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Zamiast wstępu

Realizacja projektu „Z-dialogowani” była dla nas dużym wyzwaniem.
Należy pamiętać, że ciała dialogu obywatelskiego są zagadnieniem 

dopiero wchodzącym w główny nurt kształtowania polityk publicznych, 
a mogącym mieć pierwszorzędne znaczenie dla jakości tychże polityk.

W pracach nad narzędziem w każdej z wybranych do projektu loka-
lizacji chcielibyśmy wyróżnić najaktywniejsze rady, które poświęciły naj-
więcej czasu, energii i miały największy wkład w wypracowanie finalnego 
produktu.

 • w Dąbrowie Górniczej Radę Seniorów I kadencji w składzie: 
Krystyna Szaniawska – przewodnicząca Rady, Tadeusz Jara, 
Teresa Dziedzic, Bogumiła Stępkowska, Grzegorz Widera, Tadeusz 
Wrzesiński, Maria Ujejska,  Janina Albert, Danuta Augustyn, 
Danuta Cichosz, Czesław Kania, Halina Morawska, Henryka Orzeł, 
Jan Sabatura, Sylwester Zawidzki.

• w Zabrzu Społeczną Powiatową Radę ds. Osób Niepełnosprawnych 
w składzie: Przewodniczący Rady – Leszek Marażewski, Iwona 
Płatek, Helena Budzanowska, Renata Krajewska, Małgorzata 
Supińska.

• W Jaworznie Młodzieżową Radę Miasta:
 I kadencji w składzie: Aldona Hapczyk – przewodnicząca Rady, 

Pola Hulbój, Łukasz Zaroda, Łukasz Waligóra, Jakub Materla, 
Natalia Broda, Kuba Kubiszyn, Wiktoria Chwast, Franciszek Parzyk, 
Karolina Maj, Radosław Sajdak, Agnieszka Żurek, Barbara Siga,  
Julia Kotulska, Piotr Pniak, Konrad Mika, Kamil Głębocki, Monika 
Dym, Wojciech Szot, Dominik Zaborowski, Filip Pindych, Szymon 
Kula, Sandra Grzybek, Klaudia Ochenkowska, Mateusz Goj, Kamila 
Sołtysek, Mateusz Żołnierek, Adrian Wylężek, Łukasz Hrapkowicz, 
Patryk Wróbel,
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 II kadencji w składzie: Łukasz Hrapkowicz – przewodniczący Rady, 
Paweł Cichoń, Natalia Ciura, Rafał Dziurka, Kamila Dziurdzikowska, 
Rafał Gajęcki, Bartosz Grabski, Natalia Halota, Krzysztof Hancyk, 
Pola Hulbój, Daniel Kałuża, Błażej Klimczak, Arkadiusz Kobylecki, 
Krystian Kwaśniewski, Kamil Łach, Paulina Madejczyk, Arkadiusz 
Małek, Jakub Materla, Aleksandra Ochenkowska, Katarzyna 
Oleksy, Nicol Rugała, Anna Siodłak, Bartłomiej Skwarczyński, 
Sebastian Staszewski, Szymon Wójcik, Patryk Wróbel, Adrian 
Wylężek, Bartosz Zachariasz, Łukasz Zaroda oraz Sebastian 
Żmuda.

Nie bylibyśmy w stanie zrealizować projektu bez wsparcia przedsta-
wicieli samorządu.  Bardzo gorąco chcielibyśmy podziękować:

• Pani Helenie Budzanowskiej - Pełnomocnikowi Prezydenta ds. Osób 
Niepełnosprawnych, Miasto Zabrze 

• Pani Marii Materli - Pełnomocnikowi Prezydenta ds. Osób Niepeł-
nosprawnych, Miasto Jaworzno,

• Paniom Magdalenie Mike i Aleksandrze Nadolnej – Centrum Ak-
tywności Obywatelskiej, Miasto Dąbrowa Górnicza.

