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1. Uwagi wstępne

W roku 2020 Gmina Miasto Szczecin przeprowadziła sześć konsultacji społecznych z mieszkańcami:
I. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin dotyczących Szczecińskiego 

Budżetu Obywatelskiego 2021 (ZARZĄDZENIE NR 272/20 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 29 maja 2020 r. i 
późn. zm.)

II. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w Gminie 
Miasto Szczecin (ZARZĄDZENIE NR 161/20 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 26 marca 2020 r); Czas realizacji od 
dnia 27 marca 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r.

III. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zmian systemu parkowania w Szczecinie (ZARZĄDZENIE NR 369/20 
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 13 lipca 2020 r.). 

IV. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta 
Szczecina 2035 (ZARZĄDZENIE NR 472/20 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 2 września 2020 r.)

V. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok (ZARZĄDZENIE 
Nr 545/20 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 22 października 2020 r.)

VI. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących założeń do projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
Miasta Szczecin na lata 2021-2025 (ZARZĄDZENIE NR 550/20 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 26 października 
2020 r.);

Zgodnie z umową między Uniwersytetem Szczecińskim a Gminą Miasto Szczecin badanie ewaluacyjne dotyczyło
pierwszych czterech (I- IV) procedur konsultacji społecznych z mieszkańcami zrealizowanych w roku 2020. W tej części
przedstawione zostaną wnioski z konsultacji (I) dotyczących SBO 2021.



Metodologia badania – problematyka i cele badania

Celem badania była ewaluacja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (edycja
2021) i konsultacji społecznych realizowanych w 2020 r., uwzględniająca
identyfikację elementów wymagających zmiany oraz zaproponowanie
rekomendacji dla rozwoju kolejnych edycji budżetu obywatelskiego i konsultacji
społecznych realizowanych w Szczecinie.

Ze względu na objętość i różne przeznaczenie opracowania raport końcowy
podzielono na dwie części.

Część pierwsza dotyczy ewaluacji rozwiązań, jakie Gmina Miasto Szczecin przyjęła
w roku 2020 w zakresie instytucji zaliczanych w poczet demokracji
partycypacyjnej tj. konsultacji społecznych z projektodawcami oraz ewaluacji SBO
z perspektywy głosujących i członków tzw. zespołów społecznych.

Druga część dotyczyła ewaluacji trzech konsultacji społecznych w Gminie Miasto
Szczecin w 2020 r.: „Zmian Systemu Parkowania w Szczecinie”, „Planu Budowy
Ogólnodostępnych Stacji Ładowania”, „Strategii Elektromobilności 2035”.

Szczegółowe cele badawcze dotyczyły:

P1. sposobu postrzegania istoty i atrakcyjności SBO

P2. stopnia uwzględniania strategicznych priorytetów

rozwojowych Gminy Miasto Szczecin przez

projektodawców;

P3. oceny skuteczności form wsparcia

w przygotowywaniu i promowaniu wniosków do SBO

P4. motywacji zgłaszających projekty do SBO 2021

P5. stopnia trudności poszczególnych etapów

aplikowania w tegorocznej edycji SBO

P6. wpływu stanu pandemii SARS-CoV-2 na SBO

P7. oceny zjawiska profesjonalizacji projektodawców w

SBO 2021?

P8. kryteriów wyboru projektu przez glosujących;

P9. postaw i strategii decyzyjnych głosujących

P10. potrzeb, barier, wątpliwości oczekiwań wszystkich

zaangażowanych względem SBO 2022

Szczegółowe cele badawcze zostały określone w pełnej

wersji raportu (część I i II). Cele dotyczące części II

znajdują się w dalszej części prezentacji (obszar III).



Metodologia badania – problematyka i cele badania

Celem badania była ewaluacja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (edycja
2021) i konsultacji społecznych realizowanych w 2020 r., uwzględniająca
identyfikację elementów wymagających zmiany oraz zaproponowanie
rekomendacji dla rozwoju kolejnych edycji budżetu obywatelskiego i konsultacji
społecznych realizowanych w Szczecinie.

Ze względu na objętość i różne przeznaczenie opracowania raport końcowy
podzielono na dwie części.

Część pierwsza dotyczy ewaluacji rozwiązań, jakie Gmina Miasto Szczecin przyjęła
w roku 2020 w zakresie instytucji zaliczanych w poczet demokracji
partycypacyjnej tj. konsultacji społecznych z projektodawcami oraz ewaluacji SBO
z perspektywy głosujących i członków tzw. zespołów społecznych.

Druga część dotyczyła ewaluacji trzech konsultacji społecznych w Gminie Miasto
Szczecin w 2020 r.: „Zmian Systemu Parkowania w Szczecinie”, „Planu Budowy
Ogólnodostępnych Stacji Ładowania”, „Strategii Elektromobilności 2035”.

Szczegółowe cele badawcze (c.d.):

P5. Jak projektodawcy oceniają stopień trudności

poszczególnych etapów aplikowania w tegorocznej

edycji SBO?

P6. Jakie trudności doświadczyli autorzy projektów, ze

względu na ograniczenia związane ze stanem ryzyka

zakażenia wirusem SARS-CoV-2?

P7. Czy, a jeżeli tak to w jakim stopniu, wystąpiło

zjawisko profesjonalizacji projektodawców w edycji

SBO 2021?

P8. Jakie kryteria i motywacje biorą pod uwagę

mieszkańcy miasta oddając swój głos w tegorocznej

edycji budżetu obywatelskiego?

P9. Jakie są postawy i strategie decyzyjne osób

biorących udział w głosowaniu na projekty w SBO 2021,

względem projektów na które głosują?

P10. Jakie potrzeby, bariery, wątpliwości i oczekiwania

zgłaszają aktorzy zaangażowani w proces konsultacji

społecznych i współdecydowania w SBO 2021?



