Ewaluacja Budżetu Obywatelskiego
w Gdyni

Warszawa-Gdynia, Grudzień 2015.

METODOLOGIA
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Metodologia
 Tegoroczna ewaluacja Budżetu Obywatelskiego składała się z czterech elementów:
 Indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI), których celem była ocena
funkcjonalności strony internetowej www.bo.gdynia.pl. Łącznie przeprowadzono 12
wywiadów z różnymi typami użytkowników (mieszkańcy, wnioskodawcy, urzędnicy)
dobranymi tak, tak aby ocena uwzględniała różne potrzeby i perspektywy. Wywiady
z urzędnikami obejmowały również proces weryfikacji istniejącej procedury oceny
wniosków.
 Analizy danych zastanych w postaci zbioru danych z głosowania oraz informacji
o populacji Gdyni.
 Sondażu on-line przeprowadzonego bezpośrednio po głosowaniu w BO. Ankiety
wypełniło łącznie 4809 osób (nieco ponad 10 proc. wszystkich głosujących). Struktura
wieku uczestników odbiegała od struktury głosujących dlatego w analizie zastosowano
procedurę ważenia stratyfikacyjnego. Celem sondażu było zebranie opinii uczestników
na temat Budżetu oraz jego promocji.
 Eksperymentu służącego ocenie różnych metod oddawania głosów w BO.
Przeprowadzono badanie na próbie 96 mieszkańców Gdyni, którzy oddali głos na
projekty w dzielnicy Oksywie.
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OCENA STRONY INTERNETOWEJ
WWW.BO.GDYNIA.PL
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Źródła danych
 Opinie na temat strony internetowej zebrane zostały w
trakcie indywidualnych wywiadów pogłębionych.
 Uczestnikami badania byli:
 Wnioskodawcy
 Mieszkańcy uczestniczący w głosowaniu
 Wolontariusze wspierający innych mieszkańców w
trakcie głosowania
 Radni
 Przedstawiciele Urzędu Miasta
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OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKÓW
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Cechy przyjaznej strony www
Jaka powinna być przyjazna strona internetowa?
Kryteria wyznaczone na podstawie wywiadów z użytkownikami










Estetyczna – spójna graficznie (elementy tekstowe i graficzne stosowane
konsekwentnie np. wszędzie stosowanie wyjustowania); stonowana w kolorach
i korzystaniu z elementów graficznych (nie przesłaniają treści).
Przejrzysta – intuicyjny układ elementów (łatwo się zorientować co gdzie jest);
ważne odnośniki do podstron powinny być widoczne i dobrze opisane,
najważniejsze informacje wyróżniają się na stronie.
„Ekonomiczna” – dotarcie do informacji powinno wymagać jak najmniej działań
(prosta ścieżka dostępu do informacji).
Dostosowana do różnego typu urządzeń („responsywna”) – powinna być tak samo
funkcjonalna na różnych urządzeniach (komputer, telefon, tablet etc.)
Szybko się ładująca
Łatwa do znalezienia – dobrze pozycjonowana; adres strony jest intuicyjny.
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Przykłady innych stron www


W trakcie wywiadów poprosiliśmy użytkowników o wskazanie, które strony
internetowe są dla nich szczególnie przyjazne/nieprzyjazne i uzasadnienie wyboru.

 Strony przyjazne dla użytkownika:
 www.tedxgdynia.pl - jasny układ treści, proste wytłumaczenie idei.
 www.skm.podrozebezgranic.pl – przejrzysta, łatwy dostęp do najważniejszych
informacji.
 www.wyborcza.pl - dobra responsywność.

 Strony nieprzyjazne dla użytkownika:
 www.gdynia.naszemiasto.pl - nieprzejrzysta, za dużo kolorów i zdjęć, co utrudnia
znalezienie informacji.
 www.gdyniapozarzadowa.pl - za dużo informacji, dużo zakładek prowadzących
do tych samych treści, nierówne sekcje/ kafelki, różne czcionki/ elementy
graficzne.
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Funkcja strony BO
Jaką funkcje powinna pełnić strona BO?.
W opinii uczestników badania









Informacyjną dla wnioskodawców - opis procedury złożenia wniosku, potrzebne
dokumenty oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania (FAQ).
Platformy do zgłoszenia projektów
Informacyjną dla głosujących – opis procedur głosowania oraz opis projektów
poddanych pod głosowanie.
Platformy do głosowania
Promocyjną – zachęcać do udziału/zaangażowania mieszkańców (głosowania i
składania projektów) poprzez przedstawienie korzyści (atrakcyjne przedstawienie
rezultatów tzn. zrealizowanych projektów) oraz doświadczenia innych osób
(„świadectwa” wnioskodawców).
Edukacyjną – tłumaczyć idee Budżetu, poszerzać wiedzę mieszkańców na tematy
związane z zarządzeniem miastem.
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UWAGI DO STRONY GŁÓWNEJ
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Kolory





Kolory stonowane. Wyraźnie wyróżniają się typy projektów choć nie są informacją
kluczową. Kolor powinien służyć do wskazania użytkownikowi najważniejszego na
danym etapie Budżetu elementu (np. zgłaszania wniosków, głosowania, wyników
głosowania itd.)
Ciemna kolorystyka utrudnia obsługę osobom starszym. Brak wersji dla osób
słabowidzących.
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Czcionka

 Różne wielkości liter, kolory, podkreślenia, wytłuszczenia. Brak
konsekwencji przez co trudno powiedzieć na co należy zwrócić uwagę i co
jest naprawdę ważne.
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Organizacja strony





Układ „kaflowy” został uznany przez uczestników badania za estetyczny,
nowoczesny, wygodny, ułatwiający nawigacje na stronie. W przypadku niektórych
kafli problemem było trafienie na link do podstrony.
Kafle są umieszczone zgodnie z logiką oglądania strony (tzn. najważniejsze
informacje są w lewym górnym rogu).
13

Pasek menu

 Pasek menu zdaniem użytkowników powinien zawierać najważniejsze
elementy strony do których użytkownicy chcą mieć szybki dostęp z każdej
podstrony. Brakuje m.in listy projektów (co wydaje się być ważniejsze niż
mapa).
 Zdaniem badanych powinien się tam np. znaleźć wyróżniony graficznie (np.
innym, kontrastującym kolorem), przycisk głosuj. Tak aby można przejść
do głosowania bezpośrednio po obejrzeniu projektów.
 Dla części użytkowników nieintuicyjny jest powrót do strony głównej poprzez
naciśnięcie loga BO. Być może lepiej było umieścić osobną ikonę „powrót
do strony głównej”.
 W miejsce zakładki Gdyński Budżet Obywatelski 2014, można zamieścić
zakładkę „Archiwum Budżetu”, gdzie umieszczane byłby informacje
z zakończonych edycji.
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Linki do podstron




