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Projekt pt. „DziałaMY! Program rozwoju edukacji 

obywatelskiej w Wielkopolsce”

WARSZTATY 
DLA UCZNIÓW

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, 
finansowanego z Funduszy EOG



Co to jest 

partycypacja?



Głównym założeniem projektu jest wzrost partycypacji obywatelskiej 
i społecznej młodzieży oraz zwiększenie zaangażowania osób 
młodych w sprawy publiczne
w samorządach Wielkopolski. 

W ramach projektu w 20 placówkach 
zostaną stworzone Szkolne Kluby 
Młodego Obywatela, w których 
zrealizowany zostanie program 
edukacyjny. 

IDEA PROJEKTU



W projekcie weźmie udział minimum 360 osób, 
w tym:

• 300 uczniów i uczennic (w wieku 13-19 lat)

• 20 nauczycieli

• 40 pracowników samorządowych

W projekt zaangażowanych zostanie 
20 szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

W Szkolne Budżety Obywatelskie będą 
zaangażowane całe społeczności szkolne placówek 
– nawet kilka tysięcy osób!

UCZESTNICY PROJEKTU



W każdej ze szkole będą realizowane warsztaty:

• warsztaty przygotowujące do tworzenia własnych projektów 
obywatelskich i społecznych, w tym debat

• warsztaty na temat starości z wykorzystaniem kombinezonu 
starości

• warsztaty na temat niepełnosprawności z wykorzystaniem 
wózka inwalidzkiego

• warsztaty przygotowujące do zorganizowania szkolnego 
budżetu obywatelskiego

CYKL WARSZTATÓW DLA MŁODZIEŻY



WARSZTATY „TWORZENIE WŁASNYCH PROJEKTÓW”



WARSZTATY „KOMBINEZON STAROŚCI”



WARSZTATY „NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ”



WARSZTATY „ORGANIZACJA SZKOLNEGO 

BUDŻETU OBYWATELSKIEGO”



WARSZTATY „ORGANIZACJA SZKOLNEGO 

BUDŻETU OBYWATELSKIEGO”



WARSZTATY „ORGANIZACJA SZKOLNEGO 

BUDŻETU OBYWATELSKIEGO”



Wasz Klub w projekcie zorganizuje cztery zróżnicowane inicjatywy:

1. SZKOLNY BUDŻET OBYWATELSKI (SBO)
– uczniowie szkoły będą zgłaszać pomysły i wybrać w głosowaniu projekt 
(do 1000 zł) który zostanie wdrożony w szkole – np. zakup produktu 
istotnego dla społeczności szkolnej, zorganizowanie wydarzenia itp.

2. INICJATYWA WOLONTARIACKA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH LUB OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
– np. międzypokoleniowe spotkanie, piknik dla dzieci z przedszkola spec.

3. AKCJA NA RZECZ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI o tematyce EKOLOGICZNEJ
– np. inicjatywa antysmogowa, sprzątanie świata, happening.

4. EKO-DEBATA OKSFORDZKA nt. ważnych lokalnie problemów ekolog. 
np. SMOG, zmiany klimatu, wycinka drzew, eko-świadomość itp.

UWAGA: W projekcie wsparcie 300 zł na koszty organizacyjne ww. akcji

DZIAŁANIA SZKOLNYCH KLUBÓW MŁODEGO OBYWATELA



WARSZTATY 

„Organizacja Szkolnego Budżetu 

Obywatelskiego (SBO)”



Co to jest 

budżet obywatelski?



Budżet Obywatelski, 
zwany również partycypacyjnym, 

jest demokratycznym procesem, 

w ramach którego mieszkańcy współdecydują 
o wydatkach publicznych w mieście 

w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

Budżet obywatelski – co to jest?



Gdzie na świecie zrealizowano 

pierwszy budżet obywatelski?







W jakim mieście w Polsce 

zrealizowano pierwszy 

budżet obywatelski?









Budżety 

obywatelskie 

w Metropolii 

Poznań



A czy Ty już 

głosowałeś 

w budżecie 

obywatelskim?



BUDŻETY OBYWATELSKIE

Przykłady zrealizowanych 

projektów



Sensoryczne place 
zabaw Kwiatowego 

Ławicy i Górczyna (PBO 2018)













Inteligentne skwery (PBO 2019)

Dzieciaki Bystrzaki (PBO 2020)



Plac zabaw na Kwiatowym- biegiem, marsz! (PBO 2018)





WartostradaRadosny Sport – SP 58 (PBO 2018)



Wartostrada
Wyremontowany hol SP 6 (PBO 2018)



Nasz Sportowy Fyrtel



A może wreszcie jakiś konkret…?



