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9:15 – 10:00 Rejestracja uczestników konferencji 

10:00 – 10:15 Uroczyste otwarcie konferencji i powitanie uczestników 

10:15 – 10:35 Działania Fundacji MiLA na rzecz dialogu społecznego (Anna Jarzębska, Fundacja Miejsc i 
Ludzi Aktywnych) 

10:35 – 11:20 Doświadczenia projektu „Partycypacja – zróbmy kolejny krok”: 

 Budżet obywatelski w gminie Ryglice (Seweryn Gutkowski, Sekretarz Gminy Ryglice) 
 Projektowanie placu targowego i miejsca spotkań dla mieszkańców w gminie 

Michałowice (Jarosław Sadowski, Z-ca wójta gm. Michałowice, Józef Talik, UG 
Michałowice) 

 Tworzenie marki miejsca w gminie Kęty (Urszula Baczyńska-Śleziak, UG Kęty) 

11:20 – 11:40 Przerwa kawowa 

11:40 – 12:00 Partycypacja w procesie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
(Wojciech Wróblewski, Ministerstwo Rozwoju) 

12:00 – 12:30 Wstępne wyniki badania małopolskich budżetów partycypacyjnych (Małopolskie 
Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego) 

12:30 – 13:30 Panel dyskusyjny: „Czy partycypację można zatrzymać?”; paneliści: 

 Inga Janikowska-Lipszyc, Fundacja im. S.Batorego,  
 Joao Guerreiro (Nordic Institute of Training and International Networking) 
 Mateusz Płoskonka, Urząd Miasta Krakowa, 
 Krzysztof Jan Klęczar, Burmistrz Gminy Kęty, 
 Iwona Bilska, Burmistrz Miasta Jordanów, 

Moderator: Barbara Kazior, Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych 
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13:30 – 14:45 Obiad 

14:45 – 15:15 Wręczenie nagród „Aktywny Samorząd” 

15:15 – 16:45 Warsztaty tematyczne – blok 1: 

 Budżet obywatelski na obszarach wiejskich i w małych miastach (Anna Jarzębska, 
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, Seweryn Gutkowski, Sekretarz Gminy Ryglice) 

 Młodzieżowe rady gmin – jak zagwarantować ciągłość działania? (Barbara Kazior i 
Krzysztof Florys, Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych) 

 Projektowanie przestrzeni publicznych wspólnie z mieszkańcami (dr Tomasz 
Jeleński, Politechnika Krakowska, Olga Gałek, Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych) 

16:45 – 17:00 Przerwa 

17:00 – 18:30 Open Space: wyzwania partycypacji 
(tematy do dyskusji w grupach do ustalenia przez uczestników konferencji) 

19:30 Kolacja 

9:00 – 9:15 Otwarcie drugiego dnia konferencji 

9:15 – 10:00 Podsumowanie wniosków z warsztatów dnia pierwszego 

10:00 – 10:30 Prezentacja doświadczeń norweskich partnerów projektu 

10:30 – 11:10 
Jak partycypacja zmienia gminy: efekty projektu „Decydujmy razem” w regionach Naszyjnik 
Północy i Krzemienny Krąg (Marek Romaniec, Fundacja Naszyjnik Północy, Jarosław Kuba, 
LGD Krzemienny Krąg) 

11:10 – 11:30 Przerwa kawowa 

11:30 – 13:00 

Warsztaty tematyczne – blok 2: 

 Budowanie marki miejsca w dialogu z mieszkańcami (Olga Gałek, Fundacja Miejsc i 
Ludzi Aktywnych) 

 Budżet obywatelski – dylematy i rozwiązania (Anna Jarzębska, Fundacja Miejsc i 
Ludzi Aktywnych) 

 Współtworzenie oferty spędzania czasu wolnego – doświadczenia z Polski i Norwegii 
(Barbara Kazior, Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, Agnete Bendiksen, 
Interkulturhus, Stavanger, Joao Guerreiro, NiTiN) 

13:00 – 13:30 Podsumowanie i zamknięcie konferencji 

13:30 Obiad i wyjazd uczestników 
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Budżet obywatelski na obszarach wiejskich i w małych miastach 
Czy budżet obywatelski pozostanie przede wszystkim domeną dużych miast? Jak się ma budżet obywatelski 
do funduszu sołeckiego? Jakie wyzwania stoją przed gminami wiejskimi i miejsko-wiejskimi, które chcą 
wdrażać budżet obywatelski na swoim terenie? Porozmawiamy o doświadczeniach zebranych w ramach 
projektu i różnych eksperymentach – tych już przetestowanych i tych dopiero planowanych. 
 
Młodzieżowe rady gmin - jak zagwarantować ciągłość działania? 
Zapraszamy do dyskusji na temat mechanizmów wspierania działań Młodzieżowych Rad: co się sprawdza w 
praktyce? Jaka jest rola opiekuna/animatora? Skąd powinien pochodzić (szkoła, urząd, organizacja, inne)? 
Jakie powinien mieć predyspozycje, wiedzę i umiejętności, żeby wspierać i pozwalać na w miarę samodzielną 
działalność Młodzieżowej Rady? Pokażemy dobre praktyki i podyskutujemy o Państwa doświadczeniach. 
 
Projektowanie przestrzeni publicznych wspólnie z mieszkańcami 
Jakie są szanse i zagrożenia w związku z partycypacją w planowaniu przestrzeni publicznej? Jak sprawić, by 
inwestycje w miejsca użyteczności publicznej były powodem do dumy dla mieszkańców, by chętnie z nich 
korzystali? Podczas warsztatu omówimy metody planowania przestrzeni publicznej we współpracy z 
mieszkańcami. Opowiemy, jak sprawnie prowadzić proces konsultacji, by nie blokować istotnych inwestycji.  

Budowanie marki miejsca w dialogu z mieszkańcami 
Jak poprzez tworzenie koncepcji marki miejsca budować współpracę na rzecz promocji regionu? Jak 
zaangażować mieszkańców w opowieść o miejscu, w którym żyją? Omówimy elementy procesu budowania 
marki, poruszymy kwestie tożsamości i wizerunku marki. Zastanowimy się, kiedy są one spójne, a kiedy nie. 
Określimy kluczowych interesariuszy i korzyści z budowania marki miejsca wspólnie z mieszkańcami.  
 
Budżet obywatelski – dylematy i rozwiązania 
Budżet obywatelski nie jest w żaden sposób uregulowany ustawowo, zatem można powiedzieć, że jest to 
wielki eksperyment, w którym wszyscy nieustannie uczą się, stawiają pytania, wypróbowują nowe 
rozwiązania. W 2015 roku blisko 100 samorządów w Polsce przeprowadziło budżet obywatelski. Podczas 
warsztatu porozmawiamy o różnych pomysłach, wariantach i dylematach do rozwiązania. 
 
Współtworzenie oferty spędzania czasu wolnego – doświadczenia z Polski i Norwegii 
Kiedy warto podejmować w gminie w dialog w zakresie oferty spędzania wolnego czasu? Jak zagwarantować, 
żeby wypracowane pomysły zostały zrealizowane? Czy współpraca z mieszkańcami sprzyja lepszemu 
wykorzystaniu infrastruktury? Czy metody partycypacyjne mogą skłonić mieszkańców do większej 
aktywności?  Pokażemy dobre praktyki z Polski i z Norwegii, podyskutujemy o Państwa doświadczeniach. 


