Poznański Budżet Obywatelski

GRA EDUKACYJNA

Budżet Obywatelski pozwala mieszkańcom zgłaszać i głosować na projekty,
które chcieliby zrealizować w swoim mieście. Ale jak przebiega proces budżetu
obywatelskiego? O czym należy pamiętać składając wniosek? W jaki sposób
wybiera się projekty do realizacji? Jak namówić innych, aby zagłosowali właśnie
na Twój pomysł? Tego wszystkiego i wiele więcej można dowiedzieć się biorąc
udział w naszej grze.
Akcja gry rozgrywa się na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą szkół: Liceum i Szkoły

Podstawowej. Szkoły w środku są zaniedbane, sale wymagają remontu, i doposażenia,
a na ogromnym pustym terenie dookoła nich brakuje infrastruktury. Od dawna też nie
odbywały się żadne zajęcia dodatkowe ani imprezy. Na terenie osiedla nie ma boisk

sportowych, parków, placów zabaw, ani parkingu. Brakuje dobrego dojazdu do placówek.
Każda z osób dostaje swoją własną rolę. Są nauczyciele, rodzice oraz uczniowie liceum
i podstawówki, są też seniorzy i przedstawiciele rady osiedla.

Wszyscy chcą zgłosić swój własny projekt do PBO dotyczący szkoły i terenu wokół niej.

Środki w budżecie obywatelskim są jednak ograniczone - możemy zrealizować tylko dwa
projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.

Urzędnicy będą odpowiedzialni za pomoc mieszkańcom w złożeniu projektu, opiniowanie
i przeprowadzenie głosowania. Nad prawidłowością całego procesu czuwa Prezydent.

Wczuj się w swoją rolę i postaraj się,
aby wszyscy uczestnicy wyszli z tej gry zwycięsko.
W SKŁAD GRY WCHODZĄ:
•

INSTRUKCJA

•

KARTY ZGŁOSZENIA PROJEKTU

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KARTY OPINIOWANIA

KARTY DO GŁOSOWANIA

liczba uczestników
8* - 41 osób:
• Prezydent 1 osoba

1 KARTA - PREZYDENT

• 6 grup mieszkańców 1-6 osób

6 KART - MIESZKANIEC (SENIOR)

• grupa urzędników 1-4 osób

6 KART - MIESZKANIEC (RODZIC)

czas gry 50 - 70 min

4 KARTY - URZĘDNIK

6 KART - MIESZKANIEC (NAUCZYCIEL)
6 KART - MIESZKANIEC (UCZEŃ LICEUM)

6 KART - MIESZKANIEC (UCZEŃ PODSTAWÓWKI)

*w wariancie 8-osobowym rozygnujemy z podziału
na grupy, każdy z uczestników dostaje inną kartę roli

6 KART - MIESZKANIEC (RADNY OSIEDLOWY)
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PRZEBIEG GRY:
ETAP SKŁADANIA PROJEKTÓW
10-15 minut

Mieszkańcy tworzą swoje projekty. Każda z grup wymyśla
swój własny pomysł. Urzędnicy pomagają prawidłowo
wypełnić wniosek i odpowiadają na ewentualne pytania.

ETAP OPINIOWANIA I PREZENTACJI
30-40 minut

Grupy prezentują swoje projekty.
W trakcie prezentacji urzędnicy na podstawie karty
opiniowania oceniają, które z projektów mogą przejść do
kolejnego etapu.
Prezydent zapisuje pozytywnie zaopiniowane projekty na
karcie do głosowania.

ETAP GŁOSOWANIA
10-15 minut

Wszyscy uczestnicy gry oddają głosy na projekty. Można
zagłosować maksymalnie na 2 wybrane projekty.
Za policzenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania
odpowiada Prezydent i urzędnicy.

Weź realny udział w PBO.
Składać i głosować na projekty może każdy
mieszkaniec Poznania, bez względu na wiek.
Wejdź na: budzet.um.poznan.pl
i dowiedz się więcej! Masz pytania?
Napisz: pbo@um.poznan.pl

zmieniajmy miasto!
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karta opiniowania
Wypełniają urzędnicy w trakcie prezentacji pomysłów.
W trakcie etapu składania projektów karta służy urzędników do udzielania
porad mieszkańcom, jak złożyć poprawny wniosek do PBO.
Jedną kartę należy uzupełnić wspólnie dla jednego projektu.
Wynki opiniowania, po zakończeniu wszystkich prezentacji, należy przekazać Prezydentowi.

Tytuł projektu:

Czy projekt został uzupełniony kompletnie? Czy wypełniono wszystkie rubryki – jeśli
nie, poproś mieszkańców o uzupełnienie.

tak

nie

Czy projekt będzie realizowany na terenie miasta?
tak

nie

Czy projekt jest zgodny z przyjętymi limitami finansowymi? 600 tys. dla
projektu rejonowego, 2 mln złotych dla projektu ogólnomiejskiego

tak

nie

Czy realizacja projektu jest możliwa w ciągu maksymalnie dwóch lat?
tak

nie

Czy projekt jest zgodny z kompetencjami gminy i zakresem zadań
realizowanych przez jednostki miejskie?
Czy miasto zajmuje się realizacją podobnych projektów

tak

nie

Czy projekt jest zgodny z przepisami prawa?
tak

nie

OSTATECZNA REKOMENDACJA
(wszystkie kryteria muszą być spełnione)

TAK

NIE
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karta głosowania
Uzupełnia Prezydent - po zakończeniu prezentacji
i przekazaniu przez urzędników wyników opiniowania
Projekty i numery należy przepisać na większą planszę, aby każdy z głosujących
miał możliwość poznania listy i numerów projektów, na które chce oddać swój głos*.

numer

tytuł

numer

tytuł

numer

tytuł

numer

tytuł

numer

tytuł

numer

tytuł

1

2

3

4
5
6

Na potrzeby gry założono, że każdy głosujący ma do dyspozycji 2 głosy.
W Poznańskim Budżecie Obywatelskim głosować można na 3 projekty: 2 rejonowe i 1 ogólnomiejski.
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karta projektu
Uzupełniają mieszkańcy. Każda grupa składa 1 wspólny projekt. W razie pytań zwróćcie się o pomoc
do urzędników lub Prezydenta. Po zakończeniu etapu, wszystkie grupy prezentują swoje pomysły na forum.
Zapiszcie swój projekt na większej planszy, aby lepiej go zaprezentować,
a wypełnioną kartę oddajcie opiniującym urzędnikom.

grupa interesu:

typ projektu:
rejonowy
ogólnomiejski

tytuł projektu:

opis projektu:

uzasadnienie realizacji (dlaczego to Wasz projekt powinien zdobyć najwięcej głosów):

miejsce realizacji projektu:

koszt projektu:

Na potrzeby gry założono, że każda grupa może złożyć 1 projekt.
W Poznańskim Budżecie Obywatelskim każdy mieszkaniec może złożyć 3 projekty.
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1. Pomagaj mieszkańcom stworzyć projekt
do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego
2. Odpowiadaj na pytania mieszkańców, aby
złożyli projekt spełniający kryteria w karcie opiniowania
3. Razem z pozostałymi urzędnikami oceńcie projekty oraz
wskażcie, które z nich uzyskają pozytywną rekomendację
i trafią na kartę do głosowania
4. Przekaż wyniki opiniowania do Prezydenta
5. Pomóż Prezydentowi przeprowadzić głosowanie
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Wczuj się w swoją rolę i postaraj się,
aby wszyscy uczestnicy wyszli z tej gry zwycięsko.

Urzędnicy będą odpowiedzialni za pomoc mieszkańcom w złożeniu projektu, opiniowanie
i przeprowadzenie głosowania. Nad prawidłowością całego procesu czuwa Prezydent.

Wszyscy chcą zgłosić swój własny projekt do PBO dotyczący szkoły i terenu wokół niej.
Środki w budżecie obywatelskim są jednak ograniczone - możemy zrealizować tylko dwa
projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.

Każda z osób dostaje swoją własną rolę. Są nauczyciele, rodzice oraz uczniowie liceum
i podstawówki, są też seniorzy i przedstawiciele rady osiedla.

Akcja gry rozgrywa się na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą szkół: Liceum i Szkoły
Podstawowej. Szkoły w środku są zaniedbane, sale wymagają remontu, i doposażenia,
a na ogromnym pustym terenie dookoła nich brakuje infrastruktury. Od dawna też nie
odbywały się żadne zajęcia dodatkowe ani imprezy. Na terenie osiedla nie ma boisk
sportowych, parków, placów zabaw, ani parkingu. Brakuje dobrego dojazdu do placówek.

Poznański Budżet Obywatelski pozwala mieszkańcom
zgłaszać i głosować na projekty, które chcieliby zrealizować w swoim mieście.

PRZEBIEG GRY:
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W trakcie prezentacji urzędnicy na podstawie karty
opiniowania oceniają, które z projektów mogą przejść do
kolejnego etapu.

Grupy prezentują swoje projekty.

30-40 minut

Mieszkańcy tworzą swoje projekty. Każda z grup wymyśla
swój własny pomysł. Urzędnicy pomagają prawidłowo
wypełnić wniosek i odpowiadają na ewentualne pytania.

10-15 minut

Prezydent zapisuje pozytywnie zaopiniowane projekty na
karcie do głosowania.
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Środki w budżecie obywatelskim są jednak ograniczone - możemy zrealizować tylko dwa
projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.

Każda z osób dostaje swoją własną rolę. Są nauczyciele, rodzice oraz uczniowie liceum
i podstawówki, są też seniorzy i przedstawiciele rady osiedla.

Akcja gry rozgrywa się na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą szkół: Liceum i Szkoły
Podstawowej. Szkoły w środku są zaniedbane, sale wymagają remontu, i doposażenia,
a na ogromnym pustym terenie dookoła nich brakuje infrastruktury. Od dawna też nie
odbywały się żadne zajęcia dodatkowe ani imprezy. Na terenie osiedla nie ma boisk
sportowych, parków, placów zabaw, ani parkingu. Brakuje dobrego dojazdu do placówek.

Poznański Budżet Obywatelski pozwala mieszkańcom
zgłaszać i głosować na projekty, które chcieliby zrealizować w swoim mieście.

PRZEBIEG GRY:

W trakcie prezentacji urzędnicy na podstawie karty
opiniowania oceniają, które z projektów mogą przejść do
kolejnego etapu.

Grupy prezentują swoje projekty.

30-40 minut

Mieszkańcy tworzą swoje projekty. Każda z grup wymyśla
swój własny pomysł. Urzędnicy pomagają prawidłowo
wypełnić wniosek i odpowiadają na ewentualne pytania.

10-15 minut

Prezydent zapisuje pozytywnie zaopiniowane projekty na
karcie do głosowania.

W trakcie prezentacji urzędnicy na podstawie karty
opiniowania oceniają, które z projektów mogą przejść do
kolejnego etapu.

Grupy prezentują swoje projekty.

30-40 minut

Mieszkańcy tworzą swoje projekty. Każda z grup wymyśla
swój własny pomysł. Urzędnicy pomagają prawidłowo
wypełnić wniosek i odpowiadają na ewentualne pytania.

10-15 minut

ETAP SKŁADANIA PROJEKTÓW

Prezydent zapisuje pozytywnie zaopiniowane projekty na
karcie do głosowania.

10-15 minut

ETAP SKŁADANIA PROJEKTÓW

10-15 minut

Wszyscy uczestnicy gry oddają głosy na projekty. Można
zagłosować maksymalnie na 2 wybrane projekty.

