SPRAWOZANIE KOŃCOWE akcji Masz Głos, Masz Wybór 2014
Zadanie Lokalne Konsultacje
1. Nazwa organizacji/grupy nieformalnej:
Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE

2. Data sporządzenia sprawozdania końcowego:
11.12.2014 r.

3. Telefon kontaktowy:
tel. 507 781 164

4. Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, tel. mail):
Małgorzata Łosiewicz, tel. 507 781 164, gosia@inspiruj.org

5. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:
Miasto Słupsk

6.

Czy zadanie akcji LOKALNE KONSULTACJE zostało zrealizowane?
Tak/nie
Jeśli zakreśliliście nie, bardzo proszę opisanie dlaczego zadanie nie zostało zrealizowane.
Nie dotyczy

7. Jeśli odpowiedź na pytanie 6 jest twierdząca, proszę krótko opisać w jaki sposób
realizowaliście zadanie (raport z diagnozy konsultacji, rozmowy z władzą, mieszkańcami,
debata przedwyborcza, co było trudne, czego nie udało się zrealizować, co było Waszym
sukcesem)?
1) Po powołaniu grupy roboczej przystąpiliśmy do tworzenia narzędzi pozwalających ocenić jakość
konsultacji w Słupsku. Były to m.in. analiza danych zastanych, wywiady indywidualne pogłębione z
animatorami konsultacji, badanie ankietowe kierowane do uczestników konsultacji w mieście (byli to
głównie przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy. Wymogiem było uczestnictwo w
przynajmniej jednych konsultacjach), obserwacja oraz indeks partycypacji (indeks jest narzędziem
ułatwiającym diagnozę demokracji partycypacyjnej w gminach. Pozwala sprawdzić na jakim poziomie
znajduje się gmina z poszczególnymi decyzjami, czy władze samorządowe przestrzegają prawa, o
jakich decyzjach informują mieszkańców a które z nich współrealizują razem z nimi). Członkowie
grupy roboczej uczestniczyli w spotkaniach konsultacyjnych od maja do listopada 2014 i wypełniali z
uczestnikami ankiety. Utworzono również ankiety w wersji online. Łącznie w badaniu ankietowym
uczestniczyło 45 osób, przeprowadzono 5 wywiadów indywidualnych, przeprowadzono 19
obserwacji, poddano analizie dokumenty oraz ogłoszenia dotyczące konsultacji za lata 2010 - 2014.
2) Podczas trwania kampanii wyborczej uczestniczyliśmy w debatach, spotkaniach i zadawaliśmy
pytania dotyczące konsultacji społecznych. Współorganizowaliśmy jedną debatę kandydatów na
prezydenta miasta i odbyła się ona 4 listopada. W związku z prowadzonym przez nas portalem
www.glosuje.inspiruj.org stworzyliśmy kwestionariusze kierowane do kandydatów na prezydenta i
wysłaliśmy je do komitetów. Kwestionariusz zawierał 5 pytań, w tym deklaracje kandydatów do
uczestnictwa w dialogu z mieszkańcami. Na 8 komitetów uzyskaliśmy 6 wypełnionych kwestionariuszy
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oraz 1 odmowę. Kwestionariusze były dostępne dla mieszkańców na lokalnych portalach
internetowych.
3) W trakcie realizacji zadania zorganizowaliśmy 4 rozgrywki z grą planszową „Rozegraj miasto”, która
związana jest z konsultacjami społecznymi. Łącznie w rozgrywkach wzięło udział 36 osób (młodzież,
przedstawiciele ngo, dwóch radnych, jeden urzędnik oraz mieszkańcy).
4) Gotowy raport wraz z prezentacją zostały przedstawione m.in. podczas konferencji „Mądrość
wspólnoty. Lokalna społeczność ekspertem w planowaniu miasta”, zorganizowanej przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Słupska i Regionu 4 grudnia 2014 roku. Pełna diagnoza wraz z
rekomendacjami oraz narzędziami wykorzystanymi do przygotowania dokumentów zostanie
przedstawiona w piątek 12.12.2014 r. władzom samorządowym oraz na stronach internetowych. Dnia
16.12.2014 r. zostanie zorganizowane spotkanie z mieszkańcami dotyczące raportu wraz z
warsztatami towarzyszącymi.
5) Przygotowaliśmy narzędziowniki dla radnych nowej kadencji, które zawierają materiały i
podręczniki z dobrymi praktykami (m.in. zasady lokalnych konsultacji, jak prowadzić dialog z
mieszkańcami, diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej, jak wypełnić mandat radnego, itp.).
narzędziowniki wręczymy na najbliższej sesji Rady Miasta.

