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Aktywne Obywatelstwo 
Przewodnik

Niniejszy przewodnik 

skierowany jest do zwykłych 

obywateli. (Anton “Joe Public”)

Tutaj nie chodzi tylko o przykład dobrych, czy nawet 
najlepszych praktyk.

Prezentowane jest tutaj proste i praktyczne podejście, 
będące drogowskazem dla zwykłych obywateli, 
jak się zaangażować w inicjatywy, które 
przyniosą korzyści dla nich samych, ich 
rodzin, wspólnoty lokalnej czy całego  
społeczeństwa.

Aktywne Obywatelstwo jest 
nieodłącznym elementem Otwartego 
Rządu oraz sprawia, że Inteligentne Miasta 
w najlepszy sposób funkcjonują dla dobra 
swoich mieszkańców. 

Zarówno koncepcje Otwartego Rządu oraz Otwartych 
Danych potrzebują obywateli, którzy mogą zrozumieć 
i wykorzystać ich możliwości - potrzebują właśnie 
Aktywnych Obywateli. 

Czy ty masz to coś, by dokonywać zmian?

Kim lub czym jest 

Aktywny Obywatel?

Aktywni obywatele to ludzie, którym zależy na 
miejscu w którym żyją oraz na dobru lokalnej 
społeczności. Dążą do tego, by zmieniać 
otaczającą ich rzeczywistość na lepsze. 

Korzyści

Poza satysfakcją ze zmieniania rzeczywistości 
możesz zyskać także wiele korzyści, jak na przykład 
rozwój swoich umiejętności, podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych czy zdobywanie nowych kontaktów, 
poznawanie nowych ludzi. Twoja działalność będzie 
także pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym. 
Istnieje duża szansa na stworzenie więzi i przyjaznego 
klimatu pomiędzy Tobą a innymi członkami społeczności 
lokalnej. Działając i zmieniając rzeczy na lepsze będzie 
żyło Ci się lepiej. 

Jak zacząć?

Możesz rozpocząć od drobnych rzeczy, jak pomoc 
sąsiedzka czy zaangażowanie w lokalne akcje społeczne 
(np. akcje „Sprzątanie Świata”, lokalny festyn czy piknik). 
Możesz także doradzać i wnioskować do lokalnych 
instytucji publicznych, jak Rada Gminy, Policji, Staży 
Miejskiej, wskazywać na aktualne problemy, poddawać 
nowe rozwiązania, brać udział w konsultacjach i 
ankietach. Inną sposobnością może być organizowanie 
spotkań sąsiedzkich czy śledzenie i konstruktywne 
komentowanie informacji zamieszczonych na 
profilach lokalnych instytucji i polityków na portalach 
społecznościowych jak Twitter czy Facebook. 

Wyższym poziomem zaangażowania, choć wcale nie 
wymagającym ogromnego zaangażowania czasowego, 
jest włączenie się w organizację lokalnych wydarzeń czy 
wejście w skład ciał opiniotwórczych, jak na przykład: 
rada rodziców szkoły do której chodzi Twoje dziecko, 
rada osiedla na którym mieszkasz czy kandydowanie i 
praca w radzie dzielnicy w Twoim mieście.

Czemu warto zostać 

aktywnym obywatelem?

Aktywny obywatel może mieć wpływ i współdecydować 
o różnych rzeczach, jak na przykład o tym, co ma 
zostać zbudowane w jego okolicy, jakie działania i 
akcje powinny być podejmowane czy jakie wydarzenia 
organizowane w jego miejscowości. 

Bycie aktywnym obywatelem umożliwia Ci dokonywanie 
zmian w Twojej lokalnej społeczności lub wpływania na 
zachowanie pojedynczych osób. 

Różne działania i role wymagają różnej ilości czasu i 
zaangażowania, a Ty możesz samemu zdecydować ile 
masz czasu i chęci oraz ile z nich możesz wykorzystać. 

Wyborca, dobry sąsiad, lokalny aktywista czy patriota, 
członek rady osiedlowej, odpowiedzialny obywatel, 
lokalny autorytet to niektóre z ról aktywnych obywateli, 
większość z nich nie wymaga poświęcania dużej ilości 
czasu i łatwo te role wpleść w porządek naszego dnia 
codziennego. 