Metodologia badania – ewaluacja konsultacji społecznych SBO 2021

Obszar badawczy nr 1: Ewaluacja konsultacji społecznych SBO 2021 – perspektywa

autorów projektów do SBO 2021:

o technika CAWI - technika zbierania informacji w ilościowych badaniach
rynku i opinii publicznej, w której respondent jest proszony o wypełnienie
ankiety w formie elektronicznej. Czas realizacji: 24 listopad – 6 grudnia 2020
r. Badanie miało charakter całościowy ze względu na zamknięty charakter
badanej zbiorowości (N=98). Osiągnięto zadowalający wskaźnik realizacji na
poziomie 33,67% (n=33 os.), co stanowi osoby, które wypełniły
kwestionariusz e-ankiety do końca.

o technika FGI – technika zbierania informacji jakościowych w formie wywiadu
grupowego z projektodawcami tegorocznej edycji SBO, oparty na
ukierunkowanej dyskusji aktywizowanej przez moderatora. Czas realizacji: 1 i
3 grudnia 2020 r.

o technika SDA – technika analizy danych zastanych

Zebrany przez nas materiał badawczy 
(transkrypcje wywiadów) jest zbyt 
obszerny, aby podawać go w raporcie w 
całości, jak również stosować większe 
fragmenty wywiadów w niniejszej 
prezentacji. W tym celu odsyłamy do 
pełnej wersji raportu. 

Cytaty umieszczone w raporcie mają 
stanowić przede wszystkim materiał 
ilustracyjny, uzupełniający w stosunku do 
przeprowadzonych przez zespół badawczy 
analiz.

Należy również wspomnieć o 
szczególnych okolicznościach 
prowadzenia socjologicznych badań 
ewaluacyjnych, które przypadły na 
moment drugiej fali zachorowań na 
COVID-19. Wywiady grupowe zostały 
przeprowadzone na pośrednictwem 
popularnej i ogólnodostępnej platformie 
wideokonferencyjnej. 



Metodologia badania – ewaluacja SBO 2021; głosujący i zespoły społ.

Obszar badawczy nr 2: Ewaluacja SBO 2021 – perspektywa głosujących i

członków zespołów społecznych

o technika CAWI - Ankieta elektroniczna realizowana bezpośrednio po

oddaniu głosu za pośrednictwem linka przekierowującego ze strony

platformy do głosowania. Czas realizacji: 7 grudnia 2020 r., godz. 14:00 –

21 grudnia 2020 r., godz. 9:00. N = 656 os.

o technika FGI – wywiad grupowy z członkami Zespołu Opiniującego i

Zespołu Odwoławczego. Czas realizacji: 16 grudnia 2020 r

W celu uzyskania porównywalności danych, 
zastosowaliśmy niektóre zmienne i 
wskaźniki z poprzednich raportów 
ewaluacyjnych SBO  czy raportów z 
wykonania konsultacji społecznych  przez 
Gminę Miasto Szczecin. Niestety, nie zawsze 
to było możliwe, gdyż zmieniały się zasady 
składania projektów, proporcje alokacji 
środków na projekty ogólnomiejskie i 
lokalne, a także same podziały na obszary 
administracyjne.

Dodatkowo, w raportach ewaluacyjnych z 
poprzednich edycji, pojawiały się różne 
zestawy pytań, co w wielu przypadkach 
uniemożliwiło porównania. 

Analizując dane dotyczące płci oraz 
uczestnictwa w poprzednich edycjach 
badanych projektodawców, należy 
pamiętać, że mogą one nie odzwierciedlać 
charakterystyk rzeczywistych autorów 
wniosku (wyjaśnienie w raporcie część I). 



Obszar 1. 

Ewaluacja konsultacji społecznych SBO 2021 –
perspektywa autorów projektów



KIM SĄ WNIOSKODAWCY?

40,60%

36,70%

59,40%

63,30%

wnioskodawcy - próba

wnioskodawcy SBO 2021

Płeć wnioskodawców 

mężczyźni kobiety

Populację tegorocznej edycji 
stanowiło 62 mężczyzn (tj. 
63,3% wszystkich 
wnioskodawców) i 36 kobiet 
(tj. 36,7%). 

Proporcje w próbie są więc 
zbliżone do całej zbiorowości 
generalnej wnioskodawców 
SBO 2021.



KIM SĄ WNIOSKODAWCY?

Ciągle dominująca grupą 
wnioskodawców są 
mężczyźni.



KIM SĄ WNIOSKODAWCY?

6,25%

21,88%

50%

9,38% 9,38%

3,13%

18 - 24 lata 25 - 34 lata 35 - 44 lata 45 - 54 lata 55 - 64 lata 65 lat i więcej

Dominującą kategorią w próbie 
są osoby w wieku 35-44 lata

Szacujemy, że osoby poniżej 45 
roku życia stanowią blisko 80% 
ogółu wnioskodawców. 



KIM SĄ WNIOSKODAWCY?

Dane dotyczące 
przedziałów wiekowych 
wnioskodawców są mocno 
zbliżone do tych z edycji 
2018. Dominującą 
kategorią wiekową jest 
przedział 35-44 lata.

Odsetkowe udziały 
najmłodszych (18-24 lata) i 
najstarszych kategorii 
wiekowych są najniższe. 



KIM SĄ WNIOSKODAWCY?

Najwięcej (badanych) 
wnioskodawców mieszka 
na Prawobrzeżu, najmniej 
– w Śródmieściu



KIM SĄ WNIOSKODAWCY?

Doświadczeni projektodawcy 
nieznacznie częściej niż 
debiutanci składają wnioski 
dotyczące własnego osiedla.

36,80%

63,20%

23,10%

76,90%

Nie Tak

Proszę powiedzieć czy projekt do SBO Pana/ Pani autorstwa 
dotyczy obszaru Pani/Pana osiedla zamieszkania?

Pierwszy wniosek w SBO Drugi lub kolejny wniosek w SBO



KIM SĄ WNIOSKODAWCY?

Odsetki osób składających wniosek po raz pierwszy w kolejnych edycjach SBO

Blisko 60% to “debiutanci”, 
nie składający wniosku do 
SBO w poprzednich edycjach. 

Odsetek debiutantów 
utrzymuje się na podobnym 
poziomie w kolejnych 
edycjach SBO.

38,5% autorów składających 
wniosek wcześniej, 
uczestniczyło w SBO już po 
raz czwarty.

58%

56%

59%

58%

SBO 2018

SBO 2019

SBO 2020

SBO 2021



„PUNKTOWA PROFESJONALIZACJA” PROJEKTODAWCÓW

„Pojawia się coraz więcej projektów przygotowanych

profesjonalnie, opatrzonych wstępnymi wizualizacjami przygotowanymi

przez biura architektoniczne. Bardzo dobrze widać profesjonalizację

prowadzenia kampanii marketingowych, w tym roku po raz pierwszy

jest kampania zachęcająca do głosowania w rozgłośni radiowej na

pewno jest to związane z zasobnością finansową autorów, wiele

projektów ma swoje kampanie na facebooku, w niektórych angażowane

są "znane twarze". (WBDO 1).