ETAP GŁOSOWANIA

ETAP GŁOSOWANIA

ETAP OPINIOWANIA I PREZENTACJI

Wszyscy uczestnicy gry oddają głosy na projekty. Można
zagłosować maksymalnie na 2 wybrane projekty.

Za policzenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania
odpowiada Prezydent i urzędnicy.

ETAP OPINIOWANIA I PREZENTACJI

Za policzenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania
odpowiada Prezydent i urzędnicy.

2. Jeśli nie wiesz jakie kryteria musi spełnić projekt
poproś o pomoc urzędników lub Prezydenta
3. Po stworzeniu projektu i zapisaniu go na formularzu, zaprezentujcie go na forum. Przekonaj innych dlaczego to właśnie
na Wasz pomysł warto oddać głos.
4. Weź udział w głosowaniu. Możesz zagłosować
na maksymalnie 2 projekty.

2. Jeśli nie wiesz jakie kryteria musi spełnić projekt
poproś o pomoc urzędników lub Prezydenta

3. Po stworzeniu projektu i zapisaniu go na formularzu, zaprezentujcie go na forum. Przekonaj innych dlaczego to właśnie
na Wasz pomysł warto oddać głos.

4. Weź udział w głosowaniu. Możesz zagłosować
na maksymalnie 2 projekty.

radny osiedlowy

radny osiedlowy

1. Razem z pozostałymi osobami z Twojej
grupy złóżcie projekt do PBO, który najbardziej
chcielibyście zrealizować na terenie szkół

grupa interesu:

grupa interesu:

1. Razem z pozostałymi osobami z Twojej
grupy złóżcie projekt do PBO, który najbardziej
chcielibyście zrealizować na terenie szkół

MIESZKANIEC

MIESZKANIEC

TWOJE
ZADANIA:

rola:

rola:

TWOJE
ZADANIA:

Poznański Budżet Obywatelski

Poznański Budżet Obywatelski

GRA EDUKACYJNA - POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI - WWW.BUDZET.UM.POZNAN.PL
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Wczuj się w swoją rolę i postaraj się,
aby wszyscy uczestnicy wyszli z tej gry zwycięsko.

Urzędnicy będą odpowiedzialni za pomoc mieszkańcom w złożeniu projektu, opiniowanie
i przeprowadzenie głosowania. Nad prawidłowością całego procesu czuwa Prezydent.

Wszyscy chcą zgłosić swój własny projekt do PBO dotyczący szkoły i terenu wokół niej.
Środki w budżecie obywatelskim są jednak ograniczone - możemy zrealizować tylko dwa
projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.

Każda z osób dostaje swoją własną rolę. Są nauczyciele, rodzice oraz uczniowie liceum
i podstawówki, są też seniorzy i przedstawiciele rady osiedla.

Akcja gry rozgrywa się na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą szkół: Liceum i Szkoły
Podstawowej. Szkoły w środku są zaniedbane, sale wymagają remontu, i doposażenia,
a na ogromnym pustym terenie dookoła nich brakuje infrastruktury. Od dawna też nie
odbywały się żadne zajęcia dodatkowe ani imprezy. Na terenie osiedla nie ma boisk
sportowych, parków, placów zabaw, ani parkingu. Brakuje dobrego dojazdu do placówek.

Poznański Budżet Obywatelski pozwala mieszkańcom
zgłaszać i głosować na projekty, które chcieliby zrealizować w swoim mieście.

PRZEBIEG GRY:

Wczuj się w swoją rolę i postaraj się,
aby wszyscy uczestnicy wyszli z tej gry zwycięsko.

Urzędnicy będą odpowiedzialni za pomoc mieszkańcom w złożeniu projektu, opiniowanie
i przeprowadzenie głosowania. Nad prawidłowością całego procesu czuwa Prezydent.

Wszyscy chcą zgłosić swój własny projekt do PBO dotyczący szkoły i terenu wokół niej.
Środki w budżecie obywatelskim są jednak ograniczone - możemy zrealizować tylko dwa
projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.

Każda z osób dostaje swoją własną rolę. Są nauczyciele, rodzice oraz uczniowie liceum
i podstawówki, są też seniorzy i przedstawiciele rady osiedla.

Akcja gry rozgrywa się na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą szkół: Liceum i Szkoły
Podstawowej. Szkoły w środku są zaniedbane, sale wymagają remontu, i doposażenia,
a na ogromnym pustym terenie dookoła nich brakuje infrastruktury. Od dawna też nie
odbywały się żadne zajęcia dodatkowe ani imprezy. Na terenie osiedla nie ma boisk
sportowych, parków, placów zabaw, ani parkingu. Brakuje dobrego dojazdu do placówek.

Poznański Budżet Obywatelski pozwala mieszkańcom
zgłaszać i głosować na projekty, które chcieliby zrealizować w swoim mieście.

PRZEBIEG GRY:

W trakcie prezentacji urzędnicy na podstawie karty
opiniowania oceniają, które z projektów mogą przejść do
kolejnego etapu.

Grupy prezentują swoje projekty.

30-40 minut

Mieszkańcy tworzą swoje projekty. Każda z grup wymyśla
swój własny pomysł. Urzędnicy pomagają prawidłowo
wypełnić wniosek i odpowiadają na ewentualne pytania.

10-15 minut

Prezydent zapisuje pozytywnie zaopiniowane projekty na
karcie do głosowania.

W trakcie prezentacji urzędnicy na podstawie karty
opiniowania oceniają, które z projektów mogą przejść do
kolejnego etapu.

Grupy prezentują swoje projekty.

30-40 minut

Mieszkańcy tworzą swoje projekty. Każda z grup wymyśla
swój własny pomysł. Urzędnicy pomagają prawidłowo
wypełnić wniosek i odpowiadają na ewentualne pytania.

10-15 minut

ETAP SKŁADANIA PROJEKTÓW

Prezydent zapisuje pozytywnie zaopiniowane projekty na
karcie do głosowania.

10-15 minut

ETAP SKŁADANIA PROJEKTÓW

10-15 minut

Wszyscy uczestnicy gry oddają głosy na projekty. Można
zagłosować maksymalnie na 2 wybrane projekty.

ETAP GŁOSOWANIA

ETAP GŁOSOWANIA

ETAP OPINIOWANIA I PREZENTACJI

Wszyscy uczestnicy gry oddają głosy na projekty. Można
zagłosować maksymalnie na 2 wybrane projekty.

Za policzenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania
odpowiada Prezydent i urzędnicy.

ETAP OPINIOWANIA I PREZENTACJI

Za policzenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania
odpowiada Prezydent i urzędnicy.

2. Jeśli nie wiesz jakie kryteria musi spełnić projekt
poproś o pomoc urzędników lub Prezydenta
3. Po stworzeniu projektu i zapisaniu go na formularzu, zaprezentujcie go na forum. Przekonaj innych dlaczego to właśnie
na Wasz pomysł warto oddać głos.
4. Weź udział w głosowaniu. Możesz zagłosować
na maksymalnie 2 projekty.

2. Jeśli nie wiesz jakie kryteria musi spełnić projekt
poproś o pomoc urzędników lub Prezydenta

3. Po stworzeniu projektu i zapisaniu go na formularzu, zaprezentujcie go na forum. Przekonaj innych dlaczego to właśnie
na Wasz pomysł warto oddać głos.

4. Weź udział w głosowaniu. Możesz zagłosować
na maksymalnie 2 projekty.

radny osiedlowy

radny osiedlowy

1. Razem z pozostałymi osobami z Twojej
grupy złóżcie projekt do PBO, który najbardziej
chcielibyście zrealizować na terenie szkół

grupa interesu:

grupa interesu:

1. Razem z pozostałymi osobami z Twojej
grupy złóżcie projekt do PBO, który najbardziej
chcielibyście zrealizować na terenie szkół

MIESZKANIEC

MIESZKANIEC

TWOJE
ZADANIA:

rola:

rola:

TWOJE
ZADANIA:

Poznański Budżet Obywatelski

Poznański Budżet Obywatelski
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Wczuj się w swoją rolę i postaraj się,
aby wszyscy uczestnicy wyszli z tej gry zwycięsko.

Urzędnicy będą odpowiedzialni za pomoc mieszkańcom w złożeniu projektu, opiniowanie
i przeprowadzenie głosowania. Nad prawidłowością całego procesu czuwa Prezydent.

Wszyscy chcą zgłosić swój własny projekt do PBO dotyczący szkoły i terenu wokół niej.
Środki w budżecie obywatelskim są jednak ograniczone - możemy zrealizować tylko dwa
projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.

Każda z osób dostaje swoją własną rolę. Są nauczyciele, rodzice oraz uczniowie liceum
i podstawówki, są też seniorzy i przedstawiciele rady osiedla.

Akcja gry rozgrywa się na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą szkół: Liceum i Szkoły
Podstawowej. Szkoły w środku są zaniedbane, sale wymagają remontu, i doposażenia,
a na ogromnym pustym terenie dookoła nich brakuje infrastruktury. Od dawna też nie
odbywały się żadne zajęcia dodatkowe ani imprezy. Na terenie osiedla nie ma boisk
sportowych, parków, placów zabaw, ani parkingu. Brakuje dobrego dojazdu do placówek.

Poznański Budżet Obywatelski pozwala mieszkańcom
zgłaszać i głosować na projekty, które chcieliby zrealizować w swoim mieście.

PRZEBIEG GRY:

Wczuj się w swoją rolę i postaraj się,
aby wszyscy uczestnicy wyszli z tej gry zwycięsko.

Urzędnicy będą odpowiedzialni za pomoc mieszkańcom w złożeniu projektu, opiniowanie
i przeprowadzenie głosowania. Nad prawidłowością całego procesu czuwa Prezydent.

Wszyscy chcą zgłosić swój własny projekt do PBO dotyczący szkoły i terenu wokół niej.
Środki w budżecie obywatelskim są jednak ograniczone - możemy zrealizować tylko dwa
projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.

Każda z osób dostaje swoją własną rolę. Są nauczyciele, rodzice oraz uczniowie liceum
i podstawówki, są też seniorzy i przedstawiciele rady osiedla.

Akcja gry rozgrywa się na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą szkół: Liceum i Szkoły
Podstawowej. Szkoły w środku są zaniedbane, sale wymagają remontu, i doposażenia,
a na ogromnym pustym terenie dookoła nich brakuje infrastruktury. Od dawna też nie
odbywały się żadne zajęcia dodatkowe ani imprezy. Na terenie osiedla nie ma boisk
sportowych, parków, placów zabaw, ani parkingu. Brakuje dobrego dojazdu do placówek.

Poznański Budżet Obywatelski pozwala mieszkańcom
zgłaszać i głosować na projekty, które chcieliby zrealizować w swoim mieście.

PRZEBIEG GRY:

W trakcie prezentacji urzędnicy na podstawie karty
opiniowania oceniają, które z projektów mogą przejść do
kolejnego etapu.

Grupy prezentują swoje projekty.

30-40 minut

Mieszkańcy tworzą swoje projekty. Każda z grup wymyśla
swój własny pomysł. Urzędnicy pomagają prawidłowo
wypełnić wniosek i odpowiadają na ewentualne pytania.

10-15 minut

Prezydent zapisuje pozytywnie zaopiniowane projekty na
karcie do głosowania.

W trakcie prezentacji urzędnicy na podstawie karty
opiniowania oceniają, które z projektów mogą przejść do
kolejnego etapu.

