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Razem łatwiej, dlatego warto poszukać osób, które pomogą Ci w realizacji zadania. 

Im więcej osób zaangażuje się w proces tym lepiej, ponieważ do osiągnięcia celu potrzebne 

będą różne kompetencje, umiejętności. W jaki sposób szukać osób, które mogą Ci pomóc? 

Możesz to zrobić np. za pomocą ogłoszeń czy ulotek. W tym przypadku warto by miały one 

ciekawą formę i przyciągały uwagę potencjalnie zainteresowanych sprzymierzeńców. Warto 

używać prostych i bezpośrednich, zachęcających komunikatów. Takie ogłoszenia czy ulotki 

można umieścić np. w lokalnym sklepie, na przystanku autobusowym, w domu kultury, 

szkole czy na uczelni, itd. Warto również korzystać z portali społecznościowych takich jak 

Facebook, czy z forów internetowych.  

 

Jeśli chcemy zdobyć sojuszników, musimy mieć w zanadrzu kilka argumentów, 

mówiących o tym dlaczego warto zaangażować się we wdrażanie budżetu obywatelskiego 

na osiedlu. Oto kilka z nich: 

 

Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu: 

 

 w lepszy sposób gospodarujemy środkami publicznymi. Inwestycje podejmowane są 

tam, gdzie istnieją realne potrzeby mieszkańców. Nikt nie wie lepiej od nas czego 

potrzebujemy na swoim osiedlu. Mamy szansę zdecydować czy wolimy nowe 

oświetlenie, zagospodarowanie skweru czy może nowy parking. 

 

 mamy szansę poznać swoich sąsiadów i innych mieszkańców osiedla, zintegrować 

się. Budżet obywatelski buduje lokalną wspólnotę i wzmacnia odpowiedzialność za swoje 

otoczenie. Podczas spotkań mamy szansę poznać się wzajemnie, porozmawiać o  swoich 

potrzebach i oczekiwaniach. 

 

 bardziej identyfikujemy się ze swoim miejscem zamieszkania. Widząc owoce własnej 

pracy bardziej wiążemy się z własnym otoczeniem – stajemy się nie tylko konsumentami 

projektów miejskich, które ktoś zaproponował nam odgórnie, lecz ich współtwórcami.  

 

 stajemy się odpowiedzialni za swoje osiedle. W Polsce często obserwuje się zjawisko 

obojętności mieszkańców wobec przestrzeni publicznej. Wielu z nas uważa, że jest to 
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przestrzeń „niczyja”. Nie czujemy odpowiedzialności za osiedle, ponieważ nie czujemy, że 

możemy mieć na nie realny wpływ. Częściej dbamy i pilnujemy tego, co uważamy za swoje. 

Jeśli mamy szansę zdecydować o lokalnych inwestycjach, wówczas stają się one naszymi 

własnymi i jesteśmy za nie odpowiedzialni. W ten sposób otoczenie staje się również bardzie 

przyjazne i bezpieczne. 

 

 mamy szansę dowiedzieć się jak funkcjonuje miasto i jak tworzy się budżet osiedla. 

Dzięki spotkaniom poznajemy realia prowadzenia inwestycji miejskich, zaczynamy rozumieć 

ograniczenia i możliwości, dowiadujemy się jakie są koszty i warunki realizacji pewnych 

inwestycji. Dzięki  budżetowi obywatelskiemu stajemy się świadomymi obywatelami!  

 


