
Obszar 1:  Angażowanie 
obywateli i obywatelek 
w sprawy publiczne i działania 
społeczne

Webinarium informacyjne
15.12.2020



Program:
10.00 - 11.30

1. O 1. obszarze wsparcia
2. Od czego zacząć 

przygotowanie wniosku?
3. Realizacja projektów - na co 

zwracać uwagę?



Angażowanie obywateli/ek w sprawy 
publiczne i działania społeczne 

Działania służące:

• angażowaniu obywateli/ek w życie 
publiczne i aktywność społeczną, 

• zwiększaniu ich udziału 
w podejmowaniu decyzji 
i kształtowaniu polityk publicznych na 
poziomie lokalnym, regionalnym, 
ogólnopolskim lub europejskim, a także 
podnoszeniu jakości debaty publicznej



Co jest dla nas priorytetem?

działania, które służą komunikowaniu się osób mających 
przeciwstawne poglądy w ważnych społecznie sprawach (np. 
kwestiach światopoglądowych, politycznych, ustrojowych)



Rodzaje wspieranych 
działań



Jakie działania wspieramy, a jakich nie?

✔ działania edukacyjne 

✔ działania aktywizujące 

obywateli/lki 

✔ akcje i kampanie 

✔ partycypacja obywatelska

✔ działania strażnicze

✔ działania rzecznicze

✔ działania służące zmniejszaniu 

polaryzacji społecznej

× Dofinansowania nie mogą 

uzyskać projekty, których jedynym 

elementem są szkolenia, debaty 

czy konferencje. 

× W przypadku projektów 

dotyczących działań strażniczych 

nie wystarczy przedstawienie 

efektów monitoringu, niezbędne 

jest zaangażowanie obywateli na 

rzecz realizacji wynikających z 

nich rekomendacji.



Działania edukacyjne 

dotyczące kompetencji obywatelskich oraz różnych form aktywności 
społecznej i praktyk demokratycznych m.in. 

• partycypacji obywatelskiej, 

• uczestnictwa w debacie publicznej,

• wolontariatu,

• działań na rzecz społeczności lub ochrony środowiska (w tym ochrony 
klimatu, przyrody, powietrza, gatunków, gleb), 

• samoorganizacji społecznej, 

• komunikacji mimo różnic, 

• krytycznego korzystania z mediów.



Przygotowanie seniorów 
w uczestnictwie 

w budżecie obywatelskim 
Uczenie, jak reagować 

na tzw. fake newsy

Warsztaty edukacyjne 
dla liderów 

społeczności lokalnej

Warsztaty w szkołach
dotyczące umiejętności 

dobrej rozmowy na 
dzielące młodzież 

tematy



Działania aktywizujące

Działania aktywizujące obywateli/ki do angażowania się w inicjatywy 
sąsiedzkie, młodzieżowe, międzypokoleniowe i inne wspólne działania na 
rzecz społeczności lub ochrony środowiska.



Lokalne działania 
animacyjne lub 

inicjatywy sąsiedzkie

Zorganizowanie akcji 
mapowania przez 
młodzież ważnych 

lokalnie miejsc

Wspólne sadzenie 
zieleni

Stworzenie 
i prowadzenie przez 

mieszkańców lokalnej 
gazety internetowej



Akcje i kampanie

Zarówno lokalne, regionalne jak i ogólnopolskie działania mobilizujące do 
zaangażowania w sprawy publiczne i aktywność społeczną, w tym m.in. do: 

• wolontariatu, 

• uczestnictwa w wyborach, 

• udziału w debacie publicznej, 

• ochrony środowiska



Kampania 
profrekwencyjna wśród 
młodych dorosłych do 
udziału w wyborach do 

rad osiedli

Mobilizowanie 
obywateli/lek do 
ochrony terenu 

cennego przyrodniczo

Lokalna kampania 
zachęcająca do 
wolontariatu 
senioralnego



Partycypacja obywatelska 

• inicjowanie, prowadzenie i podnoszenie jakości procesów 
partycypacyjnych;

• podejmowanie działań służących zwiększaniu otwartości instytucji 
publicznych i społecznych na obywateli/ki; 

• prowadzenie działań rzeczniczych zmierzających do przyjęcia lub 
modyfikacji prawa oraz lokalnych, regionalnych, ogólnokrajowych 
polityk publicznych dotyczących aktywności i edukacji obywatelskiej oraz 
ochrony środowiska



Rodzaje wspieranych 
działań

Włączanie obywateli/ek 
w tworzenie nowego 

regulaminu konsultacji 
społecznych

Inicjatywa 
obywatelska 

dotycząca uchwały 
antysmogowej

Tworzenia oferty domu 
kultury wspólnie 
z mieszkańcami



Działania strażnicze

• monitorowanie działań i decyzji instytucji publicznych, które mają wpływ 
na środowisko lub dotyczą aktywności obywatelskiej, 

• monitorowanie działań osób pełniących funkcje publiczne lub 
ubiegających się o nie; 

• prowadzenie działań fact-checkingowych służących podniesieniu jakości 
debaty publicznej. 



