
 
 
Jakiego budżetu obywatelskiego na 2015 rok chcemy w Białymstoku? 

Warsztaty partycypacyjne  
 
Fundacja SocLab organizuje warsztaty partycypacyjne dotyczące budżetu obywatelskiego na 2015 

rok. 
 

Podczas dwóch warsztatowych spotkań wyłoniona grupa robocza dokona podsumowania bieżącej 
edycji budżetu obywatelskiego w Białymstoku oraz spróbuje określić mocne i słabe strony realizacji 
budżetu obywatelskiego na 2014. Następnie wypracowane zostaną postulaty i propozycje dotyczą-
ce przebiegu i zasad realizacji budżetu obywatelskiego na rok 2015. Warsztaty prowadzone przez 

moderatorkę Katarzynę Sztop-Rutkowską będą wzmocnione głosami ekspertów i ekspertek, który-
mi będą praktycy tworzenia budżetu obywatelskiego z innych miast w Polsce.  
Inicjatywa jest oddolna i ma na celu opracowanie społecznej koncepcji budżetu partycypacyjnego 

na kolejny rok. 
 
Pierwszy warsztat odbędzie się 21 listopada br. (czwartek) w godzinach 16.30 - 20.00 w Instytucie 

Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, Plac Uniwersytecki 1, sala nr 128 A (II piętro). 
 

Program spotkania: 
 

16.30- 17.00 

Wprowadzenie 
17.00- 18.00 
Budżet partycypacyjny w Łodzi – założenia i realizacja -  Jarosław Ogrodowski, Anna Jurek 
Budżet obywatelski w Białymstoku – podsumowanie - Mariusz Nahajewski 
sesja pytań 
przerwa kawowa 
18.15 -20.00 
Ocena procesu przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego w Białymstoku  
 

Podczas obu spotkań warsztatowych będziemy analizować m.in. następujące obszary: 
Praca nad założeniami budżetu obywatelskiego 
Harmonogram 
Procedura zgłaszania wniosków 
Rodzaj wniosków 
Ocena wniosków 
Głosowanie 
Informacja i edukacja 
Ewaluacja 
Realizacja i monitoring wykonania budżetu 
 

Drugi warsztat planowany jest na  28.11.2013 
 
Zaproszeni eksperci: 
 

Jarosław Ogrodowski - działacz społeczny, specjalizujący się w dziedzinie rewitalizacji i 
partycypacji społecznej. Z ramienia Fundacji Fenomen z Łodzi współpracował przy akcji 



edukacyjno-promocyjnej Budżetu Obywatelskiego w Łodzi, w ramach której zajmował się 

prowadzeniem spotkań edukacyjno-informacyjnych, doradztwa dla mieszkańców oraz 
opracowaniem merytorycznym materiałów edukacyjnych i informacyjnych. 
 

Anna Jurek - filozofka. Autorka programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, propagatorka 
edukacji obywatelskiej. W ramach akcji edukacyjno-promocyjnej Budżetu Obywatelskiego w Łodzi 
zajmowała się prowadzeniem spotkań edukacyjno-informacyjnych dla mieszkańców Łodzi. 

 
Mariusz Nahajewski – radny w Radzie Miasta Białystok, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, 
pomysłodawca budżetu obywatelskiego w Białymstoku 
  

Warsztaty są działaniem realizowanym przez Fundację SocLab w ramach projektu „Laboratorium 
Obywatelskie“ dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatel-

skich. 

 
Partnerzy projektu: Instytut Socjologii UwB, Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Biały-

stok, Fundacja UwB 

 

 
 


