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Wprowadzenie
Budżet partycypacyjny to „proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet
danego miasta, tym samym współdecydując o dystrybucji określonej puli środków publicznych”1.
Głównym celem tego procesu jest włączenie mieszkańców w dyskusję i edukacja na temat
wydatkowania środków publicznych2.
Podstawą prawną przeprowadzania budżetu partycypacyjnego jest ustawa o samorządzie gminnym3,
zgodnie z którą w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy,
mogą być przeprowadzane konsultacje z mieszkańcami. Według tej ustawy, zasady i tryb
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy. Z kolei aktem prawa
miejscowego, określającym zasady przeprowadzania konsultacji społecznych w Warszawie jest
uchwała Rady Miasta4, która w §8 stwierdza, że konsultacje z mieszkańcami przeprowadza Prezydent
m.st. Warszawy. Zasady i tryb przeprowadzenia tego procesu określa zarządzenie Prezydenta m.st.
Warszawy5 w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie budżetu partycypacyjnego
na rok 2017, a dodatkowe kwestie reguluje regulamin przeprowadzania budżetu partycypacyjnego
w m.st. Warszawie na rok 2017, który jest załącznikiem do zarządzenia.
W Warszawie budżet partycypacyjny jest realizowany po raz trzeci. Do tej pory, w dwóch edycjach,
mieszkańcy w głosowaniu zdecydowali o przeznaczeniu 77 452 817 zł, wybierając do realizacji 980
projektów6. W tym roku do dyspozycji mieli 58 588 894 zł7. Według regulaminu, realizacja budżetu
partycypacyjnego obejmuje następujące etapy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Określenie szczegółowych zasad funkcjonowania zespołów oraz przeprowadzania budżetu
partycypacyjnego w dzielnicach od 30.10.2015
Promocja szczegółowych zasad przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w dzielnicach od
31.10 do 14.11.2015
Zgłaszanie projektów od 16.11.2015 do 15.01.2016
Przygotowanie oraz promocja publicznych dyskusji mieszkańców od 18.01 do 14.02.2016
Publiczne dyskusje mieszkańców od 15.02 do 6.03.2016
Weryfikacja zgłoszonych projektów od 14.03 do 31.05.2016
Losowanie kolejności projektów na listach do 2.06.2016
Spotkania promocyjne projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców do 24.06.2016
Głosowanie na projekty od 14 do 24.06.2016
Ogłoszenie listy projektów do realizacji do 15.07.2016

1
Wojciech Kębłowski, Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Instytut Obywatelski, Warszawa 2013
str. 8 http://www.instytutobywatelski.pl/14426/publikacj/raporty/raport-budzet-partycypacyjny-krotka-instrukcja-obslugi,
[24.03.2015].
2
Więcej informacji na stronie http://twojbudzet.um.warszawa.pl/o-bud-ecie-partycypacyjnym/o-bud-ecie-partycypacyjnym
[24.03.2016].
3
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2016 r. poz. 446), art. 5a.
4
Uchwała Rady Miasta nr LXI/1691/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami m.st. Warszawy.
5
Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 1400/2015 z 8 października 2015 r. w sprawie konsultacji społecznych
z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2017.
6
Pomocnik budżetowy. Budżet partycypacyjny 2017. Miasto Stołeczne Warszawa, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy str. 1 http://twojbudzet.um.warszawa.pl/sites/twojbudzet.um.warszawa.pl/files/broszura_2017_0.pdf
[24.03.2015].
7
Ostatecznie do realizacji wybrano projekty za kwotę 54 214 758,20. Więcej w rozdziale „Głosowanie”.
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Dodatkowo w regulaminie są wymienione dwa etapy, które trwają przez cały okres tego
przedsięwzięcia – jest to akcja informacyjna dotycząca budżetu partycypacyjnego i ewaluacja.

Zakres ewaluacji
Prezentowany raport został przygotowany przez Ośrodek Ewaluacji i jest częścią ewaluacji on-going,
która jest badaniem „skupiającym się na doraźnych problemach i barierach we wdrażaniu programu”8.
To podejście różni się od innych ewaluacji tym, że jego celem jest szerokie poszukiwanie przyczyn
zaistniałych problemów i na przekazywaniu informacji służących bieżącym usprawnieniom
w zarządzaniu.
Badanie ewaluacyjne budżetu partycypacyjnego 2017 zaplanowane zostało od grudnia
2015 r. do września 2016 r. W badaniu przygotowano w sumie trzy raporty: dwa cząstkowe oraz
jeden końcowy.
Tak jak w poprzednich badaniach ewaluacyjnych tak i tym roku do badania zostały włączone wyniki
badania BP w opinii warszawiaków9.
W czasie całego procesu badawczego szukano odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
1. W jakim stopniu zostały osiągnięte zakładane cele:
• Włączenie mieszkańców we współdecydowanie o najbliższym otoczeniu.
• Edukacja mieszkańców na temat wydatkowania środków publicznych.
2. Czy zapewniona została różnorodność uczestników procesu? Czy skutecznie udało się dotrzeć
do różnych grup społecznych (z uwzględnieniem m.in. wieku, płci i wykształcenia uczestników
oraz kwestii społeczno-ekonomiczno-kulturalnych)?
3. Czy kampania informacyjna była skuteczna? Czy informacje były przekazywane w sposób
zrozumiały dla odbiorców? Czy materiały informacyjne były atrakcyjne i zwracały uwagę
mieszkańców? Czy kampania informacyjno-promocyjna była wystarczająco szeroka
i zróżnicowana? Kiedy mieszkańcy dowiedzieli się o budżecie partycypacyjnym w Warszawie
(na którym etapie)?
4. W jakim stopniu zasady budżetu partycypacyjnego są zrozumiałe dla uczestników? Czy proces
jest przyjazny dla uczestników?
5. Jak przebiegała komunikacja wewnętrzna w Urzędzie? Jaki jest poziom wiedzy na temat zasad
budżetu partycypacyjnego wśród urzędników zaangażowanych w proces w dzielnicach? Czy
zasoby Urzędów zajmujących się wdrażaniem budżetu partycypacyjnego są wystarczające?
6. Czy weryfikacja projektów przebiegała w sposób przyjazny dla projektodawców? Czy
współpraca pomiędzy urzędnikami a projektodawcami była zadowalająca? Czy projektodawcy
otrzymali wystarczające wsparcie ze strony urzędu (spotkania konsultacyjne, dyżury
pracowników, maratony pisania projektów itp.)?
7. Czy poszczególne etapy procesu budżetu partycypacyjnego sprzyjały skutecznemu wyłonieniu
projektów? Czy wszystkie zostały zaplanowane i wdrożone optymalnie biorąc pod uwagę cele
BP?

8

Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej [red.] Stanisław Bienias, Piotr Strzęboszewski, Elżbieta Opałka
str. 31 https://www.ewaluacja.gov.pl/media/11102/Poradnik_ewaluacji.pdf [24.03.2015]
9
Badanie realizowane metodą wywiadu kwestionariuszowego wspomaganego komputerowo (CAPI) realizowanego w domu
respondenta. Respondenci: mieszkańcy Warszawy w wieku 15+, Próba reprezentatywna, losowa N=1100, czerwiec 2016. Ze
względu na zaokrąglenia wartości po przecinku, w niektórych przypadkach dane podawane w raporcie mogą się nie sumować
do 100%.
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8. Czy udział interesariuszy/mieszańców w BP sprawił, że podjęli także inne działania na rzecz
swojej okolicy, dzielnicy, miasta?
9. Jaka jest rola dyskusji zarówno podczas spotkań dyskusyjnych oraz na forum internetowym?
Czy dzięki dyskusji udało się zmienić/udoskonalić projekty?
10. Jaka jest motywacja projektodawców do udziału w BP?
11. Jakie są bariery/trudności w podejmowaniu aktywności związanej z BP w poszczególnych
dzielnicach i w skali Miasta?
12. Jak wygląda komunikacja społeczna Miasta i jakie rodzaje materiałów są w niej używane
(audialne, wizualne, audiowizualne)? Które zyskują największe znaczenie dla odbiorców?
Poniżej przedstawiono schemat, na którym widać zakres tematyczny każdego z trzech raportów.
Informacje przedstawiane w poszczególnych raportach wynikały z harmonogramu prac badawczych
odpowiadających harmonogramowi budżetu partycypacyjnego.
Schemat 1: Struktura raportów w badaniu ewaluacyjnym.

1 raport cząstkowy
- Powołanie i praca zespołów

2 raport cząstkowy

dzielnicowych.
- Spotkania o priorytetach
rozwojowych dzielnic.
- Zgłaszanie projektów.
- Publiczne dyskusje o
projektach.

Raport końcowy

Pogłębienie danych z
poprzedniego raportu oraz
przedstawienie nowych
kwestii:

Podsumowanie danych z
poprzednich raportów oraz:

- Zgłaszanie projektów.

- Informacja i promocja.

- Podsumowanie pracy
zespołów.

- Głosowanie.

- Weryfikacja.

- Podsumownie III edycji
budżetu partycpacyjnego.

Źródło 1: Opracowanie własne.

W obecnym raporcie przypomniano wnioski z pierwszego i drugiego raportu oraz szczegółowo
omówiono zagadnienia dotyczące ostatnich dwóch etapów budżetu, czyli: informacji i promocji,
głosowania, a także – w ostatnim rozdziale - podsumowano cały proces budżetu.
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Tabela 1. Informacje
ewaluacyjnego.

o

zrealizowanych

działaniach

Metoda badawcza
Analiza dokumentów

w

ramach

badania

Próba, dokumenty
−
−
−

−

−
Wywiad pogłębiony

−

Wywiad telefoniczny

−

Obserwacje maratonów
pisania projektów
Obserwacje spotkań
dyskusyjnych
Ankiety ze spotkań o
priorytetach
Ankiety ze spotkań
dyskusyjnych
Analiza informacji
dostępnych w sieci
internetowej

−
−
−
−
−

−
−
−
−
Spotkanie
podsumowujące z
moderatorami spotkań
dyskusyjnych
Ankieta elektroniczna
CAWI projektodawcy

badawczych

−

−

Ankieta elektroniczna
CAWI mieszkańcy

−

Ankieta elektroniczna
CAWI zespół
dzielnicowy ds. budżetu

−

13 sprawozdań koordynatorów z przebiegu maratonów w dzielnicach,
18 regulaminów dzielnicowych Zespołów ds. budżetu partycypacyjnego,
2 raporty z ewaluacji budżetu partycypacyjnego 2016 (Raport z konsultacji
społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu
partycypacyjnego na rok 2016 i Raport z ewaluacji budżetu
partycypacyjnego w Warszawie na 2016 rok),
Dokumenty prawa lokalnego, regulujące proces budżetu (Zarządzenie
Prezydenta m.st. Warszawy nr 1400/2015 z 8 października 2015 r.
w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy
w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2017 oraz Regulamin
przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok
2017, Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 1299/2015 z dnia 15
września 2015r. w sprawie określenia zasad wyznaczania koordynatorów
ds. budżetu partycypacyjnego, powoływania i uzupełniania składu
osobowego zespołów ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicach, a także
zakresu ich działań, w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami
m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego, który ma być
przeprowadzany w danym roku).
Dane monitoringowe dotyczące weryfikacji przekazane przez Centrum
Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy
Wywiad z koordynatorem budżetu partycypacyjnego w Warszawie.
Wywiady z przewodniczącymi dzielnicowych zespołów ds. budżetu
partycypacyjnego. Przeprowadzono 6 wywiadów (4 telefoniczne
i 2 bezpośrednie).
W trzech wybranych dzielnicach Warszawy. Wszystkie zostały zrealizowane
9 stycznia 2016 r.
W czterech wybranych dzielnicach Warszawy. Obserwacje miały miejsce 22
i 23 lutego, 4 i 5 marca.
Wprowadzono i opracowano 199 ankiet papierowych zrealizowanych przez
dzielnice ze spotkań o priorytetach.
Wprowadzono i opracowano 1290 ankiet projektodawców i 766 ankiet
mieszkańców.
Analiza
postów
ze
strony
www.facebook.com/groups/budzetwaw
w okresach koncentrujących się wokół kluczowych dat dla realizacji
budżetu partycypacyjnego (8-22.01, 7-21.02, 28.02-14.03, 24.05-24.06,
12-26.07).
Analiza postów zamieszczanych na Fanpage’u BP (od stycznia do 20
sierpnia 2016).
Informacje i dane ze strony twojbudzet.um.warszawa.pl.
Uwagi
nadsyłane
przez
mieszkańców
na
adres
mailowy:
twojbudzet@um.warszawa.pl.
Informacje zamieszczane na stronach internetowych dzielnic poświęconych
budżetowi partycypacyjnemu.
Dodatkowo, do analizy włączono informacje ze spotkania z moderatorami
prowadzącymi spotkania dyskusyjne w dzielnicach.

Ankieta elektroniczna dla projektodawców, którzy złożyli projekty do
budżetu partycypacyjnego. Link do ankiety był przesłany w wiadomości
potwierdzającej oddanie głosu. Na ankietę odpowiedziało 387
projektodawców.
Ankieta elektroniczna dla mieszkańców, które oddały głosy w budżecie
partycypacyjnym. Link do ankiety był przesłany w wiadomości
potwierdzającej oddanie głosu. Na ankietę odpowiedziało 3197 osób.
Ankieta elektroniczna do członków zespołów dzielnicowych ds. budżetu
partycypacyjnego w dzielnicach została uruchomiona 24.06.2016. Ze
względu na początkowy niewielki odzew, poproszono koordynatorów
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Metoda badawcza

Próba, dokumenty

partycypacyjnego
Zogniskowany wywiad
grupowy z mieszkańcy

−

Zogniskowany wywiad
grupowy urzędnicy

−

Zogniskowany wywiad
grupowy
projektodawcy

−

Warsztat dla
mieszkańców

−

Warsztat z
koordynatorami
Warsztat z Radą ds.
budżetu
partycypacyjnego

−
−
−

dzielnicowych o przekazanie ankiet. Ostatecznie na ankietę odpowiedziało
97 osób.
Warsztat dla mieszkańców, którzy nie zgłaszali projektów, choć biorą udział
w budżecie partycypacyjnym odbył się 7 czerwca. Zaproszenia były
udostępniane przede wszystkim w mediach społecznościowych.
W wywiadzie wzięło udział 8 osób.
2 wywiady grupowe zorganizowane dla urzędników zajmujących się
weryfikacją projektów zarówno w urzędach dzielnic, jak i jednostkach
miejskich. Pierwszy wywiad (8 czerwca) był poświęcony projektom
infrastrukturalnym, związanym z przestrzenią publiczną i zielenią – było na
nim obecnych 13 osób. Drugi (9 czerwca) koncentrował się na projektach
z zakresu kultury, edukacji i sportu – obecnych było 8 osób.
2 wywiady grupowe zostały przeprowadzone 19 i 21 lipca. Zaproszenia na
warsztaty były udostępniane w mediach społecznościowych i było rozsyłane
pocztą elektroniczną do wszystkich głosujących przez Centrum Komunikacji
Społecznej m. st. Warszawy. Na pierwszy termin zapisało się początkowo
13 osób, z czego przyszło 9, a na drugi – 16 osób, z czego przyszło 6.
Warsztat dla mieszkańców odbył się 5 lipca w Muzeum Warszawskiej Pragi.
Zaproszenia na warsztat były udostępniane w mediach społecznościowych
i rozsyłane pocztą elektroniczną do wszystkich głosujących przez Centrum
Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy.
Na spotkanie przyszło około 70 osób.
Warsztat miał miejsce 8 lipca. Brali w nim udział wszyscy koordynatorzy
dzielnicowi i przedstawiciele Centrum Komunikacji Społecznej m.st.
Warszawy.
Warsztat miał miejsce 9.08.2016, brało w nim udział 7 członków Rady oraz
przedstawiciele CKS.

Źródło 2: Opracowanie własne.

W raporcie zostały zastosowane następujące skróty:
Barometr
BP
CAWI
CKS
ESOG
FGI
GIODO
Mieszkańcy
Projektodawcy
UM
ZDM
ZGN

Badanie Barometr Warszawski10
Budżet partycypacyjny
Ankieta elektroniczna CAWI (z ang. Computer-Assisted Web Interview - CAWI).
Stosowany w podpisach pod cytatami z ankiet.
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
System elektroniczny opracowany na potrzeby przeprowadzania budżetu
partycypacyjnego w m.st. Warszawie.
Zogniskowany wywiad grupowy (z ang. Focus group interview – FGI). Stosowany
w podpisach pod cytatami z tych wywiadów
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Mieszkańcy m.st. Warszawy.
Osoby składające projekty w budżecie partycypacyjnym m.st. Warszawy na rok
2017.
Urząd miasta
Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami

10

Barometr Warszawski realizowany jest na losowej, reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy przeprowadzają
bezpośrednie wywiady (face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu technik: PAPI (Pen And Paper Interview) w
latach 2003-2009 oraz CAPI (Computer Assisted Personal Interview) od 2010 r. Każdy z pomiarów realizowany jest na próbie
1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 lat i więcej. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/3%. Za: http://www.um.warszawa.pl/o-warszawie/warszawa-w-liczbach/barometr-warszawski/. W raporcie przytaczane są
wyniki z tego badania z lat 2014-2015.
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W raporcie w następujący sposób oznaczono
ozna
wnioski i rekomendacje,, które znajdują się na końcu
rozdziałów:
Wniosek
Rekomendacja

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom badania za chęć podzielenia się z nami
swoimi opiniami.
Zespół Ośrodka Ewaluacji.

9

Wyniki
Poniżej przedstawiono wyniki z całego procesu budżetu partycypacyjnego. Etapy: powołanie i praca
zespołów, spotkania o priorytetach, zgłaszanie projektów, dyskusja nad projektami oraz weryfikacja
szczegółowo zostały omówione w pierwszym i drugim raporcie cząstkowym. Poniżej przedstawiono
jedynie najważniejsze wnioski i rekomendacje.
rekomen
W rozdziałach: Informacja i promocja, Głosowanie oraz Podsumowanie III edycji BP szczegółowo
omówiono wyniki zebrane podczas całego procesu badania.

Powołanie i praca zespołów – główne wnioski i rekomendacje
Zespoły wywiązują się ze swoich zadań, określonych w zarządzeniu Prezydenta m.st Warszawy.
Ich praca i zaangażowanie zależy przede wszystkim od motywacji, którą mają członkowie do
udziału w pracach zespołu. Jako korzyść z pracy w zespole najczęściej wskazują oni na
poczucie społecznie wykonywanej
konywanej pracy oraz wiedzę na temat potrzeb mieszkańców i dzielnicy.
Praca zespołów, jak i pojedynczych członków jest bardzo nierównomierna. Są zespoły, których
praca jest pozytywnie oceniania przez mieszkańców, jak i takie, co do których jest dużo uwag.
Kluczową osobą w pracy zespołu jest koordynator, dzięki którego zaangażowaniu zespół
częściej ma motywację do pracy przez cały rok. Problemem wielu zespołów jest rezygnacja
członków w trakcie działalności. Z tym związany jest kolejny problem – znalezienie nowych
członków.
Rola koordynatora jest kluczowa dla powodzenia przebiegu budżetu partycypacyjnego
w dzielnicy. Koordynator jest postrzegany jako jeden z urzędników, a nie jako partner
w dyskusji nad projektami, ponieważ zwykle nie ma wiedzy merytorycznej
merytorycznej z danego zakresu.
zakresu
Mieszkańcy głosujący w budżecie, którzy wypełnili ankietę nie wiedzą (81%) o naborze do
zespołów dzielnicowych ds. budżetu partycypacyjnego.
W kolejnej edycji należy skupić się na informowaniu mieszkańców, że budżet partycypacyjny
w dzielnicy ma kluczowe ogniwa: koordynatora i zespół ds. budżetu w dzielnicy.
• Informacja o koordynatorze ma znaczenie ze względu na jego bardzo ważną rolę
w całym procesie. Niezbędne jest także docenienie wkładanej przez nich pracy.
• Natomiast
ast informacja o zespole jest istotna, by do zespołu wchodziły nowe osoby,
które będą miały energię i chęć do działania. Obecnie wiedzę na temat naboru mają
głównie osoby z wąskiej, już wstępnie zainteresowanej grupy.
Co więcej w sytuacji,
sytuacji, gdy członkowie zespołów rezygnują z pracy w nich, zwykle
brakuje strony społecznej, ponieważ urzędnicy pracują na co dzień w urzędzie, zaś
mieszkańców
ańców należy dopiero zaprosić i zainteresować. Dlatego w budżecie
partycypacyjnym, zakładającym włączanie i współodpowiedzialność mieszkańców, nie
może ich zabraknąć.
Z badania wynika, że osoby decydujące
decydując się na pracę w zespole mogą nie mieć świadomości, na
czym ona polega i jak jest obciążająca. W kampanii informacyjnej,
informacyjnej zapraszającej do zespołów
dzielnicowych, warto jasno podkreślić:
• Jakie zadania będzie miał zespół.
• Jak będzie wyglądał orientacyjny harmonogram prac.
prac
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Istotne jest także, by osoby chętne do pracy w zespołach (albo nią zainteresowane) mogły
dowiedzieć się, na czym polegała praca
p
zespołu w ostatniej edycji, porozmawiać z członkami
zespołu, by podjąć odpowiedzialnie i świadomie decyzję. Wydarzeniem, podczas którego
można umożliwićć takie spotkanie mogą być spotkania
spotkania o priorytetach, które powinny stać się
punktem
em startowym całego budżetu.
budżetu
Warto zastanowić się, jakie inne korzyści, poza wskazanymi wyżej, odnoszą członkowie
z różnych grup wiekowych i zawodowych. W ten sposób będzie można trafić z odpowiednią
argumentacją zarówno do młodzieży, jak i seniorów, którzyy chcieliby się zaangażować w pracę
na rzecz swojej dzielnicy.
Zespół w obecnej formie nie ma kluczowej roli w budżecie partycypacyjnym,
partycypacyjnym jest ciałem
doradczym. Zdaniem niektórych badanych jego rola jest marginalna. Mimo zgłaszanych sugestii
w badaniu, by rozwiązać zespoły, nie wydaje się, by było to słuszne, gdyż BP jest procesem
włączania mieszkańców i uwspólniania decyzji. Rezygnacja z ciała, w którym głos mają również
mieszkańcy byłoby zubożeniem procesu,
procesu, zwłaszcza jego partycypacyjnego wymiaru służącego
służą
budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
obywatelskiego. Obecnie jednak strona społeczna nie zawsze ma
wpływ na podejmowane decyzje w zespołach. Stanowią mniejszość i nie mają niezbędnej
wiedzy merytorycznej.
Nie bez znaczenia jest fakt, że w zespołach widać dwa światy:
ty: urzędników (w tym często
koordynatora) i pozostałych osób.
osób. Czasem do pierwszej grupy należą też radni.
radni
W wypowiedziach urzędników i koordynatorów widać, że mówiąc „zespół” mają przede
wszystkim na myśli zespół urzędników włączonych w proces BP.
Należy wzmocnić stronę społeczną w zespole, podkreślać, że rolą zespołu jest monitorowanie
przebiegu procesu w dzielnicy,
dzielnicy a także rola doradcza w zakresie weryfikacji ogólnodostępności.
Mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i rad osiedli, powinni
owinni móc także stawiać
veto w przypadku dostrzeżenia nadużyć lub odwoływać się do CKS i/lub burmistrza dzielnicy
z prośbą o interwencję.
Praca zespołów w dużej mierze zależy od motywacji i zaangażowania koordynatora.
W większości ich praca jest oceniania bardzo dobrze, zarówno przez urzędników jak i członków
zespołów. Zdarzały się jednak nieliczne uwagi do pracy koordynatorów.
Koordynatorzy muszą egzekwować zapisy dotyczące nieobecności członków na spotkaniach,
zgodnie z zapisami przyjętymi w regulaminach.. Powinni również monitorować jakość pracy
zespołu oraz zgłaszać nieprawidłowości, które szkodzą nie tylko pracy zespołu, ale w efekcie
ocenie BP w Warszawie. Rada ds. budżetu powinna ustalić,
ustalić komu te nieprawidłowości powinny
być zgłoszone i w jakim czasie powinny być podjęte kroki służące ich wyjaśnieniu.
Jednym z elementów badania była możliwość dzielenia się doświadczeniami przez członków
zespołów (urzędników i koordynatorów podczas wywiadów i warsztatu). Pokazało
Pokazał to, że mają
oni wielką potrzebę rozmowy o doświadczeniach, dzielenia się dobrymi i złymi praktykami,
czego im brakuje. Mimo iż w drugiej edycji była możliwość spotkań członków zespołu,
ze
niewiele
osób z niej korzystało.
Warto ponownie rozważyć możliwość wymiany doświadczeń członków zespołów,
zespołów bo może to
przyczyniać się do podnoszenia jakości ich pracy i działać motywująco. Można wskazać kilka
kwestii:
• Jedną z form przekazania informacji jest wersja podawcza w postaci newslettera
o tym, co dzieje się w innych
ych dzielnicach, jakie rozwiązania przyjęto i co się nie
sprawdziło.
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•