Grupy prezentują swoje projekty.

30-40 minut

Mieszkańcy tworzą swoje projekty. Każda z grup wymyśla
swój własny pomysł. Urzędnicy pomagają prawidłowo
wypełnić wniosek i odpowiadają na ewentualne pytania.

10-15 minut

ETAP SKŁADANIA PROJEKTÓW

Prezydent zapisuje pozytywnie zaopiniowane projekty na
karcie do głosowania.

10-15 minut

ETAP SKŁADANIA PROJEKTÓW

10-15 minut

Wszyscy uczestnicy gry oddają głosy na projekty. Można
zagłosować maksymalnie na 2 wybrane projekty.

ETAP GŁOSOWANIA

ETAP GŁOSOWANIA

ETAP OPINIOWANIA I PREZENTACJI

Wszyscy uczestnicy gry oddają głosy na projekty. Można
zagłosować maksymalnie na 2 wybrane projekty.

Za policzenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania
odpowiada Prezydent i urzędnicy.

ETAP OPINIOWANIA I PREZENTACJI

Za policzenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania
odpowiada Prezydent i urzędnicy.

2. Jeśli nie wiesz jakie kryteria musi spełnić projekt
poproś o pomoc urzędników lub Prezydenta
3. Po stworzeniu projektu i zapisaniu go na formularzu, zaprezentujcie go na forum. Przekonaj innych dlaczego to właśnie
na Wasz pomysł warto oddać głos.
4. Weź udział w głosowaniu. Możesz zagłosować
na maksymalnie 2 projekty.

2. Jeśli nie wiesz jakie kryteria musi spełnić projekt
poproś o pomoc urzędników lub Prezydenta

3. Po stworzeniu projektu i zapisaniu go na formularzu, zaprezentujcie go na forum. Przekonaj innych dlaczego to właśnie
na Wasz pomysł warto oddać głos.

4. Weź udział w głosowaniu. Możesz zagłosować
na maksymalnie 2 projekty.
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1. Razem z pozostałymi osobami z Twojej
grupy złóżcie projekt do PBO, który najbardziej
chcielibyście zrealizować na terenie szkół

grupa interesu:

grupa interesu:

1. Razem z pozostałymi osobami z Twojej
grupy złóżcie projekt do PBO, który najbardziej
chcielibyście zrealizować na terenie szkół

MIESZKANIEC

MIESZKANIEC

TWOJE
ZADANIA:

rola:

rola:
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ZADANIA:

Poznański Budżet Obywatelski
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Wczuj się w swoją rolę i postaraj się,
aby wszyscy uczestnicy wyszli z tej gry zwycięsko.

Urzędnicy będą odpowiedzialni za pomoc mieszkańcom w złożeniu projektu, opiniowanie
i przeprowadzenie głosowania. Nad prawidłowością całego procesu czuwa Prezydent.

Wszyscy chcą zgłosić swój własny projekt do PBO dotyczący szkoły i terenu wokół niej.
Środki w budżecie obywatelskim są jednak ograniczone - możemy zrealizować tylko dwa
projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.

Każda z osób dostaje swoją własną rolę. Są nauczyciele, rodzice oraz uczniowie liceum
i podstawówki, są też seniorzy i przedstawiciele rady osiedla.

Akcja gry rozgrywa się na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą szkół: Liceum i Szkoły
Podstawowej. Szkoły w środku są zaniedbane, sale wymagają remontu, i doposażenia,
a na ogromnym pustym terenie dookoła nich brakuje infrastruktury. Od dawna też nie
odbywały się żadne zajęcia dodatkowe ani imprezy. Na terenie osiedla nie ma boisk
sportowych, parków, placów zabaw, ani parkingu. Brakuje dobrego dojazdu do placówek.

Poznański Budżet Obywatelski pozwala mieszkańcom
zgłaszać i głosować na projekty, które chcieliby zrealizować w swoim mieście.

PRZEBIEG GRY:

Wczuj się w swoją rolę i postaraj się,
aby wszyscy uczestnicy wyszli z tej gry zwycięsko.

Urzędnicy będą odpowiedzialni za pomoc mieszkańcom w złożeniu projektu, opiniowanie
i przeprowadzenie głosowania. Nad prawidłowością całego procesu czuwa Prezydent.

Wszyscy chcą zgłosić swój własny projekt do PBO dotyczący szkoły i terenu wokół niej.
Środki w budżecie obywatelskim są jednak ograniczone - możemy zrealizować tylko dwa
projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.

Każda z osób dostaje swoją własną rolę. Są nauczyciele, rodzice oraz uczniowie liceum
i podstawówki, są też seniorzy i przedstawiciele rady osiedla.

Akcja gry rozgrywa się na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą szkół: Liceum i Szkoły
Podstawowej. Szkoły w środku są zaniedbane, sale wymagają remontu, i doposażenia,
a na ogromnym pustym terenie dookoła nich brakuje infrastruktury. Od dawna też nie
odbywały się żadne zajęcia dodatkowe ani imprezy. Na terenie osiedla nie ma boisk
sportowych, parków, placów zabaw, ani parkingu. Brakuje dobrego dojazdu do placówek.

Poznański Budżet Obywatelski pozwala mieszkańcom
zgłaszać i głosować na projekty, które chcieliby zrealizować w swoim mieście.

PRZEBIEG GRY:

W trakcie prezentacji urzędnicy na podstawie karty
opiniowania oceniają, które z projektów mogą przejść do
kolejnego etapu.

Grupy prezentują swoje projekty.

30-40 minut

Mieszkańcy tworzą swoje projekty. Każda z grup wymyśla
swój własny pomysł. Urzędnicy pomagają prawidłowo
wypełnić wniosek i odpowiadają na ewentualne pytania.

10-15 minut

Prezydent zapisuje pozytywnie zaopiniowane projekty na
karcie do głosowania.

W trakcie prezentacji urzędnicy na podstawie karty
opiniowania oceniają, które z projektów mogą przejść do
kolejnego etapu.

Grupy prezentują swoje projekty.

30-40 minut

Mieszkańcy tworzą swoje projekty. Każda z grup wymyśla
swój własny pomysł. Urzędnicy pomagają prawidłowo
wypełnić wniosek i odpowiadają na ewentualne pytania.

10-15 minut

ETAP SKŁADANIA PROJEKTÓW

Prezydent zapisuje pozytywnie zaopiniowane projekty na
karcie do głosowania.

10-15 minut

ETAP SKŁADANIA PROJEKTÓW

10-15 minut

Wszyscy uczestnicy gry oddają głosy na projekty. Można
zagłosować maksymalnie na 2 wybrane projekty.

ETAP GŁOSOWANIA

ETAP GŁOSOWANIA

ETAP OPINIOWANIA I PREZENTACJI

Wszyscy uczestnicy gry oddają głosy na projekty. Można
zagłosować maksymalnie na 2 wybrane projekty.

Za policzenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania
odpowiada Prezydent i urzędnicy.

ETAP OPINIOWANIA I PREZENTACJI

Za policzenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania
odpowiada Prezydent i urzędnicy.

2. Jeśli nie wiesz jakie kryteria musi spełnić projekt
poproś o pomoc urzędników lub Prezydenta
3. Po stworzeniu projektu i zapisaniu go na formularzu, zaprezentujcie go na forum. Przekonaj innych dlaczego to właśnie
na Wasz pomysł warto oddać głos.
4. Weź udział w głosowaniu. Możesz zagłosować
na maksymalnie 2 projekty.

2. Jeśli nie wiesz jakie kryteria musi spełnić projekt
poproś o pomoc urzędników lub Prezydenta

3. Po stworzeniu projektu i zapisaniu go na formularzu, zaprezentujcie go na forum. Przekonaj innych dlaczego to właśnie
na Wasz pomysł warto oddać głos.

4. Weź udział w głosowaniu. Możesz zagłosować
na maksymalnie 2 projekty.

rodzic

rodzic

1. Razem z pozostałymi osobami z Twojej
grupy złóżcie projekt do PBO, który najbardziej
chcielibyście zrealizować na terenie szkół

grupa interesu:

grupa interesu:

1. Razem z pozostałymi osobami z Twojej
grupy złóżcie projekt do PBO, który najbardziej
chcielibyście zrealizować na terenie szkół

MIESZKANIEC

MIESZKANIEC

TWOJE
ZADANIA:

rola:

rola:

TWOJE
ZADANIA:

Poznański Budżet Obywatelski

Poznański Budżet Obywatelski
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Wczuj się w swoją rolę i postaraj się,
aby wszyscy uczestnicy wyszli z tej gry zwycięsko.

Urzędnicy będą odpowiedzialni za pomoc mieszkańcom w złożeniu projektu, opiniowanie
i przeprowadzenie głosowania. Nad prawidłowością całego procesu czuwa Prezydent.

Wszyscy chcą zgłosić swój własny projekt do PBO dotyczący szkoły i terenu wokół niej.
Środki w budżecie obywatelskim są jednak ograniczone - możemy zrealizować tylko dwa
projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.

Każda z osób dostaje swoją własną rolę. Są nauczyciele, rodzice oraz uczniowie liceum
i podstawówki, są też seniorzy i przedstawiciele rady osiedla.

Akcja gry rozgrywa się na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą szkół: Liceum i Szkoły
Podstawowej. Szkoły w środku są zaniedbane, sale wymagają remontu, i doposażenia,
a na ogromnym pustym terenie dookoła nich brakuje infrastruktury. Od dawna też nie
odbywały się żadne zajęcia dodatkowe ani imprezy. Na terenie osiedla nie ma boisk
sportowych, parków, placów zabaw, ani parkingu. Brakuje dobrego dojazdu do placówek.

Poznański Budżet Obywatelski pozwala mieszkańcom
zgłaszać i głosować na projekty, które chcieliby zrealizować w swoim mieście.

PRZEBIEG GRY:

Wczuj się w swoją rolę i postaraj się,
aby wszyscy uczestnicy wyszli z tej gry zwycięsko.

Urzędnicy będą odpowiedzialni za pomoc mieszkańcom w złożeniu projektu, opiniowanie
i przeprowadzenie głosowania. Nad prawidłowością całego procesu czuwa Prezydent.

Wszyscy chcą zgłosić swój własny projekt do PBO dotyczący szkoły i terenu wokół niej.
Środki w budżecie obywatelskim są jednak ograniczone - możemy zrealizować tylko dwa
projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.

Każda z osób dostaje swoją własną rolę. Są nauczyciele, rodzice oraz uczniowie liceum
i podstawówki, są też seniorzy i przedstawiciele rady osiedla.

Akcja gry rozgrywa się na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą szkół: Liceum i Szkoły
Podstawowej. Szkoły w środku są zaniedbane, sale wymagają remontu, i doposażenia,
a na ogromnym pustym terenie dookoła nich brakuje infrastruktury. Od dawna też nie
odbywały się żadne zajęcia dodatkowe ani imprezy. Na terenie osiedla nie ma boisk
sportowych, parków, placów zabaw, ani parkingu. Brakuje dobrego dojazdu do placówek.

Poznański Budżet Obywatelski pozwala mieszkańcom
zgłaszać i głosować na projekty, które chcieliby zrealizować w swoim mieście.

PRZEBIEG GRY:

W trakcie prezentacji urzędnicy na podstawie karty
opiniowania oceniają, które z projektów mogą przejść do
kolejnego etapu.

Grupy prezentują swoje projekty.