Zespół projektowy
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1. Kilka słów o projekcie
W marcu 2014 r. Stowarzyszenie MOST rozpoczęło realizację pro-

jektu „Z-dialogowani”, współfinansowanego z Funduszy EOG w ramach 
programu Obywatele dla Demokracji, celem którego jest poprawa efek-
tywności funkcjonowania instytucji dialogu obywatelskiego i jakości 
opracowywanych przez nie rozwiązań. Projekt przyczynia się również 
do poprawy komunikacji między członkami różnych ciał obywatelskich 
w 3 samorządach województwa śląskiego.

W projekcie wraz z jego uczestnikami - członkami instytucji dialogu 
obywatelskiego z 3 gmin: Dąbrowy Górniczej, Jaworzna i Zabrza:

1. opracowaliśmy metodę interdyscyplinarnego rozwiązywania pro-
blemów społecznych i wdrożyliśmy ją we współpracy z 3 samo-
rządami;

2. usprawniliśmy komunikację między ww. instytucjami i opraco-
waliśmy e-narzędzie;

3. przygotowaliśmy członków ww. instytucji w 3 samorządach do 
kreatywnego podejścia przy rozwiązywaniu problemów;

4. upowszechniamy rozwiązania wypracowane w projekcie, dzięki 
czemu w kolejnych gminach i powiatach województwa wzrośnie 
jakość współpracy.

Dzięki współpracy, poprawa jakości funkcjonowania IDO, docelowo 
przełoży się na wzrost efektywności i trafności lokalnych rozwiązań, 
a tym samym jakości życia mieszkańców w 3 miastach.

Etapy projektu:
1. Rekrutacja, która składała się z pogłębionej analizy funkcjono-

wania instytucji dialogu obywatelskiego w województwie we 
wszystkich powiatach i gminach województwa śląskiego, w tym 
wizyt badawczych.

2. Wypracowanie rozwiązań, realizowane wspólnie z uczestnikami 
projektu. Ten etap składa się z:
a) trzech 3-dniowych warsztatów wyjazdowych - po jednym na 

lokalizację, z zakresu funkcjonowania instytucji dialogu obywa-
telskiego w wybranych samorządach;
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lokalizację, z zakresu funkcjonowania instytucji dialogu obywa-
telskiego w wybranych samorządach;

b) spotkania w każdej z lokalizacji w celu opracowania analizy 
SWOT danej lokalizacji;

c) trzech 3-dniowych warsztatów – po jednym dla każdej z lokali-
zacji, z zakresu pobudzania kreatywności;

d) opracowania narzędzi dla instytucji dialogu obywatelskiego 
w 3 obszarach:
• usprawnienia komunikacji między instytucjami,
• zapewnienia łatwości dostępu i przejrzystości działań insty-

tucji dialogu obywatelskiego,
• kompleksowego i interdyscyplinarnego podejścia do rozwią-

zywania problemów lokalnych;
e) testowania rozwiązań w każdej z 3 lokalizacji;
f) walidacji produktów projektu, a następnie ich modyfikacji zgod-

nie z wynikami ewaluacji.
1.  Wdrożenie rozwiązań w samorządach.
2. Upowszechnianie rezultatów projektu m.in.: poprzez spotkania 

w forach samorządowych i wystąpienia podczas konferencji, pu-
blikację artykułów o projekcie i proponowanych rozwiązaniach na 
portalach branżowych.

1. IDO, czyli co… 
W „Zasadach dialogu społecznego” (dokument programowy Rządu 

przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 22 października 2002 r.) określono, 
że dialog społeczny obejmuje przede wszystkim:

• dialog w obszarze zbiorowych stosunków pracy i polityki spo-
łeczno-gospodarczej (tradycyjny dialog społeczny z udziałem 
związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz władz 
publicznych) – jest on potocznie nazywany dialogiem społecz-
nym i stanowi zarazem najbardziej zinstytucjonalizowaną for-
mę dialogu, wymienioną w preambule konstytucji Rzeczpospoli-
tej Polskiej,

• dialog obywatelski (dotyczy głównie organizacji obywatelskich 
– stowarzyszeń, fundacji działających na rzecz istotnych inte-
resów społecznych oraz interesu publicznego) – jest to dialog 
obywatelski,
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• dialog z udziałem przedstawicielstw samorządów (dotyczy repre-
zentacji wspólnot terytorialnych, zawodowych i gospodarczych 
i ich kompetencji w zakresie wykonywania zadań publicznych) – 
trzecia powszechnie wymieniana w literaturze forma dialogu.

