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Białystok, 06.07.2013 

Projekt: „Laboratorium Obywatelskie” 

 

Fundacja Soclab z ogromną przyjemnością zaprasza do udziału w nowych 
działaniach Fundacji dotyczących partycypacji publicznej. 

Projekt Laboratorium Obywatelskie jest szeroko zakrojonym regionalnym programem 
edukacyjnym. 

Celem projektu jest pokazanie pozytywnych aspektów dialogu pomiędzy obywatelami 
a władzą lokalną. W ten sposób zamierzamy wpłynąć na afirmacyjną postawę wobec 
partycypacji obywatelskiej. Zadania w ramach projektu są więc powiązane z trzema 
elementami: wiedzą, emocjonalnym nastawieniem oraz z działaniem. Wynika to z 
tego, że nie chcemy zatrzymać się na prostym przekazaniu informacji - chcemy 
zainicjować, wspierać i animować oddolne działania obywatelskie, które wpisują się 
w partycypację obywatelską. Biorąc pod uwagę deficyty wiedzy i obawy związane z 
tym tematem chcemy dotrzeć z informacjami na temat idei partycypacji obywatelskiej 
i różnych możliwych jej form do bardzo szerokiego grona beneficjentów: urzędników, 
radnych, organizacji pozarządowych i mieszkańców województwa podlaskiego. 

 

Planujemy następujące działania: 

 Forum Obywatelskie - warsztaty partycypacyjne dotyczące zagadnień 
istotnych dla mieszkańców Białegostoku oraz trzeciego sektora, np. programu 
współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi z wykorzystaniem 
platformy internetowej do konsultacji społecznych; 

 konferencję prezentującą dobre praktyki oraz aktualne uwarunkowania prawne 
dotyczące partycypacji obywatelskiej; 

 publikację zawierającą materiały pokonferencyjne oraz opis najciekawszych 
form partycypacji; 

 Poradnik Obywatelski - artykuły prasowe dla szerokiej grupy odbiorców; 

 szkolenia na terenie województwa podlaskiego. 

 

Koordynatorka projektu: Agnieszka Maszkowska, tel. 731 205 213, 
a.maszkowska@soclab.org.pl  

mailto:a.maszkowska@soclab.org.pl
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Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. 

 

Organizator: Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” 
www.soclab.org.pl 

 

Partnerzy projektu: Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, 
Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Socjologii Uniwersytetu w 
Białymstoku  

 

 

 

 

 

 

http://www.pozytek.gov.pl/
http://www.soclab.org.pl/
http://www.soclab.org.pl/
http://fundacja.uwb.edu.pl/
http://soc.uwb.edu.pl/
http://www.federacjabialystok.pl/
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Białystok, 06.07.2013 

Pracujemy partycypacyjnie nad Programem współpracy Miasta Białystok z 
organizacjami pozarządowymi! 

 

Już 9 lipca br.  będą miały miejsce pierwsze warsztaty partycypacyjne dotyczące 
programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi na najbliższy 
rok. 

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” oraz Miasto Białystok 
zapraszają przedstawicieli białostockich organizacji pozarządowych do udziału w 
pracach nad tworzeniem i konsultowaniem Programu współpracy Miasta Białystok z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w roku 2014. 

Harmonogram prac przedstawia się następująco: 

I etap od 9 lipca do 23 sierpnia 2013 r. - praca grupy roboczej nad opracowaniem 
projektu Programu 
W pierwszym etapie przewidziane są trzy spotkania grupy roboczej, prowadzone 
metodą warsztatową przez moderatorkę. 

 

II etap od 9 września do 23 września 2013 r. - konsultacje społeczne projektu 
Programu 
Etap konsultacji społecznych przewiduje konsultacje z wykorzystaniem platformy 
internetowej. 

 

III etap do 30 listopada 2013 r.- przyjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy w 
roku 2014. 

 

Pierwsze spotkanie odbędzie się 9 lipca br. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim 
w Białymstoku Departament Spraw Społecznych, ul. Bema 60/1 sala 
konferencyjna nr 8/ 

 

Chęć uczestnictwa w pracach grupy roboczej prosimy zgłaszać do Centrum 
Współpracy Organizacji Pozarządowych Departament Spraw Społecznych Urząd 
Miejski w Białymstoku pocztą elektroniczną na adres: centrum@um.bialystok.pl do 
dnia 5 lipca br. 

Osoby, które podczas Forum zadeklarowały chęć przystąpienia do grupy roboczej, 
prosimy o potwierdzenie woli udziału w pracach. 

Ze względu na charakter pracy warsztatowej, ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje 
kolejność zgłoszeń. 

 

 

mailto:centrum@um.bialystok.pl
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Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. 

 

Organizator: Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” 
www.soclab.org.pl 

 

Warsztaty konsultacyjne są realizowane w ramach projektu „Laboratorium 
Obywatelskie” z Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, Departament 
Spraw Społecznych, Urząd Miejski w Białymstoku. 

 

http://www.pozytek.gov.pl/
http://www.soclab.org.pl/
http://www.soclab.org.pl/
http://www.bialystok.pl/