Odnośniki z kafli oraz z górnego menu powtarzają się – przykładem może być
zakładka „aktualności” oraz kafel „i” prowadzące do tej samej podstrony.
Innym przykładem powielenia linków są wypisane kategorie projektu – intuicyjnie
powinny prowadzić do opisu kategorii oraz listy projektów tego typu. Faktycznie
prowadzą do listy ze wszystkim projektami - tej samej co kafel z okiem.
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Czego brakuje na stronie głównej?
 Paska z „newsami” na którym pokazują się najważniejsze
informacje np. „rozpoczęło się głosowanie”. Ewentualnie pasek
ten mógłby „zaciągać” informacje z Facebooka i/lub pokazywać
nowo napisane na stronie projektów komentarze (to
rozwiązanie wymagałoby jednak silnej moderacji treści
komentarzy).
 Wyodrębnionej „strefy wnioskodawcy” gdzie znalazłby się
wszystkie niezbędne informacje dotyczące zgłaszania projektu
(opis procedury, dokumenty do pobrania, przykładowe wyceny
oraz panel do wysłania projektu). Teraz informacje te są
rozproszone po różnych miejscach na stronie. Informacja o tym
jak złożyć wniosek powinna być na stronie dostępna przez cały
okres trwania Budżetu (a nie tylko na etapie ich zbierania).
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Aktualizacja strony



Badanie realizowane było już po etapie głosowania. Tymczasem na stronie głównej
znajdowało się wciąż wiele elementów z innych etapów BO np. osobny kafel
prowadzący do projektów zakwalifikowanych do glosowania oraz pełniący te samą
funkcje kafle z podziałem na kategorie projektów.
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Responsywność strony
 Istnieje znaczna różnica w komforcie przeglądania strony
za pomocą różnego typu urządzeń (laptop, tablet, komórka).
 Strona słabo się skaluje na urządzeniach mobilnych. Część kafli,
przestaje być widoczna, czcionka staje za mała aby odczytać
tekst, trudno jest też trafić w link do podstrony.
 Optymalnym rozwiązaniem byłaby automatyczna zmiana
układu strony (kafle nie „rozrzucone” ale „przewijane” jak lista
jeden po drugim) w sytuacji przeglądania ich na urządzeniach
mobilnych.
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Podsumowanie
 Strona główna została uznana za estetyczną choć miejscami
niedopracowaną.
 Głównym jej mankamentem jest niedostateczne uwypuklenie
najważniejszych na danym etapie informacji/funkcjonalności. Są one
wyróżnione poprzez podkreślenia czy też pogrubienia, ale tego typu
wskazówka umyka użytkownikom w sytuacji gdy w tym samym czasie w
podobny sposób wyróżnione są inne elementy strony.
 Drugim znaczącym problemem jest bardzo mała responsywność strony.
 Do przemyślenia pozostaje kwestia tego, które informacje powinny być
dostępne z każdego poziomu strony tzn. umieszczone w pasku menu, a
które powinny znajdować się pod „kaflami” (w menu na pewno powinien
znaleźć się wyróżniony graficznie przycisk „głosuj”).
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UWAGI DO PODSTRON
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Wytłumaczenie idei BO





Informacja o Budżecie Obywatelskim powinna być umieszczona w bardziej eksponowanym miejscu
tak, aby każda z osób wchodzących na stronę łatwo mogła ją znaleźć (można ją umieścić np. pod
kaflem „i”). Przykładem dobrego rozwiązania jest wytłumaczenie idei TEDex na stronie www.
tedxgdynia.org
Idea BO jest opisana w sposób formalny. Można aby pomyśleć o bardziej promocyjnym tekście,
bardziej atrakcyjnym zarówno pod względem językowym jak i graficznym.
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Aktualności





Informacje pojawiają się jeden po drugim przez co zlewają się ze sobą, są mało czytelne. W dodatku
napisane są małą czcionka.
Umieszczone są chronologicznie (nowsze na górze strony). To rozwiązanie jest intuicyjne, jednak są
informacje które ze względu na swą wagę mogłyby być „przypięte” na górze (np. wyniki głosowania).
Do przemyślenia pozostaje kwestia tego jakiego typu informacje powinny znaleźć się w aktualnościach –
cześć informacji pojawia się w innych miejscach na stronie np. informacje o projektach zakwalifikowanych
do głosowania. Dobrym rozwiązaniem byłoby umieszczanie w aktualnościach wyłącznie komunikatu, że na
stronie pojawiła się informacja wraz z linkiem do odpowiedniej podstrony. Analogicznie w aktualnościach
można byłoby umieszczać krótkie informacje o realizacji projektów wraz z linkiem.
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Mapa wniosków






Krótkie opisy projektów, które pojawiają się po kliknięciu, mogłyby się zamykać automatycznie,
a nie ręcznie.
„Znaczniki” dla każdej dzielnicy mogłyby mieć różny kształt/kolor.
Niektóre znaczniki się wzajemnie zasłaniały, nawet przy duży powiększeniu obrazu.
Część projektów została umiejscowiona w złym miejscu (pod złym adresem). Miejsca realizacji
projektów zaznaczane były ręcznie przez osoby, które wcześniej nie korzystały z tego narzędzia.
W tej sytuacji warto byłoby stworzyć krótką instrukcje jak należy to zrobić i co zrobić
w przypadku pomyłki.
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FAQ





Pytania i odpowiedzi umieszczone są na stronie w formie ciągłego tekstu przez co
trudniej jest znaleźć szukane pytanie. Rozwiązaniem mogłoby być „schowanie”
odpowiedź, które rozwijałyby się po naciśnięciu pytania oraz posortowanie pytań
w zależności od odbiorców (pytania od wnioskodawców/głosujących).
W kosztorysach/ pytaniach należy dodać informacje nt. potrzeby włączenia
w budżet projektu pozycji „opracowanie dokumentacji projektowej”.
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Kontakt z organizatorem 1/2



Strona zawiera dwa odnośniki do podstrony z danymi kontaktowymi. Jeden
umieszczony jest w pasku menu – „skontaktuj się z nami” (długa nazwa,
wystarczyłby sam „kontakt”). Drugi umieszczony jest na najniższym kaflu do którego
dotarcie wymaga przewinięcia strony. Informacja umieszczona pod kaflem wydaje
się być nadmiarowa w sytuacji gdy można do niej dotrzeć poprzez menu.
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Kontakt z organizatorem 2/2




Oprócz danych teleadresowych zakładka mogłaby zawierać formularz
do automatycznego wysyłania pytań.
Na stronie obok kontaktu do PPNT powinien zostać umieszczone kontakty
do jednostek/wydziałów merytorycznych obsługujących BO.
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Galeria zdjęć