„Myślę, że jest kilka grup wnioskodawców – tych, którzy przygotowywali 

w poprzednich latach, dobrze przygotowane, wsparte dokumentami. W 

przypadku nowych wnioskodawców to jest różnie – są tacy, co 

przygotowali to dość dobrze, są tacy co robią to po łebkach, nawet 

kontakt z projektodawcą jest utrudniony. I są tacy, którzy co roku 

popełniają te same błędy i nie przyjmują tych samych uwag”. 



Idea demokracji miejskiej –
motywatorem do napisania wniosku

PRACA Z WNIOSKIEM – przygotowanie projektu

3,5

4,06
4,19

4,32

3,59

2,56 2,47

2,81

3,81

Budżet
partycypacyjny
jest narzędziem

demokracji
bezpośredniej

  SBO pozwala
włączyć

mieszkańców w
proces

decydowania o
sposobie

wydatkowania
części budżetu

miasta

   SBO jest
narzędziem
budowania
lokalnego

społeczeństwa
obywatelskiego

  Szczecinianie
mogą

kształtować
miasto,

proponując
własne pomysły

  Budżet
obywatelski to

nowoczesna
forma

zarządzania
miastem

  Kampania
informacyjna

zachęcająca do
składania
projektów

 Zasady
tegorocznego

SBO

 Popularność
SBO

 Możliwość
głosowania

przez wszystkich
mieszkańców

miasta

Proszę określić, które z poniższych czynników i w jakim stopniu miały 
wpływ na zgłoszenie przez P. projektu do SBO?



Idea demokracji miejskiej –
motywatorem do napisania wniosku

PRACA Z WNIOSKIEM – przygotowanie projektu

To co sprawiło, że złożyłem wniosek do SBO to możliwość realizacji własnych 
pomysłów na rzecz społeczności lokalnej. Ja złożyłem projekt lokalny, 
osiedlowy. Z racji, że u mnie na osiedlu tych projektów było mało, a dwa, że 
nie były zbyt ciekawe, złożyłem swój, uznając, że jest to duża możliwość, żeby 
to wykorzystać (…) Oczywiście też inne argumenty mają osoby, które składają 
duże projekty ogólno-miejskie, bo tu mają one wpływ na całe miasto” (WG 2). 



Wnioskodawcy (debiutanci) 
przystępują do pracy po zapoznaniu 
się z regułami

PRACA Z WNIOSKIEM – przygotowanie projektu



Coraz częściej projektodawcy 
konsultują swoje pomysły, z coraz 
większą liczbą osób 

PRACA Z WNIOSKIEM – konsultowanie pomysłu



Źródła informacji w trakcie
przygotowań projektu:
Rosnąca rola przykładów z 
poprzednich lat I innych miast

PRACA Z WNIOSKIEM – przygotowanie projektu

3,13%

3,13%

6,25%

6,25%

6,25%

9,38%

15,63%

15,63%

18,75%

18,75%

18,75%

21,88%

28,13%

46,88%

68,75%

100,00%

szkoła/ nauczyciel/ wykładowca

trudno powiedzieć

plakat/ ulotka

radni

Inne

szkolenia w ramach Akademii SBO

członkowie rodziny

profil SBO w mediach społecznościowych

osoby z doświadczeniem w składaniu projektów do SBO

media lokalne/ regionalne

kontakt bezpośredni z urzędnikiem UM Szczecin

pomysły na projekty z innych miast

przykłady projektów z poprzednich edycji SBO

przyjaciele/ znajomi

strona SBO

Internet

Proszę wskazać źródła informacji, z których korzystał(a) Pan/ Pani w trakcie 
przygotowywania projektu do tegorocznej edycji SBO



Czy projekty składane do 
SBO wpisują się w cele
strategii Szczecina ?
To wymaga pogłębionej
analizy i nowych badań

PRACA Z WNIOSKIEM – wpisanie do wniosków priorytetów strategicznych 
miasta

„jeżeli już jest jakiś przejaw powiązania strategii z projektami, to ona

występuje u projektodawców, którzy dodatkowo są społeczne

zaangażowani w sposób zaawansowanych, czyli są radnymi rady

miasta, albo radnymi osiedlowymi, albo działają w innej sferze

publicznej, ale w sposób zaawansowany – ale to nie jest warunek, że

jeśli projektodawca jest radnym, to jest to powiazanie. Tak nie jest”

(WBDO 1)



PRACA Z WNIOSKIEM- kolejne etapy

Początkowe etapy pracy z 

wnioskiem oceniane są 

przez wnioskodawców jako 
łatwe lub bardzo łatwe



1,59

6,09

6,16

19,94

23,47

0 5 10 15 20 25

Kontakt z Zespołem Opiniującym/ Zespołem Odwoławczym

Konsultacja na etapie przygotowania projektu

Wery kacja projektu po uwagach Urzędu Miasta

Przygotowanie, konceptualizacja projektu

Budowanie poparcia dla koncepcji (promocja)

Proszę oszacować, ile łącznie godzin jako autor/ka projektu przeznaczył na
następujące czynności (średnia):

PRACA Z WNIOSKIEM- kolejne etapy

Promocja zajmuje 
projektodawcom
najwięcej czasu



OPINIE WNIOSKODAWCÓW NA TEMAT SBO

Oddolna demokracja

Głos mieszkańców

Aktywizacja

Zrównoważony rozwój

Umacnianie wpływów
grup interesu/organizacji

Biurokracja i
niejednoznaczne zasady

Problemy z partycypacją i
ograniczaniem rywalizacji

Problemy proceduralne
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Co sprawia, że dany projekt staje 
się kontrowersyjny?