30-40 minut

Mieszkańcy tworzą swoje projekty. Każda z grup wymyśla
swój własny pomysł. Urzędnicy pomagają prawidłowo
wypełnić wniosek i odpowiadają na ewentualne pytania.

10-15 minut

Prezydent zapisuje pozytywnie zaopiniowane projekty na
karcie do głosowania.

W trakcie prezentacji urzędnicy na podstawie karty
opiniowania oceniają, które z projektów mogą przejść do
kolejnego etapu.

Grupy prezentują swoje projekty.

30-40 minut

Mieszkańcy tworzą swoje projekty. Każda z grup wymyśla
swój własny pomysł. Urzędnicy pomagają prawidłowo
wypełnić wniosek i odpowiadają na ewentualne pytania.

10-15 minut

ETAP SKŁADANIA PROJEKTÓW

Prezydent zapisuje pozytywnie zaopiniowane projekty na
karcie do głosowania.

10-15 minut

ETAP SKŁADANIA PROJEKTÓW

10-15 minut

Wszyscy uczestnicy gry oddają głosy na projekty. Można
zagłosować maksymalnie na 2 wybrane projekty.

ETAP GŁOSOWANIA

ETAP GŁOSOWANIA

ETAP OPINIOWANIA I PREZENTACJI

Wszyscy uczestnicy gry oddają głosy na projekty. Można
zagłosować maksymalnie na 2 wybrane projekty.

Za policzenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania
odpowiada Prezydent i urzędnicy.

ETAP OPINIOWANIA I PREZENTACJI

Za policzenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania
odpowiada Prezydent i urzędnicy.

2. Jeśli nie wiesz jakie kryteria musi spełnić projekt
poproś o pomoc urzędników lub Prezydenta
3. Po stworzeniu projektu i zapisaniu go na formularzu, zaprezentujcie go na forum. Przekonaj innych dlaczego to właśnie
na Wasz pomysł warto oddać głos.
4. Weź udział w głosowaniu. Możesz zagłosować
na maksymalnie 2 projekty.

2. Jeśli nie wiesz jakie kryteria musi spełnić projekt
poproś o pomoc urzędników lub Prezydenta

3. Po stworzeniu projektu i zapisaniu go na formularzu, zaprezentujcie go na forum. Przekonaj innych dlaczego to właśnie
na Wasz pomysł warto oddać głos.

4. Weź udział w głosowaniu. Możesz zagłosować
na maksymalnie 2 projekty.
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grupy złóżcie projekt do PBO, który najbardziej
chcielibyście zrealizować na terenie szkół
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1. Razem z pozostałymi osobami z Twojej
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MIESZKANIEC
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Wczuj się w swoją rolę i postaraj się,
aby wszyscy uczestnicy wyszli z tej gry zwycięsko.

Urzędnicy będą odpowiedzialni za pomoc mieszkańcom w złożeniu projektu, opiniowanie
i przeprowadzenie głosowania. Nad prawidłowością całego procesu czuwa Prezydent.

Wszyscy chcą zgłosić swój własny projekt do PBO dotyczący szkoły i terenu wokół niej.
Środki w budżecie obywatelskim są jednak ograniczone - możemy zrealizować tylko dwa
projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.

Każda z osób dostaje swoją własną rolę. Są nauczyciele, rodzice oraz uczniowie liceum
i podstawówki, są też seniorzy i przedstawiciele rady osiedla.

Akcja gry rozgrywa się na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą szkół: Liceum i Szkoły
Podstawowej. Szkoły w środku są zaniedbane, sale wymagają remontu, i doposażenia,
a na ogromnym pustym terenie dookoła nich brakuje infrastruktury. Od dawna też nie
odbywały się żadne zajęcia dodatkowe ani imprezy. Na terenie osiedla nie ma boisk
sportowych, parków, placów zabaw, ani parkingu. Brakuje dobrego dojazdu do placówek.

Poznański Budżet Obywatelski pozwala mieszkańcom
zgłaszać i głosować na projekty, które chcieliby zrealizować w swoim mieście.

PRZEBIEG GRY:

Wczuj się w swoją rolę i postaraj się,
aby wszyscy uczestnicy wyszli z tej gry zwycięsko.

Urzędnicy będą odpowiedzialni za pomoc mieszkańcom w złożeniu projektu, opiniowanie
i przeprowadzenie głosowania. Nad prawidłowością całego procesu czuwa Prezydent.

Wszyscy chcą zgłosić swój własny projekt do PBO dotyczący szkoły i terenu wokół niej.
Środki w budżecie obywatelskim są jednak ograniczone - możemy zrealizować tylko dwa
projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.

Każda z osób dostaje swoją własną rolę. Są nauczyciele, rodzice oraz uczniowie liceum
i podstawówki, są też seniorzy i przedstawiciele rady osiedla.

Akcja gry rozgrywa się na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą szkół: Liceum i Szkoły
Podstawowej. Szkoły w środku są zaniedbane, sale wymagają remontu, i doposażenia,
a na ogromnym pustym terenie dookoła nich brakuje infrastruktury. Od dawna też nie
odbywały się żadne zajęcia dodatkowe ani imprezy. Na terenie osiedla nie ma boisk
sportowych, parków, placów zabaw, ani parkingu. Brakuje dobrego dojazdu do placówek.

Poznański Budżet Obywatelski pozwala mieszkańcom
zgłaszać i głosować na projekty, które chcieliby zrealizować w swoim mieście.

PRZEBIEG GRY:

W trakcie prezentacji urzędnicy na podstawie karty
opiniowania oceniają, które z projektów mogą przejść do
kolejnego etapu.

Grupy prezentują swoje projekty.

30-40 minut

Mieszkańcy tworzą swoje projekty. Każda z grup wymyśla
swój własny pomysł. Urzędnicy pomagają prawidłowo
wypełnić wniosek i odpowiadają na ewentualne pytania.

10-15 minut

Prezydent zapisuje pozytywnie zaopiniowane projekty na
karcie do głosowania.

W trakcie prezentacji urzędnicy na podstawie karty
opiniowania oceniają, które z projektów mogą przejść do
kolejnego etapu.

Grupy prezentują swoje projekty.

30-40 minut

Mieszkańcy tworzą swoje projekty. Każda z grup wymyśla
swój własny pomysł. Urzędnicy pomagają prawidłowo
wypełnić wniosek i odpowiadają na ewentualne pytania.

10-15 minut

ETAP SKŁADANIA PROJEKTÓW

Prezydent zapisuje pozytywnie zaopiniowane projekty na
karcie do głosowania.

10-15 minut

ETAP SKŁADANIA PROJEKTÓW

10-15 minut

Wszyscy uczestnicy gry oddają głosy na projekty. Można
zagłosować maksymalnie na 2 wybrane projekty.

ETAP GŁOSOWANIA

ETAP GŁOSOWANIA

ETAP OPINIOWANIA I PREZENTACJI

Wszyscy uczestnicy gry oddają głosy na projekty. Można
zagłosować maksymalnie na 2 wybrane projekty.

Za policzenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania
odpowiada Prezydent i urzędnicy.

ETAP OPINIOWANIA I PREZENTACJI

Za policzenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania
odpowiada Prezydent i urzędnicy.

2. Jeśli nie wiesz jakie kryteria musi spełnić projekt
poproś o pomoc urzędników lub Prezydenta
3. Po stworzeniu projektu i zapisaniu go na formularzu, zaprezentujcie go na forum. Przekonaj innych dlaczego to właśnie
na Wasz pomysł warto oddać głos.
4. Weź udział w głosowaniu. Możesz zagłosować
na maksymalnie 2 projekty.

2. Jeśli nie wiesz jakie kryteria musi spełnić projekt
poproś o pomoc urzędników lub Prezydenta

3. Po stworzeniu projektu i zapisaniu go na formularzu, zaprezentujcie go na forum. Przekonaj innych dlaczego to właśnie
na Wasz pomysł warto oddać głos.

4. Weź udział w głosowaniu. Możesz zagłosować
na maksymalnie 2 projekty.
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senior

1. Razem z pozostałymi osobami z Twojej
grupy złóżcie projekt do PBO, który najbardziej
chcielibyście zrealizować na terenie szkół
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grupa interesu:
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Wczuj się w swoją rolę i postaraj się,
aby wszyscy uczestnicy wyszli z tej gry zwycięsko.

Urzędnicy będą odpowiedzialni za pomoc mieszkańcom w złożeniu projektu, opiniowanie
i przeprowadzenie głosowania. Nad prawidłowością całego procesu czuwa Prezydent.

Wszyscy chcą zgłosić swój własny projekt do PBO dotyczący szkoły i terenu wokół niej.
Środki w budżecie obywatelskim są jednak ograniczone - możemy zrealizować tylko dwa
projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.

Każda z osób dostaje swoją własną rolę. Są nauczyciele, rodzice oraz uczniowie liceum
i podstawówki, są też seniorzy i przedstawiciele rady osiedla.

Akcja gry rozgrywa się na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą szkół: Liceum i Szkoły
Podstawowej. Szkoły w środku są zaniedbane, sale wymagają remontu, i doposażenia,
a na ogromnym pustym terenie dookoła nich brakuje infrastruktury. Od dawna też nie
odbywały się żadne zajęcia dodatkowe ani imprezy. Na terenie osiedla nie ma boisk
sportowych, parków, placów zabaw, ani parkingu. Brakuje dobrego dojazdu do placówek.

Poznański Budżet Obywatelski pozwala mieszkańcom
zgłaszać i głosować na projekty, które chcieliby zrealizować w swoim mieście.

PRZEBIEG GRY:

Wczuj się w swoją rolę i postaraj się,
aby wszyscy uczestnicy wyszli z tej gry zwycięsko.

Urzędnicy będą odpowiedzialni za pomoc mieszkańcom w złożeniu projektu, opiniowanie
i przeprowadzenie głosowania. Nad prawidłowością całego procesu czuwa Prezydent.

Wszyscy chcą zgłosić swój własny projekt do PBO dotyczący szkoły i terenu wokół niej.
Środki w budżecie obywatelskim są jednak ograniczone - możemy zrealizować tylko dwa
projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.

Każda z osób dostaje swoją własną rolę. Są nauczyciele, rodzice oraz uczniowie liceum
i podstawówki, są też seniorzy i przedstawiciele rady osiedla.

Akcja gry rozgrywa się na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą szkół: Liceum i Szkoły
Podstawowej. Szkoły w środku są zaniedbane, sale wymagają remontu, i doposażenia,
a na ogromnym pustym terenie dookoła nich brakuje infrastruktury. Od dawna też nie
odbywały się żadne zajęcia dodatkowe ani imprezy. Na terenie osiedla nie ma boisk
sportowych, parków, placów zabaw, ani parkingu. Brakuje dobrego dojazdu do placówek.

Poznański Budżet Obywatelski pozwala mieszkańcom
zgłaszać i głosować na projekty, które chcieliby zrealizować w swoim mieście.

PRZEBIEG GRY:

W trakcie prezentacji urzędnicy na podstawie karty
opiniowania oceniają, które z projektów mogą przejść do
kolejnego etapu.

Grupy prezentują swoje projekty.

30-40 minut

Mieszkańcy tworzą swoje projekty. Każda z grup wymyśla
swój własny pomysł. Urzędnicy pomagają prawidłowo
wypełnić wniosek i odpowiadają na ewentualne pytania.

10-15 minut

Prezydent zapisuje pozytywnie zaopiniowane projekty na
karcie do głosowania.