Doradcy społeczni czy wolontariusze to role wymagające 
nieco większego zaangażowania mieszczącego się 
w szerokim zakresie poświęcanego czasu: od kilku 
godzin w miesiącu, po nawet pełny etat. Na szczęście 
obecnie coraz więcej pracodawców dostrzega korzyści 
płynące z tego typu aktywności swoich pracowników i 
gotowi są dać im wolne, by mogli je spożytkować na 
tego typu społeczną pracę. Wiele kosztów działalności 
(jak np. koszty podróży) także mogą zostać zwrócone w 
przypadku działania na rzecz organizacji, która zwróci 
Ci te wydatki. 

Jeżeli już zdecydujesz się zostać aktywnym obywatelem, 
musisz jeszcze zastanowić się nad dwiema kwestiami:
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Wyborca

 – Wyborca, choć jest to chyba najprostsza z ról, ma w 
swoim ręku jedno z najsilniejszych narzędzi jakimi może 
dysponować aktywny obywatel – prawo wybierania 
przedstawicieli, władz lokalnych i państwowych. 

Co mogę zrobić/jak działać?
• Głosuj we wszystkich wyborach: od samorządowych, 

przez prezydenckie, parlamentarne, po wybory do 
Parlamentu Europejskiego. Bierz także udział w 
referendach – tych lokalnych jak i ogólnokrajowych. 
Wybieraj swoich przedstawicieli i wyrażaj swoje 
opinie. 

• Zabierz rodzinę i przyjaciół na głosowanie, 
zachęcaj ich by głosowali.

• Zadzwoń do znajomych i przypomnij im o ich prawie 
do głosu, niechaj też wezmą sprawy w swoje ręce.

• Zawczasu sprawdź, czy znajdujesz się w spisie 
wyborców.

• Weź zaświadczenie z Urzędu Gminy lub zgłoś chęć 
głosowania korespondencyjnego, jeżeli wiesz, że 
w dniu wyborów nie będziesz mógł zagłosować w 
swoim lokalu wyborczym.

• Jeżeli coś Cię martwi lub wzbudza wątpliwości 
odnośnie procesu wyborczego, zgłoś to do 
właściwych instytucji. Możesz to także zrobić drogą 
mailową.

• Weź udział w debacie kandydatów, zadawaj pytania 
lub pójdź na dyżur do swojego przedstawiciela i 
porozmawiaj z nim o ważnych dla Ciebie kwestiach.

• Czytaj prasę i wiadomości lokalne, by być lepiej 
poinformowanym.

• Wstąp do partii politycznej najbliższej Twoim 
poglądom – zobacz jak to wygląda od środka.

Dobry sąsiad 

 – Pomagaj ludziom ze swojej ulicy czy osiedla, by 
stali się bardziej aktywni i mniej zależni od instytucji 
publicznych. 

Jak nawiązać kontakt? 
• Jeżeli nie znasz ludzi w swoim najbliższym 

sąsiedztwie, po prostu idź i się przedstaw. Bądź 
odważny i zapukaj pierwszy do ich drzwi!

Co mogę zrobić/jak działać?  
• Obserwuj domy swoich sąsiadów, jeżeli wiesz, że 

wyjechali. 
• Pomagaj osobom starszym w robieniu zakupów i 

przekazuj im lokalne wieści i informacje, zwłaszcza 
te dotyczące lokalnego życia społecznego oraz 
dostępności usług publicznych.

• Możesz zaopiekować się zwierzętami sąsiadów gdy 
Ci wyjadą na urlop.

• Rób zakupy w lokalnym sklepie, należącym do 
rodzinnej firmy

• Zorganizuj kampanię na rzecz wspólnego 
dojeżdżania do pracy (tzw. Carpooling )

• Stwórz lokalny klub książki czy inną organizację 
sąsiedzką

Jakich umiejętności potrzebuję? 
• Powinieneś być pewny siebie i mobilny.

Jakie działania mogę 
wykonywać/jak mogę 
się zaangażować?
SPoniżej prezentujemy osiem przykładów – ról aktywnego obywatela – wraz z sugestiami i przykładami. O części z 
nich wspomniano już powyżej, tutaj jednak możesz dowiedzieć się więcej. Od Ciebie zależy, które z nich pasują 
do Ciebie i możesz oraz chcesz według nich działać. Czas by coś zrobić, zostań aktywnym obywatelem i zmieniaj 
swoje otoczenie na lepsze!