KONTROWERSJE WOKÓŁ PROJEKTÓW - UWARUNKOWANIA

pole kontrowersji 
wyznaczone przez lokalny 
kontekst (polityczny, układ 

sił społecznych)

relacja projektu do idei 
budżetu obywatelskiego

idea powszechności

projekt/przedsięwzięcie

deliberacja (partycypacja)

reprezentacja - grupy
wpływu

relacja projektu do reguł 
budżetu obywatelskiego

proces promocji i realizacji 
(warunki ekonomiczne, 

techniczne, organizacyjne)

wniosek i jego relacja do 
ocen estetycznych, 

moralnych (religijnych) 



Dwie narracje dotyczące „sprawy 
wieży Bismarcka” (projektu „Kurs 
na północ”) – naszym zdaniem 
ten przykład pokazuje, jak złożone 
i „gęste” mogą być narracje wokół 
kontrowersyjnego projektu

KONTROWERSJE WOKÓŁ PROJEKTÓW – NARRACJE

AUTORZY I ZWOLENNICY 
PROJEKTU

PRZECIWNICY PROJEKTU (W TYM 
PROJEKTÓW KONKURENCYJNYCH)

Wynagrodzenie za pracę przy zbieraniu 
głosów

„Kupowanie głosów”

Przykład relacji przedsiębiorcy prywatnego z 
działaniem na rzecz społeczności lokalnej

Działanie na korzyść prywatnego inwestora, 
korzystającego z usprawnionej przestrzeni 
powiększającej jego zasoby („projekt 
inwestycyjny”)

Podkreślanie idei współpracy środowisk 
lokalnych

Podkreślanie zasad równej rywalizacji

Kontrowersje wokół projektu skrzywdziły 
dzielnice północne, które zmagają się z 
wieloma problemami

Kontrowersja też przynosi rozgłos

Kara niewspółmierna do przewinienia Nieprzestrzeganie zasad powinno skutkować 
wycofaniem projektu

Przykład inicjatywy rewitalizacyjnej Przykład projektu inwestycyjnego 

Projekt dotyczący wieży stanowił tylko 
element całego projektu „kurs na północ”

Naruszenie zasady ogólnodostępności, 
spodziewane zyski inwestora

Nagłośnienie sprawy wynika z konkurencji 
autorów innych projektów

Nagłośnienie sprawy wynika z naruszenia zasad



Dla wnioskodawców problem 
zbyt sztywnych zasad 
ograniczających kreatywność nie 
jest istotny. 

Badani mają poczucie, że 
projektodawcy uczą się pisać 
projekty i w kolejnych edycjach 
ich propozycje stają się coraz 
lepsze.

Jakość napisanego wniosku nie 
jest gwarancją sukcesu – panuje 
opinia, że kluczowy jest dobry 
tytuł projektu.

OPINIE O SBO



Najwyżej oceniana jest zasada 
nieodpłatnego korzystania z 
efektów zrealizowanego projektu 
(średnie wartości na skali od 1 do 5)

Projektodawcy cenią możliwość 
głosowania w formie 
elektronicznej (przez Internet)
i tradycyjnej (papierowo).

OCENA ZASAD EDYCJI 2021

3,65

3,44

3,74

3,69

3,64

3,53

3,84

2,97

3,94

4,64

4,29

3,57

3,76

  Pula środków ogółem przeznaczona na realizację projektów

  Pula środków przeznaczona na projekty lokalne (dzielnicowe)

  Pula środków przeznaczona na projekty ogólnomiejskie

  Proporcja podziału środków na obszary lokalne 70%/ ogólnomiejskie 30%

  Podział na 22 obszary lokalne

  Sposób wyliczenia puli środków dostępnych w danym obszarze zgodnie z
kryterium ilości mieszkańców w danym obszarze i jego powierzchni)

  Wymóg zdobycia poparcia co najmniej 10 mieszkańców Szczecina

  Limit załączników w wersji elektronicznej do 10MB,

  Zachowanie możliwości złożenia projektu w formie papierowej

  Zasada nieodpłatnego korzystania z efektów zrealizowanego projektu

   Procedury głosowania (przez Internet)

  Możliwości głosowania wszystkich mieszkańców miasta, w tym nieletnich

  Możliwości głosowania wszystkich mieszkańców miasta, w tym
imigrantów

Jak ocenia Pan/i zasady tegorocznego SBO?



W największym stopniu badani byli 
niezadowoleni z kampanii 
informacyjnej zachęcającej 
mieszkańców do głosowania w SBO 
(25% - po zsumowaniu odpowiedzi 
zadecydowanie- i raczej 
niezadowolony) oraz z informowania 
o zasadach SBO

WSPÓŁPRACA Z UM



Większość badanych 
projektodawców uważa, że 
kontakty z urzędnikami były: 
uzasadnione, potrzebne i 
merytoryczne.

WSPÓŁPRACA Z UM

Proszę ocenić czy liczba kontaktów urzędników 
UM Szczecin z Panią\ Panem jako Autorem 

projektu do SBO 2021 była: Średnia Mediana

uzasadniona 4,28 4,00

potrzebna 4,22 4,00

merytoryczna 4,00 4,00

zbyt rzadka 2,47 2,00

mecząca 1,94 1,00

zbyt czesta 1,88 2,00

denerwująca 1,78 1,00



Hasło “Twój pomysł na miasto” 
jest oceniane jako atrakcyjne, ale 
nierozpoznawalne. Natomiast 
nazwa Szczeciński Budżet 
Obywatelski oceniana jest 
pozytywnie w obu kategoriach

OCENA NARZĘDZI KOMUNIKACJI

atrakcyjność* rozpoznawalność** różnica

Nazwa Szczeciński Budżet 
Obywatelski

81,3% 75,0% -6,3%

Skrót SBO 2021 65,3% 50,0% -15,3%

Twój pomysł na miasto 75,0% 15,6% -59,4%



OCENA NARZĘDZI KOMUNIKACJI

strona SBO jest postrzegana

za kluczowe źródło wiedzy o

SBO dla projektodawców.



POMYSŁY USPRAWNIEŃ SBO

pomysły na usprawnienie promocji

• Opracowanie poradnictwa w zakresie tworzenia wspólnego formatu materiałów 
promocyjnych,

• Reklama zewnętrzną promująca (zbiorczo) projekty w miejscach ich realizacji,

• Reklama w telewizji lokalnej z serią prezentacji (wszystkich) projektów,

• Opracowanie nowych materiałów wyjaśniających zasady uczestnictwa w SBO, takich 
jak np. “przygotowanie materiału dotyczącego pokazania jak głosować elektronicznie 
- filmik, grafika krok po kroku.” (odpowiedź na pytanie otwarte kwestionariusza)

rozszerzenie zakresu i formy konsultacji, dotyczących:

• Kwestii dalszego postępowania z projektem w przypadki wygranej,

• Pomocy w tworzeniu ulotek, plakatów informacyjnych, np. w postaci ujednoliconego 
dla wszystkich wnioskodawców formatu graficznego,

• Współpracy z wnioskodawcami w zakresie kwestii prawnych,

• Uzgadniania z wnioskodawcami trasy i terminarza budżetobusa,

• uzgadniania zgodności z regulaminem planowanych działań promocyjnych.



