Debata OKRĄGŁY STÓŁ PARTYCYPACYJNY w Hajnówce
27.03.2015r.
Temat debaty: Partycypacja publiczna szansą rozwoju wspólnoty
samorządowej?

OGÓLNE INFORMACJE ZEBRANE PODCZAS DEBATY

1. CO POMOGŁOBY ULEPSZANIU PROCESÓW PARTYCYPACYJNYCH Z PUNKTU
WIDZENIA URZĘDU?










Należy pokazywać mieszkańcom, że władze chcą zmieniać miasto nie tylko przy okazji
zbliżających się wyborów.
Procesy partycypacji wspiera w dużym stopniu współpraca urzędu z organizacjami
pozarządowymi.
Należy stworzyć ramy formalno – prawne, które będą narzucały podstawowe zasady
zgłaszania projektów do budżetu partycypacyjnego.
Ramy formalno – prawne, które są nałożone odgórnie, prowadzą to większego
przestrzegania wymogów prowadzenia konsultacji. Urzędnicy w mniejszym stopniu
zwracają uwagę na standardy, a w większym na efekty, które są od nich wymagane.
 GŁOS PRZECIWNY: Ustawowe tworzenie ram formalno – prawnych na gminy będzie
formą przymusu wymierzonego w gminy. Luźne ramy pozwalają na dostosowanie
budżetu do konkretnej gminy, a także zachowują ideę partycypacji
 współdecydowania.
Należy wspólnie z mieszkańcami tworzyć zasady konsultacji społecznych.
Należy rozstrzygać, na poziomie regulaminu, o tym, co można zgłaszać w ramach
budżetu obywatelskiego.
Pomocnym dla osób chcących zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego, może być
powołanie zespołu doradczo – konsultacyjnego.
Należy uwzględniać specyfikę gminy – głosowanie przez Internet w gminie wiejskiej,
gdzie większość mieszkańców stanowią osoby starsze nieobsługujące komputera, jest
bezcelowe.

2. JAKIE ROZWIĄZANIA SPRZYJAJĄ ANGAŻOWANIU SIĘ MIESZKAŃCÓW?







Dobra atmosfera, którą tworzy się podczas konsultacji.
Do konsultacji zachęca mieszkańców otwartość oraz kultura urzędników.
Atrakcyjne formy prowadzenia konsultacji.
Wykorzystywanie innych form angażowania mieszkańców, takich jak inicjatywa
obywatelska.
Wykorzystywanie pomocy ekspertów z zewnątrz: facylitatorzy i moderatorzy.
Dostosowanie czasu i miejsca konsultacji do potrzeb i możliwości mieszkańców.
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Aktywizowanie i edukowanie młodzieży, aby zaangażować ją do działania w swojej
społeczności lokalnej.
Wykorzystywanie zaplanowanych już imprez lokalnych do przeprowadzenia przy ich
okazji konsultacji w ciekawy i atrakcyjny sposób.
Wskazywanie mieszkańcom osób odpowiedzialnych za konkretne czynności w gminie.
Badanie potrzeb mieszkańców .

3. JAKĄ ROLĘ SPEŁNIAJĄ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W PROCESIE
PARTYCYPACJI?






Organizacje pozarządowe są łącznikiem pomiędzy urzędem, a mieszkańcami danej
gminy.
Przedstawiają potrzeby konkretnej grupy mieszkańców, którą reprezentują.
Mają za zadanie włączać się w działania na rzecz potrzeb mieszkańców, a nie jedynie
wypełniać zadania statutowe.
Urzędy i władze powinny czerpać z wiedzy i doświadczenia organizacji
pozarządowych.
Niektóre zadania powinny być przez urzędy delegowane w ręce organizacji
pozarządowych.