W trakcie prezentacji urzędnicy na podstawie karty
opiniowania oceniają, które z projektów mogą przejść do
kolejnego etapu.

Grupy prezentują swoje projekty.

30-40 minut

Mieszkańcy tworzą swoje projekty. Każda z grup wymyśla
swój własny pomysł. Urzędnicy pomagają prawidłowo
wypełnić wniosek i odpowiadają na ewentualne pytania.

10-15 minut

ETAP SKŁADANIA PROJEKTÓW

Prezydent zapisuje pozytywnie zaopiniowane projekty na
karcie do głosowania.

10-15 minut

ETAP SKŁADANIA PROJEKTÓW

10-15 minut

Wszyscy uczestnicy gry oddają głosy na projekty. Można
zagłosować maksymalnie na 2 wybrane projekty.

ETAP GŁOSOWANIA

ETAP GŁOSOWANIA

ETAP OPINIOWANIA I PREZENTACJI

Wszyscy uczestnicy gry oddają głosy na projekty. Można
zagłosować maksymalnie na 2 wybrane projekty.

Za policzenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania
odpowiada Prezydent i urzędnicy.

ETAP OPINIOWANIA I PREZENTACJI

Za policzenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania
odpowiada Prezydent i urzędnicy.

2. Jeśli nie wiesz jakie kryteria musi spełnić projekt
poproś o pomoc urzędników lub Prezydenta
3. Po stworzeniu projektu i zapisaniu go na formularzu, zaprezentujcie go na forum. Przekonaj innych dlaczego to właśnie
na Wasz pomysł warto oddać głos.
4. Weź udział w głosowaniu. Możesz zagłosować
na maksymalnie 2 projekty.

2. Jeśli nie wiesz jakie kryteria musi spełnić projekt
poproś o pomoc urzędników lub Prezydenta

3. Po stworzeniu projektu i zapisaniu go na formularzu, zaprezentujcie go na forum. Przekonaj innych dlaczego to właśnie
na Wasz pomysł warto oddać głos.

4. Weź udział w głosowaniu. Możesz zagłosować
na maksymalnie 2 projekty.
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Wczuj się w swoją rolę i postaraj się,
aby wszyscy uczestnicy wyszli z tej gry zwycięsko.

Urzędnicy będą odpowiedzialni za pomoc mieszkańcom w złożeniu projektu, opiniowanie
i przeprowadzenie głosowania. Nad prawidłowością całego procesu czuwa Prezydent.

Wszyscy chcą zgłosić swój własny projekt do PBO dotyczący szkoły i terenu wokół niej.
Środki w budżecie obywatelskim są jednak ograniczone - możemy zrealizować tylko dwa
projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.

Każda z osób dostaje swoją własną rolę. Są nauczyciele, rodzice oraz uczniowie liceum
i podstawówki, są też seniorzy i przedstawiciele rady osiedla.

Akcja gry rozgrywa się na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą szkół: Liceum i Szkoły
Podstawowej. Szkoły w środku są zaniedbane, sale wymagają remontu, i doposażenia,
a na ogromnym pustym terenie dookoła nich brakuje infrastruktury. Od dawna też nie
odbywały się żadne zajęcia dodatkowe ani imprezy. Na terenie osiedla nie ma boisk
sportowych, parków, placów zabaw, ani parkingu. Brakuje dobrego dojazdu do placówek.

Poznański Budżet Obywatelski pozwala mieszkańcom
zgłaszać i głosować na projekty, które chcieliby zrealizować w swoim mieście.

PRZEBIEG GRY:
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W trakcie prezentacji urzędnicy na podstawie karty
opiniowania oceniają, które z projektów mogą przejść do
kolejnego etapu.

Grupy prezentują swoje projekty.

30-40 minut

Mieszkańcy tworzą swoje projekty. Każda z grup wymyśla
swój własny pomysł. Urzędnicy pomagają prawidłowo
wypełnić wniosek i odpowiadają na ewentualne pytania.

10-15 minut

Prezydent zapisuje pozytywnie zaopiniowane projekty na
karcie do głosowania.
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2. Jeśli nie wiesz jakie kryteria musi spełnić projekt
poproś o pomoc urzędników lub Prezydenta
3. Po stworzeniu projektu i zapisaniu go na formularzu, zaprezentujcie go na forum. Przekonaj innych dlaczego to właśnie
na Wasz pomysł warto oddać głos.
4. Weź udział w głosowaniu. Możesz zagłosować
na maksymalnie 2 projekty.
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i przeprowadzenie głosowania. Nad prawidłowością całego procesu czuwa Prezydent.

Wszyscy chcą zgłosić swój własny projekt do PBO dotyczący szkoły i terenu wokół niej.
Środki w budżecie obywatelskim są jednak ograniczone - możemy zrealizować tylko dwa
projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.

Każda z osób dostaje swoją własną rolę. Są nauczyciele, rodzice oraz uczniowie liceum
i podstawówki, są też seniorzy i przedstawiciele rady osiedla.

Akcja gry rozgrywa się na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą szkół: Liceum i Szkoły
Podstawowej. Szkoły w środku są zaniedbane, sale wymagają remontu, i doposażenia,
a na ogromnym pustym terenie dookoła nich brakuje infrastruktury. Od dawna też nie
odbywały się żadne zajęcia dodatkowe ani imprezy. Na terenie osiedla nie ma boisk
sportowych, parków, placów zabaw, ani parkingu. Brakuje dobrego dojazdu do placówek.

Poznański Budżet Obywatelski pozwala mieszkańcom
zgłaszać i głosować na projekty, które chcieliby zrealizować w swoim mieście.

PRZEBIEG GRY:

W trakcie prezentacji urzędnicy na podstawie karty
opiniowania oceniają, które z projektów mogą przejść do
kolejnego etapu.

Grupy prezentują swoje projekty.

30-40 minut

Mieszkańcy tworzą swoje projekty. Każda z grup wymyśla
swój własny pomysł. Urzędnicy pomagają prawidłowo
wypełnić wniosek i odpowiadają na ewentualne pytania.

10-15 minut

Prezydent zapisuje pozytywnie zaopiniowane projekty na
karcie do głosowania.

W trakcie prezentacji urzędnicy na podstawie karty
opiniowania oceniają, które z projektów mogą przejść do
kolejnego etapu.

Grupy prezentują swoje projekty.

30-40 minut

Mieszkańcy tworzą swoje projekty. Każda z grup wymyśla
swój własny pomysł. Urzędnicy pomagają prawidłowo
wypełnić wniosek i odpowiadają na ewentualne pytania.

10-15 minut

ETAP SKŁADANIA PROJEKTÓW

Prezydent zapisuje pozytywnie zaopiniowane projekty na
karcie do głosowania.

10-15 minut

ETAP SKŁADANIA PROJEKTÓW

10-15 minut

Wszyscy uczestnicy gry oddają głosy na projekty. Można
zagłosować maksymalnie na 2 wybrane projekty.

ETAP GŁOSOWANIA

ETAP GŁOSOWANIA

ETAP OPINIOWANIA I PREZENTACJI

Wszyscy uczestnicy gry oddają głosy na projekty. Można
zagłosować maksymalnie na 2 wybrane projekty.

Za policzenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania
odpowiada Prezydent i urzędnicy.

ETAP OPINIOWANIA I PREZENTACJI

Za policzenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania
odpowiada Prezydent i urzędnicy.

2. Jeśli nie wiesz jakie kryteria musi spełnić projekt
poproś o pomoc urzędników lub Prezydenta
3. Po stworzeniu projektu i zapisaniu go na formularzu, zaprezentujcie go na forum. Przekonaj innych dlaczego to właśnie
na Wasz pomysł warto oddać głos.
4. Weź udział w głosowaniu. Możesz zagłosować
na maksymalnie 2 projekty.

2. Jeśli nie wiesz jakie kryteria musi spełnić projekt
poproś o pomoc urzędników lub Prezydenta

3. Po stworzeniu projektu i zapisaniu go na formularzu, zaprezentujcie go na forum. Przekonaj innych dlaczego to właśnie
na Wasz pomysł warto oddać głos.

4. Weź udział w głosowaniu. Możesz zagłosować
na maksymalnie 2 projekty.

uczeń liceum

uczeń liceum

1. Razem z pozostałymi osobami z Twojej
grupy złóżcie projekt do PBO, który najbardziej
chcielibyście zrealizować na terenie szkół

grupa interesu:

grupa interesu:

1. Razem z pozostałymi osobami z Twojej
grupy złóżcie projekt do PBO, który najbardziej
chcielibyście zrealizować na terenie szkół

MIESZKANIEC

MIESZKANIEC

TWOJE
ZADANIA:

rola:

rola:

TWOJE
ZADANIA:

Poznański Budżet Obywatelski

Poznański Budżet Obywatelski

GRA EDUKACYJNA - POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI - WWW.BUDZET.UM.POZNAN.PL
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Wczuj się w swoją rolę i postaraj się,
aby wszyscy uczestnicy wyszli z tej gry zwycięsko.

Urzędnicy będą odpowiedzialni za pomoc mieszkańcom w złożeniu projektu, opiniowanie
i przeprowadzenie głosowania. Nad prawidłowością całego procesu czuwa Prezydent.

Wszyscy chcą zgłosić swój własny projekt do PBO dotyczący szkoły i terenu wokół niej.
Środki w budżecie obywatelskim są jednak ograniczone - możemy zrealizować tylko dwa
projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.

Każda z osób dostaje swoją własną rolę. Są nauczyciele, rodzice oraz uczniowie liceum
i podstawówki, są też seniorzy i przedstawiciele rady osiedla.

Akcja gry rozgrywa się na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą szkół: Liceum i Szkoły
Podstawowej. Szkoły w środku są zaniedbane, sale wymagają remontu, i doposażenia,
a na ogromnym pustym terenie dookoła nich brakuje infrastruktury. Od dawna też nie
odbywały się żadne zajęcia dodatkowe ani imprezy. Na terenie osiedla nie ma boisk
sportowych, parków, placów zabaw, ani parkingu. Brakuje dobrego dojazdu do placówek.

Poznański Budżet Obywatelski pozwala mieszkańcom
zgłaszać i głosować na projekty, które chcieliby zrealizować w swoim mieście.

PRZEBIEG GRY:

Wczuj się w swoją rolę i postaraj się,
aby wszyscy uczestnicy wyszli z tej gry zwycięsko.

Urzędnicy będą odpowiedzialni za pomoc mieszkańcom w złożeniu projektu, opiniowanie
i przeprowadzenie głosowania. Nad prawidłowością całego procesu czuwa Prezydent.

Wszyscy chcą zgłosić swój własny projekt do PBO dotyczący szkoły i terenu wokół niej.
Środki w budżecie obywatelskim są jednak ograniczone - możemy zrealizować tylko dwa
projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.

Każda z osób dostaje swoją własną rolę. Są nauczyciele, rodzice oraz uczniowie liceum
i podstawówki, są też seniorzy i przedstawiciele rady osiedla.

Akcja gry rozgrywa się na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą szkół: Liceum i Szkoły
Podstawowej. Szkoły w środku są zaniedbane, sale wymagają remontu, i doposażenia,
a na ogromnym pustym terenie dookoła nich brakuje infrastruktury. Od dawna też nie
odbywały się żadne zajęcia dodatkowe ani imprezy. Na terenie osiedla nie ma boisk
sportowych, parków, placów zabaw, ani parkingu. Brakuje dobrego dojazdu do placówek.