Z tegorocznej edycji Akademii SBO 
skorzystał co trzeci badany
wnioskodawca.

EWALUACJA AKADEMII SBO

Tak; 34,38%

Nie; 65,63%



EWALUACJA AKADEMII SBO



PROJEKTY



8. EDYCJA SBO. „TWÓJ POMYSŁ NA MIASTO”

kwota alokacji: 14 606 083 zł.

Projektodawcy złożyli łącznie 202 projekty

47 o charakterze ogólnomiejskim, 155 o charakterze lokalnym



8. EDYCJA SBO. „TWÓJ POMYSŁ NA MIASTO”

Na ostateczną listę do głosowania zostało zakwalifikowanych 

113 projektów

71 nie uzyskało pozytywnej oceny
18 projektodawców zadecydowało o wycofaniu złożonego projektu. 



PROJEKTY SBO W EDYCJACH 2018-2021

Typ projektu 2018 2019 2020 2021

Ogólnomiejski Zgłoszonych - 39 73 47

Odrzuconych - 19 34 20

Wybrany do 

głosowania

27 20 39 27

Lokalny* Zgłoszonych - 133 121 155

Odrzuconych - 43 38 69

Wybrany do 

głosowania

86 90 83 86

Ogółem Zgłoszonych 202 172 194 202

W głosowaniu 113 110 122 113

Wybranych do realizacji 13 13 29 bd**

Projekty zgłaszane i pozytywnie zweryfikowane według kategorii w edycjach SBO 2018-2021

*Dla edycji 2020-2021 -. Projekty w 22 wyłonionych obszarach, dla edycji 2018 - 2019 projekty dzielnicowe, w podziale na małe i duże). 

**W chwili złożenia raportu nie ogłoszono jakie projekty zostały wybrane do realizacji w ramach SBO 2021



PROJEKTY SBO W EDYCJACH 2018-2021

202

172

194
202

113 110
122

113

SBO 2018 SBO 2019 SBO 2020 SBO 2021

Liczba zgłoszonych i zweryfikowanych projektów (ogółem)

Zgłoszonych W głosowaniu



PROJEKTY SBO W EDYCJACH 2018-2021

Odsetek „odrzuconych” 
projektów (ogółem) w 
edycjach SBO 2018-2021



PROJEKTY SBO W EDYCJACH 2018-2021

Odsetek projektów w głosowaniu w stosunku do łącznej liczby zgłoszonych projektów 
w edycjach SBO 2019-2021 (w podziale na ogólnomiejskie i lokalne/dzielnicowe)

Dla edycji 2020-2021 -. Projekty w 22 wyłonionych obszarach, dla edycji 2018 - 2019 projekty dzielnicowe, w podziale na małe i duże)

51,3% 53,4%
57,4%

66,7% 68,6%

55,5%

SBO 2019 SBO 2020 SBO 2021

ogólnomiejskie lokalne

Zmniejszył się odsetek 
zweryfikowanych pozytywnie 
projektów lokalnych



8. EDYCJA SBO. „TWÓJ POMYSŁ NA MIASTO”

Na zadania o charakterze ogólnomiejskim przeznaczono 4 381 825 zł

na zadania lokalne 10 224 258 zł



8. EDYCJA SBO. „TWÓJ POMYSŁ NA MIASTO”

Po ostatecznej weryfikacji do głosowania 
zakwalifikowało się 
27 projektów ogólnomiejskich (tj. 57,5 % 
wszystkich złożonych w kategorii projektów) 
86 projektów lokalnych (55,5% złożonych 
projektów)



KWOTY PROJEKTÓW

Najniższa kwota, na jaką 
opiewał wniosek to 4 830,00 zł

Największa to 4 381 820,00 zł

31,3% nie zawierało żadnych załączników. 
Projektodawcy składali przeciętnie 2 załączniki



AUTORZY

Informacje na temat osób 
zgłaszających projekty mogą nie 
odzwierciedlać rzeczywistych 
charakterystyk demograficznych 
autorów (indywidualnych lub 
zbiorowych) wniosku. 

Około 40% wnioskodawców to kobiety

Rekordzista przygotował 10 wniosków (projektów, 
które uzyskały rekomendację do zakwalifikowania
na listę do głosowania)



OBSZARY (KATEGORIE) PROJEKTÓW

0,9%

0,9%

1,8%

2,7%

4,4%

6,2%

7,1%

8,0%

16,8%

17,7%

33,6%

oświata

zdrowie

transport

zabytki

pozostałe

sprawy społeczne

ekologia

sport

kultura

rekreacja

infrastruktura

kategoria projektu



PROJEKTY (zweryfikowane) W OSIEDLACH - ZMIANY 
edycja 2020 edycja 2021 Różnica *

Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze-Wyspa Pucka 12 7 0,6

Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo-Załom-Kasztanowe 10 5 0,5
Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód 5 3 0,6
Pomorzany 5 3 0,6
Żydowce-Klucz, Podjuchy, Zdroje 4 5 1,3
Bukowe-Klęskowo 2 2 1,0
Bukowo, Warszewo 6 6 1,0
Gumieńce 5 5 1,0

Osów, Głębokie-Pilchowo, Krzekowo-Bezrzecze 4 4 1,0
Żelechowa 5 5 1,0
Niebuszewo 4 2 0,5
Skolwin, Stołczyn, Golęcino-Gocław 1 3 3,0
Centrum 2 1 0,5
Drzetowo-Grabowo 2 4 2,0
Niebuszewo-Bolinko 3 6 2,0
Świerczewo 3 4 1,3
Turzyn 2 2 1,0
Zawadzkiego-Klonowica 2 3 1,5
Pogodno, Łękno 1 3 3,0
Arkońskie-Niemierzyn 2 5 2,5
Słoneczne, Majowe 2 3 1,5
Dąbie 1 5 5,0
Ogólnomiejskie 39 27 0,7
Razem lokalne 83 86 1,0
Razem projektów w głosowaniu 122 113 0,9

*poprzedni rok 
=1, wartości 
mniejsze niż 1 
oznaczają ubytek 
w stosunku do 
roku 2020, 
wartości powyżej 
1 oznaczają 
wzrost liczby 
wniosków w 
danym obszarze



nie
95%

tak
5%

Czy projekt zawiera bezpośrednie (literalne) 
odniesienie do dokumentów strategicznych

miasta Szczecin?

