
I Ogólne zasady
1. Familijny Budżet Obywatelski to projekt, w ramach którego rodzice z dziećmi 

(Grupy Lokalne) mogą zrealizować inicjatywę w placówce edukacyjnej otrzymu-
jąc dofinansowanie w wysokości 3000 zł brutto (trzy tysiące brutto).

2. Zgłaszane inicjatywy w ramach projektu mogą mieć charakter edukacyjny, infra-
strukturalny, sportowy, kulturalny, rekreacyjny, poprawiający wygląd i estetykę 
placówki.

3. Zgłoszone inicjatywy w ramach projektu muszą być ogólnodostępne dla całej 
społeczności przedszkolnej lub przedszkolno-szkolnej.

4. W placówce edukacyjnej na czas projektu funkcjonuje Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego w składzie Dyrektor, 2 nauczycieli oraz 2 rodziców/opiekunów 
prawnych dzieci uczęszczających do placówki.  Członkowie Komisji nie mogą być 
członkami Grupy Lokalnej.

5. Zakres zadań Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego:
 a. konsultowanie propozycji inicjatyw,
 b. przyjmowanie wstępnych zgłoszeń inicjatyw,
 c. wstępna ocena inicjatyw pod kątem zasadności budżetu, realności zaplanowa-

nych działań, uwarunkowań formalno-prawnych, możliwości realizacji inicjatywy,
 d. nadzór nad przebiegiem głosowania oraz opublikowanie wyników głosowania,
 e. dokonanie wyboru inicjatywy w przypadku gdy co najmniej dwa projekty uzy-

skają tę samą liczbę głosów,
 f. nadzór i wsparcie realizacji inicjatywy.

II Zgłaszanie Inicjatyw
1. Inicjatywy mogą być zgłaszane przez Grupy Lokalne, w składzie: co najmniej  

4 rodziców/opiekunów prawnych oraz 4 dzieci uczęszczających do placówki.

2. Każda Grupa Lokalna ma możliwość wcześniejszego skonsultowania proponowa-
nej Inicjatywy z członkami Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego pod kątem bu-
dżetu oraz realności przeprowadzenia danej inicjatywy.
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3. Grupy Lokalne, które powstaną w placówce wezmą udział w warsztatach  
z animatorem inicjatyw oddolnych. Celem warsztatów jest poszerzenie umiejęt-
ności z zakresu tworzenia projektów.

4. Zgłoszenie inicjatywy polega na wypełnieniu właściwego Formularza Inicjatyw 
dostępnego od 20 czerwca 2015 roku w sekretariacie placówki oraz na stronie 
internetowej placówki i Fundacji Familijny Poznań.

5. Formularze Inicjatyw można składać od 8 do 16 września 2015 roku w sekreta-
riacie placówki.

6.  Formularze niespełniające wymogów formalnych lub przekazane po terminie nie 
będą uwzględnione.

III Weryfikacja Inicjatyw
1. Projekty zostaną poddane weryfikacji formalnej przez Komisję ds. Budżetu Oby-

watelskiego pomiędzy 17 a 21 września 2015.

2.  Weryfikacja projektów obejmie: 
 a. sprawdzenie zgodności celu projektu z zadaniami placówek edukacyjnych,
 b. sprawdzenie, czy projekt jest możliwy do zrealizowania w zaplanowanym ter-

minie,
 c. sprawdzenie czy z efektu realizacji projektu skorzysta cała społeczność pla-

cówki edukacyjnej (ogólnodostępność),
 d. analizę technicznych możliwości realizacji projektu,
 e. sprawdzenie adekwatności budżetu względem zaplanowanych działań.

3. 22 września 2015 r. ogłoszona zostanie lista Inicjatyw zakwalifikowanych do  
głosowania.

4. Lista zostanie wywieszona w placówce, przekazana dzieciom podczas zajęć oraz 
umieszczona na stronie internetowej placówki i Fundacji Familijny Poznań.