PROCES – zawsze coś się dzieje!
ZGŁASZANIE WNIOSKÓW
• Kto może zgłosić proj.?
• Ile można zgłosić proj.?
• Max. wartość projektu?
• Liczba dni na składanie wn.?
• Podział na kategorie proj.?
• Forma składania wn.?

GŁOSOWANIE
• Kto ma prawo głosu?
• Liczba głosów na mieszk.?
• Liczba dni na głosowanie?
• Forma głosowania?
• Kiedy wyniki?



Poznański Budżet Obywatelski 2022 - zasady

ZGŁASZANIE WNIOSKÓW

• Kto może zgłosić proj.? Każdy mieszkaniec!!!

• Pula środków 22 mln zł

• Max. wartość projektu? 2 mln zł lub 600 tys. zł

• Liczba dni na składanie wn.? 27 dni

• Podział na kategorie proj.? TAK (ogólnomiejskie i rejonowe)

• Forma składania wniosków? elektron., pocztą, osobiście 

• Ile wymaganych podpisów? wymagane min. 10 podpisów



GŁOSOWANIE

• Kto ma prawo głosu? Każdy mieszkaniec!!!

• Liczba głosów na mieszk.? 4 (1 ogólnomiejski-zwykły, 

1 ogóln.-zielony, 2 rejonowe)

• Liczba dni na głosowanie? 22 dni

• Forma głosowania? elektronicznie, stacjonarnie

• Kiedy wyniki? w ciągu 14 dni 

Poznański Budżet Obywatelski 2022 - zasady



ETAPY SBO



25 EDYCJI SZKOLNYCH BUDŻETÓW 

OBYWATELSKICH







PRZYKŁADOWE PROJEKTY



PRZYKŁADOWE PROJEKTY





OD SZKOLNEGO

DO SAMORZĄDOWEGO

BUDŻETU 

OBYWATELSKIEGO



Szkolne Budżety Obywatelskie (SBO) – to działa!!!



Szkolne Budżety Obywatelskie (SBO) – to działa!!!

https://pbo21.um.poznan.pl/d/230

https://pbo21.um.poznan.pl/d/230


Szkolne Budżety Obywatelskie (SBO) – to działa!!!

https://pbo21.um.poznan.pl/i/pbo21/voting#projekt_07

https://pbo21.um.poznan.pl/i/pbo21/voting#projekt_07


Szkolne Budżety Obywatelskie 

(SBO) – to działa!!!



ZORGANIZOWANIE 
SZKOLNEGO BUDŻETU 

OBYWATELSKIEGO



www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo

http://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo


PORTAL – FUNKCJONALNOŚCI OD STRONY INTERNAUTY

• strona główna SBO:
https://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo/

• karta organizatora (szkoły): 
https://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo/authorsView,50,LO-
Srem,0,PL

• karta edycji SBO danego organizatora:
https://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo/articlesView,121,38,
Szkolny-Budzet-Obywatelski---LO-Srem,PL

• karta projektu SBO: 
https://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo/projectsView,4,3,Dy
strybutor-wody,PL

Nowe funkcjonalności dla projektu „DziałaMY!”

https://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo/
https://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo/authorsView,50,LO-Srem,0,PL
https://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo/articlesView,121,38,Szkolny-Budzet-Obywatelski---LO-Srem,PL
https://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo/projectsView,4,3,Dystrybutor-wody,PL


• Moduł „Szkolne Budżety Obywatelskie” (SBO) wspierający 
organizacje edycji SBO

 Poprzez moduł wnioskodawcy mogą publikować swoje projekty 
(wraz z możliwością zamieszczania opisów, zdjęć itp.) 

 Tworzy się lista projektów, publikowane są aktualności i zasady 
SBO, możliwe jest zdalne opiniowanie (weryfikacja) projektów 
przez moderatora (nauczyciela-opiekuna)

 Wreszcie tutaj publikowana będzie ostateczna lista projektów 
przed głosowaniem oraz wyniki głosowania po jego zakończeniu

CO ZNAJDZIEMY NA PORTALU SBO?

www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo







• Moduł e-learningowy „Kilka kroków do dobrego projektu”

 Moduł dla uczniów – młodych obywateli

 Moduł wspierający uczniów w zakresie pozyskania wiedzy o 
zasadach przygotowania projektów obywatelskich i społecznych 

 Poprzez moduł użytkownicy będą mogli prześledzić fazy 
przygotowania projektu, dowiedzą się o przykładach z dobrych 
praktyk, będą mogli skorzystać z możliwości realizacji zadań 
praktycznych a na koniec wypełnią test sprawdzający wiedzę 
i umiejętności

CO ZNAJDZIEMY NA PORTALU SBO?

www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo













PUBLIKACJE

CO ZNAJDZIEMY NA PORTALU SBO?