ODNIESIENIA PROJEKTÓW



WARTOŚCI OBECNE W PROJEKTACH (ANALIZA TREŚCI)

(jeden projekt mógł odnosić się do 3 wartości, dlatego procenty nie sumują się do stu)

38,9%   bezpieczeństwo

27,5%  integracja mieszkańców

13,3%  estetyka przestrzeni

12,4%  poprawa jakości życia 



Obszar 2. 
Ewaluacja SBO 2021 – perspektywa głosujących



Wprowadzenie 

W tej części raportu zostaną przedstawione rozkłady opinii respondentów – mieszkańców
Szczecina biorących udział w głosowaniu na SBO 2021.

Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety internetowej (CAWI), którą wypełniały
wyłącznie te osoby, które już uczestniczyły w głosowaniu. Taki dobór badanych był możliwy
dzięki umieszczeniu na platformie do głosowania linku do ankiety zawierającej interesujące
nas pytania. Wypełnienie ankiety było dobrowolne i całkowicie anonimowe.

W badaniu sondażowym spośród głosujących wzięło udział 656 respondentów, co jest
znacznym wzrostem w stosunku do wcześniejszej edycji (474 respondentów), ale jest
wynikiem dużo niższym, niż osiągnięty w jeszcze wcześniejszej edycji SBO 2019, kiedy
wypowiedziało się aż 3297 respondentów.

Spadek liczby osób wypełniających ankietę w pewnym stopniu może wynikać z bardziej
skomplikowanego sposobu głosowania w dwóch ostatnich edycjach w stosunku do
wcześniejszych, co mogło zniechęcać do dalszego poświęcenia czasu głosujących na
wykonanie tej czynności. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym gotowość wypełnienia
ankiety był szczególny okres głosowania przypadający na przygotowania przedświąteczne.

Ankieta ewaluacyjna skierowana do głosujących na
projekty SBO 2021 składała się z 22 pytań, z
których 10 było także zawartych w ankietach
ewaluacyjnych do dwóch poprzednich edycji SBO
2020 i SBO 2019 .

Wersje pytań z 2019 i 2020 różniły się między sobą,
mimo iż były utworzone przez tego samego
realizatora. W ankiecie ewaluacyjnej 2021 w
przypadku występujących różnic odnoszono się do
wersji ubiegłorocznej.

Pytania ankiety dotyczyły m.in. oceny trudności w
głosowaniu, udziału w poprzednich edycjach SBO,
źródeł informacji o SBO, wiedzy nt. złożonych
projektów, poświęconego czasu na wybór
projektów, na które oddano głosy, rozmów z
innymi osobami nt. zgłoszonych projektów,
motywów uczestniczenia w głosowaniu, oceny
merytorycznej projektów, osobistego
zaangażowania w SBO 2021, zmiany
dotychczasowych zasad SBO, znaczenia aktu
głosowania dla mieszkańców miasta, gotowości do
udziału w kolejnych edycjach SBO, sposobów
zachęcenia większej liczby mieszkańców miasta do
głosowania oraz udziału w pracach nad
konkretnymi projektami lub przyczynami
niepodjęcia takich prac.



Cechy demograficzne respondentów 

Badanych poprosiliśmy o podanie
informacji na temat ich wieku, płci,
wykształcenia oraz miejsca
zamieszkania.

W badaniu na 656 respondentów, 351
stanowiły kobiety (53,5%), a 305
mężczyźni (44,5%). Struktura
badanych według płci jest więc
zbliżona do struktury mieszkańców
miasta, gdzie kobiety stanowią nieco
mniejszy udział - 52,5% (2017).

Powyżej 25% respondentów stanowili
mieszkańcy Śródmieścia, Północy i
Zachodu. Poniżej 20% respondentów
mieszka na Prawobrzeżu.

Porównując strukturę respondentów do rzeczywistej liczby
mieszkańców można zauważyć, iż zdecydowanie najwyżej
nadreprezentowani są mieszkańcy dzielnicy Szczecin – Północ. 



Cechy demograficzne respondentów 

Podobnie nieadekwatny do rozkładu 
wieku mieszkańców Szczecina jest 
wiek respondentów. 

Pod względem wieku 
nadreprezentacja badanych dotyczy 
osób od 20 do 59 roku życia. (83% 
ogółu respondentów). Wśród 
mieszkańców miasta stanowią oni 
jedynie 56%. 

Niska reprezentacja dotyczy przede 
wszystkim osób najmłodszych oraz 
starszych, powyżej 60 roku życia.



Cechy demograficzne respondentów 

W okresie trzech ostatnich edycji 
SBO wśród badanych dominują
osoby z wykształceniem wyższym
i średnim. 



Źródła wiedzy o SBO

Podstawowym źródłem informacji o SBO 
wciąż są strony internetowe 
nieprowadzone przez Urząd Miasta.

Systematycznie liczba osób 
pozyskujących informacje z profilu SBO 
na Facebooku oraz na stronie 
internetowej miasta (głównie na 
www.sbo.szczecin.eu ). 

Wskaźniki dotyczące źródeł informacji o 
SBO 2021 wzrosły niemal we wszystkich 
kategoriach. Właściwie zmalał jedynie 
wpływ na wiedzę o SBO pochodzący ze 
szkół oraz kościołów (efekt pandemii).

Zwraca uwagę wzrost odsetka osób, 
które o SBO rozmawiały bezpośrednio z 
członkami rodzin i znajomymi (drugi 
wynik – 32%), ale także z twórcami 
projektów, radnymi miejskimi i 
osiedlowymi. 

http://www.sbo.szczecin.eu/


Źródła wiedzy o SBO

Większość głosujących była 
zorientowana na jaki projekt chciałaby 
zagłosować już przed przystąpieniem do 
głosowania.