REKOMENDACJE ZEBRANE PODCZAS DEBATY

Dla lepszego prowadzenia konsultacji społecznych pomocne może być:
1. Tworzenie
zasad
prowadzenia
konsultacji
społecznych/budżetu
obywatelskiego przy uwzględnieniu warunków panujących w danej gminie.
lub
2. Ustawowe stworzenie ram formalno – prawnych dotyczących tworzenia
budżetów partycypacyjnych na poziomie krajowym.
3. Podejmowanie rozmów i współpracy urzędów z organizacjami pozarządowymi.
4. Wykorzystywanie różnorodnych metod konsultowania (np. przez Internet oraz za
pośrednictwem urn).
5. Używanie języka korzyści.
6. Dostosowywanie języka do odbiorcy.
7. Szukanie pieniędzy na zewnątrz i zwracanie uwagi mieszkańców
na to, iż niektóre inicjatywy można zorganizować w ramach inicjatywy lokalnej,
przy zaangażowaniu i współpracy mieszkańców.
8. Powołanie zespołu doradczo – konsultacyjnego pomocnego dla osób,
chcących zgłosić projekt w ramach budżetu.
9. Wychodzenie władzy na zewnątrz, np. poprzez spotkania z mieszkańcami na
terenie osiedli/wsi,w których mieszkają.
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10. Spotkania konsultacyjne z urzędem, otwarte dla mieszkańców i organizacji
pozarządowych.
11. Prowadzenie ewaluacji razem z mieszkańcami.
12. Rozumienie konsultacji społecznych jako przestrzeni do zasięgania opinii
mieszkańców, a nie radnych.
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13. Powołanie w urzędzie stanowiska do spraw konsultacji społecznych.
14. Tworzenie dobrej atmosfery podczas konsultacji społecznych, poprzez
kulturalne zachowanie oraz otwartość urzędników.
15. Ciągłe podkreślanie wartości dodanej prowadzenia konsultacji społecznych
dla urzędów i władz gminy.
16. Urozmaicanie konsultacji społecznych poprzez dodatkowe atrakcje (np. występ
kabaretu, koncert itp.).
17. Zmienianie form konsultacji społecznych, które nie są atrakcyjne.
18. Wykorzystywanie stałych imprez, na które przychodzi wiele mieszkańców, jako
momentu w którym można w przyjemny dla mieszkańców sposób zebrać opinie
na jakiś temat.
19. Korzystanie z doświadczeń innych miast i krajów w celach edukacyjnych, np.
poprzez wizyty studyjne.
20. Włączanie młodzieży w decydowanie o tym, co dzieje się w gminie.
21. Prowadzenie
konsultacji
społecznych
w
przyjaznych
mieszkańcom
przestrzeniach, takich jak osiedla.
22. Korzystanie ze wsparcia facylitatorów oraz moderatorów.
23. Współpraca urzędu gminy z organizacjami pozarządowymi przy zapraszaniu
mieszkańców na konsultacje, a także podczas ich prowadzenia.
24. Wykorzystywanie różnorodnych form dotarcia do mieszkańców z informacjami
o konsultacjach, np. dzięki proboszczom gmin, gablotkom przed urzędem, na
tablicach ogłoszeń we wsiach i przed kościołem/cerkwią.
25. Badanie opinii mieszkańców odnośnie tego, jakie formy powiadamiania
o konsultacjach społecznych są przez nich najbardziej zauważalne.
26. Wyjaśnianie decyzji podejmowanych przez władze.
27. Prowadzenie przez urząd kalendarza konsultacji, dostępnego dla mieszkańców.
28. Aktywizowanie i włączanie do konsultacji małych, nowopowstałych organizacji
pozarządowych.
29. Wykorzystywanie metod takich jak kawiarenka obywatelska, debata
oksfordzka, spacer badawczy.
30. Konsultowanie trudnych tematów w lżejszej formie.
31. Organizowanie spotkań różnych sektorów, np. sektora biznesu i organizacji
pozarządowych.
32. Delegowanie zadań gminy w ręce organizacji pozarządowych.
Oprac. Anna Krystowczyk
Red. Agnieszka Maszkowska