Członek grupy 

społeczności lokalnej

 – Bierz udział w działaniach wraz z ludźmi myślącymi 
podobnie do Ciebie.. 

Co mogę zrobić/jak działać? 
• Działania mogą być bardzo różne, często 

nieszablonowe. Możesz brać udział w potańcówkach, 
klubach bibliotecznych, namalować (legalny) mural 
czy  graffiti, uprawiać sport w lokalnym klubie, 
dołączyć do klubu seniora, brać udział w zajęciach 
w domu kultury czy w wielu innych zajęciach 
grupowych. 

• Możesz tez wspólnie z innymi biegać, jeździć na 
rolkach, uczestniczyć w pieszych czy rowerowych 
wycieczkach.  

Jakich umiejętności potrzebuję? Największym 
efektem tego typu funkcjonowania jest to, że właśnie 
nauczysz się nowych umiejętności lub poprawisz te, 
które już posiadasz. Do tego poznasz nowych ludzi, 
możliwe, że nowych przyjaciół.

Jak nawiązać kontakt? TPrzeglądnij ogłoszenia w 
prasie, ogłoszenia parafialne, na tablicach ogłoszeń, w 
szkołach czy domach kultury. Odwiedź lokalne serwisy 
internetowe, lub po prostu wypytaj sąsiadów czy 
znajomych.

Odpowiedzialny 

(świadomy) Obywatel

 – Działaj na rzecz ochrony środowiska.

Co mogę zrobić/jak działać?  
• Segreguj odpady.
• Posprzątaj śmieci na wałach rzeki, na plaży czy w 

parku. 
• Bierz udział w lokalnych wydarzeniach promujących 

ochronę środowiska i zdrowy tryb życia
• Nie śmieć.
• Zostań dawcą krwi.
• Oddaj nieużywane ubrania czy zabawki 

organizacjom charytatywnym. 
• Przeczytane książki oddaj do lokalnej biblioteki 

publicznej.
• Przekaż swój stary komputer szkole, domowi 

kultury, klubowi seniora lub przekaż go rodzinie, 
która go nie posiada 

• Organizuj otwarte spotkania np. otwarte wieczory 
literackie

• Wspieraj lokalne organizacje pomocowe i 
wydarzenia charytatywne

Jak nawiązać kontakt i dowiedzieć się co 
konkretnie zrobić? 
• Przeglądnij Internet
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Obywatel-opiniodawca

 – Wyrażaj opinie na temat działań i oferowanych usług 
społecznych lokalnych instytucji. 

Co mogę zrobić/jak działać?  
• Mogą to być różnego rodzaju akcje od 

przeprowadzenia ankiety, po zorganizowania 
spotkania mieszkańców czy konsultacji społecznych.

Jak nawiązać kontakt? 
• Poszukaj w Internecie. 
• Zobacz lokalne tablice ogłoszeń, zwłaszcza przy/w 

budynkach użyteczności publicznej 
• Zawsze bierz udział w badaniach opinii czy 

ankietach i kwestionariuszach dotyczących spraw 
lokalnych

Jakich umiejętności potrzebuję? 
• Podstawowe umiejętności liczenia i pisania.
• Pewność siebie

może się ruszyć z domu
• Trenuj dziecięcą drużynę sportową.  
• Zostań wolontariuszem w szpitalu lub organizacji 

czerwonego krzyża
• Odwiedzaj samotne osoby starsze, w tym takie 

przebywające w domach opieki. Niechaj mają z kim 
porozmawiać.

• Zbieraj żywność dla ubogich.
• Pomagaj w lokalnym przytułku dla osób 

bezdomnych.
• Kwestuj.  
• Pracuj w telefonie zaufania.
• Nauczaj w szkołach dla dorosłych czy 

uniwersytetach trzeciego wieku
• Pomagaj w lokalny klubie sportowym.
• Bierz udział w maratonach charytatywnych.
• Czytaj osobom w szpitalu, które same tego nie 

mogą robić.
• Przyprowadzaj bezpańskie zwierzęta do schroniska 

i poszukuj im nowych właścicieli

Jak nawiązać kontakt? 
• IInternet, 
• Zapytaj w Urzędzie Gminy, Radzie Osiedla czy 

Radzie Dzielnicy.
• Odwiedź lokalne serwisy poświęcone 

wolontariatowi
• Udaj się do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

lub Urzędu Pracy

Jakich umiejętności potrzebuję? 
• Cenione są umiejętności interpersonalne i 

społeczne
• Podstawowe umiejętności czytania, pisania i 

liczenia
• Podstawowe umiejętności informatyczne
• Doświadczenie i wiedza z właściwego tematycznie 

zakresu (odpowiedniego do rodzaju czynności, 
które chcemy wykonywać)

Wolontariusz

Oddaj trochę swojego czasu wolnego dla lokalnej 
organizacji pomocowej. 