www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo



Zadania (WSZYSTKIE ZE WSPARCIEM METROPOLII POZNAŃ-SMP / CREO):

• Ustalenie terminu warsztatów dla SKMO

• Realizacja warsztatów dla grupy inicjatywnej uczniów (trener CREO)

• Spotkanie organizacyjne SKMO – opracowanie PLANU DZIAŁANIA 
w zakresie promocji SBO – podział zadań w ramach grupy inicjatywnej

• Opublikowanie profilu edycji SBO (wraz z zasadami i harmonogramem SBO) 
na portalu konsultacji www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo
DOSTĘP DO SYSTEMU SBO DLA NAUCZYCIELI-OPIEKUNÓW

• KAMPANIA PROMOCYJNA i przekazanie poprzez system szkolny 
(e-Dziennik) informacji o możliwości składania wniosków do SBO 
także przez wszystkich uczniów/uczennice w szkole 

 ETAP ZGŁASZANIA PROJEKTÓW (bardzo ważny!)

JAK ZORGANIZUJEMY SBO W SZKOLE?

http://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo


Zadania (WSZYSTKIE ZE WSPARCIEM METROPOLII POZNAŃ-SMP / CREO) c.d.:

• Zaopiniowanie projektów złożonych przez uczniów ze wsparciem opiekuna SMP 
(pozytywne lub negatywne) – zweryfikowanie ich zgodności z zasadami, opiniowanie 
przez nauczycieli-opiekunów z możliwym udziałem Dyrekcji

 ETAP OPINIOWANIA – cel: możliwe wprowadzanie zmian w projektach na 
wniosek opiniujących

• Opublikowanie pełnej listy projektów do głosowania

• Przekazanie przez system szkolny informacji o głosowaniu do SBO – głosowanie 
powinno być możliwe dla wszystkich uczniów/uczennic szkoły

• Promocja Budżetu w szkole – forma dowolna 

 ETAP GŁOSOWANIA – cel: przekazanie informacji o projektach, 
na które można oddać głos

JAK ZORGANIZUJEMY SBO W SZKOLE? 



Zadania (WSZYSTKIE ZE WSPARCIEM METROPOLII POZNAŃ-SMP / CREO) c.d.:

• Organizacja głosowania stacjonarnego:

 przygotowanie kart do głosowania (z listą projektów)
 przygotowanie urny na głosy
 miejsce głosowania lub lotne komisje
 praca Komisji Sprawdzającej (liczenie głosów) – protokół
 ogłoszenie wyników – jaka forma ogłoszenia? Kiedy i gdzie?

• Liczenie głosów i publikacja na portalu SBO informacji o wynikach głosowania 
– postulowane przygotowanie krótkiej notatki/protokołu (1-str.) z informacją 
o liczbie głosów oddanych na każdy z projektów w głosowaniu SBO

• Realizacja wybranego projektu (np. zakup sprzętu/wyposażenia) – poprzez CREO

JAK ZORGANIZUJEMY SBO W SZKOLE? 



PROPONOWANY HARMONOGRAM SBO W SZKOŁACH

ETAP/ TERMIN

WARSZTATY SBO dla grupy inicjatywnej uczniów/uczennic 2 godz.

SKMO opracowuje PLAN DZIAŁANIA i dzieli się zadaniami np. tydzień po warsztacie

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW nt. możliwości 
składania miniprojektów (e-Dziennik) i KAMPANIA PROMOCYJNA

najpóźniej w dniu rozpoczęcia 
naboru proj.

ZGŁASZANIE PROPOZYCJI MINIPROJEKTÓW 10 – 14 dni

OPINIOWANIE PRZEZ NAUCZYCIELI-OPIEKUNÓW / DYREKCJĘ 4-7 dni

OGŁOSZENIE LISTY PROJEKTÓW PRZEZN. DO GŁOSOWANIA przed rozpoczęciem głosowania

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW nt. możliwości 
głosowania (e-Dziennik) i KAMPANIA PROMOCYJNA

przed rozpoczęciem głosowania

GŁOSOWANIE STACJONARNE 1-2 dni 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 1-3 dni od zakończenia 
głosowania



ZASADY
SZKOLNEGO BUDŻETU 

OBYWATELSKIEGO



ZADANIE DOMOWE:

Uzgodnić finalne ZASADY SBO

Stworzyć PLAN DZIAŁANIA



Nie pytaj co inni 

mogą zrobić 

dla Ciebie. 

Zapytaj co Ty 

możesz zrobić 

dla innych! :)



www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo

DZIĘKI ZA PARTYCYPACJĘ 

W WARSZTATACH!

"Jeśli możesz sobie coś wymarzyć… 

możesz to zrobić" – Walt Disney

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, 
finansowanego z Funduszy EOG


