
Konsultujmy bo warto. Projekt 
upowszechniania 

i wdra żania mechanizmów konsultacji 
społecznych w gminie miejskiej Ciechanów

realizacja projektu: 01.09.2013 – 31.03.2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet V. Dobre rządzenie

Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora
Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego
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Cel główny projekt: wdro żenie procesu konsultacji społecznych oraz
upowszechnienie wiedzy o mo żliwo ściach wł ączania grup obywateli
w procesy decyzyjne w gminie miejskiej Ciechanów

Cele szczegółowe: 

1. Zwiększenie partycypacji społecznej mieszka ńców Ciechanowa 
w zarządzaniu miastem

2. Podniesienie wiedzy i umiej ętności pracowników samorz ądowych 
i przedstawicieli NGO w zakresie wdra żania mechanizmów 
konsultacyjnych

3. Zwiększenie wiedzy przedstawicieli administracji na tem at potrzeb 
i oczekiwa ń interesariuszy
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Projektem obj ętym zostan ą członkowie, pracownicy i wolontariusze
z organizacji pozarz ądowych oraz przedstawiciele administracji publicznej
z obszaru gminy miejskiej Ciechanów. Projekt skierowany je st równie ż do
mieszka ńców Ciechanowa, którzy poprzez platform ę internetow ą stworzon ą
na bazie strony internetowej Urz ędu Miasta b ędą wybiera ć najciekawsze i ich
zdaniem najwa żniejsze projekty przygotowane przez NGO’sy do zlecenia
w ramach zada ń publicznych.

Projekt składa się z dwóch zadań, które będą realizowane od października 
br. do końca marca 2014.

I. Promocja oraz upowszechnienie narzędzi i technik konsultacji 
społecznych. 

II. Zaplanowanie i wdrożenie procesu konsultacji społecznych
w gminie miejskiej Ciechanów.
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Na bazie tych zadań projekt będzie wykorzystywał różne techniki, takie jak:

1. Kampania społeczna „Wiemy-konsultujemy” w lokalnych mediach: prasa, radio, portale internetowe.

2. Spotkania informacyjne i konsultacyjne z przedstawi cielami ciechanowskich organizacji 
pozarz ądowych. 
a) „Spotkanie grupy roboczej ds. konsultacji” skierowane do 30 przedstawicieli NGO. Celem spotkania  
będzie:
- analiza dotychczasowych obszarów współpracy NGO i gminy Ciechanów;
- ukazanie niezagospodarowanych obszarów współpracy;
- prezentacja dobrych praktyk współpracy w innych gminach;
- wypracowanie zasad konsultacji społecznych;
- opracowanie projektów uchwał. 
Termin spotkania 14.10 br., godz. 14.00. Miejsce spotkania UM – sala konferencyjna.

b) „Spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarz ądowymi” skierowane do 30 przedstawicieli 
NGO. Celem spotkania będzie przedstawienie wypracowanych przez grupę roboczą nowych obszarów 
współpracy oraz zgłaszanie przez NGO projektów możliwych do zlecenia w latach następnych w ramach 
zadań publicznych.  
Termin spotkania 21.10 br., godz. 14.00. Miejsce spotkania UM – sala konferencyjna. 
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3. Szkolenia pt. „Konsultujmy bo warto” dla przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, administracji UM oraz jednostek i spółek miejskich 
w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych.
Szkolenia skierowane  będą do 36 osób (26 os. z NGO oraz 10 z administracji 
publicznej).
Program szkoleń:
- zasady właściwego przeprowadzania konsultacji społecznych;
- korzyści i koszty związane z procesem konsultacji
- metody i narzędzia konsultacji;
- ciekawe formy partycypacji, wykorzystanie platformy on-line;
- uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji.
Szkolenia odbędą się w dniach 28-29.10 br . oraz 7.11. 2013.
Miejsce spotkania Urząd Miasta Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6. Rozpoczęcie 
szkoleń każdego dnia godz. 9.00. 
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4. Doradztwo dla NGO i administracji publicznej w z akresie wdra żania technik 
partycypacyjnych , realizowane przez okres wdrażania projektu w wymiarze 50h. 
W ramach tego działania doradca będzie udzielał indywidualnych konsultacji. 