 Galeria sprawia wrażenie pustej - zdjęcia pojawiają się dopiero przy opisie
projektów zrealizowanych w 2014. Obejrzenie zdjęć wymaga kolejnego
działania (kliknięcia w projekty zrealizowane).
 Oprócz zdjęć z realizacji można by tam zamieścić zdjęcia, ale również video
z innych etapów realizacji procesu – akcji promocyjnej, spotkań
z mieszkańcami czy głosowania przy wsparciu asystentów.
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Archiwum BO




Wraz z rozwojem Budżetu należy pomyśleć o stworzeniu jego archiwum (na razie
istnieje tylko zakładka z zeszłoroczną edycją).
Mogłoby być one źródłem informacji o historii procesu (zmianach jakie w nim
zaszły), jego rezultatach oraz źródłem inspiracji dla wnioskodawców (poprzez
publikacje wszystkich zgłoszonych projektów).
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Pliki do pobrania




Dla części rozmówców nie do końca jasne było co zawiera kafel „Pliki do pobrania”.
Sugerowali zmianę nazwy np. na „ważne dokumenty” itp.
Wątpliwości budziło również umieszczenie wszystkich plików w w jednym miejscu –
bardziej intuicyjne było umieszczenie ich na podstronach dedykowanych
konkretnym zagadnieniom (np. uchwała rady w miejsce gdzie tłumaczona byłaby
idea, dokumenty dla wnioskodawcy do specjalnej zakładki itd.).
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Lista projektów 1/2





Rozwijana lista dzielnic jest bardzo niewygodne w obsłudze przy użyciu urządzeń mobilnych. W jej
miejsce można byłoby wprowadzić ułożone na stronie ikony/kafle z ich nazwami/zdjęciem. Po ich
naciśnięciu następowałoby przejście do listy projektów z dzielnicy (tu inspiracją może być
rozwiązanie zastosowane na stronie szybkiej kolei miejskiej gdzie po naciśnięciu zdjęcia można
przejść do rozkładu jazdy).
Do rozważenia jest istnienie sortowania po „typie projektu”. Rozmówcy raczej nie korzystali z tej
opcji. W wielu dzielnicach część z tych kategorii jest pusta (żaden projekt tego typu nie został
zgłoszony). W trakcie wywiadów padła sugestia aby wprowadzić inny sposób sortowania (np. po
cenie).
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Lista projektów 2/2



Opisy na liście nie zachęcają do wejścia na podstronę konkretnych projektów - są
wyciętymi fragmentami z nieformatowanego tekstu z podstrony, często w dodatku
uciętym w środku zdania. Rozwiązaniem jest stworzenie przez wnioskodawców
„wizytówek” projektów (z określoną liczbą znaków).
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Strona projektów 1/4







Treść wniosku „zlewa się” w jeden tekst, co utrudnia czytanie. Korzystne byłby wprowadzenie możliwości
edycji – dodania punktorów, pogrubień itp. Czytanie utrudnia również podobieństwo znaków
interpunkcyjnych (trudno rozróżnić przecinki od kropek)
Większość opisów projektów jest bardzo techniczna. Aby zachęcić mieszkańców do głosowania można
wyodrębnić część promocyjną w tekście („wizytówkę” projektu). Wizytówka wyświetlałby się na liście
projektów oraz w momencie głosowania (dzięki temu użytkownicy nie musieliby zapoznawać z projektem
poprzez wejście do podstrony projektu).
Znaczniki załączników pod tekstem mogłyby mieć formę ikonek informujących co w nich się znajduje – tak
aby od razu można było odróżnić harmonogram od wyceny.
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Strona projektów 2/4






Duże zamieszanie wprowadził przyciski „lubię to” przy projektach. Niektórzy mieszkańcy myśleli,
że naciśnięcie go jest tożsame z oddaniem głosu w budżecie (ostatecznie znacznik został
zlikwidowany).
W opisie projektu oprócz maila i telefonu wnioskodawca powinien mieć możliwość dodania
adresu strony www lub fanpage projektu.
Mapa powinna mieć opcje przełączenia na tryb satelitarny (co jest standardem w mapach
googlowskich). Ułatwi to zlokalizowanie miejsca. Oprócz mapy można umożliwić zamieszczenie
zdjęcia ze stanem obecnym.
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Strona projektów 3/4






Wnioskodawcy zwracali uwagę na ingerencje w zaproponowany przez nich tytuł (likwidacja
znaków interpunkcyjnych, wielkich/małych liter).
Opisy poszczególnych projektów bardzo się od siebie różnią – potrzeba pewnej standaryzacji
(dodefiniowania co powinno znaleźć się w opisie, stworzenia jednego formatu opisu miejsca
realizacji projektu oraz kosztów, określenie maksymalnej liczny znaków).
Dodatkowo w opisie projektu mogła by się znaleźć miejsce na komentarz autora (rozszerzenie
tego co znalazło się w standardowym opisie, bądź odpowiedź na komentarze mieszkańców).
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Strona projektów 4/4





Pod każdym projektem była możliwość pozostawienia komentarza. Rozwiązanie to podobało się
naszym rozmówcom, jednak zwracali uwagę na potrzebę „ucywilizowania” dyskusji.
Rozwiązaniem miała by być nie tyle cenzura co zmniejszenie anonimowości wypowiadających się
osób. Można to osiągnąć np. poprzez wprowadzenie komentowania wyłącznie po zalogowaniu się
poprzez portal społecznościowy Facebook (co ma jednak te wadę że wyklucza z dyskusji osoby nie
posiadające na nim konta). Innym rozwiązaniem jest publikowanie przy autorze numeru IP
komputera z którego pisany jest komentarz.
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Wnioskodawca mógłby otrzymywać powiadomienie o tym że pojawił się komentarz

„Zwycięskie projekty”





Na podstronie „zwycięskie projekty” dostępna jest lista projektów wybranych do realizacji.
Prowadzi ona do opisu projektów dostępnych przed głosowaniem. Podstrony wybranych
projektów powinny zostać zaktualizowane o harmonogram oraz status realizacji.
Obiekcje budził również tytuł „zwycięskie projekty”. Zdaniem rozmówców jest ona niezgodna
z duchem BO, ponieważ zwraca uwagę na rywalizacje, podczas gdy w Budżecie promowana
powinna być kooperacja mieszkańców.
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Podstrona do głosowania 1/2





Wiele osób badanych podkreślało trudność dotarcia do podstrony głosowania (przycisk głosuj
powinien znajdować się w pasku menu i być wyraźnie widoczny np. dzięki zastosowaniu innych
kolorów).
Z poziomu strony do głosowania projekty można obejrzeć wchodząc na link. Ma to swoje wady (po
otwarciu kilku opisów trzeba je wszystkie zamknąć aby wrócić do strony głosowania, co jest dość
trudne na urządzeniach mobilnych). Na podstronie systemu głosowania mogłyby się znaleźć skrócone
opisy projektów (w formie wizytówki napisanej przez wnioskodawców) oraz umieszczona z boku
mapa z zaznaczonymi wszystkimi projektami z dzielnicy wybranej do głosowania.
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Podstrona do głosowania 2/2






