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OBYWATELE 

DECYDUJĄ – 

MIESZKAŃCY 

DECYDUJĄ 

WZMACNIAMY AKTYWISTÓW I 

SPOŁECZNIKÓW  

CO? 

4-obszarowy projekt wzmocnienia kompetencji (wiedzy, postawy, 

umiejętności) 10 liderów lokalnych z całej Polski. 

CEL:  

wzmocnienie osób, które działają, działały lub chcą działać dla dobra 
wspólnego, przy użyciu narzędzi demokracji uczestniczącej: 
referendum lokalnego, inicjatywy uchwałodawczej, budżetu 
obywatelskiego, konsultacji społecznych, paneli obywatelskich. 
 

UCZESTNICY:  

Społecznicy, aktywiści i kampanierzy. Obywatele z mniejszym lub 
większym doświadczeniem. Obywatele z mniejszych lub większych 
miejscowości. 
 

CZAS TRWANIA: 

Od czerwca 2016 r. do marca 2017 r. Łącznie 8 miesięcy (długo, ale 

warto!). 

ORGANIZATORZY:  
Fundacja Rozwoju Turystyki i Kultury oraz Instytut Spraw 
Obywatelskich (INSPRO). 
 

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 

29 maja 2016 r. 

 

KORZYŚCI 

Będziesz lepiej 
przygotowany/-a do 
prowadzenia kampanii 
obywatelskich.  
 
Wykraczamy poza teorię 
i wykłady. Wspólnie z 
innymi społecznikami 
wzbogacisz swoje 
umiejętności. Dzięki 
warsztatom, studiom 
przypadków, 
interaktywnym 
ćwiczeniom, 
symulacjom, projekcjom 
filmowym oraz 
dyskusjom uczestników i 
prowadzących.  

Udział w projekcie jest 
dobrym sposobem na 
rozszerzenie sieci 
kontaktów, wymianę 
pomysłów i 
doświadczeń.  
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KORZYŚCI. CO MAMY DLA CIEBIE? 

 

1. Trzy dwudniowe warsztaty szkoleniowo-sieciujące – łącznie 48 

godzin. 

2. Mini dotację finansową na działania kampanijne – 2500 zł. 

3. 5 miesięcy wsparcia mentoringowo-coachingowego. 

4. Pięć godzin doradztwa prawno-obywatelskiego. 

5. Wizytę lokalną. 

6. Wsparcie w mobilizowaniu obywateli do działania w oparciu o 

narzędzia w serwisie www.obywateledecyduja.pl.  

7. Trzy publikacje: „Jak wygrywać kampanie”, „Kuźnia Kampanierów 2” oraz „Obywatele decydują 

– poradnik działaczy obywatelskich”. 

  

WYMAGANIA. CO CHCEMY OD CIEBIE? 

 

1. Postawy społecznikowskiej i poczucia humoru  

2. Podpisania umowy o współpracy. 

3. Aktywnego udziału w trzech warsztatach szkoleniowo-sieciujących. 

4. Rozliczania mini dotacji. 

5. Aktywnego i regularnego uczestnictwa w co dwutygodniowych 

spotkaniach mentoringowo-coachingowych, w okresie od 1 września 

2016 r. do 1 marca 2017 r.  

6. Przeprowadzenia (lokalnej) kampanii obywatelskiej do 1 marca 2017 r., 

7. Przygotowania relacji z przeprowadzonych działań kampanijnych, którą 

opublikujemy w serwisie www.obywateledecyduja.pl.  

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI 

 

10-29 maja 2016 r. 

 

Przyjmowanie zgłoszeń 

 

30 maja-3 czerwca 2016 r.  

 

Rozmowy rekrutacyjne 

 

5 czerwca 2016 r. 

 

Ogłoszenie wyników 

http://www.obywateledecyduja.pl/
http://www.obywateledecyduja.pl/
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1. OBSZAR WZMOCNIENIA 

WARSZTATY SZKOLENIOWO-SIECIUJĄCE  

Planowane są trzy dwudniowe zjazdy w 

Łodzi. Rozpoczynać się będą kolacją w 

piątek, a kończyć obiadem w niedzielę. 

Trwać będą 16 godzin szkoleniowych. 

Zwracamy koszty dojazdu, a także 

zapewniamy wyżywienie, nocleg oraz 

materiały szkoleniowe.  

24-26.06.2016 r.– warsztat odpowie na 

pytanie „Jak wykorzystywać narzędzia 

demokracji uczestniczącej?” Szkolenie 

poprowadzi Jarosław Góralczyk – 

działacz społeczny, związany z 

Instytutem Spraw Obywatelskich oraz 

Fundacja Normalne Miasto – Fenomen. Członek zespołów przygotowujących i ewaluujących założenia 

do procesów konsultacyjnych w Łodzi. Współrealizator inicjatywy „Łodzianie decydują”, zmieniającej 

zasady funkcjonowania inicjatywy uchwałodawczej w Łodzi. Posiada kilkuletnie doświadczenie pracy w 

administracji samorządowej. 

26-28.08.2016 r. – warsztat odpowie na pytanie „Jak wygrywać kampanie obywatelskie?”. 

Szkolenie poprowadzi Rafał Górski – społecznik, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO). Na 

służbie publicznej od 1995 roku. Uczestnik kilkunastu projektów i kampanii obywatelskich, m.in.: Tiry na 

tory, Dom to praca, Miasto w ruchu, Łodzianie decydują, Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!,Obywatele 

KOntrolują, Obywatele decydują. Felietonista Tygodnika Solidarność i współpracownik portalu 

WszystkoCoNajważniejsze.pl. 

Grudzień 2016 r. – warsztat odpowie na pytanie „Jak efektywnie prowadzić rzecznictwo?” 