Poznański Budżet Obywatelski pozwala mieszkańcom
zgłaszać i głosować na projekty, które chcieliby zrealizować w swoim mieście.

PRZEBIEG GRY:

W trakcie prezentacji urzędnicy na podstawie karty
opiniowania oceniają, które z projektów mogą przejść do
kolejnego etapu.

Grupy prezentują swoje projekty.

30-40 minut

Mieszkańcy tworzą swoje projekty. Każda z grup wymyśla
swój własny pomysł. Urzędnicy pomagają prawidłowo
wypełnić wniosek i odpowiadają na ewentualne pytania.

10-15 minut

Prezydent zapisuje pozytywnie zaopiniowane projekty na
karcie do głosowania.

W trakcie prezentacji urzędnicy na podstawie karty
opiniowania oceniają, które z projektów mogą przejść do
kolejnego etapu.

Grupy prezentują swoje projekty.

30-40 minut

Mieszkańcy tworzą swoje projekty. Każda z grup wymyśla
swój własny pomysł. Urzędnicy pomagają prawidłowo
wypełnić wniosek i odpowiadają na ewentualne pytania.

10-15 minut

ETAP SKŁADANIA PROJEKTÓW

Prezydent zapisuje pozytywnie zaopiniowane projekty na
karcie do głosowania.

10-15 minut

ETAP SKŁADANIA PROJEKTÓW

10-15 minut

Wszyscy uczestnicy gry oddają głosy na projekty. Można
zagłosować maksymalnie na 2 wybrane projekty.

ETAP GŁOSOWANIA

ETAP GŁOSOWANIA

ETAP OPINIOWANIA I PREZENTACJI

Wszyscy uczestnicy gry oddają głosy na projekty. Można
zagłosować maksymalnie na 2 wybrane projekty.

Za policzenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania
odpowiada Prezydent i urzędnicy.

ETAP OPINIOWANIA I PREZENTACJI

Za policzenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania
odpowiada Prezydent i urzędnicy.

2. Jeśli nie wiesz jakie kryteria musi spełnić projekt
poproś o pomoc urzędników lub Prezydenta
3. Po stworzeniu projektu i zapisaniu go na formularzu, zaprezentujcie go na forum. Przekonaj innych dlaczego to właśnie
na Wasz pomysł warto oddać głos.
4. Weź udział w głosowaniu. Możesz zagłosować
na maksymalnie 2 projekty.

2. Jeśli nie wiesz jakie kryteria musi spełnić projekt
poproś o pomoc urzędników lub Prezydenta

3. . Po stworzeniu projektu i zapisaniu go na formularzu, zaprezentujcie go na forum. Przekonaj innych dlaczego to właśnie
na Wasz pomysł warto oddać głos.

4. Weź udział w głosowaniu. Możesz zagłosować
na maksymalnie 2 projekty.

uczeń podstawówki

uczeń podstawówki

1. Razem z pozostałymi osobami z Twojej
grupy złóżcie projekt do PBO, który najbardziej
chcielibyście zrealizować na terenie szkół

grupa interesu:

grupa interesu:

1. Razem z pozostałymi osobami z Twojej
grupy złóżcie projekt do PBO, który najbardziej
chcielibyście zrealizować na terenie szkół

MIESZKANIEC

MIESZKANIEC

TWOJE
ZADANIA:

rola:

rola:

TWOJE
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Poznański Budżet Obywatelski

Poznański Budżet Obywatelski
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Wczuj się w swoją rolę i postaraj się,
aby wszyscy uczestnicy wyszli z tej gry zwycięsko.

Urzędnicy będą odpowiedzialni za pomoc mieszkańcom w złożeniu projektu, opiniowanie
i przeprowadzenie głosowania. Nad prawidłowością całego procesu czuwa Prezydent.

Wszyscy chcą zgłosić swój własny projekt do PBO dotyczący szkoły i terenu wokół niej.
Środki w budżecie obywatelskim są jednak ograniczone - możemy zrealizować tylko dwa
projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.

Każda z osób dostaje swoją własną rolę. Są nauczyciele, rodzice oraz uczniowie liceum
i podstawówki, są też seniorzy i przedstawiciele rady osiedla.

Akcja gry rozgrywa się na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą szkół: Liceum i Szkoły
Podstawowej. Szkoły w środku są zaniedbane, sale wymagają remontu, i doposażenia,
a na ogromnym pustym terenie dookoła nich brakuje infrastruktury. Od dawna też nie
odbywały się żadne zajęcia dodatkowe ani imprezy. Na terenie osiedla nie ma boisk
sportowych, parków, placów zabaw, ani parkingu. Brakuje dobrego dojazdu do placówek.

Poznański Budżet Obywatelski pozwala mieszkańcom
zgłaszać i głosować na projekty, które chcieliby zrealizować w swoim mieście.

PRZEBIEG GRY:

Wczuj się w swoją rolę i postaraj się,
aby wszyscy uczestnicy wyszli z tej gry zwycięsko.

Urzędnicy będą odpowiedzialni za pomoc mieszkańcom w złożeniu projektu, opiniowanie
i przeprowadzenie głosowania. Nad prawidłowością całego procesu czuwa Prezydent.

Wszyscy chcą zgłosić swój własny projekt do PBO dotyczący szkoły i terenu wokół niej.
Środki w budżecie obywatelskim są jednak ograniczone - możemy zrealizować tylko dwa
projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.

Każda z osób dostaje swoją własną rolę. Są nauczyciele, rodzice oraz uczniowie liceum
i podstawówki, są też seniorzy i przedstawiciele rady osiedla.

Akcja gry rozgrywa się na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą szkół: Liceum i Szkoły
Podstawowej. Szkoły w środku są zaniedbane, sale wymagają remontu, i doposażenia,
a na ogromnym pustym terenie dookoła nich brakuje infrastruktury. Od dawna też nie
odbywały się żadne zajęcia dodatkowe ani imprezy. Na terenie osiedla nie ma boisk
sportowych, parków, placów zabaw, ani parkingu. Brakuje dobrego dojazdu do placówek.

Poznański Budżet Obywatelski pozwala mieszkańcom
zgłaszać i głosować na projekty, które chcieliby zrealizować w swoim mieście.

PRZEBIEG GRY:

W trakcie prezentacji urzędnicy na podstawie karty
opiniowania oceniają, które z projektów mogą przejść do
kolejnego etapu.

Grupy prezentują swoje projekty.

30-40 minut

Mieszkańcy tworzą swoje projekty. Każda z grup wymyśla
swój własny pomysł. Urzędnicy pomagają prawidłowo
wypełnić wniosek i odpowiadają na ewentualne pytania.

10-15 minut

Prezydent zapisuje pozytywnie zaopiniowane projekty na
karcie do głosowania.

W trakcie prezentacji urzędnicy na podstawie karty
opiniowania oceniają, które z projektów mogą przejść do
kolejnego etapu.

Grupy prezentują swoje projekty.

30-40 minut

Mieszkańcy tworzą swoje projekty. Każda z grup wymyśla
swój własny pomysł. Urzędnicy pomagają prawidłowo
wypełnić wniosek i odpowiadają na ewentualne pytania.

10-15 minut

ETAP SKŁADANIA PROJEKTÓW

Prezydent zapisuje pozytywnie zaopiniowane projekty na
karcie do głosowania.

10-15 minut

ETAP SKŁADANIA PROJEKTÓW

10-15 minut

Wszyscy uczestnicy gry oddają głosy na projekty. Można
zagłosować maksymalnie na 2 wybrane projekty.

ETAP GŁOSOWANIA

ETAP GŁOSOWANIA

ETAP OPINIOWANIA I PREZENTACJI

Wszyscy uczestnicy gry oddają głosy na projekty. Można
zagłosować maksymalnie na 2 wybrane projekty.

Za policzenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania
odpowiada Prezydent i urzędnicy.

ETAP OPINIOWANIA I PREZENTACJI

Za policzenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania
odpowiada Prezydent i urzędnicy.

2. Jeśli nie wiesz jakie kryteria musi spełnić projekt
poproś o pomoc urzędników lub Prezydenta
3. Po stworzeniu projektu i zapisaniu go na formularzu, zaprezentujcie go na forum. Przekonaj innych dlaczego to właśnie
na Wasz pomysł warto oddać głos.
4. Weź udział w głosowaniu. Możesz zagłosować
na maksymalnie 2 projekty.

2. Jeśli nie wiesz jakie kryteria musi spełnić projekt
poproś o pomoc urzędników lub Prezydenta

3. Po stworzeniu projektu i zapisaniu go na formularzu, zaprezentujcie go na forum. Przekonaj innych dlaczego to właśnie
na Wasz pomysł warto oddać głos.

4. Weź udział w głosowaniu. Możesz zagłosować
na maksymalnie 2 projekty.

uczeń podstawówki

uczeń podstawówki

1. Razem z pozostałymi osobami z Twojej
grupy złóżcie projekt do PBO, który najbardziej
chcielibyście zrealizować na terenie szkół

grupa interesu:

grupa interesu:

1. Razem z pozostałymi osobami z Twojej
grupy złóżcie projekt do PBO, który najbardziej
chcielibyście zrealizować na terenie szkół

MIESZKANIEC

MIESZKANIEC

TWOJE
ZADANIA:

rola:

rola:

TWOJE
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Poznański Budżet Obywatelski
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Wczuj się w swoją rolę i postaraj się,
aby wszyscy uczestnicy wyszli z tej gry zwycięsko.

Urzędnicy będą odpowiedzialni za pomoc mieszkańcom w złożeniu projektu, opiniowanie
i przeprowadzenie głosowania. Nad prawidłowością całego procesu czuwa Prezydent.

Wszyscy chcą zgłosić swój własny projekt do PBO dotyczący szkoły i terenu wokół niej.
Środki w budżecie obywatelskim są jednak ograniczone - możemy zrealizować tylko dwa
projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.

Każda z osób dostaje swoją własną rolę. Są nauczyciele, rodzice oraz uczniowie liceum
i podstawówki, są też seniorzy i przedstawiciele rady osiedla.

Akcja gry rozgrywa się na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą szkół: Liceum i Szkoły
Podstawowej. Szkoły w środku są zaniedbane, sale wymagają remontu, i doposażenia,
a na ogromnym pustym terenie dookoła nich brakuje infrastruktury. Od dawna też nie
odbywały się żadne zajęcia dodatkowe ani imprezy. Na terenie osiedla nie ma boisk
sportowych, parków, placów zabaw, ani parkingu. Brakuje dobrego dojazdu do placówek.

Poznański Budżet Obywatelski pozwala mieszkańcom
zgłaszać i głosować na projekty, które chcieliby zrealizować w swoim mieście.

PRZEBIEG GRY:

Wczuj się w swoją rolę i postaraj się,
aby wszyscy uczestnicy wyszli z tej gry zwycięsko.

Urzędnicy będą odpowiedzialni za pomoc mieszkańcom w złożeniu projektu, opiniowanie
i przeprowadzenie głosowania. Nad prawidłowością całego procesu czuwa Prezydent.

Wszyscy chcą zgłosić swój własny projekt do PBO dotyczący szkoły i terenu wokół niej.
Środki w budżecie obywatelskim są jednak ograniczone - możemy zrealizować tylko dwa
projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.

Każda z osób dostaje swoją własną rolę. Są nauczyciele, rodzice oraz uczniowie liceum
i podstawówki, są też seniorzy i przedstawiciele rady osiedla.