Forma bardziej angażująca, dająca możliwość dialogu – dopytania o kwestie, które dla
kogoś są ważne - to zamknięte forum dla członków zespołów.
• Kontakt osobisty jest bardzo ceniony, dlatego
dlat
warto, by przynajmniej raz w roku
(optymalnie dwa) była możliwość spotkania koordynatorów dzielnicowych.
dzieln
Jest to nie
tylko forma gratyfikacji i docenienia ich pracy,, ale także pozwala na wymianę wiedzy
i wspólne zastanowienie się nad trudnymi sytuacjami.
Warto na początku kolejnej edycji zapytać nowo wybranych członków, jaka forma komunikacji
najbardziej by im odpowiadała,
odpowiadała a także jakiego rodzaju informacje byłyby najbardziej
przydatne. Wówczas należałoby zastanowić się nad tym,
tym jak i przez kogo
kog będą zbierane
informacje i redagowane newslettery.
Coroczny nabór na członków zespołów jest procesem, który co prawda daje możliwość
przyjścia do zespołu nowym osobom, jednak biorąc pod uwagę brak wiedzy na temat naborów
do zespołów, bardzo niewielka
niewielk grupa osób jest potencjalnie poinformowanych.
Zmiany w składzie zespołu, z powodu niewylosowania na kolejną kadencję,
kadencję są stratą
w przypadku osób zaangażowanych, rzetelnie wykonujących swoją społeczną pracę.
Należy rozważyć możliwość wprowadzenia na poziomie dzielnic kadencyjnego członkostwa –
np. dwuletniego. Nie jest to zbyt długi okres,
okres by deklarować zaangażowanie, co mogłoby
zniechęcać chętnych, gdyby ten okres był dłuższy.
dłuższy Z drugiej zaś strony dwa lata dają
możliwość brania udziału w procesie wyboru projektów (np. w roku obecnym) oraz
monitorowania i obserwowania
obserwowani ich realizacji (w roku 2017).
Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że w przypadku takiego rozwiązania niezbędne jest
prowadzenie szkoleń dla członków zespołów, które byłyby również formą inwestycji w wiedzę.
Jednocześnie koordynator powinien na bieżąco monitorować pracę zespołu, by w przypadku
osób, które nie przychodzą, nie biorą udziału, czy wręcz takich, których działania mogą
szkodzić budżetowi partycypacyjnemu,
partycypacyjnemu miał możliwość wyłączenia
nia takiej osoby z prac zespołu.
zespołu
Działalność niektórych radnych w zespołach bywa oceniana negatywnie (zarówno przez
członków zespołów jak i osoby głosujące, które wypełniły ankietę). Wobec ich działalności
dział
w zespołach pojawia się najwięcej uwag (między innymi działania na rzecz swojego klubu czy
osobistych celów). Jest to kwestia, na którą szczególnie należy zwrócić uwagę w kolejnej
edycji.
Składnie projektów przez członków zespołów budzi więcej kontrowersji, niż uznania. Nawet
w przypadku istnienia zapisów o wyłączeniu danego członka z obrad zespołu w przypadku
weryfikacji projektów, zdarza się, że zapisy te nie są respektowane. Członkowie zespołów nie
zawsze są niezależni w ocenie projektu składanego przez kolegę.
W regulaminie należy wykluczyć zapisy, które nie służą przejrzystości
ości pracy zespołów ds.
budżetu w dzielnicach,, w tym szczególnie możliwości składania projektów przez członków
zespołów. BP jest procesem włączania, dlatego członkowie zespołów raczej powinni starać się
zachęcić
chęcić innych mieszkańców, wesprzeć ich swoją wiedzą i doświadczeniem niż samodzielnie
składać projekty.
Członkowie zespołów nie powinni zatem składać projektów - taki zapis powinien obowiązywać
na poziomie ogólnomiejskim.
Więcej szczegółowych informacji
informacj jest w pierwszym i drugim raporcie ewaluacyjnym.
ewaluacyjnym
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Spotkania o priorytetach
i rekomendacje

w

dzielnicach

–

główne

wnioski

Spotkania o priorytetach rozwojowych dzielnic otwierają budżet partycypacyjny na dyskusję
w szerokim gronie mieszkańców, dlatego są ważnym elementem tego procesu. Przebieg
spotkań zależy od decyzji danej dzielnicy, choć Centrum Komunikacji Społecznej przekazuje
dzielnicom założenia dla organizacji tego wydarzenia i szablony materiałów informacyjnych.
Obecnie, spotkania o priorytetach
priorytetach rozwojowych dzielnic nie przyczyniają się do skutecznej
realizacji celów budżetu. Dlatego też warto rozważyć następujące rekomendacje:
W sposób wyraźny należy włączyć dyskusje o priorytetach dzielnicy w proces budżetu
partycypacyjnego. Ze spotkań o priorytetach można by uczynić oficjalny początek budżetu
partycypacyjnego w danym roku i tak je promować. Takie spotkania powinny mieć miejsce
jednego dnia (ewentualnie tygodnia) we wszystkich dzielnicach. Spotkania te powinny zawierać
elementy wymienione w założeniach do spotkań dyskusyjnych przygotowanych przez CKS oraz
dodatkowo poniższe elementy:
elementy
a. Zwrócenie uwagi zebranych, że budżet partycypacyjny
partycypacyjny to część budżetu dzielnicy
- nie
ie są to dodatkowe środki na pomysły mieszkańców. BP stwarza
stw
możliwość
dzielenia się z mieszkańcami współodpowiedzialnością za ich wydanie. Obecnie
brakuje przekazywania takiej wiedzy w procesie budżetu.
b. Zaprezentowanie lub udostępnienie regulaminu aktualnej edycji.
c. Dla podniesienia rangi tego wydarzenia powinni na nim być przedstawiciele władz
dzielnicy: burmistrz bądź jego zastępcy oraz naczelnicy niektórych wydziałów.
d. Bardzo ważnym elementem tych spotkań i promocji
romocji działań
dz
realizowanych
w ramach BP powinna być prezentacja projektów zrealizowanych w poprzednich
edycjach. Podczas warsztatu z mieszkańcami uczestnicy zgłaszali, że nie wiedzą,
co
się
dzieje
z
projektami
z poprzednich
lat.
I chociaż
strona
http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/ zawiera te informacje (przedstawione
w bardzo czytelny i przyjazny sposób zarówno poprzez listę jak i na aktywnej
mapie11), warto wprowadzać także inne formy informowania na temat realizacji.
Pokazanie, co zmienia się dzięki aktywności mieszkańców ma szansę zachęcić do
dalszego działania, pokaże sensowność społecznie wykonanej pracy.
e. Podczas spotkań powinny być udostępnianie
e projektodawcom plany inwestycyjne
, które później powinny również być dostępne na stronach urzędów dzielnic
poświęconych budżetowi partycypacyjnemu. Ponadto dobrze by było wskazać
osoby, które mogą udzielić informacji na temat inwestycji w danych dziedzinach
dziedzi
Spotkaniom o priorytetach poświęcony był pierwszy i drugi raport cząstkowy z ewaluacji.

Zgłaszanie projektów – główne wnioski i rekomendacje
Osoby, które nie zdecydowały się na złożenie projektu, najczęściej tłumaczyły to brakiem czasu
lub brakiem pomysłu na projekt. Natomiast osoby, które złożyły projekt najczęściej chciały
zmienić konkretną rzecz w swoim otoczeniu. Projekty
rojekty czasami wynikały
wynika z ich osobistego
przekonania, jak dana zmiana ma wyglądać.

11

http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/realizacja
http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/realizacja-projektow
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Ponad 20% głosujących mieszkańców w ankiecie zaznaczyło odpowiedź: „Nie wiedziałem,
wiedziałem jak
złożyć projekt”. Fakt ten jest zdecydowanie wyznawaniem informacyjnym dla przyszłej edycji
budżetu.
Generalnie można powiedzieć, że budżet partycypacyjny przyciąga osoby aktywne, które
działają nieodpłatnie także
akże na rzecz swojej wspólnoty, szkoły lub organizacji pozarządowej.
Jest przestrzenią do działania dla aktywnych mieszańców.
Wymóg zbierania 30. podpisów dla danego projektu jest realizowany. Proces
roces ten (konieczność
wyjścia do sąsiada i poproszenia go o podpis) - o ile jest realizowany zgodnie z założeniami –
jest praktyką, która może przysłużyć się do zacieśnienia kontaktów i poznania najbliższego
otoczenia (w tym potencjalnych odbiorców).
Należy promować udostępnianie i zakorzenianie projektów w społeczności, dla której będzie on
realizowany. Wzmocni to aktywność osób oraz wydłuży życie budżetu partycypacyjnego
w świadomości mieszkańców.
Cenne byłoby stworzenie poradnika projektodawcy, który z jednej strony zawierałby dokładnie
opisane poszczególne
gólne etapy,
etapy z drugiej informowałby co jest na każdym z nich ważne. Warto by
poradnik zawierał informacje o tym, że warto zaprezentować projekt mieszkańcom, dla których
ma być on realizowany. Warto oprzeć taką publikacje o tzw. dobre praktyki znane z obecnej
i poprzednich edycji.
Najważniejszą metodą kontaktu projektodawcy z urzędnikami jest mail i rozmowa telefoniczna.
telefoniczna
Z formy osobistych spotkań urzędników i projektodawców (która to forma jest wysoko ceniona)
najmniej użyteczne są dyżury konsultacyjne. Są obciążeniem dla urzędników, a korzysta z nich
stosunkowo mało projektodawców, którzy zazwyczaj telefonicznie lub mailowo wyjaśnią swoje
wątpliwości.
Ponieważ projektodawcy częściej wybierają kontakt telefoniczny, za dobrą praktykę można
wskazać publikację na stronach
st
internetowych kontaktów do konkretnych osób
odpowiedzialnych za aspekty merytoryczne późniejszych projektów.
Zebrane dane pokazują,, że dyżury konsultacyjne są najrzadziej wykorzystywaną formą
kontaktu z urzędnikami podczas zgłaszania
zgłasz
projektów. W tej edycji tego typu dyżury nie były
organizowane w dwóch dzielnicach: Ursusie i Wawrze.
Maratony były organizowane nieco częściej i były lepiej oceniane przez urzędników
i projektodawców. W tej edycji nie wszystkie dzielnice organizowały
organizowały takie wydarzenia (m.in.:
(m.
nie było maratonów w Białołęce, Wesołej i w Wilanowie). Decyzja o ich realizacji mogłaby
należeć do zespołów dzielnicowych.
Zgłaszanie projektów było omawiane w pierwszym i drugim raporcie cząstkowym
z ewaluacji.

Dyskusja nad projektami – główne wnioski i rekomendacje
Etap publicznych dyskusji mieszkańców w ocenie projektodawców, urzędników i koordynatorów
spełnia swoją rolę w zakresie spotkania z urzędnikami i innymi projektodawcami. Przychodzą na
nie jednak nieliczni mieszkańcy. Minusem obecnej formy jest to, że projektodawcy uczestniczą
często tylko we fragmencie spotkania (ponieważ często trwają one kilka godzin) i otrzymują
uwagi do swoich projektów, które nie są wiążące.
wiążące
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Informowanie o etapie spotkań
spotka dyskusyjnych zostało pozytywnie
ytywnie ocenione, ale głównie
w odniesieniu do promocji prowadzonej przez CKS na szczeblu ogólnomiejskim.
ogólnomiejski
Zgłaszano
uwagi do informowania mieszkańców na poziomie dzielnic. W nieodpowiedniej promocji
upatrywano powodów niskiej frekwencji mieszkańców na spotkaniach.
Należałoby poddać refleksji, w jakich miejscach w dzielnicach powinny wisieć plakaty promujące
te spotkania.. Pod rozwagę należałoby wziąć np. administracje domów,
domów, miejsca na plakaty
w parafiach. Warto również zebrać dobre praktyki i doświadczenia każdej z dzielnic w tym
zakresie.
Publiczne dyskusje mieszkańców są okazją, żeby projektodawca mógł wysłuchać różnych zdań
na temat swojej propozycji i wprowadzić w niej zmiany. Wśród projektodawców, którzy
wypełnili ankietę, ponad połowa uwzględniła w jakimś stopniu otrzymane uwagi, tylko 9%
deklarowało, że postąpiło inaczej. Warto też zauważyć, że 1/3 projektodawców nie otrzymała
podczas spotkań żadnych uwag do projektu.
Uczestnicy zgłaszali również negatywne uwagi dotyczące
do
organizacji
izacji spotkań między innymi
pomieszczeń, w których one się odbywały, czy braku oznaczenia uczestników (w tym
urzędników), a także faktu, że niekiedy urzędnicy przychodzili na chwilę i zaraz wychodzili.
Podział spotkań według terenu lub numeru wniosku jest mniej użyteczny dla uczestników niż
podział tematyczny. W podziale tematycznym łatwiej skupić projektodawców, których interesuje
to samo zagadnienie, przez co uczestnicy są bardziej zainteresowani i biorą czynny udział
w spotkaniu. Co więcej, wówczas łatwiej przyjść urzędnikom konkretnego wydziału na całe
spotkanie poświęcone tematowi, za który odpowiada, niż chodzić na kilka takich spotkań.
W kolejnej edycji spotykania dyskusyjne
d
– o ile będzie to możliwe - należy organizować
w podziale na tematy, a nie obszary terytorialne.
terytorialne
Komentowano zasady dotyczące spotkań;
spotkań głównie zgłaszany przez projektodawców wymóg
obecności i trudności z nim związane (w przypadku prezentowania kilku
kilk projektów w tym
samym czasie).. Budziło to negatywne emocje, ale raczej jedynie wśród projektodawców, którzy
mieli więcej niż jeden projekt. Kolejność prezentowania była różna na spotkaniach, przez co
niektórzy nie mieli możliwości dostosowania
dostosowania godziny swojego wystąpienia do kilku spotkań.
Jeśli od projektodawców wymagana jest obecność na prezentacji projektu (którą należy
utrzymać), to należy uelastycznić kolejność prezentacji na spotkaniach. Będzie to związane
z koniecznością wcześniejszego
iejszego ustalenia, kto i jakie ma możliwości przyjścia na daną
prezentację, lub prowadzenia jej w sposób elastyczny (co już w wielu przypadkach miało
miejsce), a także dostosowanie prowadzenia do bieżącej sytuacji, pamiętając jednak, że
wszystkie projekty muszą być zaprezentowane. Jednocześnie warto informować
projektodawców o korzyściach płynących z obecności na całym spotkaniu – możliwości łączenia
projektów i inspirowania się uwagami kierowanymi
kierowanymi do innych projektodawców.
Uczestnicy spotkań zwracali uwagę, że za mało było czasu na realną dyskusję, choćby po
ogólnej prezentacji. Niektóre lokale, w których prowadzone
ne były spotkania, nie dawały w ogóle
możliwości porozmawiania w kuluarach, przez co uczestnicy rozmawiając przeszkadzali
prezentującym projekty.
Spotkania, by spełniać swoją funkcję konsultacyjną, nie powinny w maksymalny sposób
wykorzystywać całego czasu na prezentacje.
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Miejsca, w których realizowane są spotkania dyskusyjne powinny gwarantować przestrzeń
na tę dyskusję w kuluarach (oddzielnej sali, korytarzu). Jeśli nie ma takiej możliwości tym
bardziej czas na prezentację powinien być dłuższy lub należy prezentować mniej projektów.
Prowadzenie spotkań (moderacja) w większości było oceniane pozytywnie. Jednak jak pokazały
obserwacje i warsztat z moderatorami,
moderatorami niektóre kwestie powinny zostać doprecyzowane i być
wspólne dla każdego ze spotkań (także jeśli są prowadzone przez różne firmy).
W kolejnej edycji należy doprecyzować reżim czasowy,
czasow , schematu prezentacji i jej przesyłania
wcześniej, list projektów i projektodawców, doprecyzowania sposobu zgłaszania reprezentanta
projektodawcy w przypadku jego nieobecności, czy oznaczanie projektodawców i urzędników.
Spotkaniom dyskusyjnym poświęcony był w głównej mierze pierwszy raport z ewaluacji.
w ograniczonym zakresie wątki te były poruszone również w drugim raporcie cząstkowym
z ewaluacji.

Weryfikacja – główne wnioski i rekomendacje
W całej Warszawie wycofano średnio 3 na 20 złożonych projektów. Trzy czwarte projektów
zostało zweryfikowanych pozytywnie.
pozytywnie W poszczególnych dzielnicach odsetki projektów
dopuszczonych do głosowania i odrzuconych znacznie się wahają.
Jeśli w przyszłości zostanie wprowadzony system monitorowania realizacji budżetu
partycypacyjnego,, warto wziąć pod uwagę powyższe wskaźniki – odsetek projektów
wycofanych, odsetek projektów zweryfikowanych negatywnie i pozytywnie w ujęciu dla dzielnic
i całej Warszawy, jako jeden z istotnych wskaźników tego procesu. Porównanie tych wartości
z perspektywy
ywy czasu może pokazać, jak poszczególne dzielnice radzą sobie z weryfikacją.
Weryfikacja jest przeważnie oceniana jako „raczej przyjazna” przez projektodawców, jednak
prawie 1/5 z nich ocenia ją negatywnie. Jest to o tyle istotne, że złe doświadczenia podczas
weryfikacji rzutują na chęć składania projektów w kolejnych edycjach.
62% projektodawców ocenia dobrze kontakt z urzędnikami weryfikującymi projekty (przyznane
oceny „dobrze” lub „bardzo
bardzo dobrze”).
dobrze
Pod względem wiedzy merytorycznej i bycia pomocnym najlepiej oceniono urzędników Wawra,
Mokotowa, Ochoty i Bielan. Pierwsze trzy dzielnice znajdowały się także poniżej średniej dla
Warszawy pod względem odsetka wycofanych i zweryfikowanych negatywnie projektów.
Weryfikacja jest jednym z najważniejszych momentów w procesie budżetu partycypacyjnego.
To rzeczywiste spotkanie dwóch światów: urzędników i projektodawców. Dobre doświadczenia
w tym zakresie będą budować ten proces i dążenie do dobra wspólnego, negatywne zaś –
będą prowadziły do wycofania się z niego i wzajemnego zniechęcenia. Należy więc dołożyć
wszelkich starań, żeby rozwiązać problemy zgłaszane zarówno przez projektodawców, jak
i urzędników na tym etapie. Warto rozważyć różne elementy wspomagające ten proces:

a. Wprowadzenie
prowadzenie rejestru przypadków, w którym urzędnicy będą mogli gromadzić
problemy i rozwiązania nietypowych sytuacji.. To rodzaj mechanizmu „pamięci
instytucjonalnej”. Mogłoby to mieć formę bazy danych, w której pod różnego rodzaju
kategoriami urzędnicy mogliby
mog
wpisać napotkane trudności i ich rozwiązania (lub
koordynatorzy, którzy zbieraliby te doświadczenia).

b. Potrzebny jest standard komunikacji z projektodawcami – warto przypominać, że
atmosfera, w jakiej odbywa się merytoryczna dyskusja rzutuje na całe doświadczenie
do
uczestnictwa w budżecie partycypacyjnym. Może wpływać również na podejmowanie
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aktywności społecznych w innych dziedzinach.

c. Można rozważyć wprowadzenie systemu oceny urzędników – prostego formularza
wysyłanego do projektodawców na koniec weryfikacji
weryfikacji szczegółowej, w którym
projektodawca wystawiałby ocenę konkretnej osobie.
osobie Obecnie dysponujemy danymi
zagregowanymi na poziomie dzielnic, a tymczasem projektodawcy zgłaszają duże
różnice w podejściu nie tyle wydziałów czy instytucji,, co konkretnych osób.
os
Taki
system oceny pomógłby w dalszej perspektywie zidentyfikować osoby, które mają
najlepsze doświadczenia w kontaktach i komunikacji z projektodawcami.

d. Warto także promować dobre przykłady – podczas wywiadów projektodawcy chwalili
konkretne osoby, które
które bardzo im pomogły, takie osoby mogłyby być zgłaszane do
wyróżnienia na urzędnika przyjaznego projektodawcy (na kształt konkursu na
najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową S3KTOR, czy „bohatera budżetu
partycypacyjnego” z I edycji).

e. „Urzędnicy przyjaźni projektodawcy” – wyłonieni w systemie szybkiej oceny, albo
poprzez konkurs, mogliby szkolić innych urzędników w
z projektodawcami lub pełnić rolę tutorów dla swoich kolegów.

f.

zakresie

kontaktu

Projektodawcy dawali propozycje obowiązkowych
obowiązkowych szkoleń dla urzędników – z zakresu
regulaminu budżetu partycypacyjnego, z podstawowych dokumentów prawnych
dotyczących ustroju Warszawy
arszawy oraz dokumentów strategicznych. Warto zwrócić
uwagę koordynatorów, żeby czuwali nad przebiegiem weryfikacji w tym zakresie.

g. Potrzebna jest baza wiedzy dla projektodawców – łatwy i przejrzysty przewodnik
mówiący o tym, jakie elementy i jakie koszty uwzględnić w przypadku typowych
projektów. Ważne jest także, by uaktualnić i rozszerzyć „Ile kosztuje miasto?” oraz
dołożyć starań, by na stronach dzielnic były niezbędne dokumenty potrzebne
projektodawcom do złożenia wniosku.

Większość urzędników i koordynatorów postulowała, aby ogólnodostępność była
doprecyzowana na poziomie Warszawy, choć póki co nie ma konsensusu co do minimalnych
wymogów w tym zakresie. Zgłaszano również uwagi dotyczące zbyt późnego momentu
weryfikacji ogólnodostępności względem weryfikacji szczegółowej (urzędnicy weryfikowali
projekty, które de facto niekiedy nie spełniały kryterium ogólnodostępności).
ogólnodostępności)

Wprowadzenie procedury odwołań jest dobrze oceniane przez projektodawców, choć zgłaszają
do niej uwagi. Postulowano - w uzasadnionych przypadkach braku dochodzenia do
porozumienia - wprowadzić procedurę włączania niezależnych ekspertów do tego procesu.
W sytuacji braku porozumienia należy rozważyć zbieranie się komisji, w skład której
wchodziliby: urzędnik oceniający projekt za pierwszym razem, projektodawca, członkowie
zespołu oraz burmistrz dzielnicy. Ostateczne rozwiązanie działania i składu takiej komisji
powinna zasugerować Rada ds. budżetu partycypacyjnego.
W przypadku negatywnej opinii zespołu na temat odwołania, standardem powinna być
pisemna informacja dla projektodawcy, wyjaśniająca merytoryczne argumenty odrzucenia
odwołania.. Należy o taki zapis uzupełnić regulamin BP.
Poziom wiedzy ogólnej na temat budżetu partycypacyjnego urzędników zaangażowanych w ten
proces jest wystarczający w ocenie samych urzędników. Z pytaniami, wątpliwościami
dotyczącymi budżetu partycypacyjnego zwracają się najczęściej do koordynatora. Zdaniem
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projektodawców niekiedy poziom tej wiedzy jest zbyt niski.
Praca urzędników kumuluje się w okresie weryfikacji. Urzędnicy są też obciążeni pracą podczas
maratonów pisania projektów oraz spotkań dyskusyjnych, kiedy po pracy chodzą na spotkania
z projektodawcami. Niektórzy zgłaszali, że nie mają jak odebrać nadgodzin, które spędzają
w pracy w ramach budżetu, co z pewnością nie sprzyja pozytywnej ocenie całego procesu.
procesu
W tych okresach zasoby wydziałów nie są wystarczające dla obsługi BP.
Warto przemyśleć kwestię organizacji pracy urzędników w ramach budżetu partycypacyjnego.
Wydłużenie czasu na weryfikację będzie pomocne w lepszym planowaniu pracy wydziałów.
Innym rozwiązaniem jest włączenie etapu dyskusji o projektach do etapu weryfikacji
szczegółowej. Dzięki temu praca,
praca którą i tak wykonują urzędnicy przed spotkaniami
dyskusyjnymi (przeczytanie wszystkich złożonych projektów) byłaby formalnie etapem
weryfikacji. Obecnie wykonują niekiedy tę
t samą pracę dwa razy.
Weryfikacja wniosków była omawiana w drugim raporcie z ewaluacji.
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Informacja i promocja
Informowanie o budżecie partycypacyjnym na poziomie ogólnomiejskim było zadaniem Centrum
Komunikacji Społecznej. Na tym poziomie informowano o idei i kolejnych etapach procesu.
Na billboardach widać było kampanię z wizerunkami królów, która zwracała uwagę na to,
że rozpoczynają się kolejne etapy (zgłaszanie, głosowanie itd.). Dzielnice bardziej skupiały się
na komunikacie skierowanym do lokalnej społeczności. Z tym wiązało się m.in. dostarczenie informacji
o terminach dyżurów konsultacyjnych, kontaktów do pracowników urzędu, miejscach spotkań
w dzielnicy itp.
W kampanii III edycji BP zastosowano różnorodne formy dotarcia do mieszkańców (zarówno
wyłącznie wizualne, jak i audialne czy audiowizualne). Założono, że każdemu etapowi BP będzie
przyświecać inne hasło, które ma zwracać uwagę mieszkańców na różne aspekty BP12:
Tabela 2: Formy promocji BP w podziale na etapy.
Elementy kampanii
informacyjnej

Etap BP

Od kiedy –
do kiedy
będzie się
ukazywać
Cały rok

1. Przybliżenie
mieszkańcom
idei

Wszystkie
etapy
kampanii
informacyjnej

2. Zachęcenie do
składania
propozycji
projektów

Zgłaszanie
projektów

16 listopada
– 15 stycznia
2016

3. Dyskusje o
złożonych
projektach

Przygotowanie
oraz promocja
publicznych
dyskusji
mieszkańców
Publiczne
dyskusje
mieszkańców
Spotkania
promocyjne
projektów
Głosowanie
mieszkańców
na projekty
Ogłoszenie
listy projektów
do realizacji

Od
16
stycznia do 6
marca 2016

4. Zachęcenie do
wzięcia udziału
w głosowaniu

5. Informowanie o
wynikach
głosowania

Główny przekaz/komunikat
Informacja o budżecie partycypacyjnym. Hasło, które
pojawia się przez cały okres trwania procesu
i kampanii informacyjnej: Decydujesz o milionach.
Decyduj rozważnie. Zachęcenie mieszkańców do
racjonalnego decydowania o wydatkach z budżetu
Miasta.
Hasło etapu: Jakie przeznaczenie czeka Twoje
otoczenie.
Zachęcenie mieszkańców do zastanowienia się nad
potrzebami swojej najbliższej okolicy i do zgłoszenia
swojego pomysłu dotyczącego proponowanych zmian
w najbliższym otoczeniu.
Hasło
etapu:
Czy
można
dyskutować
z przeznaczeniem? Nawet trzeba.
Zachęcenie mieszkańców do wzięcia udziału
w dyskusji o zgłoszonych pomysłach i zgłoszenia
swoich uwag.

Od
1
czerwca do
24 czerwca

Hasło etapu: Przeznaczenie milionów jest
w Twoich rękach.
Zachęcenie mieszkańców do zapoznania się
z projektami poddanymi pod głosowanie i wzięcie
udziału w głosowaniu.

Od 15 lipca
2016

Zachęcenie mieszkańców
z wynikami głosowania.

do

zapoznania

się

Źródło 3. Opracowanie własne na podstawie materiału otrzymanego z CKS.