Dialog obywatelski, za załącznikiem nr 1 „Dialog społeczny - istota, 
pojęcia, metody” do Zasad to sposób komunikowania się między władzą 
państwową a różnymi partnerami społecznymi, przejawiający się we 
wzajemnym przekazywaniu sobie opinii, informacji czy ustaleń dotyczą-
cych celów, instrumentów i strategii wdrażania polityki publicznej. Istotą 
dialogu obywatelskiego jest stanowienie forum dla reprezentacji intere-
sów między poszczególnymi jego uczestnikami, w tym między partne-
rami społecznymi (organizacje pozarządowe, społeczne) a odpowiednimi 
organami władzy publicznej. Wymiana informacji i prezentacja stanowisk 
to podstawowe i nieodzowne składniki prowadzonego dialogu.

Wydaje się, że wyczerpującą definicją instytucji dialogu obywatel-
skiego jest ta zamieszczona w materiałach Ogólnopolskiej Federacji Or-
ganizacji Pozarządowych. „Organy składające się zarówno z przedsta-
wicieli władz publicznych jak i organizacji pozarządowych, mające za 
zadanie wypracowanie ustaleń dotyczących celów, instrumentów oraz 
strategii wdrażania polityki publicznej. Są one organami doradczymi, 
konsultacyjnymi i opiniodawczymi dla władz państwowych, funkcjonu-
jącymi zarówno na poziomie regionalnym, krajowym jak i ogólnoświa-
towym.” - http://ofop.eu/reprezentacja/ciala-dialogu-obywatelskiego.

2. Narzędzie dla Rad
W ramach projektu wypracowano e-narzędzie. Jest to strona inter-

netowa służąca radom w ich wzajemnym kontakcie oraz w kontakcie 
z członkami społeczności lokalnej.
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netowa służąca radom w ich wzajemnym kontakcie oraz w kontakcie 
z członkami społeczności lokalnej.

Główna strona znajduje się pod adresem /www.rady.org.pl/
Znajdują się tam następujące zakładki:
• Informacje i aktualności,
• Twoja miejscowość,
• O projekcie.

Strona rady.org.pl jest nakładką, która automatycznie zbiera in-
formacje z miast, w których system został uruchomiony. Z lewej stro-
ny znajdują się nagłówki artykułów z poszczególnych miast, z prawej 
zaś jest miejsce na artykuły, które wprowadza administrator witry-
ny. Można tutaj zamieścić zarówno treść jak i multimedia np.: filmy, 
dźwięk, obraz itp.

Po kliknięciu „Informacji i aktualności” konkretnego miasta lub po 
wejściu w zakładkę „Twoja miejscowość” i wybraniu interesującego 
nas miasta, przechodzimy do wewnętrznego systemu każdej z miej-
scowości. 

Każdy wewnętrzny system poszczególnych miejscowości składa się 
z trzech głównych funkcjonalności:

• Informacje i aktualności
• Rady w naszym mieście
• Zgłoś inicjatywę, problem lub opinię.
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3. Jak korzystać z narzędzia dla Rad

Od strony użytkownika
Użytkownik to każda osoba, która korzysta ze elektronicznego na-

rzędzia. Każdy użytkownik może skorzystać z trzech głównych funkcji 
systemu: Informacje i aktualności, Rady w naszym mieście oraz Zgłoś 
inicjatywę, problem lub opinię.

„Informacje i aktualności” – klikając odnośnik „Informacje i aktualno-
ści”, użytkownik ma możliwość przeglądania aktualnych informacji, które 
dotyczą rad i ich działania. Informacje są wyświetlane w dwóch kolum-
nach, aby przypominały układ gazetowy. Wyraźna czcionka ma za za-
danie polepszyć komfort czytania. Wszystkie informacje, które są tutaj 
publikowane wyświetlają się w całości.