Monitorowanie 
efektywności systemu 

segregowania 
odpadów w gminie

Monitoring 
wypowiedzi polityków 
pod kątem zgodności 

z prawdą

Stworzenie lokalnego 
portalu dotyczącego 

działalności rady 
i radnych



Działania rzecznicze

• działania zmierzające do przyjęcia lub modyfikacji prawa oraz lokalnych, 
regionalnych, ogólnokrajowych polityk publicznych dotyczących 
aktywności i edukacji obywatelskiej oraz ochrony środowiska



Dążenie do 
ogólnopolskich zmian 
prawnych dotyczących 

ochrony mokradeł 

Przygotowanie 
i promowanie nowej 
uchwały dotyczącej 

“zielonych” zamówień 
na uczelniach 
publicznych

Partycypacyjne 
przygotowanie 

i promowanie nowego 
regulaminu 
konsultacji 

społecznych 



Działania służące zmniejszaniu 
polaryzacji społecznej

• działania nastawione na zmniejszenie konfliktów, wrogości, napięcia czy 
skrajnych postaw,w tym inicjowanie i prowadzenie procesów służących 
komunikacji obywateli/ek w sprawach publicznych pomimo dzielących 
ich różnic.

Webinarium na ten temat:

Rozmowa mimo różnic. Czy program Aktywni Obywatele – Fundusz 
Krajowy może w niej pomóc?

18.12.2020 (piątek) w godz. 15-16.30

Zapisy do 16.12. Więcej na stronie Programu!



Living-Room 
Conversations -

aranżowane rozmowy 
w małych grupach 

na tematy 
np. polityczne

Dialogi publiczne 
o aborcji

Wysłuchanie 
obywatelskie 

o Krajowej Radzie 
Sądownictwa czy tzw. 

“ustawie 
o sześciolatkach”



Od czego zacząć
przygotowanie 
wniosku?



Etap wniosków wstępnych - najważniejsze pytania

„Dlaczego?” – oparcie pomysłu o realny problem, dogłębną 
diagnozę przyczyn

„Jaki jest cel?” - namysł nad zmianą, którą chcecie osiągnąć

„Jak?” - dopiero na ostatnim miejscu





1. Jakie jest działanie, które zawsze 
chcieliście zrealizować lub dotąd 

realizowaliście 
z powodzeniem?

1. Jaka jest potrzeba lub problem, 
na który chcecie odpowiedzieć?



1. Jaka jest 
potrzeba/problem, 
na który chcecie 
odpowiedzieć?

• Kogo dotyczy problem?
• Jakie są jego źródła?
• Jakie są jego objawy?
• Czy problem jest ważny?
• Kto może wiedzieć, jak go rozwiązać?  

(obszary wiedzy, zewnętrzni eksperci, 
potencjalni odbiorcy)



2. Dlaczego to jest 
ważne?

• Skąd to wiecie?
• Czego nie wiecie?
• Kto i jak może Was zainspirować?
• Kto może dostarczyć Wam 

wiedzy?



3. Dla kogo jest Wasz 
projekt?

• Imię
• Wiek
• Płeć
• Miejsce zamieszkania
• Co robi na co dzień?
• Jakie ma potrzeby?
• Jakie ma plany, marzenia, pragnienia?
• Jakie oczekiwania, potrzeby, wymagania?
• Co go/ją boli/frustruje, czego się boi?
• Kim jest?
• Jaki ma styl życia?
• Jak spędza czas wolny? Jakie ma pasje, 

zainteresowania, umiejętności?





4. Jaką zmianę chcecie 
wprowadzić?

• Czy wiadomo, co wyniknie z realizacji 
projektu? Co się zmieni?

• Czy zmiany będą trwałe?
• Po czym poznacie zmianę? Jak ją 

udowodnicie/sprawdzicie?



5. Co i kto może Wam 
pomóc?

• Kto jest Waszym 
sojusznikiem/sojuszniczką?

• Z jakich zasobów (kompetencji, wiedzy, 
osób, sprzętu, sal itp.) możecie 
skorzystać?

• Czy i jakiego partnera potrzebujecie? Czy 
szukacie organizacji/instytucji, która jest 
Waszym lustrzanym odbiciem, czy wręcz 
przeciwnie - uzupełni Wasze 
kompetencje?



6. Co może Wam 
przeszkodzić?

• Kto może być nieprzekonany 
do realizacji tego projektu?

• Jakich zasobów może Wam 
brakować?



7. Jak to zrobicie? 
Działania

Czy działania na pewno odpowiadają 
na zdefiniowany problem?



Realizacja 
projektów - na co 
zwracać uwagę?



Planowanie i realizacja projektów 
- na co zwracać uwagę?

→ Zbuduj grupę wsparcia wokół projektu (wolontariusze, eksperci, osoby 
wspierające)

→ Dobrze komunikuj działania - niech odbiorcy poczują się na nie zaproszeni

→ Korzystaj z różnych źródeł promocji (czasami lepiej skorzystać z istniejących 
źródeł niż tworzyć własne)

→ Dbaj o dobre relacje z mediami 

→ Rozmawiaj z odbiorcami działań, żeby jeszcze lepiej ich zrozumieć

→ Jeśli planujesz konsultacje, których gospodarzem będzie samorząd, upewnij 
się, że jest na nie otwarty

→ Korzystaj ze wsparcia innych, którzy realizują podobne działania



Więcej informacji:

www.aktywniobywatele.org.pl



Pozostańmy w kontakcie

Maria Jagaciak

Maria Perchuć-Żółtowska

aktywniobywatele@stocznia.org.pl

(22) 100 55 94