Kwadraty do głosowania są małe, co utrudnia zauważenie ich i oddanie głosu na urządzeniach
mobilnych.
Po naciśnięciu przycisku „głosuj”, przed wysłaniem głosu powinna pojawić się prośba o jego
potwierdzenie– zdarzało się, że mieszkańcy oddawali puste głosy (łącznie oddano 340 głosów
pustych), bądź też wysyłali głos w wyniku pomyłki (wydawało im się, że nie wystarczy odznaczyć
kwadracik, ale każdy wybór trzeba potwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku).
Na stronie warto umieścić tutorial, w którym krok po kroku opisany zostałby sposób oddawania głosu
(w formie filmu, bądź prezentacji ze screenami).
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Podsumowanie
 Do poszczególnych podstron w badaniu zgłoszonych zostało szereg uwag
szczegółowych Najwięcej do podstrony projektów – jest ona miejscem do
którego zaglądają zarówno wnioskodawcy jak i uczestnicy głosowania.
Przedstawiciele obu grup byli zgodni, że należałoby uatrakcyjnić sposób
prezentowania treści (formatowanie tekstu, dodanie zdjęć itd.)
 Powyższa uwaga dotyczy również innych podstron – aktualności, listy
projektów, galerii, listy projektów itd.
 Dla części użytkowników problemem była kwestia powrotu do strony
głównej z podstron (powrót poprzez naciśnięcie loga nie jest intuicyjny).
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PODSUMOWANIE
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Ocena strony
Kryterium

Ocena

Estetyczność

Strona jest uznawana za estetyczną pod względem kolorystyki
i zastosowanych elementów graficznych. Problemem jest
niekonsekwentne stosowanie czcionek (różne wielkości,
podkreślenie, kolory itd.).

Przejrzystość

„Kafelkowy” układ strony nie sprawia problemów w obsłudze.
Nie wszystkie najważniejsze elementy/informacje są łatwo
dostępne – dotyczyło to w szczególności odnośnika
do głosowania i informacji dla wnioskodawców.

„Ekonomiczność”

Dotarcie do niektórych elementów strony wymaga zbyt wielu
działań (np. z poziomu podstron aby wejść w głosowanie trzeba
wrócić do strony głównej)

Responsywność

Strona słabo dopasowuje się do urządzeń mobilnych

Szybko się ładuje

Badani nie wskazywali na żadne problemy z tym związane

Łatwa do znalezienia

Nie ma problemów z dotarciem do niej poprzez wpisanie
odpowiednich fraz w wyszukiwarkę google. Adres strony jest
dość intuicyjny.
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WERYFIKACJA WNIOSKÓW
SYSTEM CMS

42

Źródła danych
 Uwagi na temat procedury weryfikacji oraz systemu
zarządzania BO pochodzą z dwóch źródeł:
 Indywidualnych wywiadów pogłębionych z
pracownikami (zarówno szeregowymi jak i
kierownikami) jednostek weryfikujących projekty
zgłoszone przez mieszkańców
Uwag sporządzonych przez pracowników
Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego
odpowiedzialnych za obsługę BO
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Weryfikacja wniosków
Schemat procesu weryfikacji
U. weryfikujący otrzymuje
link zawierający opis
wniosku. Wpisuje uwagi,
zmienia status i wysyła do
przełożonego.

Przełożony sprawdza i
zatwierdza analizę u.
weryfikującego i wysyła
wniosek do PPNT.

Wnioskodawca poprawia
wniosek i wysyła go do
weryfikacji

PPNT czyta uwagi i jeżeli są
zalecenia dokonania zmian
wysyła do wnioskodawcy
maila z linkiem do wniosku z
możliwością edycji.
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Uwagi do procedury
Uwagi urzędników do procedury
 Cykliczność procesu powoduje, że osoby dokonujące oceny gubią się przy kolejnej
rundzie oceny (trudno jest im stwierdzić, czego dotyczyły pierwotne uwagi i co
zostało poprawione, a co nie).
 Oceniający nie są w stanie w prosty sposób zobaczyć zmian wprowadzanych we
wniosku przez inne jednostki weryfikujące.
 Brakuje informacji kto w innych jednostkach weryfikuje wniosek, co by znacznie
ułatwiło pracę. Weryfikujący mogliby się ze sobą kontaktować, uzgadniać wzajemnie
zakres oceny. Rozmówcy mieli poczucie że wzajemna współpraca wydziałów przy BO
jest zbyt zbiurokratyzowana, co wydłuża czas weryfikacji.
 Planowanie pracy ułatwiłaby też informacja o stanie oceny projektu w konkretnej
jednostce (na ile pracę są zaawansowane, kiedy spodziewają się zakończyć ocenę)
lub określony odgórnie czas na dokonanie oceny.
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Uwagi do procedury
Uwagi urzędników do procedury
 Uczestniczący w badaniu kierownik jednostki weryfikującej miał
wątpliwość czy osoby zarządzające jednostkami powinny być
od początku włączone w proces oceny. W jego opinii akceptacja
kierownika powinna być wymagana dopiero po tym jak urzędnik
weryfikujący i wnioskodawca uzgodnią ostateczną wersje.
 Wątpliwości budził proces przydzielania jednostkom poszczególnych
wniosków. Zdaniem rozmówców wnioski nie zawsze trafiały
do właściwych wydziałów. W takiej sytuacji chcieliby ułatwić proces
informowania PPNT o tym fakcie (zamiast emaila, odpowiedni
przycisk/formularz w systemie).
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System CMS
Uwagi pracowników PPNT




Brak systemu monitorującego na bieżąco stan oceny wniosków oraz łatwo dostępnej dla
administratora statystyki (zarówno dotyczącej , złożonych projektów np. sumowanie kwot wg
statusu albo dzielnicami, stanu weryfikacji jak i w późniejszym etapie głosowania np. ile osób i w
jakim czasie i w jakim wieku zagłosowało na dany projekt).
Otrzymanie przez wydział wniosku do oceny powinno być widoczne ze strony głównej systemu
(zamiast w podstronach). Wnioski aktualnie ważne czyli np. złożone powinny być bardziej