Co mogę zrobić/jak działać? 
• Poświęć swój czas pomagając lokalnej organizacji 

pozarządowej np. wykonując dla niej pracę biurową
• Jeżeli czujesz się na siłach, wesprzyj swoimi 

doświadczeniami i umiejętnościami lokalną drużynę 
sportową, trenuj ich.

• Rozpocznij kurs gotowania – naucz innych jak to 
dobrze robić

• Uczestnicz w grupach wsparcia – pomóż innym 
rozwiązywać ich problemy

• Zasadź drzewo, sadź kwiaty na skwerach. Daj 
przykład młodemu pokoleniu jak dbać o otoczenie.

• Przygotuj posiłek lub zrób zakupy osobie, która nie 

Lokalny Aktywista 

lub Społecznik

 – Podejmuj działania na rzecz zmiany sytuacji lokalnej. 

Co mogę zrobić/jak działać? 
• Praca aktywisty może polegać na organizowaniu 

lub braniu udziału w rozmaitych kampaniach
• Stwórz grupę działania,
• Napisz do swojego przedstawiciela (np. posła, 

senatora, radnego)
• Zbieraj podpisy pod petycją
• Dołącz do narodowej lub międzynarodowej 

organizacji pozarządowej
• Dołącz do rady osiedla czy innej organizacji 

przedstawicielskiej
• Twórz punkty informacyjne, rozdawaj ulotki, 

informuj media o danym problemie.
• Zorganizuj wydarzenie mające na celu 

uświadomienie społeczności w danym temacie.
• Napisz list lub artykuł do lokalnej gazety czy portalu 

internetowego, poruszający trapiące Cię problemy. 
• Zorganizuj forum mieszkańców do wymiany opinii 

na ważne tematy dla danej społeczności
• Podnoś kwestie polityczne i uświadamiaj swoją 

społeczność.
• Organizuj lokalne debaty.
• Zorganizuj Inicjatywę Lokalną lub zbierz podpisy 

pod Obywatelskim Projektem Uchwały Rady Gminy/
Miasta

• Złóż projekt w Budżecie Partycypacyjnym, jeżeli 
taki funkcjonuje w Twojej miejscowości

Jakich umiejętności potrzebuję?
• Pewności siebie.
• Podstawowych umiejętności liczenia i pisania.

Di quali competenze e capacità hai bisogno?  
• Fiducia in sé stessi
• Alfabetizzazione

Obywatel-doradca 

 – SDoradzaj przedstawicielom, pomagaj podejmować 
decyzje z zakresu miejscowej polityki i usług 
publicznych. 

Co mogę zrobić/jak działać? 

Zostań członkiem lokalnych rad programowych, gremiów 
doradczych

Jeżeli Twoje kompetencje pozwalają Ci na to, możesz 
spróbować zostać biegłym sądowym lub rzeczoznawcą

Bądź mężem zaufania organizacji

Dołącz do organizacji będącej na liście organizacji 
doradczych przy rządzie

Zainicjuj współpracę najbliższego uniwersytetu lub 
szkoły na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych.

Współpracuj z ośrodkami ochrony zdrowia i szpitalami w 
celu wspierania pacjentów

Jakich umiejętności potrzebuję?
• Pewności siebie
• Elokwencji i wyważenia 
• Umiejętności interpersonalnych

Jak nawiązać kontakt?
• Udaj się na dyżur swojego radnego gminy czy 

powiatu.
• Możesz skontaktować się z organizacjami 

pozarządowymi.
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Porady jak wykorzystać 
swój potencjał jako 
Aktywny Obywatel

Poniżej przedstawiamy cztery kluczowe komponenty jak być pewnym siebie i skutecznym w 
dziedzinie działalności społecznej.

Przykłady dobrych i 
najlepszych praktyk w 
ramach partnerstwa, w 
Europie i na Świecie.