8. Opiszcie krótko jak wyglądają konsultacje w Waszej gminie, na podstawie zebranych
informacji, co trzeba poprawić?
Konsultacje ogłaszane są na portalu dialog.slupsk.eu oraz na stronie internetowej miasta slupsk.pl.
Są to konsultacje gotowych projektów. Wnioski i zapytania można zgłaszać na formularzach
konsultacyjnych, rzadko odbywają się spotkania. W latach 2010-2013 tylko raz w ramach konsultacji
organizowane były spotkania warsztatowe. Za przebieg konsultacji odpowiedzialni są kierownicy
poszczególnych wydziałów UM bądź innych jednostek miejskich. Po konsultacjach publikowany jest
raport uwzględniający zgłoszone uwagi. Brak ewaluacji procesów. Gmina konsultuje najważniejsze
decyzje z mieszkańcami, dbając o przejrzystość zasad i prawidłowy przebieg procesu. Wymagane
zmiany dotyczą m.in. sposobu informowania o konsultacjach (niska frekwencja); wyznaczenia osób
odpowiedzialnych za przebieg konsultacji w gminie; ewaluowania procesów konsultacji i
upubliczniania każdego z etapów procesu; tworzenie planów rocznych i raportów; formy
prowadzonych konsultacji oraz większe nastawienie na współdecydowanie z mieszkańcami i
wprowadzenie częstszych konsultacji do założeń a nie gotowych już projektów (fasada).

9. Czy Wasze rekomendacje do zmian zostały upublicznione? Jeśli tak, to w jaki sposób?
(debata, strona internetowa, media, spotkania z mieszkańcami- terminy)
Gotowy raport wraz z prezentacją zostały przedstawione m.in. podczas konferencji „Mądrość
wspólnoty. Lokalna społeczność ekspertem w planowaniu miasta”, zorganizowanej przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Słupska i Regionu 4 grudnia 2014 roku. Pełna diagnoza wraz z
rekomendacjami oraz narzędziami wykorzystanymi do przygotowania dokumentów zostanie
przedstawiona w piątek 12.12.2014 r. władzom samorządowym oraz na stronach internetowych.
Dnia 16.12.2014 r. zostanie zorganizowane spotkanie z mieszkańcami dotyczące raportu wraz z
warsztatami towarzyszącymi.
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10. Jak oceniacie współpracę z Urzędem podczas realizacji zadania?
Bardzo dobrze, wszystkie informacje niezbędne do przeprowadzenia diagnozy były udzielane
rzetelnie i szybko.

11. Z ilu osób składała się grupa zaangażowana w akcję?
Grupa robocza powołana do zadania Lokalne Konsultacje liczy 7 osób. Są to wolontariusze
stowarzyszenia, którzy zajmują się głównie wyszukiwaniem informacji dotyczących przebiegu
konsultacji. Wśród nich są również przedstawicie dwóch słupskich organizacji pozarządowych. Prace
nad narzędziami wspierali socjolodzy z Uniwersytetu Gdańskiego. Spotkania grupy odbywały się w
zależności od potrzeb.

12. Jak oceniacie trudność zadania? Co było najtrudniejsze do realizacji?
Największą trudnością było pozyskanie wszystkich informacji – nie wszystkie informacje można było
znaleźć na stronie internetowej gminy oraz zebranie grupy reprezentacyjnej do badania
ankietowego. Podczas spotkań konsultacyjnych pojawiały się zazwyczaj te same osoby, co
uprzednio. Frekwencja nie była wysoka, dlatego też powstała forma ankiety online.

13. Jak oceniacie współpracę z koordynatorką zadania, co należy poprawić, Waszym zdaniem.
Współpracę oceniamy bardzo dobrze. Otrzymywaliśmy merytoryczne odpowiedzi na pytania,
koordynatorka wspierała radą i dobrym słowem.
14. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?
(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo
duże zaangażowanie )
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15. Jaka zmiana zaszła na terenie Waszej gminy, w mieszkańcach, w zarządzaniu gminą, we
władzy?
Zmiana jest związana przede wszystkim z wyborami samorządowymi. Pozytywnym zjawiskiem jest
pojawienie się kwestii związanych z konsultacjami społecznymi podczas kampanii wyborczych u
większości komitetów. W spotkaniach konsultacyjnych (w okresie od lipca do listopada) pojawiało
się coraz więcej mieszkańców (niezwiązanych z działalnością organizacji pozarządowych czy grup
nieformalnych) zainteresowanych możliwością współdecydowania.
16. Jakiego wsparcia oczekujecie od akcji Masz Głos, Masz Wybór w realizacji kolejnych zadań?
(jeśli planujecie dalej realizować zadania akcji)
Planujemy dalej realizować zadania w ramach akcji. Obszary, które nas interesują a przy których
będziemy oczekiwać wsparcia merytorycznego to m.in. tworzenie rad osiedli, wzmacnianie i
udoskonalanie procesu konsultacji społecznych, udoskonalanie narzędzia jakim jest budżet
obywatelski czy inicjatywa lokalna.
17. Uwagi, dodatkowe informacje:
Brak.