Akcja gry rozgrywa się na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą szkół: Liceum i Szkoły
Podstawowej. Szkoły w środku są zaniedbane, sale wymagają remontu, i doposażenia,
a na ogromnym pustym terenie dookoła nich brakuje infrastruktury. Od dawna też nie
odbywały się żadne zajęcia dodatkowe ani imprezy. Na terenie osiedla nie ma boisk
sportowych, parków, placów zabaw, ani parkingu. Brakuje dobrego dojazdu do placówek.

Poznański Budżet Obywatelski pozwala mieszkańcom
zgłaszać i głosować na projekty, które chcieliby zrealizować w swoim mieście.

PRZEBIEG GRY:

W trakcie prezentacji urzędnicy na podstawie karty
opiniowania oceniają, które z projektów mogą przejść do
kolejnego etapu.

Grupy prezentują swoje projekty.

30-40 minut

Mieszkańcy tworzą swoje projekty. Każda z grup wymyśla
swój własny pomysł. Urzędnicy pomagają prawidłowo
wypełnić wniosek i odpowiadają na ewentualne pytania.

10-15 minut

Prezydent zapisuje pozytywnie zaopiniowane projekty na
karcie do głosowania.

W trakcie prezentacji urzędnicy na podstawie karty
opiniowania oceniają, które z projektów mogą przejść do
kolejnego etapu.

Grupy prezentują swoje projekty.

30-40 minut

Mieszkańcy tworzą swoje projekty. Każda z grup wymyśla
swój własny pomysł. Urzędnicy pomagają prawidłowo
wypełnić wniosek i odpowiadają na ewentualne pytania.

10-15 minut

ETAP SKŁADANIA PROJEKTÓW

Prezydent zapisuje pozytywnie zaopiniowane projekty na
karcie do głosowania.

10-15 minut

ETAP SKŁADANIA PROJEKTÓW

10-15 minut

Wszyscy uczestnicy gry oddają głosy na projekty. Można
zagłosować maksymalnie na 2 wybrane projekty.

ETAP GŁOSOWANIA

ETAP GŁOSOWANIA

ETAP OPINIOWANIA I PREZENTACJI

Wszyscy uczestnicy gry oddają głosy na projekty. Można
zagłosować maksymalnie na 2 wybrane projekty.

Za policzenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania
odpowiada Prezydent i urzędnicy.

ETAP OPINIOWANIA I PREZENTACJI

Za policzenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania
odpowiada Prezydent i urzędnicy.

2. Jeśli nie wiesz jakie kryteria musi spełnić projekt
poproś o pomoc urzędników lub Prezydenta
3. Po stworzeniu projektu i zapisaniu go na formularzu, zaprezentujcie go na forum. Przekonaj innych dlaczego to właśnie
na Wasz pomysł warto oddać głos.
4. Weź udział w głosowaniu. Możesz zagłosować
na maksymalnie 2 projekty.

2. Jeśli nie wiesz jakie kryteria musi spełnić projekt
poproś o pomoc urzędników lub Prezydenta

3. Po stworzeniu projektu i zapisaniu go na formularzu, zaprezentujcie go na forum. Przekonaj innych dlaczego to właśnie
na Wasz pomysł warto oddać głos.

4. Weź udział w głosowaniu. Możesz zagłosować
na maksymalnie 2 projekty.

uczeń podstawówki

uczeń podstawówki

1. Razem z pozostałymi osobami z Twojej
grupy złóżcie projekt do PBO, który najbardziej
chcielibyście zrealizować na terenie szkół

grupa interesu:

grupa interesu:

1. Razem z pozostałymi osobami z Twojej
grupy złóżcie projekt do PBO, który najbardziej
chcielibyście zrealizować na terenie szkół

MIESZKANIEC

MIESZKANIEC

TWOJE
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Wczuj się w swoją rolę i postaraj się,
aby wszyscy uczestnicy wyszli z tej gry zwycięsko.

Urzędnicy będą odpowiedzialni za pomoc mieszkańcom w złożeniu projektu, opiniowanie
i przeprowadzenie głosowania. Nad prawidłowością całego procesu czuwa Prezydent.

Wszyscy chcą zgłosić swój własny projekt do PBO dotyczący szkoły i terenu wokół niej.
Środki w budżecie obywatelskim są jednak ograniczone - możemy zrealizować tylko dwa
projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.

Każda z osób dostaje swoją własną rolę. Są nauczyciele, rodzice oraz uczniowie liceum
i podstawówki, są też seniorzy i przedstawiciele rady osiedla.

Akcja gry rozgrywa się na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą szkół: Liceum i Szkoły
Podstawowej. Szkoły w środku są zaniedbane, sale wymagają remontu, i doposażenia,
a na ogromnym pustym terenie dookoła nich brakuje infrastruktury. Od dawna też nie
odbywały się żadne zajęcia dodatkowe ani imprezy. Na terenie osiedla nie ma boisk
sportowych, parków, placów zabaw, ani parkingu. Brakuje dobrego dojazdu do placówek.

Poznański Budżet Obywatelski pozwala mieszkańcom
zgłaszać i głosować na projekty, które chcieliby zrealizować w swoim mieście.

PRZEBIEG GRY:

Wczuj się w swoją rolę i postaraj się,
aby wszyscy uczestnicy wyszli z tej gry zwycięsko.

Urzędnicy będą odpowiedzialni za pomoc mieszkańcom w złożeniu projektu, opiniowanie
i przeprowadzenie głosowania. Nad prawidłowością całego procesu czuwa Prezydent.

Wszyscy chcą zgłosić swój własny projekt do PBO dotyczący szkoły i terenu wokół niej.
Środki w budżecie obywatelskim są jednak ograniczone - możemy zrealizować tylko dwa
projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.

Każda z osób dostaje swoją własną rolę. Są nauczyciele, rodzice oraz uczniowie liceum
i podstawówki, są też seniorzy i przedstawiciele rady osiedla.

Akcja gry rozgrywa się na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą szkół: Liceum i Szkoły
Podstawowej. Szkoły w środku są zaniedbane, sale wymagają remontu, i doposażenia,
a na ogromnym pustym terenie dookoła nich brakuje infrastruktury. Od dawna też nie
odbywały się żadne zajęcia dodatkowe ani imprezy. Na terenie osiedla nie ma boisk
sportowych, parków, placów zabaw, ani parkingu. Brakuje dobrego dojazdu do placówek.

Poznański Budżet Obywatelski pozwala mieszkańcom
zgłaszać i głosować na projekty, które chcieliby zrealizować w swoim mieście.

PRZEBIEG GRY:

W trakcie prezentacji urzędnicy na podstawie karty
opiniowania oceniają, które z projektów mogą przejść do
kolejnego etapu.

Grupy prezentują swoje projekty.

30-40 minut

Mieszkańcy tworzą swoje projekty. Każda z grup wymyśla
swój własny pomysł. Urzędnicy pomagają prawidłowo
wypełnić wniosek i odpowiadają na ewentualne pytania.

10-15 minut

Prezydent zapisuje pozytywnie zaopiniowane projekty na
karcie do głosowania.

W trakcie prezentacji urzędnicy na podstawie karty
opiniowania oceniają, które z projektów mogą przejść do
kolejnego etapu.

Grupy prezentują swoje projekty.

30-40 minut

Mieszkańcy tworzą swoje projekty. Każda z grup wymyśla
swój własny pomysł. Urzędnicy pomagają prawidłowo
wypełnić wniosek i odpowiadają na ewentualne pytania.

10-15 minut

ETAP SKŁADANIA PROJEKTÓW

Prezydent zapisuje pozytywnie zaopiniowane projekty na
karcie do głosowania.

10-15 minut

ETAP SKŁADANIA PROJEKTÓW

10-15 minut

Wszyscy uczestnicy gry oddają głosy na projekty. Można
zagłosować maksymalnie na 2 wybrane projekty.

ETAP GŁOSOWANIA

ETAP GŁOSOWANIA

ETAP OPINIOWANIA I PREZENTACJI

Wszyscy uczestnicy gry oddają głosy na projekty. Można
zagłosować maksymalnie na 2 wybrane projekty.

Za policzenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania
odpowiada Prezydent i urzędnicy.

ETAP OPINIOWANIA I PREZENTACJI

Za policzenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania
odpowiada Prezydent i urzędnicy.

4. Ogłoś wyniki głosowania. Mogą wygrać 2 projekty
z największą ilością głosów

3. Z pomocą urzędników przeprowadź głosowanie:
rozdajcie karty do głosowania, zbierzcie i zliczcie głosy na
każdy z projektów

2. Po zakończeniu opiniowania wypisz projekty
na karcie do głosowania

1. Nadzoruj wszystkie etapy PBO,
rozstrzygaj ewentualne spory

TWOJE
ZADANIA:

PREZYDENT
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Wczuj się w swoją rolę i postaraj się,
aby wszyscy uczestnicy wyszli z tej gry zwycięsko.

Urzędnicy będą odpowiedzialni za pomoc mieszkańcom w złożeniu projektu, opiniowanie
i przeprowadzenie głosowania. Nad prawidłowością całego procesu czuwa Prezydent.

Wszyscy chcą zgłosić swój własny projekt do PBO dotyczący szkoły i terenu wokół niej.
Środki w budżecie obywatelskim są jednak ograniczone - możemy zrealizować tylko dwa
projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.

Każda z osób dostaje swoją własną rolę. Są nauczyciele, rodzice oraz uczniowie liceum
i podstawówki, są też seniorzy i przedstawiciele rady osiedla.

Akcja gry rozgrywa się na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą szkół: Liceum i Szkoły
Podstawowej. Szkoły w środku są zaniedbane, sale wymagają remontu, i doposażenia,
a na ogromnym pustym terenie dookoła nich brakuje infrastruktury. Od dawna też nie
odbywały się żadne zajęcia dodatkowe ani imprezy. Na terenie osiedla nie ma boisk
sportowych, parków, placów zabaw, ani parkingu. Brakuje dobrego dojazdu do placówek.

Poznański Budżet Obywatelski pozwala mieszkańcom
zgłaszać i głosować na projekty, które chcieliby zrealizować w swoim mieście.

PRZEBIEG GRY:

Wczuj się w swoją rolę i postaraj się,
aby wszyscy uczestnicy wyszli z tej gry zwycięsko.

Urzędnicy będą odpowiedzialni za pomoc mieszkańcom w złożeniu projektu, opiniowanie
i przeprowadzenie głosowania. Nad prawidłowością całego procesu czuwa Prezydent.

Wszyscy chcą zgłosić swój własny projekt do PBO dotyczący szkoły i terenu wokół niej.
Środki w budżecie obywatelskim są jednak ograniczone - możemy zrealizować tylko dwa
projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.

Każda z osób dostaje swoją własną rolę. Są nauczyciele, rodzice oraz uczniowie liceum
i podstawówki, są też seniorzy i przedstawiciele rady osiedla.

Akcja gry rozgrywa się na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą szkół: Liceum i Szkoły
Podstawowej. Szkoły w środku są zaniedbane, sale wymagają remontu, i doposażenia,
a na ogromnym pustym terenie dookoła nich brakuje infrastruktury. Od dawna też nie
odbywały się żadne zajęcia dodatkowe ani imprezy. Na terenie osiedla nie ma boisk
sportowych, parków, placów zabaw, ani parkingu. Brakuje dobrego dojazdu do placówek.

Poznański Budżet Obywatelski pozwala mieszkańcom
zgłaszać i głosować na projekty, które chcieliby zrealizować w swoim mieście.