na wierzchu a archiwalne schowane głębiej






Brak możliwości druku wybranych elementów w systemie CMS (np. określonych stron,
wniosków z określonym statusem, wszystkich z danej dzielnicy)
Brak zautomatyzowania procesów administrowania systemem CMS (każdy mail wysyłany jest
ręcznie, podobnie wygląda druk). Ułatwieniem byłaby również możliwość drukowania/eksportu
do exela z poziomu widoku listy wniosków złożonych (obecnie jest to możliwe z podstrony
projektu) oraz konkretnych wybranych elementów (np. określonych stron, wniosków z
określonym statusem).
Na poziomie listy wniosków powinna znajdować się informacje do którego wydziału wniosek
jest przypisany oraz czy został on już wysłany do weryfikacji
Powinna istnieć historia edycji wniosków tak aby wiadomo było kto jakie zmiany wprowadził
(ważne byłaby przy tym możliwość dodawania widocznych tylko dla administratorów
załączników, dzięki czemu automatycznie tworzyłoby się archiwum projektu).
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System CMS
Uwagi pracowników PPNT
• Dzielnice mają inną numerację systemową niż alfabetyczną.
• Wnioskodawca widział w systemie zmiany statusów nadawane przez
poszczególne jednostki weryfikujące. Ich zmiana nie oznaczała jednak,
że projekt został już zaakceptowany tylko że przeszedł weryfikacje
poszczególnych jednostek. Zmiana statusu powinna nastąpić po
zakończeniu weryfikacji przez wszystkie podmioty.
• Niepraktyczny sposób wyszukiwania projektów w systemie (brak
możliwości wyszukiwania konkretnego numeru np. po wpisaniu „5”
pokazują się wszystkie numery projektów zawierające „5”).
• Oczyszczenie systemu z testowych plików w tym testowych zdjęć
• Konieczna jest instrukcja korzystania z CMS (np. jako pdf).
• Możliwość indywidualnego ustalania liczby wierszy i kolumn w edytorze
CMS (teraz można tylko 10 na 10).
48

System CMS
Uwagi pracowników PPNT
•
•
•

•
•

•

System powinien mieć jeden sposób wprowadzania kwot.
Powinna istnieć możliwość wysyłania w systemie wspólnych e-mail
(newsletter) do wnioskodawców, wg statusów, według dzielnic.
Ułatwienie wysyłania wniosku do wnioskodawcy - na głównej stronie powinna
być obok statusu ikonka do automatycznego wysłania e-maila oraz
zautomatyzowany system zaznaczania wnioskodawców do których wysłano
maile (np. zmieniający ich kolor).
Wnioski na stronie powinny mieć przypisaną kolejność zgodną z wynikami
losowania.
W zakładkach struktura strony/podstrony powinny być pogrupowane zgodnie z
częstotliwością ich wykorzystania - te bardziej „edytowalne” i częściej używane
np. aktualności, powinny być w jednym miejscu, a te które nie służą bieżącym
sprawom np. zaloguj, zarejestruj w drugim bardziej schowanym
Zakładka galeria i zdjęcia powinna być w jednym miejscu w CMS.
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System CMS
Uwagi pracowników PPNT
• Dzielnice mają inną numerację systemową niż alfabetyczną.
• Wnioskodawca widział w systemie zmiany statusów nadawane przez
poszczególne jednostki weryfikujące. Ich zmiana nie oznaczała jednak,
że projekt został już zaakceptowany tylko że przeszedł weryfikacje
poszczególnych jednostek. Zmiana statusu powinna nastąpić po
zakończeniu weryfikacji przez wszystkie podmioty.
• Niepraktyczny sposób wyszukiwania projektów w systemie (brak
możliwości wyszukiwania konkretnego numeru np. po wpisaniu „5”
pokazują się wszystkie numery projektów zawierające „5”).
• Oczyszczenie systemu z testowych plików w tym testowych zdjęć
• Konieczna jest instrukcja korzystania z CMS (np. jako pdf).
• Możliwość indywidualnego ustalania liczby wierszy i kolumn w edytorze
CMS (teraz można tylko 10 na 10).
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Co poprawiłoby jakość wniosków?
Zdaniem osób prowadzących weryfikacje jakość wniosków poprawiłoby:
 Wykorzystanie innych map przy tworzeniu wniosków. Wnioskodawcy
korzystają z map, które nie posiadają opcji mierzenia terenu. Przez to często
pojawiają się błędne wyliczenia. Nasi rozmówcy sugerowali zatem, aby
wnioskodawcy korzystali z ortofotomapy Gdyni.
 Konsultowanie z jednostkami weryfikującymi projektów przed ich
złożeniem np. w ramach specjalnych dyżurów urzędników, spotkań
otwartych.
 Ujednolicenia kosztorysów (precyzyjne określenie czy kwota ma być
brutto/netto).
 Weryfikacja podanych na stronie przykładowych wycen w oparciu
o przykłady zrealizowanych już w BO projektów.
 Wymóg przedstawienia bardziej szczegółowych wycen w kosztorysie, aby
mieszkańcy musieli włożyć więcej pracy w poznanie kosztów realizacji
poszczególnych elementów składowych ich projektu.
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UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW
W GŁOSOWANIU

52

Źródła danych
 Głównym źródłem informacji o udziale mieszkańców w BO są dane
pochodzące bezpośrednio z głosowania. Zebrane dane pozwoliły na
określenie:
 Wieku głosującego
 Godziny i daty oddania głosu
 Dzielnicy w ramach której oddany został głos
 W analizę wzięto pod uwagę głosy oddane przez wszystkich głosujących
(n=47612) w BO 2015.
 Dane z BO 2015 zestawione zostały z danymi z poprzedniej edycji BO
oraz informacjami o populacji mieszkańców Gdyni uzyskanymi od Urzędu
Miasta (stan na 31.12.2014)
 Informacja o tym czy głos został oddany w miejscu zamieszkania
głosującego pochodzi z sondażu przeprowadzonego bezpośrednio po
głosowaniu.
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Udział mieszkańców w BO

BO 2014

BO 2015

40863 głosujących

47612 głosujących

• Liczba osób, które oddały głos w drugiej edycji BO wzrosła od pierwszej
edycji o prawie 17%.
• Frekwencja w głosowaniu w drugiej edycji BO dla całego miasta wyniosła
ok. 20%. Widoczne były jednak bardzo duże różnice w udziale mieszkańców
na poziomie poszczególnych dzielnic.
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Frekwencja w dzielnicach
Frekwencja w BO 2014

Frekwencja w BO 2015

Opracowanie własne z wykorzystaniem mapy:
Gdynia Districts SemiBlank CC BY-SA 3.0
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Frekwencja w dzielnicach
50%

• Istnieje związek pomiędzy
frekwencją w obydwu
edycjach BO na poziomie
dzielnicy.
• Nie jest on jednak silny
(współczynnik korelacji r
Pearsona = 0,59).
• W tej edycji na frekwencje
na poziomie dzielnicy nie
miała wpływu ani liczba
mieszkańców, ani liczba
złożonych projektów.
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Kto głosował w BO?
Frekwencja w BO ze względu na wiek
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Źródło: dane z głosowania (n=47612)