Wśród form promocji (i rodzajów materiałów), dystrybuowanych przez CKS i dzielnice na różnych
etapach budżetu partycypacyjnego, były13:

12
13

Na podstawie materiału przekazanego przez CKS.
Etapy kampanii oraz częstotliwości zastosowania różnych form zostały zamieszczone w załączniku nr 1.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Broszura – Pomocnik budżetowy,
Ulotki,
Plakaty,
Spoty w radiu i komunikacji miejskiej,
Plakaty Citylight,
Ogłoszenia w prasie,
Dodatek specjalny w prasie o zasięgu ogólnomiejskim,
Kampania informacyjna w social media (Facebook) oraz na portalach internetowych,
Organizacja wydarzeń (między innymi maratonów), lokalne działania informacyjnopromocyjne prowadzone przez dzielnice np. dyżury,
10. Mailing i newsletter.

Ocena działań promocyjnych realizowanych przez CKS oraz przez dzielnice została omówiona
w kolejnych rozdziałach.
Kampania realizowana przez CKS
Akcja informacyjna, polegająca na przybliżeniu idei budżetu partycypacyjnego trwała przez cały proces
BP koncentrując się na 3 etapach: zgłaszanie pomysłów, publiczne dyskusje i głosowanie. Odbiorcami
tych działań byli wszyscy mieszkańcy Warszawy.
Sukcesem kampanii jest to, że z roku na rok informacja o budżecie dociera do coraz większej grupy
osób. Na poniższym wykresie widać zestawienie odpowiedzi na to samo pytanie zadawane od trzech
lat respondentom badania Budżetu Partycypacyjnego w opinii warszawiaków:
Wykres 1: Porównanie odpowiedzi na pytanie o znajomość budżetu partycypacyjnego
w Barometrze Warszawskim w latach 2014-2015 oraz badania BP w opinii warszawiaków
z roku 2016.
Czy słyszał(a) Pan(i) o budżecie partycypacyjnym/obywatelskim
w Warszawie?
2016

2015

2014

51%

49%

57%

1%

42%

67%
Nie

32%
Tak

1%

Trudno powiedzieć

Źródło 4: Opracowanie własne na podstawie danych z lat 06.2014 n=1100, 04.2015 n=1000, 06.2016 n=1100

Najczęściej o budżecie słyszały osoby z grup wiekowych 45-54 oraz 25-34. Szczegóły pokazuje
poniższy wykres:
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Wykres 2: Zestawienie odpowiedzi na pytanie o znajomość budżetu partycypacyjnego i wieku
respondentów.

Czy słyszał(a) Pan(i) o budżecie partycypacyjnym/obywatelskim
w Warszawie? (podział na grupy wiekowe)

15-19

73%

20-24

25-34

55-64

65+

43%

57%

45%

35-44

45-54

27%

55%

56%

44%

57%

43%

49%

50%

52%

46%

Nie

Tak

1%

2%

Trudno powiedzieć

Źródło 5: Opracowanie własne na podstawie danych z badania Budżetu Partycypacyjnego w opinii warszawiaków 06.2016
n=1099.

Najrzadziej (27%) o BP słyszała młodzież w wieku 15-19 lat, biorąca udział w reprezentatywnym
badaniu warszawiaków na temat BP. O problemach z dotarciem przekazów informacyjnych do tej
grupy wspominali uczestnicy wywiadu grupowego z mieszkańcami:

Mimo że przekaz jest internetowy, ale w jakiś sposób nie dociera ta formuła komunikatu. Ja
też mam takie doświadczenia ode mnie ze szkoły, że do ludzi nie dociera informacja (…)
Młodzież i dzieci często nie wiedzą tego, że mogą głosować.
FGI mieszkańcy
Podczas ewaluacji badani zwracali uwagę, że kampania informacyjna nie dociera do wszystkich grup.
Za grupy wykluczone wskazywano głównie seniorów (podkreślano brak wykorzystania kanałów
informacji, czy miejsc, im przyjaznym) oraz młodzież. Dane z badania budżetu partycypacyjnego
w opinii warszawiaków potwierdzają grupę młodzieży jako tę, która stosunkowo rzadziej niż inne wie
o BP. Jednak na podstawie badania opinii warszawiaków nie można stwierdzić, by grupa seniorów
(65+) była wykluczona w dostępie do wiedzy na ten temat. Biorąc pod uwagę dane o tym, ilu
seniorów głosowało (opisane w dalszej części raportu) najwyraźniej grupa ta, mimo że wie o BP,
głosuje rzadziej niż inne. Może to wynikać z konieczności udania się do punktu głosowania, ale
również może wiązać się z zastosowaną stylistyką promocyjną, bardziej odpowiadającą młodszym
grupom (co zostało opisane szerzej w dalszej części tego rozdziału). W efekcie, osoby starsze mogą
nie odbierać przekazu medialnego jako kierowanego również do nich.
Wśród grup, do których w obecnej edycji w ogóle nie docierano, badani wymieniali również
obcokrajowców mieszkających w Warszawie:
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Brakuje angielskiej i rosyjskiej wersji materiałów promocyjnych a przecież studenci
przyjeżdżający do Polski także mogą głosować.
CAWI zespół
Najrzadszej o BP słyszały osoby oceniające swoją sytuację materialną jako „bardzo dobrą” (79% osób
nie słyszało). Najczęściej natomiast (56%) o BP słyszały osoby, które oceniają swoją sytuację
materialną jako „raczej złą”. Poniżej zaprezentowano rozkład odpowiedzi z pominięciem ostatniej
możliwej odpowiedzi Powodzi mi się bardzo źle, jestem w ciężkiej sytuacji materialnej, którą wskazały
3 osoby.
Wykres 3: Zestawienie odpowiedzi na pytanie o to, czy dana osoba słyszała o budżecie
partycypacyjnym z oceną sytuacji materialnej.

Czy słyszał(a) Pan(i) o budżecie partycypacyjnym/obywatelskim
w Warszawie? (wraz z oceną sytuacji materialnej)
Powodzi mi się bardzo dobrze

79%

21%

Powodzi mi się raczej dobrze

49%

51%

Powodzi mi się znośnie, średnio

49%

50%

Powodzi mi się raczej źle

44%
Nie

Tak

1%

56%
Trudno powiedzieć

Źródło 6: Opracowanie własne na podstawie danych z badania Budżetu Partycypacyjnego w opinii warszawiaków 06.2016
n=1098.

Źródła wiedzy o budżecie partycypacyjnym
Osoby, które brały udział w badaniu budżetu partycypacyjnego w opinii warszawiaków zostały
poproszone o wskazanie, gdzie zetknęli się z informacjami o budżecie. Najczęściej (34%) wskazywano
plakaty i ulotki jako źródło informacji. Na drugim miejscu (25% wskazań) znalazły się informacje
z komunikacji miejskiej. Na poniższym wykresie widać wykorzystanie różnych form dotarcia do
mieszkańców. Warto zauważyć zmianę w stosunku do II edycji BP w wykorzystaniu różnych form
dotarcia. Znaczenie następujących kanałów, jako źródeł informacji, wzrosło w stosunku do II edycji:
ekrany w komunikacji miejskiej, strona urzędu dzielnicy, prasy. Natomiast zmalało znaczenie plakatów
i ulotek, radia, telewizji. Szczegóły przedstawia poniższy wykres.
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Wykres 4: Zestawienie odpowiedzi na pytanie o źródła informacji na temat budżetu
partycypacyjnego z badania Barometru Warszawskiego w II edycji oraz badania Budżetu
Partycypacyjnego w opinii warszawiaków w III edycji.
Gdzie zetknął(ęła) się Pan(i) z informacjami o budżecie partycypacyjnym w
Warszawie/o możliwości decydowania o wydatkowaniu
części budżetu dzielnicy?
0%

10%

20%

30%

40%
34%

Plakaty, ulotki

38%
25%

Ekrany w komunikacji miejskiej

4%
15%

Strona Urzędu m.st. Warszawy

11%
21%

Strona urzędu dzielnicy

11%
18%

Telewizja

22%
13%

Przystanek komunikacji miejskiej

6%
11%

Prasa

3%
10%

Profil Urzędu m.st. Warszawy na Facebooku

4%
10%

Profil urzędu dzielnicy na Facebooku

4%
6%

Radio

10%
1%
1%

Ekran w urzędzie dzielnicy/ wydziale obsługi mieszkańców

1%

Od znajomych, rodziny

1%

Kino

1%
1%

E-mail

5%

Inne

9%
1%
3%

Trudno powiedzieć
2016

2015

Źródło 7: Opracowanie własne na podstawie danych z lat 06.2015 n=390 i 06.2016 n=643. Odpowiedzi nie sumują się do
100%, ponieważ można było wskazać kilka.

Zmalało znaczenie radia, jako kanału informacyjnego, mimo że wykorzystywano w kampanii także
spoty radiowe. Stąd też sugestie z tym związane zgłaszali niektórzy respondenci: Polepszyć kampanię
w radiu i prasie codziennej [CAWI zespół]. Jest to uzasadnione zwłaszcza w przypadku seniorów,
którzy w łatwiejszy sposób mogliby dowiedzieć się o wydarzeniach, o których inne grupy dowiadują się
z Internetu.
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Informowanie w Internecie
Z powyższych danych widać, że bardzo wzrosło znaczenie internetowej formy komunikacji. Urząd
miasta wykorzystuje do informowania zarówno stronę twojbudzet.um.warszawa.pl, jak i oficjalny profil
BP na Facebooku.
Na stronie http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/ zamieszczone są informacje na temat budżetu
partycypacyjnego, które zostały przedstawione w tabeli poniżej:
Stałe elementy
• Co to jest budżet partycypacyjny
• Harmonogram
• W dzielnicach (w tym kontakty do koordynatorów i dzielnicowe strony www)
• Realizacja projektów
• Rada ds. budżetu partycypacyjnego
• Poprzednie edycje
• Dokumenty
• Materiały do pobrania
• Informacja po angielsku
• Kontakt
• Ile kosztuje miasto
• Najczęściej zadawane pytania
• Newsletter
Aktualności
• Bieżące informacje pojawiające się na stronie
Przydatne bazy danych:
• Mapa własności gruntów
• Strategie i programy m.st. Warszawy
• Inwestycje planowane w pasie drogi
• Plany zagospodarowania przestrzennego

Mimo że strona internetowa zawiera dużo informacji i została pozytywnie oceniona, to część badanych
dopytywała (m.in.: w mailach do CKS, na warsztacie) o różnego rodzaju informacje (np. raporty
z poprzednich ewaluacji lub informacje, o tym co się dzieje z już wybranymi projektami), które to dane
zamieszczane są właśnie na tej stronie. Mieszkańcy nie znają jej w dostatecznym stopniu, lub rzadko
dokładnie przeglądają, co ona zawiera.
Jedną z form promocji budżetu jest upowszechnianie wiedzy na temat realizowanych projektów
w Internecie. Mimo iż ma to miejsce, respondenci proponowali, jako pomysły propagowania BP,
właśnie podejmowanie działań promujących zrealizowane projekty:

Podkreślanie tego co już zrobiono. Łatwo promować liczby i widoczne ślady BP.
CAWI zespół
Takie uwagi pokazują, że do części osób kanał wyłącznie internetowy nie trafia. Mimo że CKS na
bieżąco pokazuje, co już zrobiono (przez zdjęcia, krótkie filmiki, czy uzupełnianie mapy realizacji)
nadal nie dociera to do szerokiego grona odbiorców. W przestrzeni miejskiej również widać koła
zębate przy zrealizowanych już projektach, ale najwyraźniej nie są one rozpoznawane jako znak BP.
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Warto zaznaczyć, że te same informacje,
informacje które są na stronie BP nie są dostępne poza Internetem
Interne
w podobnym stopniu.. Może to utrudniać dotarcie do nich tych mieszkańców, którzy korzystają
z Internetu w ograniczonym stopniu. Tak o tym mówiła uczestniczka wywiadu z mieszkańcami:

Ale gdzie mają sięgnąć [mieszkańcy po informacje – red.]? Do Internetu pewnie pani
powie... a ja reprezentuję trochę inne pokolenie i w moim pokoleniu jest bardzo wiele osób,
które nie mają Internetu. Dlatego
Dlatego jeśli pani nie postawi tego przy sklepie - to jest chyba
najlepsze miejsce - kościół, niektórych drażni - może przychodnia - w miejscach, gdzie ludzie
przychodzą to nie będą wiedzieć, że takie coś [BP - red.] istnieje.
FGI mieszkańcy
Umieszczenie informacji o bieżących wydarzeniach w ogólnodostępnych miejscach może być trudne,
co zgłaszali projektodawcy. Jednak wypowiedzi takie jak przytoczona wyżej, świadczą o tym, że jest to
realny problem.

Komunikacja z mieszkańcami
Przy okazji internetowego informowania o wydarzeniach i realizacjii działań w ramach BP, które
podejmuje CKS, warto poruszyć również kwestię komunikacji z mieszkańcami.. Analizując zarówno
oficjalny fanpage BP, jak i grupę otwartą trzeba podkreślić płynną komunikację zespołu CKS
w odpowiadaniu na wszelkie zgłoszenia poprzez
poprzez Facebooka. Można wskazać kilka dobrych praktyk
związanych z aktywnością CKS na Facebooku:
Faceboo
W postach, które CKS publikuje, linkowane
owane są fanpage realizatorów, czy instytucji
odpowiedzialnych za działania,
działania o których mowa. Dzięki takim działaniom mieszkańcy mają
większą wiedzę nie tylko na temat realizowanych projektów,
p
, ale również mogą poznać
instytucje włączone w proces BP,
BP np. post z 10 maja:

Na Woli Zarząd Dróg Miejskich Warszawa wybudował nowe przejście dla pieszych
pomiędzy parkami Szymańskiego i Sowińskiego :) To projekt "Łączmy wolskie parki",
na który zagłosowało prawie 3 000 osób - www.zdm.waw.pl/aktua…/nowe-przejsciewww.zdm.waw.pl/aktua…/nowe
polaczylo-wolskie
wolskie-parki
Linkowanie ma miejsce także w odpowiedziach na pytania mieszkańców np.
np w poście
z 21 kwietnia, dotyczącym zrywania darni pod łąkę kwietną z projektu, na pytanie mieszkańca,
mieszkańca
co dzieje się z zerwaną trawą,
trawą odpowiedziano wskazując adresata:

O to najlepiej pytać Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa, który zajmuje się
tworzeniem łąk kwietnych.
Podobnie w postach podlinkowane są strony do wydarzeń, o których mowa lub do zakładek na
stronie twojbudzet, np. post z 10 lutego:

W poniedziałek startuje cykl rozmów o projektach - to 130 spotkań w różnych
zakątkach Warszawy - przyjdźcie porozmawiać o projektach, które mogą niedługo
pojawić
się
w
Waszej
okolicy:
http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/spotkania-o-zghttp://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/spotkania
oszonych-projektach
projektach-130-termin-w
Angażowanie mieszkańców do włączenia się w zabawę, w której za wstawienie np.
np zdjęcia
promującego głosowanie można otrzymać gadżet związany z BP - np.: konkurs „Polowanie na
plakaty”, gdzie w nagrodę uczestnicy dostawali
dos
czekoladowe trybiki i torby.
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Zaangażowanie się w rozwiązywanie trudności zgłaszanych przez mieszkańców i gotowość
pomocy - poniżej odpowiedź na post zgłoszony przez mieszkańca, dotyczący trudności
z systemem do głosowania:

Czy problem nadal występuje? Jeśli tak, to prosimy o przesłanie zrzutu ekranu na
twojbudzet@um.warszawa.pl Jeśli nie będzie Pan mógł złożyć projektu,
pr
prosimy
o kontakt - postaramy się pomóc.
Bieżące informowanie i przypominanie o wydarzeniach:

Zostało

dokładnie

12

godzin

na

zgłoszenie

projektu!

www.twojbudzet.um.warszawa.pl
Czy:

Dyżurujemy dziś do północy, w razie problemów piszcie do nas tu lub na
twojbudzet@um.warszawa.pl :)
Takie otwarte podejście do mieszkańców stanowi mocną stronę komunikacji, nawet gdy nie zawsze
udaje się rozwiązać zgłaszane problemy. Istotne jest jednak, że zamieszczane są odpowiedzi i –
w miarę możliwości – wyjaśnienia,
wyjaśnienia lub wskazówki, gdzie ich szukać.. Ma miejsce dialog, a nie monolog
mieszkańca, którego pytania czy zgłoszenia pozostawiane są bez odpowiedzi.
odpowiedzi Takiego podejścia
czasami brakuje w działaniach dzielnicowych.
dzielnic

Plakaty i ulotki
W badaniu badania budżetu partycypacyjnego
artycypacyjnego w opinii warszawiaków pokazano respondentom trzy
plakaty towarzyszące kampanii realizowanej przez CKS oraz zapytano, czy badani widzieli którykolwiek
z nich:
Rysunek 1: Przykłady plakatów używanych w kampanii ogólnomiejskiej.

Źródło 8:: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez CKS.

41% osób udzieliło odpowiedzi twierdzącej, 58% nie
ie widziało żadnego z tych plakatów
(1% odpowiedzi „trudno powiedzieć”).
powiedzieć”) Poproszono badanych o ocenę tych plakatów: czy się
podobają, czy przykuwają uwagę i czy są zrozumiałe. Jak pokazuje poniższy wykres w każdym
aspekcie przeważają oceny pozytywne „raczej tak” i „zdecydowanie tak”.
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Wykres 5: Ocena plakatów promujących BP pod różnymi aspektami.
Proszę spojrzeć na te plakaty i ocenić:

Podobają się Panu(i) 1% 9%

Są zrozumiałe

Przyciągają uwagę

18%

3% 8%

1% 9%

48%

15%

15%

Zdecydowanie nie

Raczej nie

24%

50%

25%

51%

24%

Ani tak, ani nie

Raczej tak

Zdecydowanie tak

Źródło 9: Opracowanie własne na podstawie danych z badania Budżetu Partycypacyjnego w opinii warszawiaków n=1100.

Estetyka kampanii promocyjnej najbardziej przypadła do gustu najmłodszej grupie respondentów
(wiek 15-19 lat), najmniej zaś najstarszej (65+).
Wykres 6: Odpowiedzi na pytanie o ocenę plakatu pokazane w podziale na grupy wiekowe.

Badanie Budżetu Partycypacyjnego w opinii warszawiaków Proszę spojrzeć na te plakaty i ocenić Czy podobają się Panu(i)? (podział na grupy wiekowe)
15-19

4,5% 6,8%

20-24

10,7%

25-34

0,9% 10,9%

35-44

0,9%6,0%

45-54

0,7%9,6%

55-64

3,2% 6,4%

65+

68,2%

14,3%

42,9%

9,1%

14,4%

Zdecydowanie nie

32,1%

50,0%

29,1%

48,6%

30,1%

14,7%

48,5%

20,7%

2,5% 12,9%

20,5%

26,5%

54,8%

29,6%
Raczej nie

Ani tak, ani nie

35,8%
Raczej tak

Zdecydowanie tak

14,9%

18,8%

0,4%

Trudno powiedzieć

Źródło 10: Opracowanie własne na podstawie danych z badania Budżetu Partycypacyjnego w opinii warszawiaków 06.2016
n=1100.

Natomiast ocenę zrozumiałości przekazu (pokazaną na kolejnym wykresie) najwyżej ocenia grupa
w wieku 35-44 lata.
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Wykres 7: Odpowiedzi na pytanie o ocenę plakatu pod kątem zrozumiałości pokazane
w podziale na grupy wiekowe.

Badanie Budżetu Partycypacyjnego w opinii warszawiaków Proszę spojrzeć na te plakaty i ocenić - Czy są zrozumiałe?
(podział na grupy wiekowe)
15-19

20-24

4,5%

18,2%

10,7%

14,3%

25-34

1,4% 7,2% 10,0%

35-44

,5%3,7% 8,3%

45-54

55-64

65+

,8% 8,3%

31,8%

42,9%

32,1%

51,6%

29,9%

56,9%

15,0%

2,7%5,3%

7,4%

45,5%

30,6%

48,1%

19,8%

12,8%

Zdecydowanie nie

27,8%

55,1%

21,1%

Raczej nie

Ani tak, ani nie

17,1%

41,3%

Raczej tak

Zdecydowanie tak

16,9%

,4%

Trudno powiedzieć

Źródło 11: Opracowanie własne na podstawie danych z badania Budżetu Partycypacyjnego w opinii warszawiaków 06.2016
n=1099.

Do plakatów, będących elementem kampanii realizowanej przez CKS, pojawiały się również uwagi w
prowadzonej ewaluacji, np.: plakaty powinny być bardziej czytelne - bardziej wyróżnione: teraz
składamy wnioski, teraz głosujemy [CAWI zespół], czy bezpośrednie sugestie zrezygnowania z tej
symboliki14:

Trzeba wiedzieć w ogóle o co chodzi, bo inaczej się nie rozumie tego plakatu.
FGI mieszkańcy.
[Kampania – red.] powinna być spójna wizualnie: należy stosować tylko system identyfikacji
wizualnej z symbolem budżetu partycypacyjnego, tj. kołami zębatymi, a zrezygnować
z kampanii z królami z banknotów, bo ta ostatnia kojarzy się ludziom nie z BP, a z NBP.
CAWI zespół
Warto zauważyć, że plakaty opisują, którego etapu dotyczą – poza odmiennymi kolorami, co nie jest
dla odbiorców zrozumiałe, zawierają w dolnym lewym rogu informacje, czego dotyczą: „zgłaszaj
pomysły”, „dyskutuj pomysły”, „głosuj na pomysły” wraz z datami. Informacje te nie wyróżniają się na
plakacie, daty są napisane małą czcionką, a całość jest w jednym kolorze. Aspekt czytelności plakatów
dla różnych grup wiekowych poruszano również w dyskusji na fanpage’u BP, gdzie jedna z osób
prosiła, by uwzględniać starszych odbiorców, dla których czcionki na plakatach są zbyt małe.

14

Zwracano na to uwagę również w raporcie z ewaluacji II edycji BP.
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Informowanie o zasadach budżetu partycypacyjnego
O tym, czy mieszkańcy są poinformowani o zasadach budżetu można dowiedzieć się z badania budżet
partycypacyjny w opinii warszawiaków. Zapytano w nim respondentów, którzy słyszeli o budżecie, czy
czują się dobrze poinformowani o jego zasadach. Wyniki pokazują, że na poziomie deklaracji
uczestnicy badania w większości (w sumie 69%) czuli się poinformowani.
Wykres 8: Odpowiedzi na pytanie o ocenę swojej znajomości zasad budżetu partycypacyjnego.
Czy, ogólnie rzecz biorąc, czuje się Pan(i) dobrze poinformowany(a)
o zasadach działania budżetu partycypacyjnego w Warszawie?
5%

21%

61%

Zdecydowanie nie

Raczej nie

Raczej tak

8%

Zdecydowanie tak

5%

Trudno powiedzieć

Źródło 12: Opracowanie własne na podstawie danych z badania Budżetu Partycypacyjnego w opinii warszawiaków 06.2016
n=643.

Te same osoby zapytano także, czy słyszały, że mieszkańcy mogą złożyć projekty. Tutaj, z edycji na
edycję, jest coraz większy odsetek osób, które nie wiedzą, że jest taka możliwość - w tym roku
wyniósł on 40%.
Wykres 9: Zestawienie odpowiedzi na pytanie o wiedzę na temat możliwości składania
projektów w Barometrze Warszawskim w latach 2014-2015 oraz z badania budżetu
partycypacyjnego w opinii warszawiaków w roku 2016.
Czy słyszał(a) Pan(i), że w ramach budżetu partycypacyjnego mieszkańcy
Warszawy mogli zgłaszać własne propozycje projektów finansowanych z
części budżetu dzielnicy?
2016

40%

2015
2014

59%

28%

70%

14%

85%
Nie

Tak

1%
1%
1%

Trudno powiedzieć

Źródło 13: Opracowanie własne na podstawie danych z lat 2014-2016 06.2014 n=390, 04.2015 n=496, 06.2016 n=643.

Dodatkowo, w pytaniu weryfikującym znajomość zasad, zapytano, kto może głosować w budżecie
partycypacyjnym. Respondenci najczęściej wskazali odpowiedzi, które nie są właściwe. Na poniższym
wykresie widać, że jedynie 13% udzieliło właściwej odpowiedzi na to pytanie – czyli że każdy
mieszkaniec, także dziecko, może oddać głos na projekty w BP:
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Wykres 10: Odpowiedzi na pytanie, kto może głosować w BP.
Kto Pana(i) zdaniem może głosować na projekty w budżecie
partycypacyjnym?
Każda pełnoletnia osoba mieszkająca w Warszawie

56%

Osoba pełnoletnia zameldowana w Warszawie

30%

Osoba zameldowana w Warszawie, nawet dziecko

22%

Każdy mieszkaniec Warszawy, nawet dziecko
Każdy mieszkaniec innej miejscowości, nawet dziecko
Trudno powiedzieć

13%
4%
3%

Źródło 14: Opracowanie własne na podstawie danych z badania Budżetu Partycypacyjnego w opinii warszawiaków. 06.2016
n=643. Dane nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać kilka odpowiedzi.