Warto podkreślić, że w ubiegłym roku 
mieszkańcy mogli wybierać spośród 122 
pomysłów, a w bieżącej edycji spośród 
113 projektów. 

Być może mniejsza liczba projektów, 
zwłaszcza ogólnomiejskich, mogła 
wpłynąć na lepsze „dotarcie” z akcją 
promocyjną projektodawców?



Motywacje do głosowania



Motywacje do głosowania

Tegoroczni uczestnicy głosowania w 
większym stopniu niż przed dwoma laty 
zaangażowali się w działania związane z 
SBO. 

Wyjątek stanowiło zaangażowanie w 
promocję projektów, co wiązać można z 
ograniczeniami aktywności związanymi z 
pandemią. 



Motywacje do głosowania

Porównując uzyskane rozkłady 
odpowiedzi do wyników poprzedniej 
edycji (SBO 2020) możemy zauważyć, 
że dość znacznie zmalała liczba osób 
konsultujących się z innymi osobami, 
zarówno w rodzinie (6% spadek), jak i 
znajomymi (spadek o 10%). 

Aż 28% badanych twierdzi, że nie 
rozmawiało na temat wyboru 
projektów z nikim (efekt pandemii).



Przebieg głosowania w opinii głosujących

Zdaniem głosujących, procedura 
głosowania była bardziej wymagająca 
niż w poprzednich dwóch edycjach, 
ale nie była trudna. 

Tylko co 10 głosujący ocenił procedurę 
głosowania jako trudną. 

W SBO 2019 aż 75% badanych
stwierdziło, że głosowanie było
„bardzo łatwe”. W edycji SBO 2020 tak
twierdzących osób było już mniej
(59%), a w SBO 2021 jeszcze mniej
(51%).



W tegorocznej edycji aż 60% 
głosujących brało także udział w 
głosowaniu przed rokiem, 52% przed 
dwoma laty, a 35% trzy lata temu.

To tylko jedna zmienna - trudno 
powiedzieć dlaczego wraz z kolejnymi 
edycjami głosujących ubywa. W celu 
odpowiedzi na to pytanie należałoby 
przeprowadzić badanie 
reprezentatywne na mieszkańcach 
Szczecina. 

Przebieg głosowania w opinii głosujących



Motywacje do głosowania

Zdecydowana większość głosujących 
w tej edycji SBO 2021 deklaruje, że 
weźmie udział w kolejnej.



Motywacje braku podjęcia własnej inicjatywy projektowej w SBO 2021



Podobnie jak przed rokiem, 
respondenci głosowaniu najczęściej 
poświęcali od 5 do 15 minut (41%) lub 
nieco dłużej, od 16 do 30 minut (23%).

Jeśli zsumujemy te wskazania dla obu 
edycji SBO, to okaże się, że zarówno w 
tegorocznej, jak i ubiegłorocznej 
edycji, 64-65% badanych tak 
oszacowało poświęcony czas na 
zapoznanie się z projektami przed 
oddaniem głosu.

Może to sugerować, że głosujący 
wiedzą już na kogo zagłosują przed 
samym aktem głosowania. 

Przebieg głosowania w opinii głosujących



Zdecydowana większość 
głosujących respondentów nie 
widzi potrzeby zmian w sposobie 
głosowania. 

Tylko co 10 głosujący respondent 
potwierdził potrzebę 
przeprowadzenia zmian w 
sposobie głosowania.

Przebieg głosowania w opinii głosujących



Korzyści z wzięcia udziału w 
głosowaniu mają przede
wszystkim wymiar
wspólnototwórczy, budujący 
patriotyzm lokalny i 
odpowiedzialność za sprawy 
swojego osiedla/ miasta. 

Znaczenie uczestnictwa w SBO w opinii głosujących



Różne opinie głosujących na temat  SBO 2021



GŁOSOWANIE SBO 2021



Głosy w edycjach SBO 2018-2021



Przebieg głosowania SBO 2021
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Przebieg głosowania SBO 2021
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Głosy ważne i nieważne w edycjach SBO 2018-2021

Znacząco zmalała liczba 
głosów nieważnych – w 
tegorocznej edycji ich udział 
był najniższy



Głosujący SBO 2021

W tegorocznej edycji, rozkład głosujących mężczyzn (50,02%) w stosunku do 
kobiet (49,98%) był niemal idealnie parytetowy. 

Średni wiek głosujących zawiera się w przedziale od 35 lat głosujących z 
Osiedla Centrum do 44 lat na Osiedlach Słoneczne i Osiedle Majowe. 

Różnica wieku wynosi więc 9 lat, co jest znaczną wartością przy stosunkowo
mało zróżnicowanej strukturze wieku pomiędzy mieszkańcami osiedli.

Wyraźny wykres znajduje się w raporcie na 87 str.



Frekwencja w osiedlach 

Liczba oddanych 
głosów na projekty 
osiedlowe w 
stosunku do liczby 
mieszkańców
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Członkowie zespołów 
społecznych o SBO



Poziom satysfakcji z pracy w SBO

Członkowie zespołów pozytywnie realizują się w wielu wymiarach pracy zespołów. Wysoki poziom satysfakcji

jest zwłaszcza udziałem Zespołu Opiniującego.

Inaczej jest w Zespole Odwoławczym. Jak stwierdził jeden z członków Zespołu:

• Już wielokrotnie sygnalizowaliśmy: aktualne umocowanie regulaminowe zespołu odwoławczego właściwie 

sprowadza się do tego, żeby – właściwie tylko - raz jeszcze przesłać urzędnikom decyzję w celu jej 

podtrzymania bądź jej zmiany. W rezultacie niewiele znaczy przyjęcie przez zespół odwoławczy jakiejkolwiek 

decyzji.