„Rady w naszym mieście” – klikając ten odnośnik, przechodzimy do 
zakładki, w której znajdują się wizytówki rad. Znajdują się tutaj zarów-
no danek kontaktowe jak i kategorie oraz zadania, czyli innymi słowy 
wszystkie informacje, czym się zajmuje dana rada.

„Zgłoś inicjatywę lub problem” – klikając ten odnośnik, mamy moż-
liwość skorzystania ze specjalnego formularza, który pozwoli na prze-
słanie informacji (może być anonimowa) do właściwej rady lub rad. Je-
śli użytkownik chce zgłosić inicjatywę, problem lub opinię wystarczy, 
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że w polu „Imię” wypełni własnym imieniem, w polu „Temat” wpisze 
nagłówek wiadomość. Duże pole „Treść” nie ma limitu znaków, dzięki 
czemu można bez problemu szczegółowo opisać swoją sprawę. 

Po wypełnieniu wszystkich pól klikamy dalej. Jeśli jakiegoś pola nie 
wypełniliśmy, strona przypomni nam, że któreś z pól należy jeszcze uzu-
pełnić.

Po kliknięciu przycisku „Dalej”, jesteśmy proszeni o wybór kategorii 
wiadomości. Dzięki właściwemu wybraniu z listy rozwijanej informacja 
trafi do rady lub rad zajmujących się danym problemem.

Odpowiedzi na zadane pytania pojawią się bezpośrednio pod formu-
larzem. Pytanie zostanie opublikowane tylko wtedy, gdy przynajmniej 
jedna rada odpowie na zadanie pytanie. Pytań i odpowiedzi nie można 
komentować na stronie. Jeśli osoba pytająca chciałaby uzyskać więcej 
informacji od rady, która odpowiedziała na pytania, może skontaktować 
się z rada, która odpowiedziała na pytania. Do każdej odpowiedzi podłą-
czana jest automatycznie wizytówka z danymi teleadresowymi rady co 
umożliwia szybkie nawiązanie kontaktu.

Od strony Rady
Każda z rad może oczywiście korzystać z funkcji przeznaczonych dla 

każdego użytkownika strony. Rady mają także swój własny panel zarzą-
dzania. Aby się do niego zalogować, należy wpisać w przeglądarce w pole 
adresu np.: http://jaworzno.rady.org.pl/panel-rady/ - adres konkretne-
go miasta.
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Następnie zostaniemy poproszeni o podanie loginu i hasła. 
Login i hasło przyznawane są przez administratora lokalnego (zarządza-
jącego systemem w danym mieście) po poprawnym wpisaniu loginu i ha-
sła oraz naciśnięciu przycisku „zaloguj się” zostaniemy przekierowani do 
panelu zarządzania radą.

Do wyboru mamy trzy możliwe działania:
• Odpowiedzenie na pytania przesłane do rady
• Zmiana wizytówki rady
• Zgłoszenie wydarzenia

Odpowiedzenie na pytania przesłane do rady: zaraz po zalogowaniu 
po prawej stronie ekranu wyświetlają się wszystkie pytania skierowane 
do naszej rady. W polu tekstowym możemy wpisać odpowiedź i nacisnąć 
„Odpowiedz”. Odpowiedź zostanie natychmiast opublikowana na stronie 
wraz z wizytówką rady. Po odpowiedzeniu, pytanie automatycznie znika 
z listy pytań. Jeśli pytanie jest źle zaadresowane, lub jeśli są inne powody, 
dla których nasza rada nie może udzielić odpowiedzi na to pytanie – mo-
żemy skorzystać z przycisku „Anuluj pytanie”. Pytanie zostanie usunięte 
z listy. Jeśli nie ma pytań, przyciski stają się nieaktywne.

Zmiana wizytówki rady: rada może w każdym momencie zmienić 
swoją wizytówkę. Może to zrobić korzystając z funkcji „Zmienić wizy-
tówkę rady”. Ta część panelu zarządzania radą składa się z trzech sekcji. 
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Pierwsza to wizytówka rady, by ją zmienić wystarczy wybrać z listy roz-
wijanej interesującą nas kategorię i nacisnąć „Kategoria rady”.