Frekwencja 2014

Frekwencja 2015

W obu edycjach widoczne są dwa trendy (przy czym w BO 2015 są one znacznie
silniejsze) tzn. stosunkowo wysoka frekwencja wśród osób w wieku szkolnym oraz
spadek począwszy od 43-46 roku życia.
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Kto głosował w BO?
Frekwencja w BO ze względu na wiek
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Źródło: dane z głosowania (n=47612)



Frekwencja 2014

Frekwencja 2015

W obu edycjach widoczne są dwa trendy (przy czym w BO 2015 są one znacznie
silniejsze) tzn. stosunkowo wysoka frekwencja wśród osób w wieku szkolnym oraz
spadek począwszy od 43-46 roku życia.
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Kto głosował w BO?
Zmiana w frekwencji między edycjami (w
p.p)

Różnica w frekwencji BO 2014 i 2015
wg wieku
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Źródło: dane z głosowania (n=47612)



Prawie we wszystkich grupach wiekowych nastąpił wzrost frekwencji między
edycjami. Przy czym największy wśród młodzieży szkolnej.
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Frekwencja wśród osób >18 lat


W porównaniu z edycją 2014 w tegorocznym
Budżecie Obywatelskim znacznie wzrosła
frekwencja osób niepełnoletnich (np. wśród
osób w wieku 8 lat była ona najwyższa w całej
populacji mieszkańców Gdyni i wyniosła 35
proc.).
Nadreprezentacja osób niepełnoletnich w
tegorocznym BO może wynikać z dwóch
czynników:

Frekwencja w BO wśród osób
niepełnoletnich
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Odsetek głosujących
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Źródło: dane z głosowania (n=47612)



Rosnącej aktywności szkół w BO. W sondażu
po głosowaniu mieszkańcy wskazywali, że w tej
edycji BO szkoły były bardzo aktywne (w
niektórych z nich organizowano np. konkursy
dla klas na zbieranie głosów.) Niestety według
mieszkańców aktywność szkół podbudowana
było nie tyle chęcią edukacji obywatelskiej, co
partykularnymi
interesami
(zebraniem
poparcia dla projektów realizowanych na ich
terenie).
Uświadomienie sobie przez rodziców faktu, że
mogą oddać głosy w imieniu swych dzieci. W
zeszłorocznym BO też była taka możliwość, ale
mniej osób mogło o niej wiedzieć.
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Frekwencja wśród osób 40-55 lat


Frekwencja w BO wśród osób w
wieku 40-55
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Źródło: dane z głosowania (n=47612)

Frekwencja 2015



Podobnie jak w edycji 2014
zauważalny jest wiek od którego
wyraźnie spada frekwencja. W tym
roku wiekiem granicznym jest 43
lata (frekwencja w tej grupie
wyniosła 24 proc.), w każdej
kolejnej
grupie
wiekowej
frekwencja jest coraz niższa (wśród
55 latków wynosi już zaledwie 13
proc.).
Najbardziej
prawdopodobnym
wyjaśnieniem tego zjawiska jest
dominujący
sposób
zbierania
głosów (głosowanie internetowe),
który wpływa na niższą frekwencje
w grupach rzadziej korzystających z
komputera.
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Jak głosowali mieszkańcy?
Na projekt z której dzielnicy
głosowali mieszkańcy?

18%

Odsetek osób głosujących
na projekty ze swojej dzielnicy

Na projekt z
dzielnicy w
której mieszkają

82%

Na projekt z
innej dzielnicy

Źródło: sondaż przeprowadzony bezpośrednio po głosowaniu (n=4809)

•
•

Przeważająca część mieszkańców głosuje na projekty ze
swojego najbliższego toczenia.
Co ciekawe, stosunkowo najrzadziej w ten sposób
głosują mieszkańcy dzielnic centralnych i nie ma na to
wpływu liczba zgłoszonych projektów.

Opracowanie własne z wykorzystaniem mapy:
Gdynia Districts SemiBlank CC BY-SA 3.0
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Kiedy głosowano w BO?
Godzina oddania głosu
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Źródło: dane z głosowania (n=47612)




Odsetek głosów rośnie do godziny 13, następnie spada, po czym rośnie ponownie
od godziny 17.
„Szczyt” głosowania przypada na godziny 19-21.
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Kiedy głosowano w BO?
Godzina oddania głosu
w dni robocze wg wieku

Odsetek głosujących
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Źródło: dane z głosowania (n=47612)



Znaczny odsetek głosów uczniów szkół podstawowych (6-12 lat) oraz gimnazjów
(13-16 lat) oddany został w godzinach szkolnych (8-13). Uprawdopodabnia to
hipotezę o istnieniu praktyki glosowania uczniów w szkole pod nadzorem
nauczyciela.
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Kiedy głosowano w BO?
Data głosowania
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Źródło: dane z głosowania (n=47612)



Data oddania głosu

Najwięcej głosów oddano w pierwszym oraz ostatnim dniu głosowania (po 16%). Na
liczbę głosujących nie wpływa to, czy jest weekend czy też dzień roboczy (widać
wyraźnie jednak że mieszkańcy niechętni głosowali w Święto i jego wigilie).
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Podsumowanie




W obydwu edycjach widoczne są podobne trendy dotyczące frekwencji w BO:
 Frekwencja spada wraz z wiekiem (począwszy od 43-46 roku życia)
Przyczyną tego wydaje się być przyjęta metoda głosowania (głosowanie
internetowe).
 W Budżecie bardzo aktywnie (i coraz aktywniej) uczestniczą osoby
niepełnoletnie, na co wpływ ma zaangażowanie szkół (świadczy o tym
fakt, że znaczny odsetek uczniów głosuje w czasie pobytu w szkole)
 Istnieją dzielnice wyróżniające się na tle innych wysoką frekwencją w
obydwu edycjach BO (np. Chwarzno-Wiczlino, Babie Doły). Są również
takie w których frekwencjach w obu edycjach była stosunkowo niska
(Śródmieście – w obydwu edycjach najniższa frekwencja; Karwiny,
Chylonia, Witomino-Leśniczówka). W kolejnych edycjach BO wskazane
byłoby zintensyfikowanie działań promocyjnych w tych dzielnicach.
Mieszkańcy głosują przed wszystkim na projekty związane z ich miejscem
zamieszkania, ale istnieje również grupa (ok.18%), która wybiera projekty
zgłoszone w innych dzielnicach (co pokazuje że danie możliwości wyboru
dzielnicy do głosowania było dobrym pomysłem).
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PROMOCJA BUDŻETU
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Źródła danych
 Informacje o tym skąd mieszkańcy pozyskują wiedzę
o BO pochodzą z badania sondażowego
zrealizowanego bezpośrednio po zakończeniu
udziału w głosowaniu.
 W badaniu wzięło udział 4809 mieszkańców (ok.
10% głosujących)
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Źródła informacji o BO
Skąd czerpie Pan(i) informacje o BO?
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

34%

17% 20%

23%

26% 28%

7% 9%
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1% 1% 2% 3% 3% 3% 3% 4%