Powyższe dane potwierdzają informacje uzyskane w badaniu ewaluacyjnym. W drugim raporcie
cząstkowym zwracano uwagę, że 1/5 respondentów jako przyczynę nieskładania projektu wskazywała
niewiedzę, jak to zrobić. W odpowiedziach otwartych 93 głosujących dopisało, że nie wiedziało o tym,
że można złożyć projekt.
Podczas wywiadów oraz w ankiecie elektronicznej dla zespołu, respondenci zwracali uwagę, że
o budżecie wiele osób już wie, jednak narzekali, że jest to wiedza powierzchowna, ogólna:

[BP – red.] Nagłośniony TAK, ale brakowało INFORMACJI zrozumiałej dla mieszkańców.
CAWI zespół
Mieszkańcy, którzy nie składali projektów, podczas wywiadu mieli trudność w odróżnieniu
poszczególnych etapów. Najczęściej rozpoznawano te etapy, gdzie udział mieszkańców jest
najmocniej akcentowany - składanie projektów oraz głosowanie (pierwsze kojarzyło się z zimą,
a drugie – z czerwcem).
Zwracano uwagę, że pojawiające się reklamy w komunikacji miejskiej zwykle są samymi hasłami,
wprowadzającymi do tematu idei budżetu, które jednak samodzielnie nie zawsze są zrozumiałe:

Ja jeżdżąc komunikacją miejską i widząc - tak bez czytania tylko - bardzo długo byłam
przekonana, że to jest z jakiegoś banku, jakaś kampania produktu bankowego.
FGI mieszkańcy
Mimo że uczestnicy wywiadu z mieszkańcami, pozytywnie wyrażali się o kampanii w jej aspekcie
wizualnym, zwracali uwagę, że nie wiadomo o co chodzi [w kampanii – red.], że jest ona czytelna
dopiero po wyjaśnieniu, do czego się odwołuje (królowie z banknotów, czy różne kolory dla
poszczególnych etapów procesu):

Pomysł tej reklamy jest świetny. Dla każdego, kto ją zrozumie.
Czy:

Ja pamiętam kolory, ale nie treść.
FGI mieszkańcy
Podobny argument pojawił się w ankiecie elektronicznej dla członków zespołów. Zdaniem
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respondentów hasła promujące BP powinny być uzupełnione wiedzą dotyczącą zasad BP. Jeden
z członków zespołu dzielnicowego tak ocenia działania promocyjne prowadzone przez CKS:

Koniecznym jest prowadzenie ogólnomiejskiej kampanii edukacyjno-informacyjnopromocyjnej, nie tylko zachęcającej do uczestnictwa w BP, ale wyjaśniające, zwiększającej
świadomość na jego temat.
CAWI zespół
Warto zwrócić uwagę, że dzielnice w swych działaniach promocyjnych mogą prowadzić taką akcję
promocyjną, skupioną na przybliżaniu zasad. Powyższe dane pokazują jednak, że brakuje łatwiej
dostępnych (poza Internetem) informacji dotyczących podstawowych zasad BP np. tego, kto jest
uprawniony do głosowania, z jakiego budżetu pochodzą pieniądze przeznaczone na projekty. Ulotki co
prawda są w dyspozycji dzielnic i zapewne w urzędach można je znaleźć, ale mieszkańcom łatwiej
niekiedy przyjść do innych miejsc niż urząd. W każdej dzielnicy należałoby określić takie miejsca.
Podsumowując kampanię informacyjną na temat budżetu, warto przytoczyć odpowiedzi udzielone
w ankietach na pytanie, czy BP był promowany w wystarczającym stopniu. W każdej
z przedstawionych niżej grup (mieszkańcy, projektodawcy, zespół) większość osób odpowiedziała na
to pytanie pozytywnie.
Wykres 11: Odpowiedzi na pytanie, czy BP promowany był w wystarczającym stopniu.

Czy Pana(i) zdaniem budżet partycypacyjny w Warszawie był w tym roku
promowany w wystarczającym stopniu?
Mieszkańcy

11%

Projektodawcy

10%

Zespół ds. BP

9%

Zdecydowanie nie

32%

41%

24%

48%

19%

Raczej nie

12%
16%

59%

Raczej tak

Zdecydowanie tak

12%

5%
3%
1%

Trudno powiedzieć

Źródło 15: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Projektodawcy n=387, Mieszkańcy n=3197, Zespół n=97.

O pozytywnej ocenie kampanii świadczą też informacje zwrotne udzielone w badaniu, np.:

Jest to komunikacja bardzo przyciągająca wzrok i bardzo estetyczna i dużo ciekawsza niż
była w poprzednich latach.
FGI mieszkańcy
Zauważalna i skuteczna w autobusach i tramwajach oraz w Internecie.
CAWI zespół
Większość komentarzy, czy uwag dotyczących kampanii prowadzonej przez CKS, poza pozytywną
generalnie jej oceną, wskazywano różnego rodzaju sugestie, które wymieniono poniżej w punktach:
1. Powinna być bardziej rozproszona poza centrum miasta.
Kilku respondentów wskazywało, że choć kampania jest ogólnomiejska, to jednak jest
skoncentrowana w dzielnicach położonych w centrum miasta. Mimo iż CKS przekazywał dzielnicom
plakaty, zgodnie ze zgłoszonymi przez nie potrzebami, a także udostępniał w formie plików do
wykorzystania, respondenci zgłaszali, że na poziomie dzielnicy plakaty są mało widoczne.
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2. Powinna rozpocząć się wcześniej.
Respondenci w ankiecie elektronicznej dla członków zespołów dzielnicowych wskazywali, że
informacja docierała do odbiorców zbyt późno:

Spóźniona kampania. Powinna rozpocząć się od początku września, od informowania
o stanie realizacji projektów z poprzednich edycji + postępach w pracach nad ewaluacją, ale
przede wszystkim o możliwości zgłoszenia się do Zespołu i informowania czym Zespół ds. BP
się zajmuje.
CAWI zespół
Chociaż działania promocyjne miały miejsce cały rok, widać że w odbiorze respondentów
kampania przed etapem głosowania jest zauważalna w mniejszym stopniu .
3. Powinna zawierać więcej informacji i zasadach BP.
W kampanii powinno być więcej informacji o konkretnych zasadach obowiązujących z BP. Jak
widać z roku na rok kampania prowadzona przez CKS przynosi oczekiwane rezultaty w postaci
coraz większej rozpoznawalności budżetu partycypacyjnego. Jednocześnie wiedza na temat zasad
głosowania mogłaby być większa. Oznacza to, że marka BP jest coraz lepiej identyfikowana, teraz
należałoby się skupić na położeniu akcentu na przybliżanie mieszkańcom szczegółowych zasad
obowiązujących w budżecie.

Powinna być kampanią jakościową, a nie ilościową. Kampania w charakterze plakatowej
wraz ze spotami wyczerpała się - osiągnęła cel i dotarła do tych, do których miała dotrzeć.
Trzeba szukać dróg dotarcia do nowych mniej aktywnych grup odbiorców na polu budżetu
partycypacyjnego.
CAWI Zespół
4. Kampania powinna uwzględniać różne grupy odbiorców.
W ankiecie elektronicznej dla zespołu pojawiały się informacje, że kampania nie jest dostosowana
do potrzeb osób starszych np.:

Wyświetlana informacja w środkach komunikacji miejskiej nieczytelna, niejasna i mało
skuteczna (za szybkie przejścia obrazów - nie można było zdążyć doczytać).
CAWI zespół
Kwestię braku odpowiedniego sprofilowania przekazu do różnych grup (głównie młodzieży
i seniorów) podnosili również mieszkańcy podczas wywiadu i warsztatu mieszkańcami w Muzeum
Warszawskiej Pragi.
5. Trudna nazwa całego procesu.
Podsumowując kwestię kampanii promocyjnej i informowania należy wspomnieć, że podczas
badania kilku respondentów zwracało uwagę, że BP nie powinien nazywać się partycypacyjny
a obywatelski, gdyż jest to słowo zdecydowanie bardziej zrozumiałe, ułatwia odbiór. Oto dwie
wypowiedzi na ten temat:

Natomiast drugi problem był taki, że sama nazwa budżet partycypacyjny jest bardzo
skomplikowana, a już wytłumaczenie, o co w tym chodzi, to już po prostu… Pierwsze pięć
minut trzeba tłumaczyć, co to jest, na czym to polega i na jakiś zasadach się odbywa.
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FGI projektodawcy
Zwłaszcza, że ten budżet mógłby się nazywa „obywatelski” i już byłoby lepiej..
FGI mieszkańcy
W raporcie z II edycji BP poruszana była kwestia nazewnictwa. Jak zapisano: „Budżet partycypacyjny
w Polsce nazywany jest też „obywatelskim”. Według informacji zawartych w raporcie „Budżet
partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi” autorstwa Wojciecha Kębłowskiego, bardziej odpowiednią
nazwą jest jednak budżet partycypacyjny. Autor uzasadnia, iż wybór tej nazwy wpływa na
wytworzenie spójnego sposobu doświadczenia procesu w Polsce jak i w odniesieniu do innych krajów.
Nie stwarza wrażenia, iż w naszym kraju występuje dodatkowy osobny budżet. Dodatkowo
zaakcentowany zostaje partycypacyjny charakter procesu, zorientowany właśnie na uczestnictwo
obywateli w procesie. Zarówno tych, którzy są niepełnoletni, nieposiadający zameldowania czy
nieposiadający statusu obywatela państwa polskiego”15. Jednocześnie, biorąc pod uwagę zgłaszane
tutaj uwagi, warto zastanowić się, jakie działania można podjąć, by określenie „budżet
partycypacyjny” uczynić bardziej przystępnym dla osób mającym z nimi trudności np. seniorów.
Kolejny rozdział porusza kwestie działań dzielnicowych w promowaniu wydarzeń w procesie budżetu
partycypacyjnego.
Działania promocyjne prowadzone przez w dzielnice

Założenia
Dokumenty budżetu partycypacyjnego określają dość ogólnie zadania, które leżą po stronie dzielnic
w zakresie promocji i informowania o przebiegu BP. Dzielnice mogą dostosować do swoich potrzeb to,
jak ma przebiegać promocja, przy pomocy jakich środków przekazu i gdzie będą znajdować się plakaty
lub informacje16.
Warto podkreślić, że samodzielność dzielnic w podejmowaniu aktywności jest cenna w przypadku, gdy
działa w niej aktywny zespół i koordynator, którym zależy na tym, by informacja o budżecie dotarła do
jak największej grupy zainteresowanych i by była zrozumiała oraz dostępna. Duża dowolność oznacza
jednak, że po pierwsze w każdej dzielnicy te działania mogą przebiegać w inny sposób (co nie zawsze
musi stanowić zaletę ogólnomiejskiej inicjatywy). Po drugie, jeśli nie działa w dzielnicy aktywny
zespół, lub zarząd dzielnicy nie jest przychylnie nastawiony do idei budżetu, wówczas mieszkańcy
mają mniejszą szansę dowiedzenia się o aktualnościach i działaniach CKS czy projektodawców.
Dla respondentów podział, kto za co jest odpowiedzialny w zakresie informacji i promocji nie jest
jasny, dlatego - między innymi - zgłaszano uwagi o braku odpowiedniego informowania w dzielnicach
do CKS.
CKS informował, iż niektórych ze zgłaszanych uwag nie należy kierować do nich, jak np. na fanpage’u
w poście z 4 lutego: My jako CKS zajmujemy się ogólnie informowaniem o procesie, natomiast

informowanie o szczegółach leży w gestii poszczególnych dzielnic. Niektóre dzielnice rozwieszają
plakaty z terminami spotkań np. Budżet partycypacyjny Dzielnicy Mokotów. Zwykle w takich
sytuacjach przekazywał w odpowiedzi link do podstrony, gdzie są wymienieni koordynatorzy wraz
z kontaktem: http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/koordynatorzy.

15

EWALUACJA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W M.ST. WARSZAWIE NA ROK 2016. RAPORT KOŃCOWY. Kraków, wrzesień,
strona 11.
16
Choć sugestie w tej sprawie, mogące pomóc z zaplanowaniu kampanii, CKS przekazywał koordynatorom dzielnicowym.
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Działania podejmowane przez dzielnice
Projektodawcy najlepiej oceniają działania podejmowane przez dzielnice w zakresie promocji na etapie
głosowania (55% ocen pozytywnych, 25% negatywnych), a najgorzej początkowy – dyskusja
o priorytetach rozwojowych (30% pozytywnych i 41% negatywnych).
Wykres 12: Odpowiedzi dotyczące oceny informowania o wydarzeniach w dzielnicach, ramach
poszczególnych etapów BP.
Czy Pana(i) zdaniem, dzielnice w wystarczającym stopniu informowały
mieszkańców o następujących wydarzeniach i etapach budżetu
partycypacyjnego?
0%
Dyskusja o priorytetach rozwojowych dzielnic

Etap zgłaszania projektów

Spotkania dyskusyjne o projektach

Etap weryfikacji szczegółowej projektów

Etap głosowania na projekty

Zdecydowanie nie

Raczej nie

10%

20%

18%

10%

9%

12%

9%

30%

40%

23%

19%

17%

16%

16%

Ani tak, ani nie

10%

12%

12%

9%

Raczej tak

50%

60%

14%

70%

23%

38%

33%

33%

35%

Zdecydowanie tak

80%

90% 100%

7%

15%

14%

9%

18%

10%

16%

11%

20%

11%

Trudno powiedzieć

Źródło 16: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Projektodawcy n=387.

Niewystarczające rozpropagowanie spotkań o priorytetach potwierdzają także uwagi respondentów
z innych źródeł: warsztatu i wywiadu z mieszkańcami, czy koordynatorami. W pytaniach otwartych w
ankiecie jeden z członków zespołu tak wspomina te spotkania:

Spotkania o priorytetach dzielnicy - największa porażka. Urzędnicy niepotrafiący w sposób
skondensowany przedstawić priorytetów (całe spotkania trwały ponad 3 godziny). Nie
wszystkich mieszkańców interesowały wszystkie szczegółowe informacje. Zanim spotkanie
dobiegło końca, większość osób wyszła.
CAWI zespół
Również odpowiedzi na inne pytanie zadane mieszkańcom w ankiecie: czy wiedzieli o wymienionych
wydarzeniach w dzielnicy i czy brali w nich udział – pokazują, że początkowe etapy budżetu są znane
mniejszej liczbie osób:
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Wykres 13: Odpowiedzi na pytanie dotyczące wiedzy o wydarzeniach w BP.
Czy słyszał(a) Pani o tych wydarzeniach w tej edycji i brał(a) w nich udział?

Wybór członków do dzielnicowych zespołów ds.
budżetu partycypacyjnego (X. 2015)

81%

Spotkania o priorytetach rozwojowych dzielnic
(XI-XII.2015)

15% 1% 3%

74%

Etap zgłaszania projektów - urzędnicy
odpowiadają na pytania podczas dyżurów,
maratonów pisania projektów (XI.2015–I.2016)

52%

Dyskusje o projektach – spotkania, podczas
których autorzy prezentowali swoje projekty (II–
III.2016)

51%

22%

43%

41%

1% 4%

2%3%

4% 3%

Nie słyszałem(am)

Słyszałem(am), ale nie brałem(am) udział(u)

Słyszałem(am) i brałem(am) udział(u)

Trudno powiedzieć, nie pamiętam

Źródło 17: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Mieszkańcy n=3197.

Z powyższego zestawienia widać również, że nieliczni mieszkańcy wzięli udział w tych spotkaniach –
stosunkowo najwięcej w dyskusjach o projektach, choć to tylko 4% respondentów. Jeden
z mieszkańców tak napisał w ankiecie:

Z tej ankiety dowiedziałem się, że były takie spotkania, ale być może było to zbyt słabo
promowane. Myślę, że należałoby jakoś wyjść do ludzi. Może organizować takie spotkania
w miejscach publicznych, na skwerach, placach zabaw, przy sklepach czy w galeriach
handlowych.
CAWI mieszkańcy
Dane z reprezentatywnego badania budżetu partycypacyjnego w opinii warszawiaków pokazują, że
spośród osób, które słyszały o budżecie partycypacyjnym, zbliżony odsetek osób słyszało
o spotkaniach dyskusyjnych (45% ), co w badaniu osób głosujących w budżecie.
Z kolei członkowie zespołów, na pytanie: „Czy Pana(i) zdaniem udało się poinformować mieszkańców
dzielnicy o następujących etapach budżetu partycypacyjnego”, bardzo dobrze ocenili działania służące
informowaniu. Według nich, najlepiej udało się dotrzeć z informacją o etapie zgłaszania projektów
(85 osób przyznało oceny pozytywne, 12 negatywne). Słabiej oceniono informowanie o spotkaniach
o priorytetach, a także informowanie o realizacji projektów z lat ubiegłych. Szczegóły widać na
wykresie:
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Wykres 14: Ocena działań informacyjnych dzielnicy w opinii członków zespołów.
Czy Pana(i) zdaniem udało się poinformować mieszkańców DZIELNICY
o następujących etapach budżetu partycypacyjnego?
10

Dyskusja o priorytetach rozwojowych dzielnicy

16

12

39

Etap zgłaszania projektów

6

6

48

Spotkania dyskusyjne o projektach

4

10

43

Etap weryfikacji szczegółowej projektów 3

7

Etap głosowania na projekty

1

Realizacja projektów z poprzednich lat

3

Zdecydowanie nie

Raczej nie

41

2

35

3

43

21

Ani tak, ani nie

30

Raczej tak

0

38
29

7

4

37

20

15

16

Zdecydowanie tak

1
22

6

Trudno powiedzieć

Źródło 18: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Zespół n=97.

Zasadniczo członkowie zespołów lepiej oceniają poinformowanie mieszkańców na temat
poszczególnych etapów, niż sami mieszkańcy. Jednym z powodów jest to, że częściowo oceniali
również swoją pracę.
Zdaniem członków zespołów najbardziej promocji przysłużyły się wydarzenia dzielnicowe – niemal 86
osób oceniło je dobrze. Nieco mniej badanych (82) dobrze oceniło kampanię w Internecie.
Stosunkowo najsłabiej oceniono działania w przestrzeni, chociaż tutaj również oceny „dobrze”
i „bardzo dobrze” stanowią zdecydowaną większość (64).
Wykres 15: Ocena poszczególnych działań promocyjnych podejmowanych przez urząd
dzielnicy.
Jak Pan(i) ocenia działania promocyjne budżetu partycypacyjnego
podejmowane przez urząd dzielnicy?
Kampania w przestrzeni (plakaty, ulotki)

4

7

Kampania w Internecie (informowanie na stronie www
dzielnicy, profil budżetu partycypacyjnego na Facebooku)

4

10

Informacje w prasie tradycyjnej i w portalach
informacyjnych

3 7

11
27

Raczej źle

Ani dobrze, ani źle

Raczej dobrze

28
55

17

Wydarzenia dzielnicowe (np.: maratony pisania projektów,
1 3 5
pikniki)
Bardzo źle

45

35
36

1
29

50

Bardzo dobrze

1

3
1

Trudno powiedzieć

Źródło 19: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Zespół n=97.

Ogólną ocenę działań promocyjnych prowadzonych przez dzielnice przedstawioną wyżej, należy
uzupełnić o dane z pytań otwartych z ankiet oraz uwag zgłaszanych podczas wywiadów i warsztatów,
gdy respondenci zwracali uwagę na mocne i słabsze strony tych działań. Wśród dobrych stron
kampanii dzielnicowej wymieniano:
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+

+

Prowadzenie podstron i stron lub grup w mediach społecznościowych na temat budżetu
partycypacyjnego w dzielnicy. Respondenci doceniali istnienie podstron poświęconych
budżetowi, podobnie jak profili na Facebooku poświęconych dzielnicowym BP. Ich rolę, jako
źródło wiedzy, widać na przedstawionych wyżej wykresach.
Promocja podczas wydarzeń dzielnicowych. 13 członków zespołów (na 34 którzy wpisali
odpowiedź na to pytanie) wskazało promocję podczas lokalnych wydarzeń jako dobrą
praktykę. Podczas różnego rodzaju wydarzeń dzielnicowych (np. dni dzielnicy) informowano
głównie o konkretnych projektach, ale także o przebiegu BP (o ile wydarzenia te miały miejsce
stosunkowo wcześnie) np.:

Wykorzystanie spotkań z okazji 100 rocznicy przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia
do Warszawy - aktywność dzielnicy na festynach i imprezach.
Promocja budżetu partycypacyjnego podczas Święta Rembertowa, duży festyn, dużo osób
oraz uczestnictwo projektodawców z ulotkami agitującymi za swoimi pomysłami.
CAWI zespół

+

Współpraca z lokalnymi organizacjami. Podczas warsztatu z koordynatorami podawano
przykład dobrej współpracy z organizacją pozarządową, która prowadziła spotkania dla
młodzieży szkolnej na Targówku. Wśród odpowiedzi na pytanie o dobrą praktykę w promocji
dzielnicowej, dwóch członków zespołów dzielnicowych wskazało promocję za pośrednictwem
sieci kontaktów lokalnych organizacji społecznych:

Fora osiedli oraz organizacji społecznych dzielnicy na fb.
CAWI zespół

+

Współpraca z lokalnymi mediami. W badaniu podkreślano znaczenie dodatków na temat
budżetu w prasie dzielnicowej, dzięki którym mogą się o nim dowiedzieć osoby w mniejszym
stopniu korzystające z Internetu. Współpracę z lokalnymi gazetami doceniali zarówno
uczestnicy wywiadu z mieszkańcami, jak i członkowie zespołów pytani o dobre praktyki
w promocji dzielnicowej, np.:

W pierwszej i drugiej edycji, ścisła współpraca z telewizją osiedlową o dużym zasięgu oraz
prasą dzielnicową. Dodatkowo urząd dzielnicy wypuszczał własną gazetkę i co miesiąc były
zamieszczone informacje, a dystrybucja gazety była prowadzona bezpośrednio do skrzynek
pocztowych.
CAWI zespół

+

Newsletter do projektodawców. Wykorzystanie posiadanych danych kontaktowych osób,
które jakoś włączały się w działania w poprzednich edycjach do bezpośredniej komunikacji.
Pisze o tym jeden z członków zespołu jako przykład dodatkowych działań realizowanych w
dzielnicy:

Powiadomienia do byłych i obecnych autorów projektów o kolejnych etapach za pomocą listy
mailingowej oraz w ważnych wydarzeniach sms.
CAWI zespół
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Jest to dobra praktyka, ponieważ nie generuje dodatkowych kosztów i wykorzystuje już
dostępne zasoby.
W odniesieniu do promocji w dzielnicach respondenci wskazywali też na trudności:

−

Brak funduszy w dzielnicach na działania promocyjne. Głównie członkowie zespołów,
mówili o trudnościach z tym związanych w aspekcie promocji:

[Respondent 1] Na działania promocyjne powinny być przeznaczone środki finansowe,
nieduże kwoty, aby móc realizować indywidualne pomysły na promocję zgłaszane przez
członków zespołu. Nasz zespół miał takie pomysły, których z braku środków nie mógł
zrealizować.
[Respondent 1] Brak funduszy na jej [kampanii dzielnicowej - red.] prowadzenie.
CAWI zespół
Z powyższego cytatu wynika, że w urzędach dzielnic brakuje funduszy na dodatkowe działania
promocyjne zespołów dzielnicowych. W efekcie zespoły mają ograniczoną możliwość
wspierania projektodawców w promocji swoich pomysłów. Urzędy dzielnic mogłyby wspierać
projektodawców, o ile każdy z nich będzie miał do dyspozycji podobne możliwości (np.:
wydruk określonej liczby plakatów lub ulotek). Zgodnie z obowiązującymi zasadami, urzędy
dzielnic nie mogą oferować tego typu wsparcia tylko niektórym projektodawcom.

−

Kampania informacyjna powinna w większym stopniu edukować i informować
o zasadach budżetu partycypacyjnego. Badani zwracali uwagę, że jeśli działania
promocyjne prowadzone przez dzielnice miały być bardziej szczegółowe od tych
prowadzonych przez CKS na poziomie ogólnomiejskim, to często nie zrealizowano tego
założenia:

Mam wrażenie, że dobrą robotę zrobiło miasto dystrybuując swoją część ogólnych
informacji, ogólnej komunikacji istnienia budżetu, idei. Natomiast w ogóle nie zrobiły roboty
dzielnice, ponieważ ja takich rzeczy nie widziałam nigdzie.
FGI mieszkańcy

−

Zróżnicowanie działań informacyjnych ze względu na odbiorcę. Podobnie jak
wskazywano wyżej przy działaniach podejmowanych przez CKS, niezbędne jest dostosowanie
formy i języka przekazu do konkretnych grup odbiorców. Dodatkowo mówiono o konieczności
wychodzenia do potencjalnych odbiorców poprzez różnego rodzaju działania w przestrzeni
miejskiej (np. jak ta organizowana przez CKS tuż przed głosowaniem). Rozwiązaniem wartym
przytoczenia jest sugestia jednego z członków zespołu:

Zastanowiłbym się nad stworzeniem specjalnego punktu mobilnego (pojazd typu foodtruck),
który przemieszczałby się do najbardziej zatłoczonych miejsc (Bulwar Wiślany, „patelnia",
Trakt Królewski) i prezentował idee budżetu (jakieś postery z projektami, realizacjami oraz
komputer, gdzie można by wyświetlić projekty ze swojej okolicy a nawet na nie zagłosować).
CAWI zespół
Wśród grup z gorszym dostępem do informacji na poziomie dzielnic wymieniano głównie
seniorów (osoby rzadziej korzystające z Internetu) i młodzież szkolną.
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−

Materiały drukowane. Potrzeba większego włączenia w promocję dzielnicową materiałów
drukowanych – wymieniano Informator jako bardzo przydatny, ale również ulotki, których
zdaniem niektórych, było zbyt mało. Z drugiej strony zwracano uwagę, że materiały
drukowane powinny nieść ze sobą wartość edukacyjną, by nie było sytuacji, o których pisze
jeden z członków zespołu:

Ulotki i plakaty [były – red.] mało atrakcyjne, nie posiadające większej wartości
informacyjno-edukacyjnej niż ulotki reklamowe.
CAWI zespół

−

Rola zespołów ds. budżetu podczas promocji w dzielnicach. W poprzednich raportach
ewaluacyjnych zauważano, że zadania zespołów dzielnicowych wymagają doprecyzowania
a aktywność członków zespołów jest różna w poszczególnych dzielnicach. Dwie wypowiedzi
członków zespołów dotyczące działań promocyjnych świadczą o różnych oczekiwaniach także
w tym obszarze: w pierwszej widać stanowisko osoby będącej przedstawicielem strony
społecznej, zaś w drugim - urzędnika. Wypowiedzi te pokazują dwa punkty widzenia na ten
sam problem:

[Respondent 1] Powinna być ścisła współpraca pomiędzy zespołem a urzędnikami. Ważne
jest, aby od samego początku znany był budżet na działania promocyjne i żeby te działania
zaplanować wcześniej. Poza tym urzędnicy nie powinni zwalać wszystkiego na członków
zespołu, którzy przecież działają społecznie, tylko poważnie podchodzić do ich pomysłów
i próbować je wspólnie zrealizować.
[Respondent 2] Kampanie promocyjne nie powinny być oparte tylko na działaniu dzielnicy.
Członkowie zespołów powinni aktywnie włączyć się w te działania. Urząd jest bezosobowy,
a kilkanaście osób w zespole to są w większości mieszkańcy posiadający sąsiadów, rodziny,
przyjaciół i znajomych w tejże dzielnicy. To członkowie zespołu powinni chcieć rozwieszać
plakaty w swojej okolicy, sklepikach i ulubionych lokalach. Wrzucać ulotki do skrzynek itp.
Członek zespołu dotrze w miejsca, w które ciężko jest dzielnicy.
CAWI zespół
Respondenci mówili też o następujących możliwościach rozszerzenia kampanii w dzielnicach:
1. Współpraca ze wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi. W badaniu
respondenci wskazywali wspólnoty lub administracje domów mieszkalnych jako partnerów
w kampanii informacyjnej. Warto rozważyć, na jakich warunkach przestrzenie bloków (tablice
ogłoszeń, przestrzeń przy windach, korytarzach czy w administracjach) mogłyby być
wykorzystywane do informowania o budżecie. Dotychczas – jak zwracali uwagę członkowie
zespołów - brakuje tego.
Włączenie tych podmiotów byłoby cenne również po to, by minimalizować trudności, o których
mówili projektodawcy na wywiadzie grupowym, np.:

Prezes wspólnoty mieszkaniowej, jednego z bloków (…) był przeciwny temu, co my robimy.
I on nam zrywał plakaty, on zastraszał potencjalny elektorat.
CAWI mieszkańcy
2. Włączenie w promocję instytucji lokalnych. Oprócz wspólnot i administracji wskazywano
potrzebę włączenia instytucji publicznych działających w dzielnicy. Mieszkańcy podczas
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wywiadów zwracali uwagę, że w niewielu tego typu miejscach można było się dowiedzieć
czegoś o budżecie czy projektach:

… jakiś Dom Kultury, w przedszkolu mojego dziecka - nie było [dostępnych publikacji na
temat BP – red.].
FGI mieszkańcy
Pojedyncze osoby zwracały uwagę, że widziały plakaty poświęcone budżetowi partycypacyjnemu np.
w bibliotekach czy przedszkolu. Jak pisał jeden z członków zespołu:

Zbyt małe zaangażowanie instytucji publicznych, np. szkoły podstawowe, gimnazja - często
brak materiałów reklamowych o BP. Brak jakiegokolwiek działania na rzecz rozreklamowania
wśród młodzieży na lekcjach WOS.
CAWI zespół
Wśród instytucji, które wymieniano jako potencjalne miejsca gdzie można i powinno się informować
o BP, powtarzały się jeszcze: przychodnie oraz kościoły (także tablice przy parafiach).
Podsumowując wymienione tu kwestie dotyczące działań promocyjnych podejmowanych przez
dzielnice, warto zwrócić uwagę, że upowszechnianie dobrych praktyk dotyczących promowania BP
wzbogaciłoby wiedzę wszystkich dzielnic Warszawy. Jednocześnie służyłoby uwspólnieniu i tworzeniu
standardu informowania o budżecie w całym mieście.

