OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące gminy/powiatu
nazwa inicjatywy

„Jasne, że konsultacje”

nazwa gminy/powiatu

Gmina Miasto Częstochowa

dokładny adres

42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13

województwo

Śląskie

telefon

34 370 71 00

adres strony internetowej

www.czestochowa.pl

faks

34 370 71 70

adres e-mail

info@czestochowa.um.gov.pl

2. Rodzaj(e) podjętych działań (zaznacz):
 kształtowanie efektywnych systemów konsultacji społecznych i udziału obywateli
w formułowaniu strategii rozwoju i prowadzenia polityki lokalnej lub regionalnej;
 wprowadzanie nowatorskich form demokracji lokalnej;
 rozwijanie systemów kontroli i komunikacji społecznej, ze szczególnym podkreśleniem
przejrzystości procesów decyzyjnych władz gminy lub powiatu;
 oryginalne formy aktywizacji działalności obywatelskich i współpracy z organizacjami
pozarządowymi;


formy działalności z podmiotami gospodarczymi i ich samorządami na rzecz wspólnoty
obywatelskiej i lokalnego rozwoju;



działania na rzecz wychowania obywatelskiego, w tym pozaszkolne inicjatywy
edukacyjne, działania na rzecz młodych mieszkańców gminy lub powiatu;



decentralizację realizacji zadań publicznych, drogą przekazywania jej organizacjom
obywatelskim lub jednostkom bliższym obywateli;



inne……………………………………………………………………………………………………
……………………………...………………………………………………………………………...
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3. Przedmiot działalności
Ideą projektu realizowanego przez Miasto Częstochowę z Polskim Instytutem Mediacji
i Integracji Społecznej, dotyczącego wdrożenia w mieście budżetu partycypacyjnego, jest
wspólne opracowanie przez mieszkańców unikalnych dla Częstochowy zasad
funkcjonowania budżetu partycypacyjnego. Podjęte działania mają na celu zaktywizować
mieszkańców do współuczestniczenia w życiu miasta, a poprzez czynny udział w procesie
kształtowania części budżetu, zapoznać ich z zasadami podziału finansów, ucząc
jednocześnie współdecydowania o kierunku rozwoju Częstochowy oraz zacieśniając więzi
społeczności lokalnej.
4. Opis działań
Działania podjęto ze względu na zaobserwowaną słabą aktywność mieszkańców
w podejmowaniu decyzji dotyczących społeczności lokalnej oraz bierność częstochowian we
współdecydowaniu o przeznaczeniu środków budżetu miasta.
Celem projektu była aktywizacja mieszkańców w ww. procesy, zwiększenie świadomości
o możliwościach jakie daje budżet partycypacyjny, zmotywowanie mieszkańców do
zaangażowania się w życie społeczne, dając im jednocześnie narzędzie do inicjowania
realnych zmian w ich najbliższym otoczeniu (osiedlu, dzielnicy), jak i w obrębie całego
miasta.
Pierwszym etapem działań podjętych w projekcie pn. „Jasne, że konsultacje” było
przeszkolenie 160 osób – przedstawicieli Rad Dzielnic, organizacji pozarządowych oraz
administracji publicznej.
Szkolenia przeznaczyliśmy dla tych trzech grup mieszkańców, m.in. ze względu na
szczególny wkład, jakim wykazują się w swojej działalności oraz aktywność jaką prowadzą
w życiu lokalnym.
Spośród przeszkolonej grupy mieszkańców (zachowując zasadę równości), wybrano
20-osobową grupę roboczą, której zadaniem było wypracowanie rekomendacji do zasad na
jakich budżet partycypacyjny powinien obowiązywać w Częstochowie.
Efektem prac grupy są unikatowe rozwiązania zaproponowane przez mieszkańców,
a dopasowane do specyfiki miasta. Dotyczą one m.in. uzasadnienia wielkości części budżetu
miejskiego z przeznaczeniem na budżet partycypacyjny, a nawet tak skomplikowanego
zagadnienia jakim jest algorytm podziału środków finansowych w poszczególnych
dzielnicach.
Wielkim sukcesem partycypacji jest jednogłośne przyjęcie przez grupę roboczą ww.
algorytmu, który zakłada podział pieniędzy ze względu na obszar oraz liczbę ludności
zamieszkującą dany teren. Fakt ten cieszy tym bardziej, iż grupę decyzyjną stanowili głównie
przewodniczący i członkowie Rad Dzielnic. Świadczy to o ich zwiększonej świadomości i
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odpowiedzialności za miasto. Należy także podkreślić, iż osoby przeszkolone aktywnie
uczestniczą w kolejnych etapach projektu wdrożeniowego.
Na uwagę zasługuje również fakt, że szkolenia dla mieszkańców nie ograniczały się jedynie
do omówienia zagadnień z zakresu budżetu partycypacyjnego, lecz obejmowały cały
wachlarz metod prowadzenia w mieście konsultacji społecznych.
5. Uzyskane efekty
Stwierdzono, iż aby mieszkańcy odczuwali realny wpływ na proces decyzyjności w mieście,
muszą mieć oni pewność, że sami od początku tego procesu (włącznie z wypracowaniem
zasad realizacji), decydują i realizują kluczowe założenia. Dzięki takim działaniom, zauważa
się wzrost poczucia przez mieszkańców lokalnego patriotyzmu oraz przynależności do
regionu, zwiększa się także ich zaufanie wobec samorządu, który współpracując
z mieszkańcami, oddaje im narzędzie w pełni przystosowane do ich potrzeb.
6. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Projekt pn. „Jasne, że konsultacje” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora,
Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.
Aby osiągnąć obecne rezultaty, nakład finansowy poniesiony na rzecz realizacji projektu
wyniósł ok. 96000 zł. W ramach projektu zatrudnionych jest obecnie: po stronie Lidera Kierownik projektu, Specjalista ds. promocji i administrowania portalem, Specjalista ds.
księgowości. Po stronie partnera projektu - Szkoleniowcy – 2 osoby, Animatorzy pracy grupy
roboczej - 2 osoby, Specjalista ds. szkoleń i monitoringu.
Od strony Lidera, projekt jest realizowany w Biurze Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji
społecznych – wydziale Urzędu Miasta Częstochowy. Z tego względu, wszelkie koszty
związane z użytkowaniem pomieszczeń i urządzeń w znacznym stopniu zostały
zredukowane. Środki przeznaczone na ten cel przez Partnera projektu zostały uwzględnione
w kosztorysie wniosku o dofinansowanie.
Dofinansowanie projektu ze środków unijnych pozwoliło nam zmodernizować chętnie
odwiedzany przez częstochowian miejski portal internetowy poświęcony konsultacjom
społecznym www.konsultacje.czestochowa.pl, dzięki temu wszelkie treści zawarte na
platformie zostały zachowane, a dodatkowo poszerzone o zagadnienia z zakresu budżetu
partycypacyjnego.
7. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Brak jakichkolwiek trudności związanych z realizacją dotychczas przeprowadzonych zadań
w ramach projektu wdrożeniowego budżet partycypacyjny.
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8. Zalecenia dla innych jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych wdrożeniem
projektu
Obecnie dąży się do tego, aby budżet partycypacyjny był częścią składową budżetu każdego
miasta w kraju. Mimo wielkiej euforii związanej z tym nowym narzędziem zwiększającym
lokalną demokrację, zaleca się aby samorządy, które kolejno decydują się na partycypację,
podchodziły do zadania roztropnie, dokładnie planując realizację poszczególnych etapów,
dbając w szczególności o to, by na żadnym z nich nie pominąć decyzyjności społeczności
lokalnej.
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