Rada Miasta Stevenage w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii edukacja obywatelska jest 
obowiązkowym przedmiotem do 14 roku życia, a później 
jest zazwyczaj dostępna jako przedmiot fakultatywny. 
W Szkocji kwestia aktywnego obywatelstwa jest jednym 
z trzech filarów lokalnej polityki społecznej od czasu 
publikacji „Raportu Oslera ” (rozdział 6.6) w 1998 roku

JCI Ireland – tydzień Aktywnego 

Obywatela w Irlandii

1 Doceniaj swoje umiejętności.

W tym miejscu należy skoncentrować się na sobie jako 
jednostce i jej umiejętnościach budowania pewności 
siebie, weryfikacji zdobytego doświadczenia, rozwoju 
umiejętności praktycznych w zakresie prezentacji, 
przemawiania, organizacji spotkań i wydarzeń, 
planowania, przewodzenia obradom, radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach, opanowania i asertywności. 
Generalnie należy skupić się na budowaniu własnego 
„ja”, akceptacji samego siebie i doceniania wartości i 
atutów które każdy z nas posiada.

2 Poznaj siebie 

Na tym etapie dokonaj refleksji na temat czynników 
i doświadczeń, które Cię ukształtowały i kształtują 
nadal. Weź pod uwagę i rozważ, jaki wpływ mają 
na Ciebie czynniki tak jak na przykład: edukacja, 
rodzina, przyjaciele, seksualność, zawód, pochodzenie, 
zależność ekonomiczna. Dojdziesz do wniosku, że 
składasz się z ogromu doświadczeń zebranych razem, 
że jesteś „dziełem” szerszego kontekstu społecznego 
– kultury i religii w której żyjesz, tradycji, nawyków i 
przyzwyczajeń, wartości moralnych i wielu innych. 
Jeżeli uświadomimy sobie kim jesteśmy, możemy lepiej 
komunikować się z innymi. Możemy tworzyć więzi, które 
pomogą nam rozwiązywać konflikty, wspólnie pracować 
i dokonywać pozytywnych zmian.  

3 Dowiedz się, jak działa świat, który Cię 
otacza 

Żeby móc skutecznie dokonywać zmian i aby nasz głos 
był słyszalny, musimy wiedzieć jak działa system w 
którym przyszło nam działać. Do tego potrzebna jest 
wiedza na temat struktur państwa, czy na szczeblu 
międzynarodowym, władz centralnych, ale przede 
wszystkim w samorządzie lokalnym. Musimy wiedzieć 

jak wygląda proces podejmowania decyzji i kto jest za co 
odpowiedzialny. Dobrze wiedzieć, kto ma władzę i jest 
zdolny podejmować decyzje, stanowić prawo, kto nam 
może pomóc (np. jakie instytucje, jakie osoby), na kogo 
można liczyć. Podstawowa wiedza z zakresu prawa jest 
także konieczna. W wielu przypadkach powinniśmy się 
zapoznać z bardziej szczegółowymi aktami prawnymi, 
by poznać jakie są nasze możliwości i czego należy 
domagać się od naszych przedstawicieli i instytucji 
publicznych. Musimy poznać, kto jest kim w naszym 
otoczeniu: wiedzieć kim są dyrektorzy szkół, nasi 
radni, czołowi urzędnicy. Tylko w ten sposób możemy 
zwiększyć skuteczność naszych działań. Wnioski i 
petycje adresować do właściwych organów i osób, 
wiedzieć z kim rozmawiać o lokalnych problemach i kto 
może je rozwiązać. Poznaj swoje przywileje i prawne 
możliwości jako obywatela – a wiedz, że możesz wiele, 
jeżeli tylko zechcesz!conoscenza possiamo effettuare 
delle scelte su dove e quale ruolo vogliamo svolgere 
ina ambito pubblico, ad esempio, rappresentate eletto,  
governatore della scuola, parlamentare, magistrato, 
membro del comitato cittadino.

4 Wiedz dokąd pójść w razie potrzeby

Aby mieć wpływ na zmiany lub zostać usłyszanym 
przez rządzących, musisz wiedzieć z kim porozmawiać, 
gdzie udać się po informacje czy świadczenia, które 
są Ci potrzebne, gdzie załatwić sprawę. Innymi słowy 
musisz: lobbować, wyszukiwać informacje, tworzyć 
listy argumentów „za” i „przeciw”, negocjować, 
planować, co się chce powiedzieć i co się chce 
osiągnąć, być bardziej asertywnym, być dociekliwym, 
prowadzić kampanie i akcje informacyjne, inspirować, 
uświadamiać, motywować, podsuwać problemy i 
rozwiązania, dawać się zauważyć, ale też: znać umiar, 
nie być niemiłym, mieć wyczucie kiedy nie naciskać 
mocniej, wiedzieć, że nie wszystko można zrobić przy 
pierwszym podejściu. 