5. Stworzenie platformy internetowej do konsultacji  on-line na bazie strony 
internetowej UM www.umciechanow.pl. Platforma będzie zawierała aktualności, 
w których na bieżąco obywatele będą informowani o istotnych dla mieszkańców 
sprawach. W serwisie zamieszczane będą informacje i materiały dotyczące 
wszystkich konsultacji społecznych. Platforma umożliwi informowanie społeczności 
lokalnej o planowanych inwestycjach miejskich, konsultacjach i wymianie opinii oraz 
prowadzeniu badań i sondaży.  Termin realizacji: październik 2013.
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6. Przeprowadzenie bada ń sonda żowych wśród 200 mieszkańców 
miasta dotyczące realizacji przez gminę miejską Ciechanów zadań 
publicznych. Badanie ma na celu identyfikację potrzeb mieszkańców w 
zakresie realizacji zadań gminy oraz poznanie opinii na temat kluczowych 
dla mieszkańców kwestii. Termin realizacji: październik-listopad 2013.

7. Wdro żenie mechanizmu „Bud żetu partycypacyjnego”

Budżet partycypacyjny polega na zaangażowaniu obywateli do 
współtworzenia budżetu związanego z obszarem, który dotyczy ich 
bezpośrednio. Skala przedsięwzięcia może być bardzo różna: od ustalania 
budżetu całego miasta i jego priorytetów, po stworzenie listy i hierarchii 
wydatków wewnątrz jakiejś instytucji lub programu dotyczącego konkretnej 
grupy osób.
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W ramach tej wieloetapowej techniki będą realizowane następujące działania:

a) Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli NGO doty czące technik 
„Bud żetu Partycypacyjnego”, w zakres którego wchodzi: przedstawienie zasad 
konkursów na realizację zadań publicznych i wymogów formalnych. Termin 
realizacji: grudzień 2013. 

b) I Warsztaty dla projektodawców będą skierowane do przedstawicieli organizacji 
pozarządowych (2-3 osoby z organizacji) działających na rzecz mieszkańców
Ciechanowa. Warsztaty mają na celu wsparcie projektodawców w przygotowaniu 
konkretnego projektu  i zaplanowaniu jego zarządzania. W I Warsztatach wezmą 
udział 24 osoby, w dwóch grupach szkoleniowych. W każdej z grup zostanie 
przeprowadzonych 16 godzin zajęć. Termin realizacji: grudzień 2013. 
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W ramach I Warsztatu przeprowadzony zostanie: 

c) Nabór projektów. Organizacje pozarządowe będą składały oferty (propozycje 
projektów) zgodnie z Ustawą o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie 
na realizację zadań publicznych w obszarach wypracowanych podczas konsultacji. 
Termin realizacji: styczeń 2014. 

d) II Warsztaty dla projektodawców mają na celu przygotowanie oferentów do 
promocji projektów, na których realizację chcą otrzymać dofinansowanie.

Program:
- ćwiczenia wystąpień publicznych,
- przygotowanie prezentacji multimedialnej,
- opracowanie scenariusza 5 minutowego filmu opisującego projekt
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W II Warsztatach wezmą udział 24 osoby, w dwóch grupach szkoleniowych.
W każdej z grup zostanie przeprowadzonych 16 godzin zajęć. Termin  realizacji: 
styczeń 2014. Istotnym składnikiem tych warsztatów będzie:

e) Przygotowanie krótkich filmów promuj ących projekty . Przedstawiciele 
organizacji pozarządowych przy wsparciu specjalisty przygotują krótkie nagrania 
dotyczące projektów, które chcą konkretnie zrealizować. Produkty promocyjne będą 
zamieszczone na platformie internetowej UM. Termin realizacji: styczeń-luty 2014. 

W ramach II Warsztatu będą realizowane także kolejne etapy projektu: 
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f) I etap konsultacji społecznych. W ciągu trzech tygodni po złożeniu ofert na 
realizację zadań publicznych przez NGO, materiały dotyczące wszystkich projektów 
prezentowane będą na stronie internetowej miasta Ciechanów i w lokalnych 
mediach. W tym czasie mieszkańcy miasta będą mogli zadawać pytania poprzez 
platformę on-line, które będą kierowane  bezpośrednio do interesującego ich 
projektu. Dzięki temu procesowi odbędzie się głosowanie, konsultacje on-line
z wykorzystaniem platformy internetowej przygotowanej przez Partnera projektu. 

Termin realizacji: styczeń – luty 2014.
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g) II etap-Spotkanie  wyborcze „TY decydujesz”. Mieszkańcy Ciechanowa będą 
uczestniczyli w spotkaniu oddają głos na 1 projekt w każdej kategorii. Podczas 
spotkania przedstawiciele organizacji pozarządowych będą publicznie występować 
i przekonywać wyborców do swoich projektów. W trakcie spotkania mieszkańcy 
miasta będą mogli zadawać pytania konkretnym projektodawcom, a następnie 
oddać głos na interesujący ich projekty. W ramach II etapu  zrealizowanych zostanie 
12 filmów promujących projekty organizacji pozarządowych. Termin realizacji: luty 
2014. 

