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Partycypacja obywatelska
W Stoczni partycypację obywatelską rozumiemy jako włączanie obywateli w procesy decyzyjne, ich uczestnictwo w dyskusji nad ważnymi dla nich sprawami i w podejmowaniu istotnych decyzji. Działamy zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Gromadzimy i upowszechniamy wiedzę na temat partycypacji (m.in. za pomocą portalu partycypacjaobywatelska.pl) i tworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń.
Wspieramy także instytucje publiczne (przede wszystkim samorządy lokalne) w projektowaniu i realizacji
procesów partycypacyjnych.

Kogo szukamy:
Czy bliska Ci jest idea włączania osób starszych w proces podejmowania decyzji dotyczący najbliższego
otoczenia? Masz dobry kontakt z seniorami? Interesujesz się budżetem partycypacyjnym?
Jeśli tak, to zapraszamy Cię do naszego nowego działania na Ochocie i Żoliborzu, którego celem jest zwiększenie
świadomości osób pow. 65 r.ż. na temat budżetu partycypacyjnego i zachęcenie ich do bardziej świadomego
głosowania na projekty zgłaszane przez mieszkańców.
Do Twoich zadań będzie należało:
• wsparcie podczas warsztatów edukacyjnych o możliwościach angażowania się obywatelsko (skupiając się na
BP, IL i ciałach doradczych) i promujących etap głosowania w budżecie partycypacyjnym,
• współprowadzenie mini-wykładów promujących budżet partycypacyjny w wybranych dzielnicach i tłumaczących procedurę głosowania,
• obecność podczas spacerów historycznych, połączonych z promocją inwestycji sfinansowanych z budżetu
partycypacyjnego w wybranych przez nas dzielnicach,
• promowanie projektu – roznoszenie ulotek, szukanie lokalnych organizacji i instytucji skupiających osoby
starsze, do których można by kierować działania.

Oferujemy:
• obciążenie ok. 8 godz. tygodniowo od połowy maja do połowy czerwca, głównie w godzinach 9-17
• okazję do zapoznania się z tematyką oraz środowiskiem partycypacji w Polsce,
• pracę w przyjaznej, inspirującej atmosferze
• możliwość poznania zespołu, udział w szkoleniach dedykowanych do wszystkich pracowników Stoczni
• stałe wsparcie ze strony opiekuna wolontariusza,
• zaświadczenie o odbyciu wolontariatu i referencje (na życzenie).
• jesteśmy też otwarci na Twoje potrzeby i pomysły!
Zgłoszenia przyjmujemy do 28 kwietnia pod adresem wolontariat@stocznia.org.pl.
Ze wszystkimi kandydatami chcemy się spotkać w drugim tygodniu maja. Jeśli masz jakieś pytania/wątpliwości,
zadzwoń lub napisz na adres: madamowicz@stocznia.org.pl, tel. (22) 100 55 92.

