
 

Projekt „Partycypacyjna polityka rodzinna Miasta Wrocław” realizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowany 
ze środków EOG     

         

Jak zwiększać zaangażowanie obywateli i grup społecznych w tworzenie lokalnej polityki? 

Czy partycypacja to łaska rządzących czy gwarantowane prawo obywateli? 

Jakie techniki partycypacyjne przynoszą najwięcej efektów i dobrej obywatelskiej zabawy? 

 
Fundacja Rodzina i Przedsiębiorczość w partnerstwie z Gminą Wrocław zapraszają radnych, 
członków organizacji pozarządowych, przedstawicieli Urzędu Miasta Wrocław i jego 
jednostek organizacyjnych oraz obywateli chcących aktywnie wpływać na politykę lokalną  
na bezpłatne dwudniowe warsztaty: 
 

Partycypacja w działaniu!  Mechanizmy kreowania polityki na poziomie lokalnym. 
 
Terminy szkoleń:  
 

1. 17-18.06.2015 r. (pierwszy dzień szkolenia - Sektor 3, ul. Legnicka 65, drugi – 
Centrum Integracji Społecznej ul. Strzegomska 49) 

2. 22-23.06. 2015 r. (pierwszy dzień szkolenia - CIS, ul. Strzegomska 49, drugi – 
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6) 

3. 24-25.06.2015 r. (WCRS, pl. Dominikański 6) 
4. 15-16.07.2015 r. (pierwszy dzień szkolenia - WCRS, pl. Dominikański 6, drugi - Sektor 

3, ul. Legnicka 65) 
 

Szkolenia odbywają się w godzinach 9:00 - 15:45 
 
Program szkolenia: 
 
Dzień 1 
09:00 - 11:00 Co to jest partycypacja obywatelska i dlaczego tak często jest fikcją? 
11:00 - 11:15 Przerwa  
11:15- 13:15 Partycypacja od kuchni: przykłady dobrych praktyk. Dlaczego  partycypacja  
jest trudna: rola obywateli, polityków, organizacji i obywateli 
13:15- 13:45 Przerwa  
13:45- 15:45 Warsztat narzędziowy: techniki partycypacji, cz.1: (m.in. budżet partycypacyjny, 
Future City Game, Kawiarnia Obywatelska, Otwarta przestrzeń) 
 
Dzień 2 
09:00 - 11:00 Warsztat narzędziowy: techniki partycypacji, cz.2:  Sądy obywatelskie, Sondaż 
deliberatywny®, Spacery badawcze, Grupy Dialogu Społecznego 
11:00 - 11:15 Przerwa  
11:15- 13:15 Dobry klimat dla rodziny: partycypacja i kształtowanie polityki publicznej  
w obszarze rodziny 
13:15- 13:45 Przerwa 
13:45- 15:45 Przywództwo i partycypacja - warsztat rozwoju osobistego 
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Zapisy:  
Prosimy o przesłanie zgłoszenia wraz z wybraną datą warsztatu na adres 
ilona.gmytrasiewicz@frip.org.pl. Na zgłoszenia czekamy do dnia 12.06.2015 r.  
 

Korzyści dla uczestników szkolenia:  

- certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia,   
- pakiet skutecznych technik i narzędzi partycypacyjnych,  
- znajomość podstaw prawnych partycypacji obywatelskiej,  
- wiedza na temat mechanizmów kreowania polityki na poziomie lokalnym, roli 

organizacji i urzędników w tym procesie, 
- możliwość przepracowania własnych pomysłów partycypacyjnych pod okiem 

eksperta, 
- przykłady dobrych praktyk oraz poznanie najnowszych trendów w zakresie polityki 

partycypacyjnej w obszarze rodziny, 
- wartość dodana: inspiracja i wiedza w obszarze przywództwa partycypacyjnego. 

Prowadzący: 
Piotr Czekierda, prezes Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczość, posiada  
15 letnie doświadczenie w realizacji innowacyjnych projektów społecznych, 
zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Laureat Nagrody Pro Publico Bono (jako 
członek zespołu Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa), Nagrody Prezydenta 
Wrocławia (jako członek Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Rodziny NURT). 
Studiował politologię, filozofię i biznes (Uniwersytet Wrocławski, IESE 
Business School w Barcelonie). Od 2 marca 2015 zasiada w Radzie 

Partycypacyjnej przy Prezydencie Wrocławia, jest także członkiem Rady Interesariuszy 
Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Komitetu Przedsiębiorstw Rodzinnych 
przy Krajowej Izbie Gospodarczej.  

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.frip.org.pl. 
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