Aktywne Obywatelstwo 

Rada Europy, Edukacja dla 

Demokratycznego Obywatelstwa

http://jciireland.ie/programs/national-programs/active-citizens-week/
http://www.stevenage.gov.uk/have-your-say/27588/27590/
http://www.smart-cities.eu/?cid=5&ver=3
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Active_citizenship
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Informacje na temat kompleksowego 

programu edukacyjnego rozwijanego 

w Wielkiej Brytanii na rzecz 

Aktywnego Obywatelstwa

Przewodniki po dobrych praktykach 

o aktywny obywatelstwie dla 

organizacji pracującymi z młodzieżą

Zostań przedsiębiorcą społecznym

Wolontariat:

Obywatelskie Zaangażowanie

Obywatelskie Zaangażowanie 

i wkład w rządzenie

http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Source/Charter/Charter_brochure_EN.pdf
http://www.smart-cities.eu/?cid=5&ver=3
www.socialentrepreneursireland.ie
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2040-0209.2010.00347_2.x/abstract
http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.polisci.7.121003.091630
http://www.valuenetwork.org.uk/Documents%20for%20Website/Citizenship/take-part-framework.pdf
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Kluczowe elementy 
Aktywnego Obywatelstwa

Zaangażowanie społeczne (w wolontariat czy w prace lokalnych instytucji publicznych)

• Ludzie są zachęcani do brania większej odpowiedzialności za procesy, które ich dotyczą, 
jak konkretne polityki i programy

• Wiedza i zrozumienie społecznego, politycznego i gospodarczego kontekstu ich udziału, co 
daje możliwość podejmowania świadomych decyzji

• Zdolność do stawania naprzeciw działaniom politycznym, rozwiązaniom systemowym przy 
pomocy takich zasad i wartości jak równość, różnorodność, inkluzyjność czy sprawiedliwość 
społeczna.

Społeczne zaangażowanie może być rozpatrywane jako element Aktywnego Obywatelstwa, na 
który wpływ mają politycy, rządowi oficjele, urzędnicy i jest miernikiem sukcesu Partnerstwa 
na rzecz Otwartego Rządu.

Obywatelska edukacja:
W dobry sposób zagadnienia „obywatelstwa” przedstawione są w 3-częściowej typologii 
stworzonej przez Westheimer’a i Kahn’a w 2004 roku, w którym wyróżnia się trzy modele 
obywatelstwa i edukacji obywatelskiej:

• „Obywatel odpowiedzialny osobiście”; edukacja obywatelska podnosi świadomość 
indywidualnych praw i obowiązków; obywatel, jako „wyborca” oraz „wolontariusz” 

• „Obywatel uczestniczący”; edukacja obywatelska rozszerza wiedzę na temat partycypacji 
obywatelskiej i odnoszących się do niej ram prawnych; obywatel, jako jednostka w grupie 
(grupach); bierze udział w ramach istniejących struktur, włącza się w proces tworzenia i 
dostarczania usług 

• „Obywatel znający prawo/zorientowany na aspekty prawne”; kategoria  obywateli 
wyedukowanych z zakresu praw zbiorowości; znający pojęcie społecznej odpowiedzialności, 
uczestniczący w grupach i wspólnotach; promujący wartości równości, sprawiedliwości 
społecznej zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym



www.opengoveu.eu
Opengoveu

This guide is developed under LLP Grundtvig Partnership “OpengovEU” and it is 
licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 
International License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

	Aktywne Obywatelstwo Przewodnik
	Jakie działania mogę wykonywać/jak mogę się zaangażować?
	Porady jak wykorzystać swój potencjał jako Aktywny Obywatel
	Przykłady dobrych i najlepszych praktyk w ramach partnerstwa, w Europie i na Świecie.
	Kluczowe elementy Aktywnego Obywatelstwa

	Button 34: 
	Button 35: 
	Button 36: 
	Button 45: 
	Button 37: 
	Button 39: 
	Button 42: 
	Button 44: 
	Button 43: 
	Button 41: 