IV Kampania promocyjna Inicjatyw
1. Od 22 września 2015 do 4 października 2015 Grupy Lokalne przeprowadzą kam-

panię promocyjną swojej Inicjatywy.

2. Celem akcji promocyjnej jest zapoznanie się społeczności przedszkolnej lub 
szkolno-przedszkolnej z inicjatywami oraz pozyskanie szerokiej grupy zwolen-
ników.

3. Na kampanię promocyjną dla każdej Grupy Lokalnej przewidziano kwotę 300 zł 
brutto z przeznaczeniem na wydatki takie jak: projekty graficzne, wydruk materia-
łów informacyjnych, produkcje balonów z logiem inicjatywy, produkcje koszulek.



V Głosowanie
1. Głosowanie odbędzie się w terminie od 5 do 9 października 2015 r. w godzinach 

funkcjonowania placówki.

2. Osoby uprawnione do głosowania to dzieci uczęszczające do placówki oraz ich 
rodzice lub opiekunowie prawni.

3. Jedna osoba może oddać jeden głos na jedną Inicjatywę.

4. Urny do głosowania zostaną rozmieszczone w każdej sali przedszkolnej oraz kla-
sie szkolnej, ułatwiając tym samym oddanie głosu dzieciom i rodzicom dzieci 
uczęszczających do placówki. 

5. Karty do głosowania będą wydawane przez nauczycieli. Odebranie karty do gło-
sowania będzie potwierdzane na liście osób uprawnionych do głosowania.

VII Realizacja zwycięskiej Inicjatywy
1. Po ogłoszeniu zwycięskiej Inicjatywy, Grupa Lokalna spotka się z Komisją ds. Bu-

dżetu Obywatelskiego celem rozpoczęcia realizacji projektu i ustalenia kwestii 
technicznych realizacji.

2. Grupa Lokalna przy wsparciu Komisji zrealizuje projekt zgodnie z zaplanowanym 
harmonogramem mieszczącym się w okresie od 12 października do 30 listopada 
2015 r. 
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VI Ogłoszenie wyników
1. Wyniki głosowania zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej  w placówce 12 

października 2015 r., umieszczone na stronie internetowej placówki i Fundacji 
Familijny Poznań oraz przekazane dzieciom podczas zajęć. 

1. Po zrealizowaniu inicjatywy zorganizowany zo-
stanie FINAŁ PROJEKTU dla całej społeczności 
przedszkolnej lub szkolno-przedszkolnej.

2. Finał projektu odbędzie się w grudniu 2015 r. 

3. Celem  Finału Projektu jest uroczyste otwarcie, 
uruchomienie lub zaprezentowanie inicjatywy 
oraz przeprowadzenie debaty dotyczącej podję-
tych działań.



IX Harmonogram

X Dodatkowe informacje na temat projektu
Dodatkowych Informacji na temat 
Familijnych Budżetów Obywatelskich 
udziela:

Dominika Ostafin
Koordynator Projektu
tel. 501 670 187 
e-mail: d.ostafin@familijny.pl

DATA WYDARZENIE

czerwiec – wrzesień 2015 r.
Konsultacje propozycji Inicjatyw z Komisją 
ds. Budżetu Obywatelskiego

wrzesień 2015 r. Warsztaty dla Grup Lokalnych

8.09.2015 r. - 16.09.2015 r. Składanie Formularzy Inicjatyw

17.09.2015 r.  - 21.09.2015 r. Weryfikacja zgłoszonych Inicjatyw

22.09.2015 r. Ogłoszenie list zweryfikowanych Inicjatyw

22.09.2015r.  - 4.10.2015 r. Kampania promocyjna Inicjatyw 

5.10.2015 r.  - 9.10.2015 r. Głosowanie 

12.10.2015 r. Ogłoszenie zwycięskiej Inicjatywy

12.10.2015 r. - 30.11.2015 r. Realizacja Inicjatywy

grudzień 2015 r. Finał Familijnego Budżetu Obywatelskiego

Projekt dofinansowany ze środków 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