Źródło: sondaż przeprowadzony bezpośrednio po głosowaniu (n=4809)
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Źródła informacji o BO
Skąd czerpie Pan(i) informacje o BO?
Wybrane źródła informacji, a wiek głosujących
60%

Odsetek badanych

50%

40%
30%
20%
10%
0%
do 17

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Wiek badanych
Z plakatu

Z profilu na Facebooku

Z pisma „Ratusz”

Z Internetu

Od rodziny/znajomych

Ze szkoły

Źródło: sondaż przeprowadzony bezpośrednio po głosowaniu (n=4809)
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Podsumowanie
 Cztery główne źródła wiedzy o BO to Internet, „poczta pantoflowa”, pismo
„Ratusz” oraz drukowane materiały promocyjne (ulotki, plakaty).
 Wyraźnie widoczne są różnice w sposobie pozyskiwania informacji o BO
w różnych grupach wiekowych:
 Wśród osób niepełnoletnich najważniejszym źródłem informacji była
rodzina/znajomi (35%) oraz szkoła (32%). Odsetek osób, które pozyskały
informacje o BO za pośrednictwem szkoły wyraźnie spada z wiekiem,
z wyjątkiem grupy osób 35-44 lat (a zatem zapewne rodziców
dzieci/młodzieży uczęszczających do szkoły).
 Najlepszym sposobem dotarcia do seniorów okazało się pismo „Ratusz”
(45%). Zeszłoroczne badanie pokazało, że seniorzy najczęściej wiedze
o mieście czerpią z prasy lokalnej, warto zatem zwiększyć ekspozycje
treści związanych z BO w innych tytułach (np. Dziennik Bałtycki,
trójmiejskie wydanie Gazety Wyborczej).
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OCENA PROCEDURY GŁOSOWANIA
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Źródła danych
 Informacje o opinii mieszkańców na temat procedury
głosowania pochodzą z badania sondażowego
zrealizowanego bezpośrednio po zakończeniu udziału w
głosowaniu.
 W badaniu wzięło udział 4809 mieszkańców (ok. 10%
głosujących).
 Osoby, które uznały że głosowanie było raczej trudne lub
bardzo trudne, dopytane zostały o to co sprawiło im
szczególną trudność (za pomocą pytania otwartego)
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Ocena procedury głosowania
Czy Pan(i) zdaniem głosowanie było:



Bardzo łatwe

2%

1%

Raczej łatwe

20%

Raczej trudne



Bardzo trudne



78%
Źródło: sondaż przeprowadzony bezpośrednio po głosowaniu (n=4809)

Zdecydowana
większość
osób
uczestniczących w badaniu uznała
głosowanie za raczej łatwe lub bardzo
łatwe.
Wiek respondentów nie wpływał
na ocenę głosowania. Trzeba jednak
pamiętać że były to osoby, które
poradziły sobie z głosowaniem –
ankieta
wyświetlała
się
respondentom bezpośrednio po
oddaniu głosu
Zgłoszone
przez
mieszkańców
trudności w głosowaniu dotyczyły
przed wszystkim kwestii technicznych
(problem ze znalezieniem linku
do głosowania na stronie BO, brak
potwierdzenia wysłania głosu)
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OCENA BUDŻETU PRZEZ MIESZKAŃCÓW
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Źródła danych
 Informacje o opinii mieszkańców na temat BO pochodzą z
badania sondażowego zrealizowanego bezpośrednio po
zakończeniu udziału w głosowaniu.
 W badaniu wzięło udział 4809 mieszkańców (ok. 10%
głosujących).
 Osoby, które wystawiły ocenę dostateczną lub niższą zostały
dopytane o to co zmieniłyby/poprawiły na przyszłość (za
pomocą pytania otwartego).
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Ogólna ocena BO
Ocena BO na skali szkolnej
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Źródło: sondaż przeprowadzony bezpośrednio po głosowaniu (n=4809)
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Ogólna ocena BO
Średnia ocena BO
w grupach wiekowych
6
5
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do 24 r.ż

25-49

50+

Ogółem
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Źródło: sondaż przeprowadzony bezpośrednio po głosowaniu (n=4809)




Zdecydowana większość mieszkańców oceniają co najmniej dobrze Budżet Obywatelski (starsi
mieszkańcy są nieco bardziej krytyczny niż młodsi).
Mimo wszystko mieszkańcy zgłosili szereg konkretnych uwag do zasad BO oraz propozycji
rozwiązań.
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Uwagi mieszkańców
Środki przeznaczone na BO
Uwaga mieszkańców

Nasza opinia

Niewielka kwota
przeznaczona na BO
w Gdyni

BO w Gdyni stanowi 0,35% budżetu miasta. W
porównywalnych wielkością miastach takich jak Białystok
czy Częstochowa budżety obywatelskie stanowią większą
część budżetu miasta (odpowiednio 0,73% oraz 1%).

Nie uwzględnienie
w podziale środków
na dzielnice ich wielkości.
Większe obszarowo
dzielnice powinny
otrzymać większe środki.

Uwaga ta wydaje się częściowo zasadna. Duże dzielnice
mają bardziej rozproszoną infrastrukturę oraz są bardziej
zróżnicowane wewnętrznie. Zwiększenie kwoty nie
koniecznie musi jednak wpłynąć na dotarcie środków
do większej liczby obszarów dużych dzielnic (jest to
raczej kwestia podziału na okręgi w głosowaniu niż
kwoty).
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Uwagi mieszkańców
Etap zgłaszania projektów
Uwaga mieszkańców

Nasza opinia

Istniejący podział okręgów
wyborczych BO (tożsamy
z podziałem na dzielnice),
przez co małe osiedla mają
mniejszą szanse realizacje
projektów na ich terenie.

Rozwiązaniem tego problemu byłoby wyodrębnienie mniejszych obszarów
w ramach istniejących dzielnic. Rozwiązanie to by zwiększyło szanse na
realizacje projektów w mniejszych osiedlach. Jednak obecny podział jest
intuicyjny i zrozumiały dla mieszkańców. Nowopowstałe „obwody”
w głosowaniu musiałby być oparte na istniejących w świadomości
mieszkańców obszarach. Wprowadzenie takiego rozwiązania wymaga
konsultacji z mieszkańcami i analizy, których dzielnic/osiedli dotyczy
wskazany problem.

Brak możliwości zgłaszania
projektów ogólnomiejskich

Podstawowym problemem w sytuacji istnienia puli na projektów
ogólnomiejskich jest określenie, które projekty mają charakter lokalny
(dzielnicowy), a które ponad lokalny. Rozróżnienie to bywa nieostre, co
prowadzi do dużych kontrowersji na etapie weryfikacji. Pewnym
rozwiązaniem jest wyodrębnienie obszarów użytkowanych przez osoby
z różnych rejonów miasta (np. dużych terenów rekreacyjnych), wyłączenie
ich z puli dzielnicowej i określenie że tylko one mogą być przedmiotem
projektów ogólnomiejskich. Wprowadzenie takiego rozwiązania wymaga
jednak publicznej debaty i konsultacji.