Ocena projektów

„Projekty są na coraz lepszym poziomie. Tyle, że z jednej strony jest to walor, 
bo widzimy, że projekty są lepiej dopracowane, ale z drugiej strony, projekty 

zgłaszają wciąż te same osoby. Jest to jakiś minus, że SBO nie przyciąga 
nowych osób, którzy czuliby swoją sprawczość i że mogą spróbować. Druga 
rzecz, że są to grupy coraz lepiej zorganizowane. Te projekty są coraz lepsze, 

niekiedy zawierają jakieś ekspertyzy płatne, które są zamówione na różne 
tematy, nawet projekty są zamawiane. Ja nie wiem, czy akurat w tym 

kierunku chcielibyśmy podążać, żeby to jakieś duże lobby zgłaszało projekty, 
czy żeby przeciętny mieszkaniec Szczecina czuł swoją sprawczość właśnie 
przez to narzędzie, przez SBO, że może zgłosić swój pomysł, że ma szanse 

zrealizować ten projekt. Miasto mogłoby mu pomóc w przygotowaniu tego 
projektu. Jeśli pójdziemy w projekty, które będą zgłaszały grupy lobbujące, 

które silnie będą swoje projekty promowały, to mieszkańcy się z SBO 
wycofają”.



„Idealny projekt”

„Zgłoszenia projektów nie powinny być specjalnie 
przygotowywane, bo nie musiałyby spełniać jakichś sztywnych ram 

i zasad, natomiast w toku weryfikacji, zamiast oceny powinna 
występować współpraca z liderami projektu, którzy nie muszą mieć 

kompetencji merytorycznych. Od tego jest Urząd Miasta. 
Wyobrażam sobie to tak, że mieszkaniec- mieszkanka Szczecina 

zgłaszają swój pomysł, a w toku weryfikacji projekt zostaje 
urealniony, czyli sprawdzenie założeń projektu pod kątem 

możliwości jego realizacji. Weryfikacja byłaby raczej współpracą z 
poszczególnymi wydziałami urzędu”.



Zmiany w regulaminie - wątpliwości

• Analiza paragrafu 9 – interpretacja „zasady współżycia społecznego”

• Paragraf 2, pkt. 8 – wątpliwości wokół możliwości realizacji zapisu: 
„Mieszkańcy Szczecina mogą organizować punkty do głosowania na 
projekty”.



Zmiana statusu Zespołu Odwoławczego

W obecnym układzie prawnym zespół 
odwoławczy może zrobić dwie rzeczy: albo 

odrzucić projekt ostatecznie albo przekazać go 
urzędnikom do dalszego procedowania. Nie może 

sam podjąć decyzji innej, a więc nie może 
wprowadzić projektu na listę projektów. Czasami 
jest to na rękę urzędników, bo pozwala pozbyć się 

jakichś kontrowersyjnych projektów.



Optymalny termin przyszłorocznego 
głosowania

• Dobrym okresem jest wrzesień, kiedy dzieci wracają 
do szkoły i wszyscy wracają w ryzy, a pogoda jest 

jeszcze umożliwia spotkania plenerowe.

• Najlepszym terminem byłby przełom września i 
października. Ale czy jest to możliwe? Chcemy 
zmienić uchwałę, a to wszystko musi potrwać 

zgodnie z procedurą.



Rekomendacje

1. Warto w dalszym ciągu ulepszać regulamin SBO - wśród przedstawicieli członków Zespołów (odwoławczych i 
opiniujących), a także w komentarzach w domenie publicznej pojawiały się głosy, że należałoby dopracować niektóre 
jego punkty. Sugerowanym przez nas rozwiązaniem byłoby spotkanie z przedstawicielami aktorów społecznych 
zaangażowanych w SBO (projektodawców, członków Zespołów, przedstawicieli BDO) po zakończeniu procedury 
tegorocznej edycji, w celu omówienia proponowanych kierunków zmian.

2. Brak wiary w sens uczestnictwa w ewaluacji SBO- rekomendujemy stworzenie narzędzia, które umożliwiałoby 
porównanie wniosków z ewaluacji i wdrażanych rozwiązań – np. w postaci tabeli zawierającej odpowiedź Biura 
Dialogu Obywatelskiego na wyszczególnione propozycje składane przez wnioskodawców i uczestników procesu.

3. Identyfikacja barier uczestnictwa (powody niskiej frekwencji) - przeprowadzenie badań na reprezentatywnej próbie 
mieszkańców miasta. Badanie tego rodzaju (niemożliwe do przeprowadzenia w roku naznaczonym ograniczeniami 
związanymi z pandemią) umożliwiłoby identyfikację poziomu wiedzy na temat narzędzi partycypacji i pozwoliłoby 
wskazać główne bariery uczestnictwa.

4. Modyfikacja strategii komunikacyjnej. Na podstawie zebranych danych najbardziej zasadne staje się informowanie 
nie tyle o możliwościach SBO, co o konkretnych realizacjach i osiąganych przez nie efektach. Pokazanie tego, co się 
udało przyniesie lepsze rezultaty niż pokazywanie tego, co można zrealizować i co przysługuje mieszkańcom. 



Rekomendacje

5. Wnioski z ewaluacji SBO powinny być uwzględnione przy aktualizacji strategii miasta - w związku z 
rozpoczynającymi się pracami nad aktualizacją strategii miasta warto porównać, jakie obszary do tej pory były (i są) 
realizowane przez SBO, a jakie powinny być lub jakich życzyliby sobie mieszkańcy. W ramach namysłu nad strategią, 
należy dokonać ważnego rozstrzygnięcia: czy SBO jest jednym z narzędzi realizacji tych celów, czy też instrumentem 
stałej aktualizacji (oddolnego tworzenia) celów strategicznych.

6. Uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych - Rekomendujemy zatem rozważenie umieszczenia w formularzu 
wniosku pozycji do zaznaczenia, która wskazywałaby na uwzględnienie w projekcie potrzeb osób niepełnosprawnych.

7. Ewaluacja zrealizowanych projektów w ramach SBO, zawierającej odniesienie do kryterium efektywności i 
użyteczności (to jest relacji ponoszonych nakładów i poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez realizacje 
zadań wyłonionych w SBO). Z zebranych danych wynika, że ewaluacja efektów zrealizowanych projektów pomogłaby 
w nagłośnieniu samego SBO. 

8. Zbadać na ile głosowanie rodzin z dziećmi (lub za młodzież i dzieci) daje przewagę w SBO 2021 instytucjom 
edukacyjnym i wychowawczym. Idea możliwości oddawania głosu przez młodzież i dzieci (lub za młodzież i dzieci), 
ma z jednej strony charakter włączający, ale daje też przewagi rodzinom (w tym sensie może stanowić naruszenie 
zasady równości) i organizacyjnym podmiotom mającym dostęp do danych rodziców i ich dzieci (szkoły).