Promocja projektów
Jednym z celów promocyjnych działań na terenie dzielnicy było poinformowanie mieszkańców
o projektach, na które mogą głosować. Za te działania byli odpowiedzialni projektodawcy, zaś
dzielnice mogły promować uczestnictwo w procesie BP. Zapytano osoby głosujące na projekty, skąd
się o nich dowiedziały. Najczęściej wskazywano dwa źródła: projektodawcy wskazywali stronę
twojbudżet.um.warszawa.pl (ponad 37% wskazań), zaś mieszkańcy rodzinę, znajomych i sąsiadów
(ponad 25% wskazań). Warto zauważyć, że ponad 15% projektodawców dowiedziało się o innych
projektach ze spotkań dyskusyjnych, podczas gdy mieszkańców nieco ponad 2%.
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Wykres 16: Odpowiedzi na pytanie o źródła wiedzy o projektach.
Skąd dowiedział(a) się Pan(i) O PROJEKTACH, na które można głosować
podczas budżetu partycypacyjnego?
24%

Ze strony www.twojbudzet.um.warszawa.pl
Od rodziny, znajomych, sąsiadów

19%

Z plakatów

13%

9%

Ze strony internetowej urzędu dzielnicy

19%

7%
8%

Z lokalnej prasy

7%
8%

Podczas wydarzeń w dzielnicy (np. piknik)

6%

2%
2%

4%

3%
3%

Z telewizji

3%
3%

Podczas spotkań dyskusyjnych

2%

15%
5%
6%

Z innych źródeł
Trudno powiedzieć

25%

12%
10%

Z ulotek

Z radia

16%

13%

Od projektodawcy

Informacja z biblioteki, instytucji edukacyjnej

23%

13%
12%

Z internetowych portali informacyjnych

Informacja w środkach transportu

25%

18%

Z portalu społecznościowego Facebook

37%

1%
2%
Mieszkańcy

Projektodawcy

Źródło 20: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Projektodawcy n=387, Głosujący n=3197. Odpowiedzi nie
sumują się do 100%, ponieważ można było wskazać kilka.

Wśród innych odpowiedzi wymieniano przede wszystkim: składanie projektów w poprzednich edycjach
(2,6% projektodawców), administrację osiedli i informacje w budynkach mieszkalnych (1,2%
mieszkańców), informacje w parafii lub od księdza (0,5% mieszkańców), udział w poprzednich
edycjach (0,5% mieszkańców, 0,8% projektodawców). 1,3% projektodawców oraz 0,8%
mieszkańców wskazało inne źródło wiedzy o projektach, ale bez podania szczegółowej odpowiedzi.
Na te dane warto spojrzeć też pod kątem różnorodności wskazywanych źródeł wiedzy. Na poniższym
wykresie widać, że najwięcej osób wskazywało jedno źródło wiedzy (zarówno mieszkańcy, jak
i projektodawcy). Dwa źródła zaznaczała już dużo mniejsza liczba osób.
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Wykres 17: Liczba wskazywanych odpowiedzi w pytaniu o źródło informacji o projektach.
Skąd dowiedział(a) się Pan(i) O PROJEKTACH, na które można głosować
podczas budżetu partycypacyjnego?
- Liczba wskazanych źródeł informacji.
1

57,0%
17,8%
14,8%

2

11,0%
13,2%

3
4,9%
7,1%

4
5
6
7 do 14

62,4%

2,3%
4,5%
0,7%
1,1%
0,9%
2,4%
Mieszkańcy

Projektodawcy

Źródło 21: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Projektodawcy n=387, Głosujący n=3197. Odpowiedzi nie
sumują się do 100%, ponieważ można było wskazać kilka.

Projektodawcy najczęściej promowali projekty wśród znajomych, rodziny i sąsiadów (76% wskazań).
Drugi, najczęściej wymieniany, kanał informacji to Facebook z 53% wskazań.
Wykres 18: Odpowiedzi dotyczące sposobów promowania projektów przez projektodawców.
W jaki sposób promował(a) Pan(i) projekty zgłoszone przez siebie?
Wśród rodziny, znajomych, sąsiadów

76%

Na portalu społecznościowym Facebook

53%

Na plakatach i ulotkach

52%

Podczas spotkań dyskusyjnych

32%

Podczas wydarzeń w dzielnicy (np. piknik)

24%

W lokalnej prasie
W urzędzie dzielnicy

6%
3%

W inny sposób
Trudno powiedzieć
Nie promowałem(łam) w żaden sposób

11%
1%
11%

Źródło 22: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Projektodawcy, n=387. Odpowiedzi nie sumują się do
100%, ponieważ można było wskazać kilka.

Warto zauważyć, że 11% osób nie promowało projektu w żaden sposób. Wśród powodów były
wymienione: brak czasu i wiary w sens prowadzenia takiej kampanii.
Warto też spojrzeć na poniższe zestawienie, na którym widać, ile sposobów promocji wskazywali
projektodawcy. Najczęściej wskazywano 3 rożne sposoby promowania projektów (22%).
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Wykres 19: Zestawienie liczby odpowiedzi wskazujących na sposoby promocji projektów.
Na ile sposobów projektodawcy promowali swoje projekty?
Nie promowali wcale

12%

1

17%

2

19%

3

22%

4

18%

5

9%

6
7

3%
1%

Źródło 23 Opracowanie własne na podstawie danych z CAWI projektodawcy n=387.

Wśród innych sposobów promocji wskazanych w ankiecie wymieniano:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promocję w szkole oraz innych placówkach edukacyjnych i kulturalnych (przedszkolu,
bibliotece, domu kultury),
W punktach usługowych i sklepach,
W urzędzie dzielnicy,
W spółdzielni mieszkaniowej,
W przychodni,
Podczas wydarzeń dzielnicowych (festyny),
Na chodniku lub na drodze rowerowej (napis zrobiony kredą),
Druk ulotek i ich kolportaż,
Noszenie koszulki z tytułem projektu.

Wymieniono również internetowe działania jak: Facebook, forum twój budżet, własna strona
internetowa (strona projektu), mailing. Z analizy postów z grupy otwartej BP na Facebooku wiadomo,
że na etapie promocji, 48 spotów z 79 dotyczyło właśnie promocji projektów. Podczas wywiadów
grupowych z projektodawcami temat promocji angażował uczestników, którzy również podawali różne
przykłady tego, jak promowali swoje projekty:

Ja np. miałem połowę plakatów z informacją, czym jest budżet partycypacyjny, bo mój
projekt był skierowany w dużej mierze do osób starszych, emerytów, którzy mieszkają przy
tej uliczce, nie jeżdżą komunikacją miejską non stop, nie wpatrują się w telebimy, w związku
z czym ta informacja, że w ogóle coś takiego jest i do czego to jest, nie bardzo ma do nich
jak dotrzeć.
FGI projektodawcy
Także w ankiecie projektodawcy podawali, że na ulotkach promujących projekty dopisywali informację
o tym, jak głosować: wykonałam ulotkę ze szczegółowy opisem głosowania. Jeden z projektodawców
na wywiadzie grupowym wymieniał różne działania promocyjne, które podejmował nie tylko po to, by
przedstawić swój projekt, ale by zachęcić mieszkańców do dyskusji:

W momencie, w którym zrobiłem festyn w dniu rozpoczęcia głosowania, zrobiłem koncert na
podwórku, ściągnąłem z ratusza radnego, przewodniczącego. Wydrukowałem półtora tysiąca
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ulotek, wkładałem wszystkim za wycieraczki, do skrzynek pocztowych, rozwieszałem plakaty
na drzewach – wtedy się pojawili. Jestem uparty i zawzięty, żeby coś osiągnąć. Ale jedynie
to spowodowało, że pojawiła się jakaś dyskusja. To, że prowadzę stronę, że te osoby już
dyskutują, że ja wrzucam co chwilę, czy ten wybieg ma być w tym miejscu, czy latarnie, czy
ten murek rozwalamy, bo tam piją, czy nie rozwalamy.
FGI projektodawcy
Przykładami praktyk
partycypacyjnego.

promocyjnych

dzielili

się

też

projektodawcy

na

fanpage’u

budżetu

Wsparcie dzielnic w promocji projektów
Dzielnica może w pewnym zakresie wspierać działania promocyjne projektodawców. W odpowiedzi na
pytanie „Czy dzielnica(e) wspierały w jakikolwiek sposób promocję zgłaszanych projektów?”
w dziesięciu dzielnicach zaznaczono więcej odpowiedzi negatywnych niż pozytywnych. Jednak
znacząca część osób zaznaczała odpowiedź trudno powiedzieć, co może też świadczyć o tym, że
projektodawcy w ogóle nie zwracali się o taką pomoc do dzielnicy.
W odpowiedzi na powyższe pytanie, dotyczące wsparcia dzielnicy w promocji projektów niemal
wszyscy członkowie zespołów odpowiedzieli pozytywnie. 85% z nich stwierdziło, że najczęściej miało
to miejsce podczas wydarzeń dzielnicowych, 76% zaznaczyło udostępnianie szablonów plakatów
i ulotek.
Wykres 20: Odpowiedzi członków zespołów na pytanie o wsparcie promocji projektów przez
dzielnicę.
Czy Pana(i) dzielnica w jakiś sposób wspierała promocję zgłoszonych projektów?
Podczas wydarzeń w dzielnicach (np.: pikników, dni sąsiada)

82

Udostępnienie szablonów plakatów, ulotek

74

Informacje o wszystkich projektach na stronie internetowej
dzielnicy

66

Informacje o wszystkich projektach w serwisach
społecznościowych

57

Informacje o wszystkich projektach w prasie lokalnej

39

Możliwość prezentowania projektów w namiotach przy okazji
głosowania

32

W inny sposób

10

Nie wiem, trudno powiedzieć

1

Dzielnica nie wspierała w ogóle promocji projektów

1

Źródło 24: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Zespół n=97. Można było wskazać kilka odpowiedzi.

Wśród innych sposobów promocji wymieniano: pomoc w drukowaniu ulotek, wydanie specjalnej
gazetki poświęconej budżetowi, zamieszczanie informacji w biuletynie urzędu, promocję przez rady
osiedli, czy wkładanie ulotek opisujących projekty do skrzynek pocztowych.
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Również projektodawcy byli proszeni o wskazanie przykładów pomocy wsparcia dzielnicy w promocji.
Wśród nich znalazły się wspominane wyżej możliwości promocji projektu podczas dni dzielnicy, druk
ulotek, udostępnianie wzoru plakatu czy ogłoszeń a także np. ukazujące się informacje w prasie, czy
informacja o wydarzeniach, w czasie których można było promować projekt [CAWI projektodawcy]
Wszystkie podane przez projektodawców przykłady pomocy, w podziale na dzielnice, znajdują się
w załączniku nr 2. Projektodawcy również podczas wywiadu podawali przykłady wsparcia dzielnicy,
takie jak ta:

Ja jestem grafikiem, zrobiłam sama ulotki i pani w urzędzie, tak jak w ubiegłym roku, po
prostu mi wydrukowała to. Także po prostu dostałam ogromną pomoc.
FGI projektodawcy
Jednak więcej było doświadczeń mówiących o braku wsparcia lub odmowie drukowania:

[Respondent 1] Pytałyśmy się o coś takiego. Powiedzieli, że to we własnym zakresie.
[Respondent 2] My mieliśmy obiecane, że jeśli zgłosimy do dzielnicy, to dzielnica nam coś
wydrukuje. Coś zamieści, coś zagra. To u nas było tyko powiedziane. w momencie, w którym
się zwracało do dzielnicy: „Słuchajcie, fajnie by było dwadzieścia plakatów” – „Oj, nie. Teraz
to nie”.
[Respondent 3] Na rozmowach zespołu dzielnicowego było ustalone, że dzielnica –
w pewnym zakresie - projektodawcy, który się zwróci o taką pomoc, takiej pomocy udzieli.
Wydrukuje ileś tam ulotek, nie wiem, ile było przyjęte na projekt. (…) Nie każdy ma taką
swobodę, starsze osoby, które chcą ławeczkę, nie mają możliwości wydrukować plakatów
i nikt im nie pomoże tego zrobić.
FGI projektodawcy
Trudnością zgłaszaną przez projektodawców jest nie tylko druk materiałów, ale również brak miejsc,
w których mogą je powiesić:

[Respondent 1] Większym problemem jest miejsce, gdzie mogę je [plakaty – red.] rozwiesić
legalnie. Brakuje miejsc. Ja uzyskałam zgodę od swojej administracji – dużo wcześniej się
o to ubiegałam, bo gdybym później wystąpiła, to nie dostałabym zgody. Dlatego, że
spółdzielnia mieszkaniowa złożyła swoje projekty (…) w związku z tym urząd dzielnicy
zaoferować może jeden, dwa plakaty przy samym urzędzie dzielnicy i nic więcej.
[Respondent 2] Przy wyborach dzielnice mają obowiązek wyznaczyć miejsca dla kandydatów
na plakaty. Te same miejsca [mogłyby być wykorzystane teraz – red.]
FGI projektodawcy
Przykłady zrywania plakatów zgłaszano na obu wywiadach grupowych, podkreślając, że mało jest
dostępnych miejsc dla projektodawców. Wymieniano się pomysłami, jak można by w przyszłości
rozwiązać te trudności, między innymi włączając możliwość promocji między innymi w centrach
handlowych:

Rozmawiałam z dyrekcją jednego z centrów i oni są wstępnie zainteresowani i wzięli namiar
na koordynatora, dlatego że dla centrum handlowego każdy klient, który przychodzi
z jakiegokolwiek powodu, eventu, to jest potencjalny klient. W związku z tym dobrze
sprzedana promocja budżetu we współpracy z miastem może być korzystna dla obu stron.
FGI projektodawcy
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Inny projektodawca podkreślił jednak wagę kontekstu lokalnego w promocji i przyznał, że nie miał
trudności, by wieszać plakaty w punkach ogólnodostępnych dla mieszkańców:

Zupełnie nie miałem problemu, żeby powiesić plakaty w paru sklepach czy knajpach
w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, w którym mieszkam. Po prostu było „Panie Waldku,
czy można tutaj powiesić taki plakacik?”. I wydaje mi się, że jednak z punktu widzenia
projektodawcy to jest skuteczniejsza promocja, bo trafia faktycznie do osób, które mieszkają
w okolicy takiego plakatu.
FGI projektodawcy
Jednocześnie pojawiła się sugestia potrzeby pomocy - instrukcji dla projektodawców, w jaki sposób
promować projekty. Wiele osób nie ma takich doświadczeń, ani pomysłów, jak można by to zrobić:

Tak mi się marzy, gdybym ja dostał taki przewodnik projektodawcy, gdzie byłoby punkt po punkcie
napisane lub w formie instrukcji na podstronie budżetu partycypacyjnego. Jak przyznał jeden
z uczestników wywiadu:

Urząd miasta robił w tej chwili takie świetne infografiki, więc oni naprawdę je mają
i zrobienie takiej infografiki dla mnie, która by mnie poprowadziła krok po kroku, tak jakby,
ja pierwszy raz widzę, że ten proces jest tak zaprojektowany. Nie szukałem [sam sposobów
promocji – red], bo pracuję, wracam wieczorem do domu, to jeszcze chcę trochę pożyć.
FGI projektodawcy
Dostępność informacji o projektach
Większość mieszkańców i projektodawców pozytywnie ocenia dostępność informacji o projektach, ich
zrozumiałość oraz to czy są wyczerpujące.
Wykres 21: Ocena dostępnych informacji o projektach.

Łatwo
dostępne

Zrozumiałe

Wyczerpujące,
dokładne

Prosimy ocenić dostępne informacje o projektach pod następującymi względami:
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0%
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Zdecydowanie nie

31%

3%

29%
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51%
20%

Raczej nie

30%
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Raczej tak

50%

2%

24%
60%

Zdecydowanie tak

70%

80%

3%
90%

100%

Trudno powiedzieć

Źródło 25: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Projektodawcy n=387, Mieszkańcy n=3197.

Poniżej przedstawiono również odpowiedzi członków zespołów odnoszące się do zaproponowanych
w pytaniu zdań. Respondenci mogli w różnym stopniu zgodzić się z nimi lub nie. Członkowie zespołów
w największym stopniu zgadzają się ze stwierdzeniem: „Przekazywane informacje były jasne,
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zrozumiałe”. Najwięcej wątpliwości zaś budziło zdanie: „Działania
„ ziałania promocyjne trafiły do różnych
odbiorców”.
rców”. Szczegóły przedstawia poniższy wykres:
Wykres 22: Opinia członków zespołów na temat kampanii promocyjnej.
promocyjnej
W jakim stopniu zgadza się Pan(i) z następującymi zdaniami o promocji
budżetu partycypacyjnego w DZIELNICY:

Przekazywane informacje były jasne, zrozumiałe

4 5

Materiały informacyjne przygotowane przez dzielnicę były
atrakcyjne, przyciągały uwagę

3 2

24

5 5

13

Dzięki niej mieszkańcy mogli poznać zgłoszone projekty

Działania promocyjne trafiały do różnych odbiorców

Zdecydowanie nie

Raczej nie

Ani tak, ani nie

3

8
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45

36

Zdecydowanie tak

2

19

43

18

Raczej tak

34

4

26

19

5

13

Trudno powiedzieć

Źródło 26:: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Zespół n=97.

Podsumowując warto podkreślić, że doceniano działania zespołów i dzielnic, które starały się
informować mieszańców o tym, co się dzieje w budżecie, na jakie projekty można głosować. Częściej
jednak niż w kampanii prowadzonej przez CKS, w dzielnicach zwracano uwagę, że tych informacji było
za mało oraz, że nie docierały do wszystkich grup.
grup. Stanowi to wyznawanie dla IV edycji budżetu
partycypacyjnego.
Wnioski i rekomendacje
Kampania ogólnomiejska jest z roku na rok coraz skuteczniejsza. Coraz więcej mieszkańców
miesz
Warszawy słyszało o budżecie partycypacyjnym,
partycypacyjnym w III edycji było to 49% respondentów
badania budżetu partycypacyjnego
artycypacyjnego w opinii warszawiaków.
warszawiaków Najrzadziej o budżecie słyszeli
najmłodsi badani (grupowa wiekowa 15-19
15
lat) – 27%. Widać też zależność między oceną
swojej sytuacji materialnej a tym, czy respondent słyszał o budżecie – im sytuacja materialna
jest oceniana lepiej, tym rzadziej ktoś słyszał o budżecie partycypacyjnym.
Najczęściej o budżecie dowiadywano się z ulotek, plakatów i ekranów komunikacji miejskiej.
W porównaniu do II edycji BP widać bardzo duży wzrost skuteczności informacji w komunikacji
miejskiej (z 4% do 25%), a także wzrost znaczenia stron internetowych (dzielnicowych i UM)
oraz prasy. Natomiast zmalało
malało nieco znaczenie ulotek,
ulotek radia oraz telewizji.
W kolejnej edycji warto zastanowić się,, jakie kanały dystrybucji informacji i promocji
zapewniają możliwość dotarcia i dostosowania przekazu do grupy, do której jest kierowany.
Jednym z takich takim kanałów
kanał
informacji jest radio, którego znaczenie zmalało w III edycji.
Daje ono możliwość nie tylko zamieszczania reklam i nadawania ich w różnych godzinach,
godzinach na
różnych
stacjach
(także
ogólnopolskich
i
sprofilowanie
ich
wyłącznie
na Warszawę). Radio umożliwia
umożl
także przygotowywanie mikro-reportaży,
reportaży, w których można
promować zrealizowane projekty z poprzednich lat i dzięki relacjom świadków
i projektodawców pokazywać,
pokazywać w jaki sposób wpłynęły one na społeczność, co dzięki niemu
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taka grupa zyskała. Opowiadane historie można zróżnicować w zależności od tego,
do jakiej grupy chce się dotrzeć z przekazem (seniorzy, niepełnosprawni).
Idea budżetu z kolejnymi edycjami jest coraz powszechniej znana, jednak odwrotną
odwrotn tendencję
widać w zakresie wiedzy na temat tego,
tego, że każdy mieszkaniec może złożyć projekt.
projekt W tym roku
40% respondentów nie słyszało, że w budżecie każdy mieszkaniec może złożyć projekt (12 p.p.
więcej niż w II edycji). Mimo
M
iż respondenci deklarują, że znają zasady budżetu, to jedynie
13% badanych właściwie odpowiedziało na pytanie, kto może głosować w budżecie.
Badani zwracali uwagę, że brakuje przybliżania mieszkańcom szczegółowych zasad działania
budżetu.
Mimo coraz skuteczniejszego przekazu nadal niezbędne jest informowanie o budżecie
partycypacyjnym, gdyż 51% badanych nie słyszała o BP. Te informacje należy uzupełniać
o bardziej szczegółowe dane, które obecnie również są przekazywane, ale skuteczność tego
przekazu maleje z roku na rok.
Kanałem informacji, którego
któr
znaczenie wzrosło w tej edycji, jest między innymi Internet.
Badani podkreślali, że
e często informacje czerpali z tego źródła (np. najczęściej wskazywane
źródło wiedzy o projektach).
projektach) W Internecie (na stronie
nie urzędu miasta poświęconej
poświęc
budżetowi
oraz na Facebooku) można znaleźć dużo informacji o bieżących wydarzeniach,
wydarzeniach a także
(zwłaszcza na stronie twojbudzet) dokumentów i wskazówek.
Badanie pokazuje jednak, że mimo iż strona jest potencjalnym źródłem wiedzy, mieszkańcy
(ale równieżż członkowie zespołów) nie wiedzą,
wi
co się na niej znajduje.
Warto podkreślić sprawną komunikację, którą
tórą prowadzi Centrum Komunikacji Społecznej
z mieszkańcami poprzez portal społecznościowy Facebook. Dotyczy to zarówno oficjalnego
fanpage’u jak i reagowania na posty, które są adresowane do CKS na grupie otwartej
poświęconej BP. W odpowiedziach
odpowi
widać chęć pomocy ze strony zespołu w udzieleniu
informacji mieszkańcom.
Zwracano uwagę na to, że poza Internetem,
Internetem informacje dotyczące budżetu (założenia,
(założ
harmonogram, osoby odpowiedziane itp.) nie są dostępne w tym samym stopniu w przestrzeni
miejskiej (w urzędach, organizacjach i innych ogólnodostępnych miejscach). Podkreślano, że
niektóre grupy są w ten sposób wykluczone z dostępu do informacji (seniorzy niekorzystający
z Internetu, dzieci). Temat ten wiąże
w
się z działalnością promocyjną dzielnic i zespołów
dzielnicowych ds. budżetu. Mimo iż doceniano podejmowane przez nich działania (np. fanpage
na Facebooku) zgłaszano, że jest ich zbyt mało, są niewidoczne w przestrzeni dzielnic.
dzielnic
Mimo iż samodzielność dzielnic w podejmowaniu działań promocyjnych jest zaletą, to warto
upowszechnić dobre praktyki stosowane w każdej dzielnicy,, by można było stosować dobre
rozwiązania w całej Warszawie. Co więcej, warto tworzyć pewną wspólną podstawę dla
wszystkich dzielnic, by z budżetem partycypacyjnym kojarzony był pewien
pew
wypracowany model
promocji. Być może takie działania upowszechniające można by udostępniać poprzez zamkniętą
grupę dla członków zespołów
zespołó
lub newsletter, o których pisano w drugim raporcie
ewaluacyjnym.
Projektodawcy podejmują różnego rodzaju działania promocyjne: najczęściej wśród rodziny
i znajomych (76%) oraz na Facebooku (53%). 11% nie promuje projektu(ów) w żaden sposób.
Osoby, które promowały swoje projekty,
projekty najczęściej (22%) robiły to na trzy różne sposoby.
Większość mieszkańców i projektodawców w ankiecie pozytywnie ocenia informacje
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o projektach pod wzglądem zrozumiałości, dokładności i łatwości
ści dostępu do nich. Podobnie tę
kwestię
westię widzą członkowie zespołów dzielnicowych.
Projektodawcy zgłaszali niekiedy trudności w promocji projektu – czasami braku wsparcia
wsparci ze
strony dzielnic. Utrudnieniem
trudnieniem jest brak miejsc, w których legalnie można
żna np. powiesić swoje
plakaty promujące projekt.
projek Niektórzy projektodawcy przyznawali, że nie mają doświadczenia
i pomysłów, jak należy promować projekt.
Warto, by w IV edycji w każdej dzielnicy, osiedlu udało się wskazać miejsca, które można
udostępnić projektodawcom na ogłoszenia. Takie wyznaczone miejsca z czasem mogłyby stać
się rodzajem lokalnej przestrzeni,
przestrzeni w której projektodawca może poinformować mieszkańców,
a mieszkańcy w konkretnym miejscu mogą zapoznać się z pomysłami projektodawców.
Ważne jednak, by takich miejsc było kilka, nie jedno np. przy urzędzie gminy, do której
niektórzy mają daleko. Być może każda z dzielnic, na dzielnicowej stronie budżetu, mogłaby
publikować listę takich miejsc (instytucji), w których można promować projekty (wieszać
plakaty). Takie informacje powinny być również dostępne poza Internetem, by mieszkańcy
niekorzystający z niego mogli dowiedzieć się, gdzie są wywieszane plakaty promujące projekty.
Warto rozważyć przygotowanie mini-poradnika
mini
dla projektodawcy, w którym krok po kroku
byłaby opisana nie tylko ścieżka składania projektu, ale również jego promocji i pomysłów
gdzie i jak można informować mieszkańców o swoim pomyśle. Być może warto rozważyć
stworzenie zakładki dla projektodawcy na stronie http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/
tp://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/.
Tam mógłby być umieszczony poradnik.
Dzielnice mogły wspomagać promocję wszystkich projektów – projektodawcy pytani
o przykłady takiej promocji najczęściej wskazywali wydarzenia
nia dzielnicowe,
dzielnicowe druk materiałów
informacyjnych i udostępnienie wzoru plakatu lub ogłoszenia.
Zgłaszano również przypadki odmowy pomocy.