Dokładny termin tego spotkania zostanie ustalony po zrekrutowaniu uczestników. Szkolenie 

poprowadzi Paulina Lota – kampanierka, aktywistka od lat zaangażowana w akcje na rzecz dobra 

wspólnego. Prezes Fundacji Kuźnia Kampanierów (KK), w ramach której prowadzona jest pierwszą 

polska szkoła kampanierów. W Instytucie Spraw Obywatelskich specjalistka ds. rzecznictwa. 

Koordynatorka kampanii Obywatele KOntrolują. 

*** 

Po całym kursie czuje się jak wojowniczka szykująca się do walki. O serca, umysły i chęci Polaków. 

Magda Kurowska 
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2. OBSZAR WZMOCNIENIA 

KAMPANIE LOKALNE 

Uczestnicy spotkań korzystając z wiedzy zdobytej 

na szkoleniach oraz ze wsparcia organizatorów 

będą dążyć do rozwiązania lokalnego problemu 

przy wykorzystaniu narzędzi demokracji 

uczestniczącej. W kampanie obywatelskie będą 

zaangażowani mieszkańcy oraz w miarę 

możliwości lokalne władze.  

Zapewniamy pokrycie niezbędnych kosztów 

organizacyjnych do 2500 zł. Pieniądze te ułatwią i 

umożliwią liderom skuteczniejsze podejmowanie 

działań w swoim środowisku. 

Kampanie lokalne mają rozpocząć się 1 września 

2016 r. i mają trwać do 1 marca 2017 r. W marcu 

liderzy przygotują raport z tych działań.   

3. OBSZAR WZMOCNIENIA 

DORADZTWO PRAWNO-OBYWATELSKIE 

 

 

W trakcie prowadzenia kampanii obywatelskich uczestnicy będą w 

stałym kontakcie z organizatorami i będzie im udzielane wsparcie 

merytoryczno-organizacyjne. Dotyczy to zarówno doradztwa zdalnego 

(za pomocą maili, telefonów, komunikatorów), jak i spotkań 

bezpośrednich w społecznościach lokalnych. Każdemu przysługuje min. 

5 godzin takiego wsparcia w tym jedna wizyta lokalna. 
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4. OBSZAR WZMOCNIENIA 

MENTORING, COACHING 

Zadaniem mentora jest pomoc w 

efektywnej realizacji celów społecznika 

związanych z prowadzeniem kampanii 

lokalnej. 

Spotkania z mentorem mają formę 

regularnych sesji. Odbywają się przez 5 

miesięcy, co dwa tygodnie. Planowane 

jest 10 spotkań, każde trwające godzinę. 

Mentor aktywnie towarzyszy społecznikowi 

w przebyciu drogi z punktu, w którym 

społecznik jest, do punktu, w którym chce 

być. 

Społecznik sam decyduje „ile wyniesie” z procesu, ponosi też pełną odpowiedzialność za jego 

rezultat. Pamiętaj: chęć zmiany to nie to samo, co spowodowanie zmiany. 

Proces mentoringowo-coachingowy zrealizuje Magda Doliwa-Górska – mentor, coach, trener. 

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej. Ukończyła Śląską Szkołę Trenerów oraz 

Akademię Coachingu, akredytowaną przez International Coach Federation. Członek Rady 

Programowej Instytutu Spraw Obywatelskich. Zarządzała ogólnopolskimi i międzynarodowymi 

kampaniami. Jest coachem, m.in. dla uczestników, pierwszej w Polsce Kuźni Kampanierów 

(www.kampanierzy.pl). Dotąd, zrealizowała ponad 1000 godzin coachingu indywidualnego i 

trójstronnego. Sięga po sprawdzone w Polsce i na świecie innowacyjne metody i narzędzia. 

*** 

Wypracowane w tym procesie proste rozwiązania i praktyczne zmiany ułatwiły mi godzenie oraz 

skuteczną realizację różnych celów i przyniosły wymierne efekty. Zdalna forma naszej współpracy była 

maksymalnie efektywna i możliwa do realizacji mimo napiętego grafiku. Doświadczenie Magdy w 

działalności społecznej to jej mocna strona oraz gwarancja zaufania dla wszystkich klientów z trzeciego 

sektora. Jednocześnie jej poczucie humoru, umiejętności personalne i uniwersalność posiadanej 

wiedzy pozwalają przypuszczać, że współpraca z nią będzie równie inspirująca dla wszystkich osób, w 

których działalność wpisana jest konieczność rozwoju i zmian. 

Julia D., absolwentka Kuźni Kampanierów, Stowarzyszenie „Otwarte Klatki” 

Moja rozmowa z nią bardzo przypominała rozmowę z samym sobą. Magda jest dobra w tym co robi i 

ma wzrok przeszywający wszelkie internetowe komunikatory, widzi to co ukryte głęboko i stara się to z 

nas wydobyć i pokazać. 

Petros Tovmasyan, absolwent Kuźni Kampanierów, Instytut Pracy i Edukacji  

http://www.kampanierzy.pl/
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JAK DOKONAĆ 

ZGŁOSZENIA? 

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie www.obywateledecyduja.pl). Następnie 

podpisany jego skan prosimy wysłać do dnia 29 maja 2016 r. (niedziela), do godziny 23.23, na 

adres maria.jaraszek@inspro.org.pl z tytułem maila: „Mieszkańcy decydują – imię i nazwisko”. 

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:  

 

Maria Jaraszek 

maria.jaraszek@inspro.org.pl 

506484530 

 

 

 

 

 

 

http://www.obywateledecyduja.pl/
mailto:maria.jaraszek@inspro.org.pl
mailto:maria.jaraszek@inspro.org.pl

