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Czym jest Forum 
Praktyków Partycypacji

Czym są Fora Praktyków Partycypacji?
Fora Praktyków Partycypacji to odbywające się od 2014 r. 
coroczne spotkania osób, które aktywnie zajmują się 
tematyką partycypacji obywatelskiej: mają wiedzę i 
doświadczenie w realizacji konsultacji 
i innych procesów partycypacyjnych, czyli takich, które 
dotyczą włączania mieszkańców w podejmowanie 
decyzji o ważnych dla nich sprawach.

To okazja do tego, by praktycy partycypacji – głównie 
przedstawiciele samorządów i organizacji 
pozarządowych – mogli się poznać i wymienić 
doświadczeniami, opowiedzieć o swoich sukcesach lub 
przestrzec przed błędami. Uczestnikami są zarówno 
osoby pracujące w miastach, jak i w mniejszych 
miejscowościach a także na obszarach wiejskich.

W trakcie Forów można dowiedzieć się z pierwszej ręki: 

• jak z różnymi problemami radzą sobie inni, 

• jakie wykorzystują sposoby, by prowadzone przez nich 
konsultacje były dobrej jakości, 

• co robią, by docierać z informacją o konsultacjach do 
mieszkańców, 

• jak prowadzą te procesy, by jakość zgłaszanych przez 
mieszkańców uwag była możliwie dobra. 

Interakcja i partycypacja
Niemal całe 2 dni są wypełnione warsztatami
i dyskusjami w mniejszych i większych
gronach. Stawiamy na to, by było możliwie
interaktywnie, czyli dużo okazji do tego, by
opowiedzieć o swoich działaniach, posłuchać
o tym, co robią inni, zadawać pytania i
wymieniać się opiniami.

Jest też możliwie partycypacyjnie, czyli każdy
może zaproponować organizatorom Forum
pomysł na sesję lub warsztat, może też
zgłosić się do poprowadzenia spotkania. I tak
od pięciu lat praktycy partycypacji z całej
Polski wspólnie tworzą plan tego, o czym
chcą rozmawiać, przez dwa dni pełne
gorących dyskusji, inspiracji, nawet sporów.

Obejrzyj film pokazujący ideę wydarzenia 
i zajrzyj na stronę www lub facebooka!

https://www.youtube.com/watch?v=e7od5UqWWn0
https://partycypacjaobywatelska.pl/forum-2018/
https://www.facebook.com/forumpraktykowpartycypacji/?ref=bookmarks


Forum Praktyków Partycypacji to niebywała okazja do
spotkania i wymiany doświadczeń dla specjalistów
zajmujących się partycypacją: dla początkujących
praktyków to ogromna kopalnia wiedzy i kontaktów.
Dla samorządów - możliwość pokazania „ludzkiej
twarzy" i zaznaczenia, że po „tej drugiej stronie"
pracują wykształceni, zaangażowani ludzie, którym
również zależy na rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego. Z każdego Forum wyjeżdżałam z
pomysłami i kontaktami, które owocowały nowymi
działaniami dla mojej organizacji.

Katarzyna Mikołajczyk, Fundacja Fenomen, Łódź

Forum Praktyków Partycypacji to dla mnie uczestnika
od samego początku niezwykła obywatelska przygoda
i jednocześnie szansa na poznanie nowych ludzi,
często od wielu lat, zajmujących się promocją idei
społeczeństwa obywatelskiego. Od 5 lat spotykamy się
wymieniając doświadczeniami z codziennych
aktywności dotyczących partycypacji.

Radosław Puśko, aktywista lokalny, Białystok

Dlaczego warto uczestniczyć?

4. FPP w Lublinie

5. FPP we
Wrocławiu



Do czego zapraszamy członków 
Obszaru Metropolitalnego 

Gdańsk-Gdynia-Sopot?

Możliwości włączenia się:
Znacząco
• partycypacja w kosztach organizacji

wydarzenia (dobrowolny wkład finansowy)

• wsparcie organizacyjnie

• przygotowanie stanowiska prezentującego 
Państwa działania

• uczestnictwo w przygotowaniu 
merytorycznym programu (np. 
zaproponowanie tematów sesji i/lub 
wystąpienia w ich trakcie*)

• uczestnictwo w wydarzeniu

Średnio
• przygotowanie stanowiska prezentującego 

Państwa działania

• uczestnictwo w przygotowaniu 
merytorycznym programu (np. 
zaproponowanie tematów sesji i/lub 
wystąpienia w ich trakcie*)

• uczestnictwo w wydarzeniu

W niewielkim stopniu
• uczestnictwo w wydarzeniu

* zaproponowanie tematów wydarzeń nie jest jednoznaczne
z wpisaniem ich do programu – ostateczną decyzję podejmuje
zespół koordynujący Forum Praktyków Partycypacji

Do tej pory Fora odbywały się w Warszawie (3 razy), w Lublinie i we Wrocławiu.

Tym razem chcielibyśmy zorganizować je w Trójmieście m.in. wspólnie z Obszarem
Metropolitarnym i zaprosić do jego współtworzenia także gminy i powiaty członkowskie.

Chcemy, by Forum było okazją do pokazania ciekawych przykładów związanych z włączaniem
mieszkańców w podejmowanie decyzji w Państwa gminach i powiatach oraz poruszenia
tematów dla Was ważnych i inspirujących. Byście Wy mogli się dowiedzieć, co i jak robią
samorządowcy w innych częściach Polski, a oni o tym, nad czym i jak Wy pracujecie.