Zaprezentowane komisjom konkursowym wyniki konsultacji będą upowszechnione 
w marcu 2014 r.
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8. Konsultacje społeczne zagospodarowania przestrze nnego terenu bulwarów 
nadrzecznych (pomi ędzy mostem na ul. 17-go Stycznia, a mostem 3-go Maj a) 
i parku J. D ąbrowskiego

Konsultacje prowadzone będą metodą Charette, która zakłada udział osób 
reprezentujących różne środowiska i będących specjalistami w różnych dziedzinach 
(prawnicy, urbaniści, architekci, urzędnicy, artyści, działacze społeczni).  

Pierwsze spotkanie będzie miało na celu przedstawienie i identyfikację przestrzeni 
nad którą będą pracować grupy interesariuszy.

Program I spotkania zakłada:
- przedstawienie przestrzeni do zagospodarowania;
- identyfikację celów i funkcji, jakie ma spełniać teren
- identyfikację problemów społecznych, jakie wiążą się z tą przestrzenią. Termin realizacji: 
styczeń 2014.
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Drugie spotkanie będzie miało na celu wypracowanie konkretnych pomysłów 
dotyczących planowania przestrzeni i jej społecznego wymiaru. Wypracowane przez 
uczestników spotkań założenia będą przedstawione mieszkańcom Ciechanowa do 
konsultacji on-line. Ta forma umożliwi otwartą dyskusję i zgłaszanie uwag do 
propozycji za pośrednictwem platformy internetowej. W związku z tym Społeczne 
Założenia Rewitalizacji Bulwarów i Parku zostaną wypracowane w ramach 
procesu konsultacyjnego i następnie zaprezentowane radnym oraz Prezydentowi 
Miasta Ciechanów do dalszych działań związanych z jego realizacją. Termin 
realizacji: luty 2014.

Konsultacje on-line Społecznego Zało żenia Rewitalizacji Bulwarów i Parku. 
Termin realizacji: luty – marzec 2014.

Przedstawienie efektów konsultacji władzom miasta – Termin realizacji: marzec 
2014
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Rekrutacja uczestników

Prowadzona będzie zgodnie z zachowaniem zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn oraz innych grup, a także z zasadą bezstronności i przejrzystości. Aby 
skorzystać ze wsparcia oferowanego w projekcie potencjalny uczestnik, powinien 
być oddelegowany do udziału w nim przez organizację pozarządową z terenu gminy 
miejskiej Ciechanów. Kandydaci mog ą zgłasza ć się poprzez wypełnienie karty 
zgłoszeniowej zgodnie z zał ącznikiem nr 1 lub nr 2  Regulaminu projektu 
w zależności od wybranego rodzaju wsparcia. Zgłoszenia będą przyjmowane 
bezpośrednio w siedzibie Lidera projektu lub poprzez e-mail: 
konsultujmy@gmail.com Do projektu będą kwalifikowani członkowie NGO zgodnie 
z zasadą pierwszeństwa zgłoszeń. Z każdej organizacji pozarządowej w projekcie 
weźmie udział 1 lub 2 uczestników. W przypadku rekrutacji na szkolenia druga 
osoba z jednej organizacji będzie mogła uczestniczyć w projekcie jeżeli 
zakwalifikowanych będzie co najmniej 20 przedstawicieli z różnych NGO. 
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Przedstawiciele administracji samorządowej będą rekrutowani przez Partnera 
projektu z poszczególnych komórek organizacyjnych samorządu miasta Ciechanów 

Warunki uczestnictwa w projekcie

Po zakwalifikowaniu się do udziału w wybranej przez uczestnika formie wsparcia, 
będzie on musiał spełnić następujące warunki uczestnictwa:

a) podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie, zgodnie z załącznikiem nr 3 
Regulaminu projektu;

b) wypełnienie kwestionariusza osobowego uczestnika  na bazie podsystemu 
Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS), zgodnie z 
załącznikiem nr 4 lub nr 5 Regulaminu projektu (w zależności od statusu 
uczestnika);
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c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie 
wizerunku, zgodnie z załącznikiem nr 6 i nr 7 Regulaminu projektu;

d) potwierdzenie własnoręcznym podpisem obecności, odebrania cateringu 
i materiałów szkoleniowych;

e) wypełnianie ankiet związanych z ewaluacją i monitoringiem projektu, które będą 
przeprowadzone w celu sprawdzenia skuteczności udzielonego wsparcia;
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Dziękuję za uwagę!

Rafał Kłys

Koordynator projektu

Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w C iechanowie
ul. Małgorzacka 8, 06-400 Ciechanów

(23) 672 33 71

konsultujmy@gmail.com
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