PRZEBIEG GRY:

W trakcie prezentacji urzędnicy na podstawie karty
opiniowania oceniają, które z projektów mogą przejść do
kolejnego etapu.

Grupy prezentują swoje projekty.

30-40 minut

Mieszkańcy tworzą swoje projekty. Każda z grup wymyśla
swój własny pomysł. Urzędnicy pomagają prawidłowo
wypełnić wniosek i odpowiadają na ewentualne pytania.

10-15 minut

Prezydent zapisuje pozytywnie zaopiniowane projekty na
karcie do głosowania.

W trakcie prezentacji urzędnicy na podstawie karty
opiniowania oceniają, które z projektów mogą przejść do
kolejnego etapu.

Grupy prezentują swoje projekty.

30-40 minut

Mieszkańcy tworzą swoje projekty. Każda z grup wymyśla
swój własny pomysł. Urzędnicy pomagają prawidłowo
wypełnić wniosek i odpowiadają na ewentualne pytania.

10-15 minut

ETAP SKŁADANIA PROJEKTÓW

Prezydent zapisuje pozytywnie zaopiniowane projekty na
karcie do głosowania.

10-15 minut

ETAP SKŁADANIA PROJEKTÓW

10-15 minut

Wszyscy uczestnicy gry oddają głosy na projekty. Można
zagłosować maksymalnie na 2 wybrane projekty.

ETAP GŁOSOWANIA

ETAP GŁOSOWANIA

ETAP OPINIOWANIA I PREZENTACJI

Wszyscy uczestnicy gry oddają głosy na projekty. Można
zagłosować maksymalnie na 2 wybrane projekty.

Za policzenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania
odpowiada Prezydent i urzędnicy.

ETAP OPINIOWANIA I PREZENTACJI

Za policzenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania
odpowiada Prezydent i urzędnicy.

3. Po stworzeniu projektu i zapisaniu go na formularzu, zaprezentujcie go na forum. Przekonaj innych dlaczego to właśnie
na Wasz pomysł warto oddać głos.
4. Weź udział w głosowaniu. Możesz zagłosować
na maksymalnie 2 projekty.

3. Po stworzeniu projektu i zapisaniu go na formularzu, zapre-

4. Weź udział w głosowaniu. Możesz zagłosować
na maksymalnie 2 projekty.

zentujcie go na forum. Przekonaj innych dlaczego to właśnie
na Wasz pomysł warto oddać głos.

2. Jeśli nie wiesz jakie kryteria musi spełnić projekt
poproś o pomoc urzędników lub Prezydenta

2. Jeśli nie wiesz jakie kryteria musi spełnić projekt
poproś o pomoc urzędników lub Prezydenta

nauczyciel

nauczyciel

1. Razem z pozostałymi osobami z Twojej
grupy złóżcie projekt do PBO, który najbardziej
chcielibyście zrealizować na terenie szkół

grupa interesu:

grupa interesu:

1. Razem z pozostałymi osobami z Twojej
grupy złóżcie projekt do PBO, który najbardziej
chcielibyście zrealizować na terenie szkół

MIESZKANIEC

MIESZKANIEC

TWOJE
ZADANIA:
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Wczuj się w swoją rolę i postaraj się,
aby wszyscy uczestnicy wyszli z tej gry zwycięsko.

Urzędnicy będą odpowiedzialni za pomoc mieszkańcom w złożeniu projektu, opiniowanie
i przeprowadzenie głosowania. Nad prawidłowością całego procesu czuwa Prezydent.

Wszyscy chcą zgłosić swój własny projekt do PBO dotyczący szkoły i terenu wokół niej.
Środki w budżecie obywatelskim są jednak ograniczone - możemy zrealizować tylko dwa
projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.

Każda z osób dostaje swoją własną rolę. Są nauczyciele, rodzice oraz uczniowie liceum
i podstawówki, są też seniorzy i przedstawiciele rady osiedla.

Akcja gry rozgrywa się na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą szkół: Liceum i Szkoły
Podstawowej. Szkoły w środku są zaniedbane, sale wymagają remontu, i doposażenia,
a na ogromnym pustym terenie dookoła nich brakuje infrastruktury. Od dawna też nie
odbywały się żadne zajęcia dodatkowe ani imprezy. Na terenie osiedla nie ma boisk
sportowych, parków, placów zabaw, ani parkingu. Brakuje dobrego dojazdu do placówek.

Poznański Budżet Obywatelski pozwala mieszkańcom
zgłaszać i głosować na projekty, które chcieliby zrealizować w swoim mieście.

PRZEBIEG GRY:

Wczuj się w swoją rolę i postaraj się,
aby wszyscy uczestnicy wyszli z tej gry zwycięsko.

Urzędnicy będą odpowiedzialni za pomoc mieszkańcom w złożeniu projektu, opiniowanie
i przeprowadzenie głosowania. Nad prawidłowością całego procesu czuwa Prezydent.

Wszyscy chcą zgłosić swój własny projekt do PBO dotyczący szkoły i terenu wokół niej.
Środki w budżecie obywatelskim są jednak ograniczone - możemy zrealizować tylko dwa
projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.

Każda z osób dostaje swoją własną rolę. Są nauczyciele, rodzice oraz uczniowie liceum
i podstawówki, są też seniorzy i przedstawiciele rady osiedla.

Akcja gry rozgrywa się na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą szkół: Liceum i Szkoły
Podstawowej. Szkoły w środku są zaniedbane, sale wymagają remontu, i doposażenia,
a na ogromnym pustym terenie dookoła nich brakuje infrastruktury. Od dawna też nie
odbywały się żadne zajęcia dodatkowe ani imprezy. Na terenie osiedla nie ma boisk
sportowych, parków, placów zabaw, ani parkingu. Brakuje dobrego dojazdu do placówek.

Poznański Budżet Obywatelski pozwala mieszkańcom
zgłaszać i głosować na projekty, które chcieliby zrealizować w swoim mieście.

PRZEBIEG GRY:

W trakcie prezentacji urzędnicy na podstawie karty
opiniowania oceniają, które z projektów mogą przejść do
kolejnego etapu.

Grupy prezentują swoje projekty.

30-40 minut

Mieszkańcy tworzą swoje projekty. Każda z grup wymyśla
swój własny pomysł. Urzędnicy pomagają prawidłowo
wypełnić wniosek i odpowiadają na ewentualne pytania.

10-15 minut

Prezydent zapisuje pozytywnie zaopiniowane projekty na
karcie do głosowania.

W trakcie prezentacji urzędnicy na podstawie karty
opiniowania oceniają, które z projektów mogą przejść do
kolejnego etapu.

Grupy prezentują swoje projekty.

30-40 minut

Mieszkańcy tworzą swoje projekty. Każda z grup wymyśla
swój własny pomysł. Urzędnicy pomagają prawidłowo
wypełnić wniosek i odpowiadają na ewentualne pytania.

10-15 minut

ETAP SKŁADANIA PROJEKTÓW

Prezydent zapisuje pozytywnie zaopiniowane projekty na
karcie do głosowania.

10-15 minut

ETAP SKŁADANIA PROJEKTÓW

10-15 minut

Wszyscy uczestnicy gry oddają głosy na projekty. Można
zagłosować maksymalnie na 2 wybrane projekty.

ETAP GŁOSOWANIA

ETAP GŁOSOWANIA

ETAP OPINIOWANIA I PREZENTACJI

Wszyscy uczestnicy gry oddają głosy na projekty. Można
zagłosować maksymalnie na 2 wybrane projekty.

Za policzenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania
odpowiada Prezydent i urzędnicy.

ETAP OPINIOWANIA I PREZENTACJI

Za policzenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania
odpowiada Prezydent i urzędnicy.

2. Jeśli nie wiesz jakie kryteria musi spełnić projekt
poproś o pomoc urzędników lub Prezydenta
3. Po stworzeniu projektu i zapisaniu go na formularzu, zaprezentujcie go na forum. Przekonaj innych dlaczego to właśnie
na Wasz pomysł warto oddać głos.
4. Weź udział w głosowaniu. Możesz zagłosować
na maksymalnie 2 projekty.

2. Jeśli nie wiesz jakie kryteria musi spełnić projekt
poproś o pomoc urzędników lub Prezydenta

3. Po stworzeniu projektu i zapisaniu go na formularzu, zaprezentujcie go na forum. Przekonaj innych dlaczego to właśnie
na Wasz pomysł warto oddać głos.

4. Weź udział w głosowaniu. Możesz zagłosować
na maksymalnie 2 projekty.

nauczyciel

nauczyciel

1. Razem z pozostałymi osobami z Twojej
grupy złóżcie projekt do PBO, który najbardziej
chcielibyście zrealizować na terenie szkół

grupa interesu:

grupa interesu:
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Wczuj się w swoją rolę i postaraj się,
aby wszyscy uczestnicy wyszli z tej gry zwycięsko.

Urzędnicy będą odpowiedzialni za pomoc mieszkańcom w złożeniu projektu, opiniowanie
i przeprowadzenie głosowania. Nad prawidłowością całego procesu czuwa Prezydent.

Wszyscy chcą zgłosić swój własny projekt do PBO dotyczący szkoły i terenu wokół niej.
Środki w budżecie obywatelskim są jednak ograniczone - możemy zrealizować tylko dwa
projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.

Każda z osób dostaje swoją własną rolę. Są nauczyciele, rodzice oraz uczniowie liceum
i podstawówki, są też seniorzy i przedstawiciele rady osiedla.

Akcja gry rozgrywa się na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą szkół: Liceum i Szkoły
Podstawowej. Szkoły w środku są zaniedbane, sale wymagają remontu, i doposażenia,
a na ogromnym pustym terenie dookoła nich brakuje infrastruktury. Od dawna też nie
odbywały się żadne zajęcia dodatkowe ani imprezy. Na terenie osiedla nie ma boisk
sportowych, parków, placów zabaw, ani parkingu. Brakuje dobrego dojazdu do placówek.

Poznański Budżet Obywatelski pozwala mieszkańcom
zgłaszać i głosować na projekty, które chcieliby zrealizować w swoim mieście.

PRZEBIEG GRY:
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W trakcie prezentacji urzędnicy na podstawie karty
opiniowania oceniają, które z projektów mogą przejść do
kolejnego etapu.

Grupy prezentują swoje projekty.

30-40 minut

Mieszkańcy tworzą swoje projekty. Każda z grup wymyśla
swój własny pomysł. Urzędnicy pomagają prawidłowo
wypełnić wniosek i odpowiadają na ewentualne pytania.

10-15 minut

Prezydent zapisuje pozytywnie zaopiniowane projekty na
karcie do głosowania.
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Wszyscy uczestnicy gry oddają głosy na projekty. Można
zagłosować maksymalnie na 2 wybrane projekty.
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ETAP OPINIOWANIA I PREZENTACJI
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2. Jeśli nie wiesz jakie kryteria musi spełnić projekt
poproś o pomoc urzędników lub Prezydenta
3. Po stworzeniu projektu i zapisaniu go na formularzu, zaprezentujcie go na forum. Przekonaj innych dlaczego to właśnie
na Wasz pomysł warto oddać głos.
4. Weź udział w głosowaniu. Możesz zagłosować
na maksymalnie 2 projekty.
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1. Razem z pozostałymi osobami z Twojej
grupy złóżcie projekt do PBO, który najbardziej
chcielibyście zrealizować na terenie szkół
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