Głosowanie
Głosowanie w liczbach
W tegorocznej edycji głosowanie na projekty trwało od 14 do 24 czerwca. Do realizacji w 2017 roku
wybrano 770 projektów o wartości 54 214 758,20 zł17, na które głosowało 12
28 406 mieszkańców.
Dla Warszawy, w której (według GUS18) mieszka 1 744 351 osób, oznacza to frekwencję na poziomie
7,36%. W zeszłorocznej edycji głosowało o 43 989 osób więcej, czyli 172 395. Dane dotyczące liczby
głosujących w poszczególnych dzielnicach i obszarach zostały opublikowane na stronie
www.twojbudzet.um.warszawa.pl Liczbę głosujących w poszczególnych
www.twojbudzet.um.warszawa.pl.
gólnych dzielnicach pokazano
na poniższym wykresie:

17

Informacje zaczerpnięte ze strony http://twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyniki-g-osowania-w-bud-eciehttp://twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyniki
partycypacyjnym
18
Dane o strukturze ludności Warszawy wg. grup wiekowych GUS w 2015 r.
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Wykres 23: Porównanie frekwencji w dzielnicach w II i III edycji budżetu partycypacyjnego.
Frekwencja w II i III edycji budżetu partycypacyjnego.
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Źródło 27: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych na stronie „Wyniki głosowania w budżecie
partycypacyjnym” http://twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyniki-g-osowania-w-bud-ecie-partycypacyjnym
[data
odczytu:
26.09.2016]
i
„WYNIKI
GŁOSOWANIA
w
II
budżecie
partycypacyjnym"
http://twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyniki-g-osowania-w-ii-bud-ecie-partycypacyjnym [data odczytu:
26.09.2016].

W tym roku, podobnie jak w poprzedniej edycji BP, głosowało nieco więcej kobiet niż mężczyzn (59%
do 41%). Najliczniejszą grupę głosujących stanowiły osoby w wieku 31-45 lat (46%).
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Wykres 24: Porównanie wieku głosujących w II i III edycji budżetu partycypacyjnego.
Wiek głosujących w II i III edycji
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Źródło 28: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez CKS „Baza kart do głosowania – głosy ważne”
i prezentacji „Budżet partycypacyjny Warszawa 2016. Analiza wyników”.

Wykresy poniżej przedstawiają strukturę ludności w grupach wiekowych w Warszawie i wśród
głosujących. Widać na nich, że wśród głosujących przeważają osoby w wieku 30-39 lat19 (to są też
dwie najliczniejsze grupy w strukturze Warszawy). Natomiast osoby od 50. roku życia coraz rzadziej
głosują w budżecie (choć w strukturze wieku Warszawy nie są – z kolejnymi latami - coraz mniej
liczną grupą).

19

Dane na poniższym zielonym wykresie, przedstawiającym strukturę głosujących, są danymi z CKS, które zostały podzielone na
przedziały wiekowe stosowane w zestawieniach GUS, by można było porównać je ze strukturą wiekową mieszkańców
Warszawy.
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Wykres 25. Porównanie struktury wieku ludności Warszawy i osób głosujących w budżecie
partycypacyjnym.
Struktura wieku mieszkańców Warszawy i osób głosujących w budżecie
partycypacyjnym.
5%
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2%
5%
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4%
4%

10-14

3%
3%

15-19

4%
4%

20-24

6%
7%

25-29

11%
10%

30-34

18%
9%

35-39

18%
8%

40-44

12%
5%

45-49

6%
5%

50-54

4%
7%

55-59

4%
8%

60-64

4%
6%

65-69
70-74
75+

3%
4%
1%
9%
2%
Mieszkańcy Warszawy
N=1 744 351

Głosujący (głosy ważne)
n=108 447

Źródło 29: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez CKS „Baza kart do głosowania – głosy ważne”
i danych o strukturze ludności Warszawy wg. grup wiekowych GUS w 2015 r.

Warszawiacy, tak jak w poprzedniej edycji, mogli głosować papierowo i elektronicznie. Tę druga formę
wybrało 95% głosujących. Liczba osób głosujących elektronicznie zwiększyła się w porównaniu do
poprzedniej edycji, zaś liczba głosujących papierowo znacznie zmalała.
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Tabela 3: Porównanie liczby osób głosujących elektronicznie i papierowo w II i III edycji
budżetu partycypacyjnego.

Głosy papierowe
Głosy elektroniczne

II edycja
70 842
101 553

III edycja
6 394
122 012

Źródło 30: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez CKS i prezentacji „Budżet partycypacyjny Warszawa
2016. Analiza wyników”.

Wskazane wyżej zmiany liczebności w oddanych głosach papierowych (spadek o 64 448 oddanych
karty) najprawdopodobniej są konsekwencją zmiany zasad, na jakich można było głosować na kartach
papierowych Zmiana zasad głosowania papierowego polegała na tym, że głosując trzeba przekazać
osobiście kartę przedstawicielowi Urzędu m.st. Warszawy20. Jak wynika z informacji zamieszczonych
na fanpage’u budżetu partycypacyjnego, zmiany te były odpowiedzią na zgłoszenia mieszkańców
dotyczące zbiorowego przynoszenia głosów. Zmianę uzasadniano chęcią wykluczenia zbierania głosów
od osób, które nie zawsze są świadome, na co głosują a także zgłaszanych nieprawidłowości
dotyczących kart do głosowania w II edycji, na których już ktoś zaznaczył głosy. Opisują to poniższe
wypowiedzi:

Dostaliśmy w poprzedniej edycji mnóstwo opisów zbierania głosów na kartach, na których
zaznaczony był już jeden projekt i skreślona reszta, wprowadzania w błąd poprzez
informowanie, że można głosować tylko na jeden projekt itp. Głosy zbierały hurtowo szkoły
i spółdzielnie. Dostaliśmy w ewaluacji mnóstwo postulatów, żeby uniemożliwić takie
zbieranie głosów.
[Facebook, Budżet partycypacyjny w Warszawie 21.06.2016]
Zmiana formy głosowania budziła sprzeczne emocje, szczególnie na grupie otwartej na Facebooku,
gdzie ta kwestia była szerzej dyskutowana. Z jednej strony pisano, że konieczność stawienia się
w urzędzie lub mobilnym punkcie głosowania jest dużym utrudnieniem, z drugiej strony mieszkańcy
chwalili „uszczelnienie systemu”.
Wybór projektów
W ankiecie dla osób głosujących, zapytano, które informacje na temat projektów były dla badanych
istotne. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że ośmiu na dziesięciu głosujących wskazało lokalizację
projektu. Ponad połowa respondentów wskazała także na informację o potencjalnych odbiorcach, opis
projektu oraz informację o zasadach korzystania z efektów realizacji danego przedsięwzięcia.

20

Tej zmiany dotyczy Rozdział VIII Regulaminu III edycji budżetu partycypacyjnego opisuje zasady głosowania.
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Wykres 26: Odpowiedzi na pytanie o to, które informacje na temat projektu są istotne według
osób głosujących.
Które informacje na temat projektów, na które Pan(i) głosował(a), są dla
Pana(i) istotne?
Lokalizacja

80,6%

Potencjalni odbiorcy

53,8%

Opis projektu

51,0%

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół
mieszkańców

50,2%

Kategoria projektu (np. kultura, edukacja)

34,8%

Koszt projektu

31,4%

Tytuł projektu

13,8%

Trudno powiedzieć

0,3%

Żadna z wymienionych cech projektu

0,6%

Źródło 31: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Mieszkańcy, n=3197.

W ankiecie elektronicznej respondenci zwracali uwagę na to, że nie zawsze mieli dostęp do opisów
projektów przed głosowaniem, w związku z czym zapoznali się z projektami dopiero podczas
głosowania (co jest uwagą do przebiegu informacji i promocji głównie prowadzonej przez dzielnice –
co opisano wyżej). Jednak pojawiły się też takie głosy:

Platforma do głosowania jest prosta, nie wymaga wiele zachodu i dość łatwo wybrać swoje
projekty. Same projekty nie są jednak zbyt dokładnie opisane - nie zawsze wiadomo,
którego dokładnie miejsca dany projekt dotyczy (nie wszystkie projekty mają lokalizacje na
mapie, opisy miejsc czasami obejmują większy kwartał ulic).
CAWI mieszkańcy
Ponieważ mieszkańcy w dużej mierze wybierają projekty ze względu na lokalizację, dokładne
zlokalizowanie projektu może w znacznym stopniu im pomóc. Ponadto zwracano uwagę, że dobrze by
było, gdyby opisy projektów przeznaczone dla głosujących mieszkańców miały skrócony opis,
zawierający najważniejsze zagadnienia. Jeden z respondentów dał taką uwagę do opisów
przygotowywanych przez projektodawców:

Ktoś powinien poprawiać zgłoszone projekty, niektóre są napisane jakimś językiem
barbarzyńców. Opisy projektów powinny być bardziej przejrzyste i zawierać najistotniejsze
informacje - nie interesuje mnie, na podstawie którego art. której ustawy dany projekt jest
wprowadzany dopóki jest zgodny z prawem. Interesuje mnie to, na co będą wykorzystane
pieniądze, kto będzie odpowiedzialny za wykonanie projektu, a także jego kontynuację
i utrzymanie.
CAWI mieszkańcy
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Autorami opisów są projektodawcy. Warto zwrócić uwagę, by opisy te były wyczerpujące i zawierały
niezbędne informacje. Z drugiej zaś strony, by nie zawierały danych, które dla mieszkańca są mniej
istotne przy wyborze projektu (np. podstawy prawne).
Elektroniczny system głosowania – ESOG
System elektroniczny opracowany na potrzeby przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st.
Warszawie został w tej edycji oceniony lepiej21 niż w poprzedniej. Jego ocenę pod kątem
przejrzystości, estetyki, zrozumiałości treści i łatwości obsługi pokazano na wykresie niżej.
Wykres 27: Ocena ESOG pod względem przejrzystości, estetyki, zrozumiałości treści i łatwości
obsługi.
Prosimy ocenić internetowy system głosowania w ramach budżetu
partycypacyjnego pod następującymi względami:
Przejrzystość 2% 7%
Estetyka 1% 2%
Zrozumiałość treści 1% 4%
Łatwość obsługi 3% 8%

Bardzo zła

33%

56%

34%

1%

61%

33%

61%

31%

Raczej zła

2%
1%

58%

Raczej dobra

Bardzo dobra

1%

Trudno powiedzieć

Źródło 32: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Projektodawcy n=387, Mieszkańcy n=3197 – razem
n=3584.

Wśród dodatkowych uwag zgłaszanych w ankiecie, respondenci docenili stronę i system
informatyczny:

Doskonały jest pomysł automatycznego odliczania kosztów wybranych projektów od ogólnej
sumy i zaznaczanie, które pozycje są już niedostępne/jeszcze dostępne.
CAWI mieszkańcy
Znakomity system głosowania internetowego. Intuicyjny i prosty. Gratuluję.
CAWI mieszkańcy
Chwalono także wysyłanie adresu email w przypadku niedokończonego głosowania:

Ja w tej edycji dwukrotnie przystępowałam do głosowania, tylko dlatego, że za pierwszym
razem zostałam 'wyrzucona' z aplikacji po wprowadzeniu nr pesel i adresu mailowego.
W tym miejscu chcę przyznać UM plus za otrzymaną informację mailową o niedokończonym
przeze mnie głosowaniu, co skłoniło mnie - poza chęcią zagłosowania na konkretny projekt do drugiego podejścia do głosowania.
CAWI mieszkańcy

21

Porównaj: Ewaluacja budżetu partycypacyjnego w m. st. Warszawie na rok 2016. Raport końcowy SACADA Pracownia
Badawczo-projektowa Sp. Z o.o. na zlecenie Urzędu m. st. Warszawy, Kraków wrzesień 2015, s. 49.
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Warto dodać, że strona internetowa http://twojbudzet.um.warszawa.pl/ wraz z aplikacją do
głosowania i składania projektów została zakwalifikowana do finału konkursu DOBRY WZÓR 2016
Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.
Wśród dodatkowych uwag przekazanych w ankiecie, 165 dotyczyło ESOG. Część z nich można
przypisać raczej nieuważności lub nieznajomości zasad głosowania. Na przykład:

Nie wiadomo było na ile projektów mogę głosować i do końca nie wiem, czy zaznaczyłam za
dużo czy za mało.
CAWI mieszkańcy
Chciałabym zapoznać się z projektami na stronie www przed wysłaniem zgłoszenia o chęci
głosowania.
CAWI mieszkańcy
Powyższe uwagi pokazują, że nadal niezbędne jest edukowanie i informowanie o zasadach głosowania
– jest to wyzwanie dla kampanii informacyjno-promocyjnej w kolejnej edycji. Ponadto kilku
mieszkańców zwróciło uwagę na to, że nie dla wszystkich system głosowania jest przejrzysty:

Musi być wyraźnie widoczny podział na co się głosuje (czy projekty ogólnodzielnicowe, czy
lokalne - większa ramka), a słowo DALEJ, lub KONTYNUUJ musi być na dole arkusza, żeby
nie wracać w środku wypełniania druku do początku strony (teraz było na górze- nie zawsze,
ale zdarzyło się i to było bardzo mylące).
Znalazły się także propozycje usprawnień, które mogłyby być włączone do sytemu głosowania
w kolejnej edycji:
•

Proszę dodać możliwość wybrania projektu do oddania głosu z poziomu opisu
projektu, bardzo tego brakuje.

•

Lista zgłoszonych projektów jest zazwyczaj długa dlatego przydałoby się okienko
wyświetlające ile jeszcze pieniędzy zostało 'do wydania' które przesuwałoby się wraz
z przewijaniem listy projektów góra-dół.
CAWI mieszkańcy

Uwagi zgłaszane poprzez Facebook i maile o trudnościach w obsłudze systemu nie pozostawały bez
odpowiedzi, co stanowi mocną stronę komunikacji z mieszkańcami.
Mocne i słabe strony głosowania
Wśród zalet tego etapu budżetu partycypacyjnego warto wymienić następujące kwestie:

+

System głosowania

W ankietach dla osób głosujących i projektodawców, chwalono zasady głosowania w tej edycji, choć
osoby ceniły różne elementy tego systemu. Na przykład:

Jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego, że osoby niepełnoletnie miały możliwość głosu.
CAWI mieszkańcy
Aktualne zasady głosowania są, moim zdaniem, lepsze od poprzednich.
CAWI mieszkańcy
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System głosowania przez Internet jest lepszy niż w ubiegłych latach, ponieważ najpierw
potwierdza się poprzez e-mail chęć udziału w głosowaniu i swoje dane osobowe a następnie
głosuje, a nie odwrotnie jak w latach ubiegłych (wtedy było to przyczyną tego, że mimo, że
wiele osób głosowało, część z głosów była nieważna, ponieważ część głosujących nie
potwierdziła po zagłosowaniu swoich wyborów kliknięciem w linka otrzymanego e-mailem)
CAWI mieszkańcy

+

Program wolontariacki

Warto pochwalić także pomysł zaangażowania wolontariuszy22, którzy pomagali w trakcie głosowania.
W badaniu pojawiły się propozycje, żeby w przyszłości wolontariusze mogli pomagać w zbieraniu kart
do głosowania, choć takie rozwiązanie było możliwe już w tej edycji. W przypadku trudności w
dotarciu do punktu wolontariusze mogli odbierać karty od osób, które to wcześniej zgłosiły. Warto
jednak rozważyć większe zaangażowanie różnych grup wolontariuszy, zwłaszcza w tych dzielnicach, w
których w tym roku było stosunkowo mało punktów (stacjonarnych i mobilnych).
Najczęściej zgłaszanymi przez badanych trudnościami związanymi z głosowaniem były:

−

Jeden głos, jeden adres email

W ankiecie CAWI dla mieszkańców i projektodawców kwestia wielokrotnego głosowania z jednego
adresu email została zgłoszona 62 razy. Najczęściej (51 zgłoszeń) dotyczyła głosowania w imieniu
dzieci.

Nie podoba mi się sposób głosowania - nie wszyscy mają konta mailowe, które są
wymagane, musiałam je dzieciom zakładać, choć do niczego nie są im potrzebne, powinny
móc wykorzystać konta rodziców. A co z osobami starszymi dla nich to czarna magia, a do
urzędu nie pójdą, ta grupa staje się w ten sposób wykluczona. Koniecznie trzeba przemyśleć
dostępność oddania głosów.
CAWI mieszkańcy
Szkoda, że głosując za dzieci musiałabym zakładać im dodatkowe adresy mailowe, przez to
rezygnuję, choć gdyby była opcja podania adresu rodzica/opiekuna, na pewno bym
skorzystała.
CAWI mieszkańcy
Kilka razy ta kwestia była też poruszana w odniesieniu do osób starszych:

Zdecydowanie nie wszyscy mogli zagłosować. W budynku, w którym mieszkam było
kilkanaście osób, które pomimo zainteresowania projektem dotyczącym bezpośredniego
sąsiedztwa budynku, nie mogły zagłosować, bo nie są w stanie z racji wieku i sprawności
dojechać do ratusza na głosowanie. Próbowałam pomóc im zagłosować elektronicznie, ale
z jednego adresu e-mail mogłam wysłać tylko jeden głos, za jedną osobę.
CAWI mieszkańcy
Część mieszkańców postulowała, żeby można było głosować z tego samego adresu email, po podaniu
różnych numerów PESEL:
22

Program wolontariacki nie był przedmiotem ewaluacji. Więcej informacji na jego temat można znaleźć na stronie
https://twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/bud-et-partycypacyjny-szuka-wolontariuszy [25.08.2016]
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Elektroniczny system głosowania powinien rozpoznawać nie po adresie e-mail a po nr PESEL.
Powinna być możliwość wielokrotnego używania tego samego adresu e-mail, ale dla różnych
nr PESEL. Nie każde dziecko, czy osoba starsza ma e-maila, a tak mogliby korzystać
z adresów rodziców, czy dzieci.
CAWI mieszkańcy
Ta kwestia była także komentowana na Facebooku, oraz w mailach nadsyłanych do CKS (tu pojawiła
się 6 razy). Z odpowiedzi udzielanych przez CKS w grupie i na profilu budżetu partycypacyjnego
wynika, że kwestia głosowania z jednego adresu email była dyskutowana przez Radę ds. budżetu
partycypacyjnego.

−

Trudności w głosowaniu papierowym

Projektodawcy, na jednym z wywiadów, zwracali uwagę na mały dostęp do punktów do głosowania:

[Respondent 1] To też jest trudne [głosowanie papierowe – red.], kiedyś można było
położyć na portierni, dziadki wypisały – bez urazy – i ja je zaniosłem do urzędu. Teraz ten
biedny dziadek musi gdzieś iść.
[Respondent 2] Ale to jest wykluczające dlatego, że jeśli są u nas w dzielnicy dwa punkty do
głosowania w dużej odległości od miejsca zamieszkania, to wszyscy by mówili „co tam, ja to
o tej lasce nie będę…”.
[Respondent 3] Ich powinno być po prostu więcej.
FGI projektodawcy
Projektodawcy podkreślali także, że głosowanie papierowe powinno być możliwe w różnych punktach
w dzielnicy – szkołach, bibliotekach itp. Pojawił się też pomysł, żeby wykorzystać w tym celu
supermarkety. Podobny pomysł opisał w CAWI jeden z członków zespołu ds. budżetu
partycypacyjnego:

Należało zrobić punkty do głosowania czynne cały dzień, lub w dzień wolny, a nie tylko
w urzędzie. Należało wysyłać wolontariuszy z urną do bibliotek, klubów sąsiedzkich na
telefon, a nie wprowadzać termin, kiedy trzeba było to zgłosić.
CAWI zespół
Przy okazji warto przypomnieć, że ograniczeniem w tworzeniu punktów do głosowania jest fakt, że
punktu do głosowania nie można wyznaczyć w miejscu, na terenie którego ma być realizowany
projekt poddany pod głosowanie.
W ankiecie dla osób głosujących - ze względu na formę dystrybucji ankiety - przeważały osoby, które
głosowały elektronicznie, jednak w dodatkowych uwagach wpisano następującą opinię do głosowania
papierowego:

Zdecydowanie powinno być więcej punktów, gdzie można zagłosować papierowo, co
najmniej jeden w każdym obszarze lokalnym! Praga-Płd. to olbrzymia dzielnica. Były dwa
punkty, gdzie można oddać osobiście głos. To duże odległości do pokonania dla seniorów
czy rodzin z dziećmi. Obszary lokalne, gdzie akurat umiejscowione były punkty głosowania
osobistego były zatem uprzywilejowane. Papierowe głosowanie w godzinach pracy urzędu,
często pokrywa się z godzinami pracy mieszkańców.
CAWI mieszkańcy
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Zgłaszano również uwagi do godzin, w jakich były czynne punkty do głosowania, co zdaniem
badanych mocno ogranicza możliwości głosowania niektórych rodzin z dziećmi [CAWI Mieszkańcy].
Temat braku bliskich punktów do głosowania pojawił się także dwa razy w mailach przesyłanych do
CKS. Warto tutaj dodać, że poszczególne dzielnice w Warszawie podchodziły w różny sposób do
organizacji punktów do głosowania, udostępniając głosującym więcej punktów stacjonarnych lub
mobilnych.
Tabela 4: Punkty do głosowania w dzielnicach.
Dzielnica
Bemowo
Białołęka
Bielany

Liczba
punktów do
głosowania
1
8
8

Mokotów
Ochota
PragaPołudnie
Praga-Północ
Rembertów
Śródmieście
Targówek

12
6
2

Ursus

1

Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Włochy

11
8
1
1
2

Wola

5

Żoliborz

1

1
3
11
6

Dodatkowe informacje
Lokalizacja w Urzędzie Dzielnicy, punkt czynny w godzinach pracy urzędu
1 stacjonarny i 7 mobilnych punktów
Lokalizacja w urzędzie dzielnicy, ale też w ośrodkach sportu, szkołach,
przychodni, administracji osiedla i w filii ośrodka kultury
Punkty dla każdego obszaru, w ośrodkach kultury i szkołach
3 punkty stałe i 3 mobilne
Lokalizacja w Urzędzie Dzielnicy, punkt czynny w godzinach pracy urzędu
i w ZGN
Lokalizacja w Urzędzie Dzielnicy, punkt czynny w godzinach pracy urzędu
1 punkt stały i 2 mobilne
2 punkty stałe i 9 mobilnych
Lokalizacja w Urzędzie Dzielnicy (punkt czynny w godzinach pracy urzędu),
dwa punkty w klubach osiedlowych, jeden w parafii, jeden w hali sportowej
i jeden w szkole podstawowej.
Lokalizacja w Urzędzie Dzielnicy – wyznaczone dni dla głosowania osób
z poszczególnych obszarów dzielnicy
1 stały punkt i 10 mobilnych
4 stałe punkty i 4 mobilne
Lokalizacja w Urzędzie Dzielnicy, punkt czynny w godzinach pracy urzędu
Lokalizacja w Urzędzie Dzielnicy, punkt czynny w godzinach pracy urzędu
Lokalizacja w Urzędzie Dzielnicy (punkt czynny w godzinach pracy urzędu),
a także instytucji kulturalnej.
Lokalizacja w Urzędzie Dzielnicy, jednym z Wydziałów w innej lokalizacji,
w OPS i dwóch halach sportowych.
Lokalizacja w Urzędzie Dzielnicy, punkt czynny w godzinach pracy urzędu,
a także w soboty i niedziele

Źródło
33:
Opracowanie
własne
na
podstawie
informacji
zamieszczonych
na
http://twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/stacjonarne-punkty-do-g-osowania-sprawd-lokalizacje.

stronie

Ponadto w ankiecie elektronicznej respondent zwrócił uwagę na skomplikowanie formularzy do
głosowania papierowego:

(…) kpiną jest konieczność liczenia przez głosujących kwot - to nie o to chyba chodzi, żeby
nauczyć ludzi liczyć, ale o to, by poznać ich preferencje. Konieczny jest powrót do I edycji,
gdzie tego nie było, a głosowało się maksymalnie do iluś projektów. Co nie ma znaczenia
w głosowaniu na portalu - ma znaczenie w wersji papierowej.
CAWI zespół
Podobną informację wpisał w dodatkowych uwagach jeden z projektodawców: Arkusze papierowe
powinny być skrócone, inaczej zaprojektowane. Inna osoba zwróciła uwagę na to, że powinno być
mniej wymagań formalnych podczas głosowania: głosowanie papierowe powinno być prostsze,

poprzez wrzucanie wypełnionych kart bez konieczności pokazywania dowodu osobistego urzędnikowi
[CAWI Mieszkańcy].
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Konieczność wpisania sumy wartości projektów, a także liczby projektów na jakie się zagłosowało, ma
być zabezpieczeniem przed fałszowaniem kart - głosujący wpisuje na które projekty zagłosował i na
jaką kwotę. Dzięki temu mieszkaniec ma pewność, że nikt nie dopisał do karty dodatkowego projektu,
jednocześnie sam sprawdza poprawność swojego głosowania. Natomiast konieczność
wylegitymowania się wiąże się z zabezpieczeniem przed „hurtowym” przynoszeniem kart. Jest to
zmiana, którą wprowadzono po ewaluacji poprzedniej edycji BP.
Ze względu na znaczny spadek liczby papierowych głosów, warto zastanowić się, czy możliwa jest
zmiana zasad głosowania papierowego i elektronicznego, aby było łatwiejsze zarówno od strony
formularza (inny sposób zabezpieczenia przed fałszowaniem), uwierzytelniania (konieczność
wylegitymowania się, brak możliwości głosowania korespondencyjnego) jak i dostępności do punktów
głosowania.