Druga sekcja to dane widoczne na stronie, czyli innymi słowy wizy-
tówka. Mamy tutaj trzy pola do uzupełnienia: nazwa rady, jej zadania 
oraz kontakt. Należy pamiętać, że wszystkie informacje podane tutaj są 
natychmiast widoczne publicznie po naciśnięciu przycisku „Aktualizuj”.

Aby zgłosić wydarzenie, w ostatniej zakładce, należy przesłać e-ma-
ila na podany w systemie adres. Każdy artykuł, który pojawia się na stro-
nie powinien być opatrzony zdjęciem. 

Po skończonej pracy nie trzeba się wylogowywać, zostaniemy auto-
matycznie wylogowani po zamknięciu przeglądarki internetowej. 

Od strony administratora
Administrator to osoba odpowiedzialna za publikowanie informacji 

na stronie w dziale „Informacje i aktualności”. Administrator zarządza 
także uprawnieniami dostępu do panelu rad. Aby zalogować się do pane-
lu administratora, należy skorzystać z adresu: http://[miasto].rady.org.
pl/sterowanie/. Po prawidłowym wpisaniu loginu i hasła klikamy zielony 
przycisk „Zaloguj się”.

Aby zarządzać radami: dodawać, usuwać lub edytować należy na-
cisnąć odnośnik „Zarządzanie radami” po prawej stronie ekranu. Aby 
wprowadzić nową radę, wystarczy wypełnić formularz, w którym należy 
podać imię, nazwisko, login, hasło oraz nazwę rady. Następnie zatwier-
dzić przyciskiem „Dodaj radę”. Aby edytować radę, wystarczy z listy wy-
brać radę i nacisnąć „Edytuj” w celu usunięcia „Usuń”.

Aby dodać nową informację do działu informacje i aktualności w 
panelu głównym panelu administratora należy wybrać „Dodaj wiado-
mość”. Po kliknięciu wypełniamy pola „Data wejścia” – to data, kiedy 
artykuł ma pojawić się na stronie internetowej. Daty podajemy w sys-
temie RRRR-MM-DD. Następnie „Data końca” – to data, kiedy infor-
macja ma automatycznie przestać być wyświetlana. Kolejne pole to 
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„Nagłówek” czyli temat wiadomości. Pole „Streszczenie” jest nieuży-
wane w tej wersji systemu.

W polu „Treść” znajduje się menu przypominające wyglądem edytor 
tekstu i tak się też zachowuje. Działają również niektóre skróty klawi-
szowe dostępne w edytorach, takich jak MS WORD lub OO Writer – np. 
pogrubianie czcionki to CTRL+B, można też zawsze skorzystać z przyci-
sków. Zawartość pola może być zróżnicowana. Mogą to być odnośniki, 
obrazki, filmy, a także pliki dźwiękowe. Aby zamieścić multimedia, wy-
starczy wybrać właściwa ikonę np. obrazek lub film, następnie wskazać 
miejsce znajdowania się pliku multimedialnego i kliknąć dwa razy. Zosta-
niemy poproszeni o ponowną akceptację.

Kilka istotnych spraw dla administratora
1. Pliki multimedialne, filmy zamieszczane na stronie powinny mieć 

max 450 px (pikseli) szerokości.
2. Przed umieszczeniem obrazków powinniśmy je obrobić przy 

kompresji bezstratnej, najlepiej do plików jpg lub png.
3. Filmy najlepiej umieszczać w serwisach zewnętrznych np. youtu-

be a dopiero później wstawić je do artykułu.
4. Pamiętajmy, aby nie kopiować bezpośrednio treści z dokumen-

tów WORD, Open Office Writer lub z innych stron internetowych. 
Podczas kopiowania może zdarzyć się, że wkleimy dodatkowy 
kod, który będzie wadliwie działał z resztą serwisu. Jeśli chcemy 
przekopiować tekst, wklejmy go najpierw do notatnika, aby wy-
czyścić formatowanie.
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