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TEMATY
WARSZTATÓW

1.

2.

3.

Partycypacja
społeczna

Konsultacje map

Pisanie petycji



1. 2. 3.

O PROJEKCIE
Naszym celem jest zwiększenie świadomości uczestników w
zakresie korzyści płynących z zaangażowania się w lokalną
politykę z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej. 

Dzięki warsztatom
seniorzy dowiedzą
się, jak realnie
zmieniać swoje
otoczenie.

Stworzymy mapy potrzeb
seniorów oraz petycje, które
zostaną przekazane
przedstawicielom lokalnych
władz poszczególnych gmin.

Darmowe
warsztaty dla
mieszkańców
Zagłębia, którzy
ukończyli 60 lat.



SPOTKANIE WARSZTATOWE 1  -  
PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I  KONSULTACJE 

WARSZTATY

Co to jest partycypacja
społeczna?
Metody i narzędzia
partycypacji społecznej.
Rola społeczeństwa w
projektowaniu miast.

DYSKUSJA

Dyskusja metodą burzy
mózgów pod hasłem
"czego nam brakuje w
gminie".

MAPY  MYŚL I

Stworzenie map myśli -
rozpoznawanie i tworzenie
przykładowych potrzeb
seniorów w danej gminie.

Przybliżony czas trwania spotkania: 4 godziny



Zorganizujemy spacer badawczy z
seniorami po terenach gminy, podczas
którego wskażą miejsca wymagające
zmiany pod kątem dopasowania ich do
własnych potrzeb.

Spacery badawcze

Po spacerze stworzymy Jurajską
Mapę Potrzeb Seniorów.



SPOTKANIE WARSZTATOWE 2 -  
KONSULTACJE MAPY

Przybliżony czas trwania spotkania: 2 godziny

PREZENTACJA

Zaprezentowane zostaną
projekty map lokalnych
potrzeb seniorów.

ANAL IZA

Poddamy krytycznej
analizie stworzoną
mapę.

SP I SAN IE
UWAG

Spiszemy wszystkie uwagi i
przekażemy je grafikowi
celem naniesienia
wskazanych poprawek.



SPOTKANIE WARSZTATOWE 3 -  
PETYCJA

Przybliżony czas trwania spotkania: 4 godziny

OPISAN IE
POTRZEB

Wykorzystując materiały,
notatki, uzupełnione
kwestionariusze opiszemy
potrzeby seniorów pod
kątem rozwiązania, które
opiszemy w petycji.

STWORZEN IE
PETYCJ I

Zbierzemy wszystkie
informacje i stworzymy
petycję.

PODP ISAN IE
PETYCJ I

Pod petycją podpisze się
każdy z członków grupy
senioralnej, lider grupy oraz
trener. Do petycji zostanie
dołączona mapa potrzeb
seniorów.



Spotkanie z
przedstawicielami
lokalnych władz

Zorganizujemy oficjalne
spotkanie z przedstawicielami
lokalnych władz w gminach. Na
spotkaniu zostanie przekazana
i omówiona mapa stworzona
przez uczestników. 



 

NASZE DOŚWIADCZENIA



JURAJSKA MAPA
POTRZEB SENIORÓW



MAPA LOKALNYCH
POTRZE SENIORÓW



GOOGLE DLA
SENIORÓW



E-USŁUGI PUBLICZNE
DOSTĘPNE DLA
SENIORA



Partycypacja
społeczna

Co to takiego?



Partycypacja obywatelska

To sposób na aktywne
branie udziału w
wydarzeniach, które
nas dotyczą. 

To taki rodzaj partycypacji,
który opiera się na
komunikacji z władzą. Skupia
się na wzajemnym wspieraniu
władzy oraz obywateli we
wspólnym podejmowaniu
decyzji. 



FORMY PARTYCYPACJI

1.

2.

3.

INFORMOWANIE

KONSULTOWANIE

WSPÓŁDECYDOWANIE



KAŻDY, ale..

KTO MOŻE
PARTYCYPOWAĆ?

ważne jednak, by wiedzieć, po co
to robi – jaki cel chce tym
samym osiągnąć. 



PO CO
PARTYCYPOWAĆ?

Partycypacja obywatelska sprzyja
rozwojowi demokracji lokalnej.

Jest również skutecznym
sposobem na rozwiązanie
kontrowersyjnych problemów



KORZYŚCI PARTYCYPACJI
SPOŁECZNEJ

Mieszkańcy znają i rozumieją intencje władz lokalnych - legitymizacja

Następuje lepsze zdiagnozowanie potrzeb lokalnych

Żywe reagowanie na pojawiające się problemy i sprawna komunikacja

Mieszkańcy angażują się zarówno w proces wymyślania rozwiązania/strategii jak
również są też częścią rozwiązania

Zwiększa się zaufanie do władz lokalnych – efektywna komunikacja

Wykorzystuje się realne i potencjalne zasoby lokalne do
rozwiązywania problemów - szerokie korzystanie z różnorodnych
kompetencji, umiejętności ludzi i instytucji 



ZAPLANUJ
PARTYCYPACJE!

CEL 
KONTEKST 
LUDZIE
PROCES
WYNIK



PRZYKŁAD:
GDAŃSKI DIALOG Z SENIORAMI 
- PANEL OBYWATELSKI

Celem było zdobycie wiedzy na temat
oceny i opinii mieszkańców Gdyni powyżej
55 roku życia dotyczących usług
publicznych świadczonych przez Miasto
Gdynia, innych działań miejskich
skierowanych do osób starszych oraz
ważnych z ich punku widzenia obszarów
podlegających Miastu, a wymagających
zmian.



PRZYKŁAD:
KONSULTACJE PROGRAMU 
"WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM"

czy mieszkańcy zgadzają się z założeniami
dokumentu,
które z zaproponowanych obszarów działań
są według nich najważniejsze,
o jakie działania warto uzupełnić program.

Celem konsultacji było poznanie opinii
seniorów na temat wstępnej wersji programu
polityki Miasta wobec osób starszych pod
nazwą "Warszawa Przyjazna Seniorom".
Organizatorzy procesu chcieli się w
szczególności dowiedzieć:



Pamiętaj! Twoje zdanie ma znaczenie!



CHCIAŁBYM SPĘDZIĆ
DZIEŃ Z...



CZEGO BRAKUJE
NAM W GMINIE...?



e-mail: anita.drygajlo@klaster.org.pl
tel.: 535 788 683

Kontakt

Klaster Innowacji Społecznych

ul. Jana Siemińskiego 22,  Gliwice

tel. 32 630 43 197

klaster.org.pl 
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