−

Trudności w głosowaniu elektronicznym

Respondenci zwracali też uwagę na to, że procedura głosownia elektronicznego, mimo ułatwień, nadal
jest dla niektórych dość skomplikowana:

Głosowanie jest zbiurokratyzowane do granic możliwości, co zniechęca i wynika z procedury
opracowanej przez wytrawnych urzędników. Po co do głosowania na projekt potrzebne jest
powtarzanie 2-krotne poczty e-mail, po co wszystkie dane z metryki i ewidencji ludności.
Brak tylko pytania, czy mam wujka w Ameryce. Przecież dla zidentyfikowania człowieka
wystarczy PESEL.
CAWI mieszkańcy
Uważam, że system głosowania był zbyt długi i skomplikowany. Często ludzie rezygnowali
z głosowania na etapie dostania maila. Też dostanie się do etapu wybierania projektu jest
zbyt długi - po prostu trudno jest znaleźć projekt.
CAWI mieszkańcy
Jak widać z powyższych uwag, kwestia głosowania jest o tyle istotna, że zbyt trudny system
głosowania może zniechęcać mieszkańców. Jest to ryzyko, które w kolejnej edycji należałoby
minimalizować. Warto zauważyć, że z niektórych wypowiedzi głosujących wynika, że nie wiedzą,
dlaczego pewne rozwiązania są stosowane (np. kwestie bezpieczeństwa).Takie informacje powinny
być udostępniane np. na stronie z odpowiedziami na pytania: http://twojbudzet.um.warszawa.pl/faq.

−

Głosowanie w różnych obszarach lub dzielnicach

Umożliwienie głosowania w różnych rejonach danej dzielnicy lub w różnych dzielnicach była zgłaszana
w ankiecie elektronicznej dla głosujących i projektodawców 102 razy na 978 zgłoszonych dodatkowych
uwag. Na przykład:

Powinna być możliwość głosowania także w innych dzielnicach jedocześnie lub ogólna pula
na całą Warszawę. Obecnie wymusza to głosowanie na projekty, które mało mnie interesują
ale że jest pula to dodaję. Wolałabym jednak pozostałą kwotę zgłosić w innej dzielnicy. Jeśli
jednak to niemożliwe, bo budżet jest z góry ustalony per dzielnica, to chociaż możliwość
głosowania w 2-3 dzielnicach. Wtedy mam wpływ także na głosowanie w dzielnicy
sąsiadującej lub tam, gdzie pracuję.
CAWI mieszkańcy
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Mieszkam bardzo blisko granicy dzielnicy Białołęka i Targówek i niemiło zaskoczył mnie fakt,
że można głosować na projekty tylko w obrębie jednej jednostki budżetowej. Bardzo często
spędzamy z rodziną aktywnie czas na obszarze Targówka i chcieliśmy wesprzeć głosami
interesujące nas projekty jednak musieliśmy zdecydować i wybrać tylko projekty z Białołęki.
Uważam iż ograniczenie głosowania do jednej jednostki jest błędem bo pracujemy, uczymy
się i mieszkamy w różnych częściach miasta.
CAWI mieszkańcy
Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń, warto podjąć działania, które odpowiadałyby na wyrażone
potrzeby mieszkańców. Jeden z mieszkańców proponował takie rozwiązanie:

Niektóre dzielnice miasta, przykładowo Śródmieście, są tak szeroko używane przez większość
mieszkańców miasta, iż warto rozważyć, czy część projektów nie powinna być otwarta na
głosy mieszkańców z innych dzielnic. Przykładowo wybór jednej głównej dzielnicy na
głosowanie, a dodatkowo możliwość głosu na 2 projekty z innych dzielnic. Większość
warszawiaków korzysta regularnie z wielu miejsc (praca, dom, szkoła itd.).
CAWI mieszkańcy
Trudnością w głosowaniu w różnych dzielnicach jest to, że każda dzielnica przeznacza na budżet
partycypacyjny swój oddzielny budżet. Zatem budżet partycypacyjny m.st. Warszawy składa się
z 18 budżetów dzielnicowych. Przy obecnym rozwiązaniu głosowanie w różnych dzielnicach jest
trudne, ponieważ nie wiadomo jakim „portfelem” miałby dysponować każdy mieszkaniec, jak miałby
być ta kwota liczona w zależności od tego na terenie której dzielnicy wybierze projekt.
Jeśli nie ma możliwości wprowadzenia rozwiązania, które umożliwiłoby głosowanie np. w dwóch
dzielnicach, warto podjąć działania służące wyjaśnieniu mieszkańcom, dlaczego nie ma takiej
możliwości (podobnie jak w przypadku zabezpieczeń podczas głosowania w zbiorze „Najczęściej
zadawanych pytań”).

−

Głosowanie przeciwko projektom

W pytaniu o dodatkowe uwagi w ankiecie elektronicznej mieszkańcy i projektodawcy 17 razy
wskazywali sugestię wprowadzenia głosowania przeciw projektom. Respondenci uzasadniali to np.
w następujący sposób:

Szkoda, że nie można również głosować przeciwko jakiemuś projektowi. Wtedy byłoby
wiadomo, czy dany projekt nie ma przypadkiem więcej przeciwników niż osób go
popierających.
CAWI mieszkańcy
Z drugiej strony w CAWI znalazł się też jeden głos przeciwko zmianie tego aspektu głosowania:

Forma głosowania jest dobra. Zdecydowanie nie należy wprowadzać głosowania na 'nie', jak
chcą niektórzy, wzbudzałoby to tylko negatywne emocje.
CAWI mieszkańcy
Ta kwestia pojawiła się też podczas jednego z wywiadów z urzędnikami weryfikującym projekty.
Urzędnicy mówili o dopasowaniu projektów do lokalnych potrzeb – jedna z obecnych osób właśnie
w tym kontekście mówiła o głosowaniu na „nie”:
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Ten budżet nie jest partycypacyjny. Pozwala
Pozwal się mieszkańcom głosować „za”, ale nie
pozwala się głosować „przeciw”. Teraz się bujają ze ścieżką rowerową, której nikt nie chce.
FGI urzędnicy
W podobny sposób wypowiadały się osoby, które w tej sprawie przysłały maile (4) do CKS, mówiąc,
że brak głosowania
a przeciwko projektom sprawia, że osoby przeciwne jakiejś propozycji nie mogą jej
zablokować.
Głosowanie „przeciwko” przeczy założeniom BP z dwóch względów:
względów
1. Mogłoby ono powodować blokowanie konkurencyjnych projektów. W ten sposób
przyczyniać się do tworzenia się grup
up interesu nastawionych na „hejtowanie”
projektów konkurencji.
2. Takie negatywne głosowanie
g
przeczy idei łączenia mieszkańców wokół danej
sprawy, zaś wspiera solidarność negatywną – budowaną poprzez antagonizowanie
lokalnych społeczności. Należy w BP skupiać się na znajdywaniu platform
komunikacji i szukania rozwiązań a nie tworzyć możliwości, które
któr mogą
przyczyniać się do przeciwstawiania sobie mieszkańców.

−

Głosowanie małoletnich

Kwestia ograniczenia głosowania dzieci pojawiała się w ankietach wypełnianych przez członków
zespołów, a także podczas wywiadu z mieszkańcami, gdy respondent opowiadał o swoim
zaangażowaniu w promocję projektu:

Ja namówiłam sąsiadów: „I ten niemowlak, który ma miesiąc niech też głosuje” - roześmieli
się. Mówię – „Jak najbardziej,
jbardziej, niech pan głosuje za to dziecko, bo potrzebne nam głosy, bo
chcę coś tam wypromować”.
FGI mieszkańcy
Jedna z osób obecnych na wywiadzie stwierdziła, że to jest przesada. Inna, że dzieci mogłyby
głosować, ale od pewnego momentu np.: 14.
14 roku życia.
a. Jeszcze inna przytoczyła taki argument: by

dzieciom dać głos - ale takim myślącym a nie takim w wózkach, bo to jest po prostu naciąganie
sytuacji [FGI mieszkańcy]. Podobną
Podob opinie wyrażali pozostali respondenci, którzy mieli wątpliwość, czy
i w jakim stopniu
pniu głosy oddane za najmniejsze dzieci są ich opiniami.
Z drugiej strony, jak pisano w części dotyczącej promocji i informacji, możliwość głosowania
małoletnich nie jest powszechnie znana. Jest raczej możliwością, z którą mieszkańcy muszą się jeszcze
zapoznać.
Warto w tym miejscu nadmienić, że budżet partycypacyjny jest formą konsultacji społecznych,
w których według obecnego prawa może brać udział każdy mieszkaniec – czyli każda osoba, która
przebywa na terenie danej miejscowości z zamiarem stałego pobytu
pobyt 23, a więc dotyczy to dzieci i osób
niezameldowanych
ych w Warszawie.
Wnioski i rekomendacje
W tegorocznej edycji na zgłoszone projekty oddało swoje głosy 128 406 mieszkańców, którzy
wybrali do realizacji w 2017 roku 770 projektów na kwotę 54 214 758,20 zł. Frekwencja dla

23

Zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego.
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Warszawy wyniosła 7,36%
%. W zeszłorocznej edycji głosowało o 43 989 osób więcej.
W obecnej edycji zauważalny jest duży spadek liczby głosów oddanych papierowo. Można to
łączyć z wprowadzoną w tym roku zmianą formy głosowania papierowego, która jednak była
umotywowana
a potrzebą uszczelnienia systemu głosowania.
Warto rozważyć,, jakie działania można podjąć,
podjąć aby głosowanie papierowe było łatwiejsze,
łatwiejsze
bardziej przyjazne dla mieszkańców, przy zminimalizowaniu ryzyka nadużyć. Na przykład:
1. Przygotowanie infografik opisujących sposób głosowania papierowego i elektronicznego
z wyjaśnieniem, dlaczego są potrzebne i czemu służą zasady głosowania. Włączenie tych
t
infografik do kampanii informacyjno-promocyjnej
informacyjno promocyjnej tak w Internecie, jak i poza nim.
2. Zwiększenie liczby mobilnych i stacjonarnych punktów do głosowania.
Wśród mocnych stron tego etapu można uznać dobry system głosowania internetowego
i informacji o projektach
jektach ESOG, który zebrał wiele pochwał.
po
Został
ostał oceniony bardzo dobrze –
nawet lepiej niż w poprzedniej edycji pod względem przejrzystości, estetyki, zrozumiałości treści
i łatwości obsługi. Za dobrą praktykę – którą warto wykorzystać i rozszerzyć w kolejnych
edycjach - można uznać też pomysł zaangażowania wolontariuszy do pomocy podczas
głosowania.
Wśród trudności, czy wyzwań etapu głosowania pojawiły się następujące kwestie:
1. Brak możliwości głosowania z jednego adresu e-mail
mail przez kilka osób – szczególnie
dotyczy to mieszkańców Warszawy, którzy nie posługują się pocztą elektroniczną
(małoletnich i seniorów).
seniorów) Takie osoby nie mogą korzystać z adresu email członka rodziny
lub znajomego.
2. Trudności związane z głosowaniem na formularzach papierowych
papierowyc - niewielka liczba
punktów do głosowania papierowego w niektórych dzielnicach, konieczność osobistego
udania się do punktu głosowania szczególnie dla osób starszych była barierą. Zgłaszano
też trudności w wypełnieniu formularzy w głosowaniu papierowym.
3. Trudności w głosowaniu elektronicznym.
elektronicznym. Mieszkańcy nie podawali konkretnych
trudności, zwracali raczej uwagę, że głosowanie to jest skomplikowane, wieloetapowe
czy wymagające podawania zbyt wielu danych osobowych.
4. Brak możliwości głosowania w różnych dzielnicach lub obszarach w danej dzielnicy.
Warto w kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego przygotować informację dla mieszkańców
w formie pytań i odpowiedzi (lub uzupełnić obecną),, która pokazywałaby argumenty stojące za
poszczególnymi rozwiązaniami np.: za możliwością głosowania raz z jednego adresu email lub
brakiem możliwości głosowania w różnych dzielnicach lub obszarach. Obecnie niektóre z tych
informacji są na stronie twojbudzet.um.waszawa.pl jednak liczba zgłaszanych pytań i uwag
wskazuje, że mieszkańcy
ańcy nie wiedzą, z jakich powodów – mimo zgłaszania tych kwestii
w poprzednich edycjach - nie zmienia się różnych rozwiązań (np. utrzymanie jednego emaila).
Mieszkańcy częściej mają gotowość akceptacji nawet uciążliwych rozwiązań, gdy znają
przyczyny ich zastosowan
tosowania, niż w przypadku braku wiedzy np. po co są zbierane wszystkie
dane. Z drugiej strony oczywiście warto raz jeszcze rozważyć, które zabezpieczenia stosowane
w głosowaniu internetowych są absolutnie niezbędne,
niezb
a z których można by zrezygnować.
Głosujący
osujący jako informację, która jest istotna w projekcie, najczęściej wskazywali
wskazywa lokalizację
(prawie 81% respondentów).
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Podsumowanie III edycji budżetu partycypacyjnego
Ogólna ocena idei
W badaniu budżetu partycypacyjnego w opinii warszawiaków, które odbyło się w czerwcu 2016 na
reprezentatywnej próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15+, idea uczestniczenia mieszkańców
w tworzeniu budżetu dzielnicy została oceniona pozytywnie przez 85% respondentów. W porównaniu
do wyników z badania Barometr Warszawski z 2015 roku można zauważyć wzrost poparcia.
Wykres 28: Porównanie ocen idei budżetu partycypacyjnego na podstawie Barometru
Warszawskiego 2014-2015 oraz badania budżetu partycypacyjnego w opinii warszawiaków
z roku 2016.

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) ideę uczestniczenia mieszkańców
Warszawy w tworzeniu budżetu dzielnicy?
2014 1%
2015 1%

9%

56%

12%

52%

2016 1% 8%
0%

29%
21%

61%
10%

20%
Bardzo źle

30%
Raczej źle

4%
14%

25%

40%
50%
Raczej dobrze

5%

60%
70%
80%
90%
Bardzo dobrze
Trudno powiedzieć
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Źródło 34: Opracowanie własne na podstawie danych z lat 2014-2016 06.2014 n=1100, 04.2015 n=1000, 06.2016 n=1100.

Osobom, które zagłosowały w tegorocznym budżecie, a także przedstawicielom zespołów
dzielnicowych, zadano pytanie o ocenę tej edycji BP. Osoby z trzech grup respondentów (mieszkańcy,
projektodawcy, zespół) odpowiedziały w dość podobny sposób, przy czym członkowie zespołów
dzielnicowych ocenili tę edycję nieco lepiej niż pozostali (74% respondentów w sumie oceniło ją
dobrze a 8% negatywnie). Dokładny rozkład odpowiedzi przedstawiono poniżej.
Wykres 29: Porównanie odpowiedzi osób głosujących i członków zespołów dzielnicowych ocena III edycji budżetu partycypacyjnego.
Jak ocenia Pan(i) tegoroczną edycję budżetu partycypacyjnego
w Warszawie?
Mieszkańcy 1% 4%

28%

Projektodawcy 2% 8%

25%

Zespół 3% 5%
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54%
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17%
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Raczej dobrze
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Bardzo dobrze

Źródło 35: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Projektodawcy n=387, Mieszkańcy n=3197, Zespół n=96.

Jak pokazują powyższe dane, idea budżetu jest oceniana pozytywnie. Jeden z projektodawców
obecnych na wywiadzie grupowym podsumował to w następujący sposób:
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Ja uważam, że sama idea budżetu jest świetna. Uważam, że to jest świetne narzędzie, które
daje takie poczucie sprawczości - w sensie możliwość zarządzenia podatkami, które i tak ktoś
ze mnie ściąga, ale ja jeszcze mogę pokierować tym tak, żeby to było dla dobra mojego
i mojego osiedla załóżmy. I też widać, że jest to takie budowanie społeczności.
FGI projektodawcy
Dodatkowo ponad 96% mieszkańców i 93% projektodawców w ankiecie elektronicznej wskazało, że
budżet partycypacyjny jest w Warszawie potrzebny.
Wykres 30: Porównanie oceny stwierdzenia „Budżet partycypacyjny jest w Warszawie
potrzebny” przez mieszkańców i projektodawców.
W jakim stopniu zgadza się Pan(i) bądź nie zgadza z następującym
stwierdzeniem: Budżet partycypacyjny jest w Warszawie potrzebny.

Mieszkańcy 1%1%

Projektodawcy 3%1%
0%

16%

80%

17%
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90%
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Źródło 36: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Projektodawcy n=387, Mieszkańcy n=3197.

Zarówno idea udziału mieszkańców w decydowaniu o budżecie dzielnicy, jak i to, że budżet
partycypacyjny jest w Warszawie potrzebny, nie budzi wątpliwości badanych.
Realizacja celów budżetu partycypacyjnego
Do celów, które są stawiane przed warszawskim budżetem partycypacyjnym należą: włączenie
mieszkańców we współdecydowanie o najbliższym otoczeniu oraz edukację mieszkańców na temat
wydatkowania środków publicznych. W dalszej części raportu zostaną przedstawione wyniki badania,
które pokazują w jakim stopniu udało się te cele osiągnąć.
Na poniższym wykresie przedstawiono rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące poczucia
współdecydowania o okolicy dzięki budżetowi partycypacyjnemu. Wynika z niego, że 91% osób
głosujących i 83% projektodawców zasadniczo zgadza się z tym stwierdzeniem.
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Wykres 31: Porównanie oceny stwierdzenia „Budżet partycypacyjny daje mi poczucie
współdecydowania o mojej okolicy” przez mieszkańców i projektodawców.
W jakim stopniu zgadza się Pan(i) bądź nie zgadza z następującym
stwierdzeniem: Budżet partycypacyjny daje mi poczucie współdecydowania
o mojej okolicy.
Mieszkańcy 2% 5%
Projektodawcy 3%
0%

40%

9%

51%

33%

10%

20%

Zdecydowanie nie

30%

Raczej nie

3%

50%
40%

50%

Raczej tak

60%

70%
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4%
80%

90%

100%
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Źródło 37: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Projektodawcy n=387, Mieszkańcy n=3197.

Drugim aspektem włączenia mieszkańców jest przekazanie im wiedzy na temat tego, jak funkcjonuje
Warszawa. W ankiecie 69% mieszkańców i 72% projektodawców zgodziło się z tym, że budżet
partycypacyjny zwiększył ich wiedzę na temat działań miasta.
Wykres 32: Porównanie oceny stwierdzenia „Budżet partycypacyjny zwiększył moją wiedzę na
temat działań miasta” przez mieszkańców i projektodawców.
W jakim stopniu zgadza się Pan(i) bądź nie zgadza z następującym
stwierdzeniem: Budżet partycypacyjny zwiększył moją wiedzę na temat
działań miasta.
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70%

Zdecydowanie tak

80%

4%
90%

100%

Trudno powiedzieć

Źródło 38: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Projektodawcy n=387, Mieszkańcy n=3197.

Analizując stopień realizacji celów BP, zwłaszcza włączania mieszkańców we współdecydowanie
o mieście urzędnicy weryfikujący projekty zwracają uwagę na inny aspekt. Włączanie mieszkańców do
decydowania o budżecie, to ich zdaniem, tylko połowa włączania, za drugą - konsekwencje tych
decyzji - odpowiedzialni są urzędnicy:

Każda podjęta decyzja wiąże się później z odpowiedzialnością za nią. Decyzja podejmowana
na podstawie projektu, na podstawie mieszkańca, przenosi odpowiedzialność na nas
[urzędników – red.]. Nie ma żadnego elementu odpowiedzialności za składane projekty. (…)
FGI urzędnicy
Wśród tych głosów pojawił się jeden mówiący o tym, że BP – jak i inne działania związane
z partycypacją i demokracją obywatelską – jest w gruncie rzeczy nowym przedsięwzięciem.

Mam przeciwne zdanie. Bo dziecko jak idzie do szkoły to też nie potrafi czytać i pisać. Potem
przychodzi popisać głupoty, nie ma być urzędnikiem a ma napisać, a urzędnik jest od tego,
żeby wziąć na spotkanie, właśnie go wyedukować. (…).
FGI urzędnicy
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Inną kwestią związaną z włączaniem mieszkańców we współdecydowanie jest to, czy udział w różnych
działaniach związanych z BP przekłada się na podejmowanie innych aktywności społecznych.
W ankiecie ze zdaniem: „Dzięki budżetowi partycypacyjnemu zaangażowałem(am) się w inne działania
społeczne” zgodziło się aż 49% projektodawców i 23% mieszkańców.
Wykres 33: Porównanie oceny stwierdzenia „Dzięki budżetowi partycypacyjnemu
zaangażowałem(am) się w inne działania społeczne” przez mieszkańców i projektodawców.
W jakim stopniu zgadza się Pan(i) bądź nie zgadza z następującym
stwierdzeniem - Dzięki budżetowi partycypacyjnemu zaangażowałem(am) się
w inne działania społeczne
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Źródło 39: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Projektodawcy n=387, Mieszkańcy n=3197.

Dla osób, które zdecydowały się złożyć projekt w budżecie partycypacyjnym może być to jedno z wielu
działań, w które się angażują. Świadczy o tym chociażby taka wypowiedź:

Ten budżet partycypacyjny jest jakąś tam kolejną [aktywnością – red.]. Nie zmotywował
mnie do tego, żeby zainteresować się sprawami dzielnicy. Raczej to była kwestia tego, że
jakieś tam rzeczy czekały na załatwienie od pięćdziesięciu siedmiu lat i trzeba było coś z tym
zrobić.
FGI projektodawcy
Z drugiej strony, podczas wywiadów grupowych respondenci mówili, że przy okazji projektu do
budżetu partycypacyjnego zawiązywały się koalicje mieszkańców, a projektodawcy decydowali się
jeszcze mocniej włączyć w działania w swojej okolicy, na przykład:

Ja spotkałam w zeszłym roku na ulicy dziewczynę, która zbierała podpisy pod swoją
kandydaturą do rady osiedla i mówiła też o tym, że złożyła 2 projekty do budżetu
i pomyślała „a dlaczego też nie kandydować do rady osiedla”. Zetknęłam się z żywym
przykładem osoby, która jakoś się zaktywizowała wtedy.
FGI mieszkańcy
Jednym z takich pojedynczych przykładów zaktywizowania się była uczestniczka wywiadu, która
rozważała kandydowanie do zespołu dzielnicowego w kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego:

Ja na pewno będę składać, znaczy inaczej, nie, nie wiem czy będę składać, na pewno chcę
się w przyszłym roku zaangażować - ale nie wiem czy chcę się zaangażować w działania na
poziomie zespołu, czy chcę się zaangażować w składanie projektów.
FGI projektodawcy
Są to pojedyncze przykłady z wywiadów, jednak dane z ankiety świadczą o tym, że postawa taka
dotyczy większej liczby osób. Byłby to istotny wpływ budżetu w budowanie społeczeństwa
obywatelskiego.
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Drugi cel budżetu partycypacyjnego - edukacja mieszkańców na temat wydatkowania środków
publicznych - jest zdecydowanie trudniejszy do realizacji, ponieważ wymaga przekazania i przyjęcia
przez drugą stronę, choćby w niewielkim stopniu, wiedzy o systemie prawnym i administracyjnym
Warszawy.
W ankietach projektodawcy i mieszkańcy odpowiadali podobnie na ogólne pytanie o to, czy budżet
partycypacyjny zwiększył ich wiedzę na temat wydatkowania środków publicznych. W przypadku obu
grup respondentów 72% osób wskazało odpowiedź pozytywną. Z kolei ze stwierdzeniem „Potrafię
wyjaśnić zasady budżetu partycypacyjnego” zgodziło się aż 93% projektodawców i 72% mieszkańców.
Szczegółowe dane pokazuję dwa poniższe wykresy:
Wykres 34: Oceny stwierdzenia „Budżet partycypacyjny zwiększył moją wiedzę na temat
wydatkowania środków publicznych” przez mieszkańców i projektodawców.
W jakim stopniu zgadza się Pan(i) bądź nie zgadza z następującym
stwierdzeniem - Budżet partycypacyjny zwiększył moją wiedzę na temat
wydatkowania środków publicznych
Mieszkańcy
Projektodawcy
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Źródło 40: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Projektodawcy n=387, Mieszkańcy n=3197.

