, (środa) w godz.
13:0016:00 ‐ prowadzą Zofia Włodarczyk i Katarzyna Murawska
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