Wykres 35: Oceny stwierdzenia „Potrafię wyjaśnić zasady budżetu partycypacyjnego” przez
mieszkańców i projektodawców.
W jakim stopniu zgadza się Pan(i) bądź nie zgadza z następującym
stwierdzeniem - Potrafię wyjaśnić zasady budżetu partycypacyjnego
Mieszkańcy
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Źródło 41: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Projektodawcy n=387, Mieszkańcy n=3197.

Warto jednak zwrócić uwagę, że informacje na temat tego, skąd pochodzą środki przeznaczone na
budżet partycypacyjny (są częścią budżetu każdej dzielnicy) nie są łatwo dostępne dla mieszkańców
i nie są elementem kampanii informacyjnej. Mówili o tym urzędnicy podczas jednego z wywiadów:

Są zadania, które realizujemy, mamy określony worek pieniędzy, społeczeństwo musi mieć
świadomość, że jak z tego weźmie to tam nie będzie.
FGI urzędnicy
A tej świadomości nie ma projektodawca [że środki pochodzą z jednego budżetu – red.]. Oni
wciąż uważają, że to jest jakiś dodatkowy pieniądz, który gdzieś mamy i on się pojawił.
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Właśnie
łaśnie są realizowane programy unijne z ostatniej perspektywy, to oni myślą, że gdzieś to
bierzemy z jakiejś puli, o której mówili politycy.
polity
FGI urzędnicy
Projektodawcy, pytani o aspekt edukacji poprzez budżet partycypacyjny,
partycypacyjny wyrażali wątpliwości, czy
udaje się ten cel zrealizować w odniesieniu do osób, które głosują, ale nie składają projektów. Jednak,
jak zauważył jeden z obecnych na wywiadzie
wywiadzie projektodawców, inaczej sytuacja wygląda w jego
przypadku, ponieważ w toku składania projektów,
projektów nabył konkretną wiedzę z różnych tematów:
tematów

Ja uważam, że edukacja jest super realizowana przez to, że ja musiałem usiąść i na mapie
gruntów sprawdzić, który
któ grunt jest miejski, a który jest mój.
FGI projektodawcy
Mimo pozytywnych deklaracji badanych dotyczących ich wiedzy, należałoby zwrócić uwagę na to, czy
i w jaki sposób mieszkańcom przekazywana jest wiedza na temat finansowania budżetu
partycypacyjnego.. Istotne jest to, by ta wiedza była przekazywana adekwatnie do grupy wiekowej do
której jest kierowana: inaczej do dzieci i młodzieży, inaczej do osób dorosłych (czy seniorów).
Wnioski i rekomendacje
Idea uczestniczenia mieszkańców we współtworzeniu budżetu
budżetu dzielnicy została pozytywnie
oceniona przez 85% respondentów w badaniu budżetu partycypacyjnego
artycypacyjnego w opinii
warszawiaków. W zeszłej edycji badania, ta kwestia została oceniona nieco gorzej (73%
pozytywnych odpowiedzi) – wyniki z obecnej edycji przypominają te z 2014 roku, gdzie na tak
postawione pytanie odpowiedziało także 85% badanych.
Ponad połowa głosujących mieszkańców, projektodawców i członków zespołów dzielnicowych
pozytywnie oceniła tegoroczną edycję budżetu partycypacyjnego.
Prawie wszyscy respondenci (96% mieszkańców i 93% projektodawców) zgodzili się ze
stwierdzeniem, że budżet partycypacyjny jest w Warszawie potrzebny.
Odczucie współdecydowania o najbliższym otoczeniu ma 91% mieszkańców i 83%
projektodawców, którzy wypełnili
wypełnili ankietę elektroniczną. Już sama możliwość wyboru tego, na
co zostaną przeznaczone środki dzielnicy daje poczucie uczestniczenia w procesie decyzyjnym.
Niższe wskazania wśród projektodawców można tłumaczyć tym, że projektodawcy, biorący
aktywny udział w dyskusji na temat rozwiązań, częściej zauważają, że mimo wszystko nie każdy
pomysł jest możliwy do realizacji.
Mieszkańcy i projektodawcy w znaczącym stopniu zgodzili się ze stwierdzeniem: „Dzięki
budżetowi partycypacyjnemu zaangażowałem(am) się w inne działania społeczne” (49%
(4
projektodawców i 23% mieszkańców).
mieszkańców) Z badania wynika, że – przynajmniej w odniesieniu do
projektodawców – zdarza się, że działanie w budżecie jest jedną z wielu aktywności
społecznych, które podejmują. Niemniej wywiady przynoszą
przynoszą też pojedyncze historie podjęcia
(czy planowania) innych działań prospołecznych.
Niemal ¾ projektodawców i mieszkańców zgodziło się ze zdaniem: „Budżet partycypacyjny
zwiększył moją wiedzę na temat wydatkowania środków publicznych”. Można wnioskować, że
zarówno te osoby, które składały projekty, jak i te, które tego nie zrobiły,
zrobiły dzięki budżetowi
partycypacyjnemu dowiadują się o różnych aspektach wydatkowania środków publicznych.
publicznych
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Wciąż brakuje jednak podstawowej wiedzy na temat tego,
tego skąd pochodzą
chodzą środki wydatkowane
wydatko
w budżecie partycypacyjnym.
Warto zastanowić się, które kluczowe informacje z zakresu wydatkowania środków publicznych
należy w większym stopniu przybliżyć mieszkańcom (adekwatnie do różnych grup wiekowych).
wiekowych)
Takie informacje warto włączyć jako element kampanii informacyjnej w ramach kolejnej edycji
budżetu partycypacyjnego, również w formie infografik, które można by w łatwy sposób
upowszechniać.
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Załączniki
Załącznik 1: Elementy kampanii informacyjnej
Elementy
kampanii
informacyjnej

Którego etapu
BP 2017
dotyczy?

6. Przybliżenie
mieszkańco
m idei

Wszystkie etapy
kampanii
informacyjnej

7. Zachęcenie
do
składania
propozycji
projektów

Zgłaszanie
projektów

Od kiedy
– do
kiedy
będzie się
ukazywać
Cały rok

16
listopada –
15 stycznia
2016

Medium (prasa lokalna, prasa ogólnopolska,
Facebook, Twitter, portale np. Warszawa.ngo.pl,
newsletter, plakaty, ulotki, banery, informacje w
środkach transportu publicznego)
Broszura
–
Pomocnik
budżetowy
Nakład: 10000. Dystrybucja: Dzielnice m.st. Warszawy
oraz biura i jednostki miejskie. Broszury z niezbędnymi
informacjami
nt.
budżetu
partycypacyjnego
są
rozdawane mieszkańcom zazwyczaj podczas dyżurów
konsultacyjnych
oraz
spotkań
informacyjnych
dotyczących budżetu partycypacyjnego.
Oraz wszystkie działania wymienione poniżej.
Ulotka,
Dystrybucja: Dzielnice m.st. Warszawy oraz biura
i jednostki miejskie. Ulotki informujące o możliwości
składania projektów do budżetu partycypacyjnego
rozdawane są mieszkańcom zazwyczaj podczas dyżurów
konsultacyjnych
oraz
spotkań
informacyjnych
dotyczących budżetu partycypacyjnego.
Plakat,
Dystrybucja: Dzielnice m.st. Warszawy oraz biura
i jednostki miejskie. Plakaty informujące o możliwości
składania projektów do budżetu partycypacyjnego
pojawiały się w przestrzeni miejskiej m.in. w lokalach,
instytucjach oraz placówkach kulturalno-oświatowych na
terenie Warszawy.
Radio (spot radiowy)
Spoty (30 sekundowe) w komunikacji miejskiej
(Autobusy, Tramwaje. SKM, Metro)
Plakat Citylight na przystankach autobusowych oraz
w Metrze
Ogłoszenia
w
prasie
o
zasięgu
lokalnym
i ogólnomiejskim

Główny przekaz/komunikat

Target – czyli
zakładany
odbiorca

Informacja o budżecie partycypacyjnym.
Hasło, które pojawia się przez cały okres
trwania procesu i kampanii informacyjnej:
Decydujesz o milionach. Decyduj
rozważnie. Zachęcenie mieszkańców do
racjonalnego decydowania o wydatkach z
budżetu Miasta.

Mieszkańcy
Warszawy

Hasło etapu: Jakie przeznaczenie
czeka Twoje otoczenie.
Zachęcenie
mieszkańców
do
zastanowienia się nad potrzebami swojej
najbliższej okolicy i do zgłoszenia swojego
pomysłu dotyczącego proponowanych
zmian w najbliższym otoczeniu.
Materiały promocyjne w Internecie
dedykowane
mieszkańcom
różnych
dzielnic.

Mieszkańcy
Warszawy

Elementy
kampanii
informacyjnej

8. Dyskusje o
złożonych
projektach

Którego etapu
BP 2017
dotyczy?

Przygotowanie
oraz promocja
publicznych
dyskusji
mieszkańców
Publiczne
dyskusje
mieszkańców

Od kiedy
– do
kiedy
będzie się
ukazywać

Od
16
stycznia do
6
marca
2016

Medium (prasa lokalna, prasa ogólnopolska,
Facebook, Twitter, portale np. Warszawa.ngo.pl,
newsletter, plakaty, ulotki, banery, informacje w
środkach transportu publicznego)
Dodatek
specjalny
w
prasie
o
zasięgu
ogólnomiejskim - Gazeta Wyborczej (7 stycznia 2016 r.)
Kampania informacyjna w social media (Facebook)
oraz na portalach internetowych
Organizacja wydarzeń m.in. maratonów pisania
projektów
Lokalne
działania
informacyjno-promocyjne
prowadzone
przez
Dzielnice
m.in.
dyżury
konsultacyjne, spotkania z lokalnymi liderami, ogłoszenia
i artykuły w lokalnych czasopismach i biuletynach
informacyjnych
Mailing i newsletter
Ulotka,
Dystrybucja: Dzielnice m.st. Warszawy oraz biura
i jednostki miejskie. Ulotki informujące o możliwości
składania projektów do budżetu partycypacyjnego
rozdawane są mieszkańcom zazwyczaj podczas dyżurów
konsultacyjnych
oraz
spotkań
informacyjnych
dotyczących budżetu partycypacyjnego.
Plakat,
Dystrybucja: Dzielnice m.st. Warszawy oraz biura
i jednostki miejskie. Plakaty informujące o możliwości
składania projektów do budżetu partycypacyjnego
pojawiały się w przestrzeni miejskiej m.in. w lokalach,
instytucjach oraz placówkach kulturalno-oświatowych na
terenie Warszawy
Spoty (30 sekundowe) w komunikacji miejskiej
(Autobusy, Tramwaje. SKM, Metro)
Kampania informacyjna w social media (Facebook)
oraz na portalach internetowych
Plakaty Citylight na przystankach autobusowych oraz
w Metrze
Ogłoszenia
w
prasie
o
zasięgu
lokalnym
i ogólnomiejskim

72

Główny przekaz/komunikat

Hasło etapu: Czy można dyskutować z
przeznaczeniem? Nawet trzeba.
Zachęcenie mieszkańców do wzięcia
udziału w dyskusji o zgłoszonych
pomysłach i zgłoszenia swoich uwag.
Materiały promocyjne w Internecie
dedykowane
mieszkańcom
różnych
dzielnic.

Target – czyli
zakładany
odbiorca

Mieszkańcy
Warszawy

Elementy
kampanii
informacyjnej

Którego etapu
BP 2017
dotyczy?

9. Zachęcenie
do wzięcia
udziału w
głosowaniu

Spotkania
promocyjne
projektów
Głosowanie
mieszkańców na
projekty

10.
Inform
owanie o
wynikach
głosowania

Ogłoszenie listy
projektów
do
realizacji

Od kiedy
– do
kiedy
będzie się
ukazywać
Od
1
czerwca do
24 czerwca

Od 15 lipca
2016

Medium (prasa lokalna, prasa ogólnopolska,
Facebook, Twitter, portale np. Warszawa.ngo.pl,
newsletter, plakaty, ulotki, banery, informacje w
środkach transportu publicznego)
Ulotka,
Dystrybucja: Dzielnice m.st. Warszawy oraz biura i
jednostki miejskie. Ulotki informujące o możliwości
składania projektów do budżetu partycypacyjnego
rozdawane są mieszkańcom zazwyczaj podczas dyżurów
konsultacyjnych oraz spotkań informacyjnych
dotyczących budżetu partycypacyjnego.
Plakat,
Dystrybucja: Dzielnice m.st. Warszawy oraz biura i
jednostki miejskie. Plakaty informujące o możliwości
składania projektów do budżetu partycypacyjnego
pojawiały się w przestrzeni miejskiej m.in. w lokalach,
instytucjach oraz placówkach kulturalno-oświatowych na
terenie Warszawy
Spot (30 sekundowy) w komunikacji miejskiej
(Autobusy, Tramwaje. SKM, Metro)
Kampania informacyjna w social media (Facebook)
oraz na portalach internetowych
Plakaty Citylight na przystankach autobusowych oraz
w Metrze
Ogłoszenia w prasie o zasięgu lokalnym i
ogólnomiejski
Dodatek
specjalny
w
prasie
o
zasięgu
ogólnomiejskim
Wydarzenia
lokalne
np.
podczas
imprez
organizowanych przez dzielnice
Inne, niestandardowe działania promocyjne
Wydarzenie ogólnomiejskie – ogłoszenie wyników
głosowania
Kampania informacyjna w social media (Facebook)
oraz na portalach internetowych
Spoty (30 sekundowe) w komunikacji miejskiej
(Autobusy, Tramwaje. SKM, Metro)
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Główny przekaz/komunikat

Target – czyli
zakładany
odbiorca

Hasło etapu: Przeznaczenie milionów
jest w Twoich rękach.
Zachęcenie mieszkańców do zapoznania
się z projektami poddanymi pod
głosowanie
i
wzięcie
udziału
w
głosowaniu.
Materiały promocyjne w Internecie
dedykowane
mieszkańcom
różnych
dzielnic.

Mieszkańcy
Warszawy

Zachęcenie mieszkańców do zapoznania
się z wynikami głosowania.

Mieszkańcy
Warszawy

Załącznik 2: Przykłady pomocy dzielnic w promocji projektów
Odpowiedzi projektodawców, którzy w pytaniu: „Czy Pana(i) dzielnica w jakiś sposób wspierała
promocję zgłoszonych projektów?” zaznaczyli odpowiedź „tak” – przykłady takich działań, kategoria
„inne”.
Bemowo

Zorganizowano stoisko podczas pikniku w parku i udostępniono plakaty do promocji projektu.
reklamy w różnych miejscach
Możliwość promocji podczas kilku wydarzeń dzielnicowych. Dostarczanie plakatów, ulotek.
plakaty
plakaty dla chętnych
Białołęka

impreza plenerowa
Pomoc merytoryczna + promowanie
Organizowała namioty do głosowania, w których można było promować projekty.
Można było prezentować się w namiotach
Bielany

Udostępnianie niezbędnych dokumentów i materiałów. Lokalna promocja projektu.
plakaty , ulotki
Spotkania, materiały promocyjne - plakaty
Korzystałam z dostępnych w Urzędzie plakatów na których można było umieścić własny tekst
Plakaty, ulotki
Mokotów

Otrzymałam plakaty, o które poprosiłam
Można się było zaprezentować podczas Dni Mokotowa
W trakcie pikniku mokotowskiego
dostępność materiałów promocyjnych
przez drukowanie broszur i ulotek informacyjnych
Ochota

Fb
Pikniki, plakaty, spotkania, imprezy okolicznościowe, strona internetowa, strona Ochoty.
Informacja o imprezach.
Zaproszenie do wzięcia udziału w piknikach
Wysłała wzór plakatu. Zaprosiła na pikniki.
Podczas wydarzeń organizowanych przez Urząd Dzielnicy
Praga-Południe

pomoc w wydrukowaniu listy projektów, plakaty
Były jakieś spotkania, ale nie brałam udziału
Były spotkania nt. budżetu podczas imprez dzielnicowych
pomagali w procesie zaadoptowaniu projektu w małej przestrzeni
w trakcie Święta Saskiej Kępy w Skaryszaku
Pikniki
Niewielka promocja na facebooku, hurtem; biuletyn rozdawany na rocznicy przyłączenia Grochowa do
Warszawy
Możliwość prezentowania projektów była zorganizowana na dwóch wydarzeniach, jednak ich lokalizacja była
z dala od Gocławia, gdzie projekt ma być realizowany.
Dostałam w Urzędzie pakiet plakatów do samodzielnego wypełnienia oraz ulotki, których mogłam użyć do
promocji projektów i Budżetu w swoim obszarze.
Praga-Północ

piknik, informacje na stronie urzędy i portalach społecznościowych, plakaty
Niewielka promocja na facebooku
zaproszenie na piknik
duża pomoc
Rembertów

dni Rembertowa
W trakcie pikniku można było odnaleźć stoisko Ratusza promujące BP
- strona internetowa Dzielnicy
- Dni Rembertowa
- plakaty + prasa lokalna

Śródmieście

Spotkania i pikniki
Można było pobrać przygotowane materiały promocyjne przez Dzielnicę, na których można było umieścić
swoje informacje.
Informacje w serwisach społecznościowych
Targówek

Spotkania podczas wydarzeń dzielnicowych
Pani Radna (imię i nazwisko – red.) wraz z "Targówkiem w Spódnicy" próbowała zgłosić podobny projekt
Drukowanie ulotek
spotkania
Wydarzenia i imprezy organizowane przez Urząd Dzielnicy
Ursus

Informacje w serwisach społecznościowych
Proponowała udział w wydarzeniach.
Plakaty
Ursynów

Na piknikach
- punkty mobilne,
- materiały drukowane
- plakaty
- spotkania prezentacyjne
Informacja o wydarzeniach, w czasie których można było promować projekt.
umożliwienie obecności na organizowanych imprezach; informator z listą projektów rozesłany do
mieszkańców; udzielanie informacji o projektach w mobilnych punktach do głosowania
Wesoła

Piknik.
stoisko na pikniku
Podczas miejskiego Pikniku Wesoła udostępniono osobom promującym projekty miejsce przy namiocie
Urzędu.
umożliwiły zajęcie miejsca na pikniku miejskim
Wawer

Udostępnianie materiałów do promocji
Przydatne były szablony plakatów i ulotek udostępnione na stronie www.
na stronie internetowej dostępne były wzory plakatów do pobrania
Wilanów

Pisano na jakich wydarzeniach mogę wypromować projekt.
Włochy

Informacje w serwisach społecznościowych
zezwalając na promocję podczas imprez plenerowych
Materiały elektroniczne do wydrukowania
gratisowe ulotki, wykaz projektów w prasie lok przed głosowaniem
Wola

na stronach internetowych
zaproszenie do udziału w dzielnicowych wydarzeniach, udostępnienie szablonu plakatu do wykorzystania
Mailing informujący o możliwości promowania projektu na festynie
możliwość udziału w piknikach, niestety nie mogłem skorzystać ze względu na urlop
Informacja o imprezach.
np. stoisko na pikniku Królewska Wola, na którym można było reklamować swoje projekty.
udzielała pomocnych informacji i sugestii
ukazała się notka prasowa (Echo na Woli) na temat mojego projektu, niezależnie od mojego sposobu
promowania
przypominały o terminach mailowo, przysłały wzór plakatu
pomocne plakaty z logo, możliwość promocji podczas pikników dzielnicowych
Żoliborz

zaproszenie do udziału w dzielnicowych wydarzeniach
Informacja w prasie
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Załącznik 3: Uwagi zgłaszane na Facebooku
Na etap głosowania i ogłoszenia wyników przypadały dwa badane okresy: 6-24.06 i 12-26.07. Poniżej
przedstawiono zebrane dane.
Promocja głosowania – 6-24 czerwca
W czasie promocji zgłoszonych projektów i głosowania w grupie opublikowano w sumie 74 posty,
które polubiono 129 razy i skomentowano w sumie 98 razy. Aktywność w poszczególnych dniach
pokazuje poniższy wykres:
Wykres 36: Aktywność uczestników grupy Budżet Partycypacyjny w Warszawie na Facebooku
w okresie od 6 do 24 czerwca 2016.
6-6-2016
6-7-2016

1
2

6-8-2016
6-9-2016
6-10-2016

5
2

21
4

5

33

1
2

8

6-11-2016
6-12-2016
6-13-2016

1 2

9

6-14-2016

7

6-15-2016

5

6-16-2016

6-18-2016

6-23-2016

2

1
7

14

10

2 1

6-21-2016
6-22-2016

6

9

5

6-19-2016
6-20-2016

11

4

6

6-17-2016

5

6

8
1

1

32

1

3
7

6-24-2016
Liczba postów

12

8
14

9
Suma polubień postów z danego dnia

8
Suma komentarzy do postów z danego dnia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.facebook.com/groups/budzetwaw.

Większość (48 postów na 79) dotyczyła promocji projektów zgłaszanych przez projektodawców.
6 postów dotyczyło informacji bieżącej (m.in.: informacje o wynikach weryfikacji, głosowaniu, pytania
o możliwość zagłosowania przez dziecko), 6 realizacji projektów z poprzedniej edycji. 6 dotyczyło
innych kwestii (m.in.: zaproszeń na wydarzenia dzielnicowe i inne informacje lokalne).
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8 postów koncentrowało się na problemach w tej edycji. Wśród pojawiły następujące wątki:
•

•
•
•

•
•

Głosowanie - brak możliwości głosowania wielokrotnie z tego samego adresu email –
w przypadku nieletnich z adresu rodzica, problem z komunikatem wyświetlanym po
głosowaniu.
Zgłaszanie projektów - możliwość zbierania podpisów poparcia pod projektami online,
możliwość składania projektów 3-letnich, możliwość składania projektów ogólnomiejskich.
Praca zespołów dzielnicowych - likwidacja zespołów lub wyłączenie z nich urzędników.
Weryfikacja - zmiana statusu weryfikacji pozytywnej z warunku dopuszczenia do głosowania,
na opinię urzędu z podaniem listy koniecznych zmian, projekty do ponownej weryfikacji
powinny trafiać do innego zespołu, przygotowanie instrukcji krok-po-kroku dla osób
weryfikujących, wprowadzenie zapisu w regulaminie dopuszczającego automatycznie projekt
do głosowania w przypadku weryfikacji niezgodnej z regulaminem.
Odwołania – możliwość składania odwołać online.
Dyskusja z wynikiem weryfikacji w przypadku jednego z projektów.

Ogłoszenie wyników 12-26 lipca
Pod uwagę brano posty, komentarze i polubienia w okresie od 12 do 26 lipca – a więc czas
obejmujący dwa tygodnie po opublikowaniu wyników głosowania.
W badanym okresie na grupie opublikowano 21 postów, które zostały polubione 126 razy
i skomentowane 191 razy. Poniższy wykres ilustruje aktywność uczestników grupy mierzoną liczbami
opublikowanych postów, polubień i komentarzy każdego dnia.
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Wykres 37: Aktywność grupy Budżet Partycypacyjny w Warszawie na Facebooku w okresie od
12 do 26 lipca 2016.
7-12-2016

5

7-13-2016
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6
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7-14-2016
7-15-2016

3
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23

7-16-2016
7-17-2016
7-18-2016 1
7-19-2016
7-20-2016

11

2

5

46
12

4

7-21-2016 11

56

37

19

7-22-2016
7-23-2016
7-24-2016
7-25-2016 1 4 2
7-26-2016

Liczba postów

Suma polubień postów z danego dnia

Suma komentarzy do postów z danego dnia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.facebook.com/groups/budzetwaw.

Nieco połowa postów dotyczyła problemów w procesie budżetu (11 wypowiedzi z 21 wszystkich), dość
często pojawiały się także informacje o kwestiach bieżących (6 postów). Poza tym trzy wypowiedzi
miały na celu prezentację zrealizowanych inwestycji z poprzednich lat, zaś ostatni post zawierał
podziękowanie autora projektu za wsparcie.
Post z 18 lipca, pod którym zebrało się najwięcej (46) komentarzy, był również najdłuższą
i najbardziej kompleksową wypowiedzią. Jedna z aktywnych osób w grupie budżet partycypacyjny
zebrała i podsumowała 15 najczęściej powtarzanych propozycji zmian odnoszących się do niemal
każdego etapu tego procesu. Większość propozycji odnosiła się do weryfikacji i obejmowała takie
postulaty, jak:
•

Rozpatrywanie odwołań przez inny urząd niż ten, który wydał negatywną weryfikację.

•

Wprowadzenie obowiązku proponowania zmian do projektu przez osoby weryfikujące (obecny
regulamin zawiera zapis na ten temat, jednak nie jest on przestrzegany).

•

Wprowadzenie ekspertów zewnętrznych.

•

Blokowa weryfikacja bliźniaczych projektów w różnych dzielnicach.

•

Obowiązek przedstawienia projektodawcy kompletnych uwag o projekcie, na przykład
w formie karty oceny.
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•

Publikacja na stronie budżetu kompletnej informacji o powodach negatywnej weryfikacji.

•

Ustalanie wyniku weryfikacji z odpowiednim wyprzedzeniem.

•

Zmiana zapisów regulaminu w kwestii kryteriów oceny.

•

Udostępnianie członkom Zespołów Budżetu Partycypacyjnego kompletnych wniosków
o odwołanie (a nie streszczeń, jak to ma obecnie miejsce).

•

Uszczegółowienie kryteriów kierowania projektów do ponownej weryfikacji.

Ponadto na grupie dyskutowano o obowiązku zbierania podpisów pod projektami, promocji, niskiej
świadomości społecznej na temat Budżetu, komentowano konflikt wokół jednego z projektów na
Ursynowie, a także proponowano zmiany w systemie głosowania. Stosunkowo rzadko w komentarzach
można było dopatrzyć się znamion wypowiedzi kierowanych emocjami. Dominowała dyskusja
merytoryczna oraz – nierzadko długotrwała – wymiana poglądów, zwłaszcza pod wypowiedziami
dotyczącymi dużych zmian w systemie głosowania.
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