Brak możliwości zgłaszania
projektów społecznych

Naszym zdaniem, nie ma przesłanek za wykluczeniem projektów społecznych
z BO. Dzięki wprowadzeniu takiego rozwiązania zwiększyłaby się
różnorodność projektów.
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Uwagi mieszkańców
Etap zgłaszania projektów
Uwaga mieszkańców

Nasza opinia

Budżet jest sposobem
na dokonywanie remontów
i „łatanie dziur.” Zdaniem
mieszkańców jest to
spychanie odpowiedzialności
przez UM.

Być może taki odbiór BO jest potęgowany przez fakt, że jedna
z wyróżnionych kategorii BO nazwana została „inwestycje
i remonty”. Sposobem na zmianę odbioru Budżetu jest
pokazanie różnorodnych już zrealizowanych projektów.

Słaba informacja o tym jak
złożyć projekt

Informacje o możliwości i procedurze składania wniosków
należy w większym stopniu wyeksponować na stronie
internetowej. Powinna być ona widoczna podczas trwania całej
edycji BO nie tylko na etapie zbierania projektów.

Zbyt mało czasu na
wypracowanie pomysłu
i złożenie projektu

Projekty można było składać od 18 maja do 22 czerwca. Jest to
wystarczający okres czasu aby stworzyć wniosek.
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Uwagi mieszkańców
Etap zgłaszania projektów
Uwaga mieszkańców

Nasza opinia

Brak możliwość zgłaszania projektów
przez rady dzielnic i UM

W zeszłorocznej edycji BO była możliwość zgłaszania
projektu przez radę dzielnicy. W trakcie ewaluacji zostało
zaopiniowane to negatywnie przez mieszkańców (jako
nieuczciwa konkurencja).

Możliwość zgłaszania projekty
zlokalizowane na terenach szkół.
Mieszkańcy mają poczucie, że szkoły
nie gwarantują wolnego dostępu do
zrealizowanego projektu. Ponadto na
etapie zbierania poparcia stosują
zagrywki nie fair (np. wymuszając na
uczniach głosowanie na określone
projekty)

Naszym zdaniem błędem byłoby uniemożliwianie składania
projektów na terenie szkoły. Natomiast należy w większym
stopniu uwrażliwić dyrektorów szkół i nauczycieli, że nie
powinni wykorzystywać swej pozycji do agitowania w szkole
za konkretnymi projektami. Jedynym z możliwych rozwiązań
jest stworzenie mini poradnika z przykładowymi lekcjami
tak aby nauczyciele mogli włączyć BO do swej pracy
dydaktycznej.
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Uwagi mieszkańców
Etap weryfikacji projektów
Uwaga mieszkańców

Nasza opinia

Brak kontaktu jednostki
weryfikującej z
wnioskodawcami (odrzucenie
projektu bez dania możliwości
jego poprawienia).

Trudno powiedzieć na ile tego typu sytuacje miały miejsce i jak były liczne.
Zastosowana procedura weryfikacji zakładała dość duży stopień współpracy
pomiędzy wnioskodawcą, a weryfikującymi tak aby projekty były możliwe
do realizacji. Ostatecznie do głosowania dopuszczonych zostało 80%
zgłoszonych projektów, co należy uznać za dość dobry wynik (w zeszłym roku
odsetek ten był podobny – 78%). Aby poznać skale zjawiska wspomnianego
przez mieszkańców należałoby przeprowadzić badania z udziałem
wnioskodawców.

Brak publicznej informacji
o przyczynie odrzucenia
wniosków

Informacja ta obecnie nie jest dostępna na stronie Budżetu. Jeżeli nie
została na niej umieszczona na wcześniejszych etapach BO, należy
w przyszłości to zrobić. Z jednej strony zwiększy to przejrzystość procesu,
z drugiej zaś ma charakter edukacyjny (wskazuje przyszłym wnioskodawcom
jakich błędów powinni się wystrzegać składając wnioski)

Przeszacowanie kosztów
inwestycji przez podmioty
weryfikujące

Urealnienie kosztorysów (zarówno przez wnioskodawców jak
i weryfikujących) powinien ułatwić przegląd dotychczas zrealizowanych
projektów.
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Uwagi mieszkańców
Etap weryfikacji projektów
Uwaga mieszkańców
Nierówny dostęp
wnioskodawców do reklamy
na oficjalnym fanpage BO
(zamieszczano informacje
jedynie o wybranych
projektach)

Nasza opinia
Jednym z warunków uczestnictwa mieszkańców w Budżecie jest
zaufanie do istniejących procedur oraz organizatora. Dlatego też
należy unikać sytuacji w których zaistniałoby podejrzenie
nierównego traktowania wnioskodawców. Bezpieczniej
w promocji BO skupić się na projektach już zrealizowanych.
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Uwagi mieszkańców
Etap głosowania
Uwaga mieszkańców

Nasza opinia

Do głosowania nie powinny
zostać dopuszczone osoby
niepełnoletnie

Ubiegłoroczna analiza pokazała, że głosy są oddawane
w znacznej mierzę przez osoby dorosłe w imieniu
dzieci/młodzieży. Jednocześnie głosowanie osób nieletnich
może być elementem ich edukacji obywatelskiej.

Dopuszczenie do głosowania
osób płacących podatki
w Gdyni

Naszym zdaniem głosowanie powinno być jak najbardziej
inkluzywne tzn. dopuszczać wszystkie osoby, które
zamieszkują miasto nawet jeżeli nie posiadają w nim
meldunku. Poza innymi argumentami obecne rozwiązanie
i tak będzie musiało zostać zmienione gdy obowiązek
meldunku zostanie zniesiony (co ma nastąpić w 2018
roku).

Wprowadzenie dodatkowej
zachęty do głosowania w
postaci loterii z nagrodami
(na podobieństwo loterii
paragonowej).

Brak dowodów na to że wpłynęłoby to na frekwencje. Poza
tym naszym zdaniem obywatele nie powinni być
wynagradzani za aktywność obywatelską taką jak udział
w BO.
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Uwagi mieszkańców
Etap głosowania
Uwaga mieszkańców

Nasza opinia

Brak możliwość głosowania
na projekty z kilku dzielnic

Propozycja dość skomplikowana organizacyjnie.
Wymagałaby porzucenia podziału na dzielnice, a jak
pokazuje badanie zdecydowana większość osób (82%)
i tak głosuje na projekty w dzielnicy w której mieszka.

Niesprawiedliwy system
głosowania. Obecny sposób
głosowania prowadzi
zawłaszczenia puli przez
największe wnioski.

Kwestia ta zostanie poddana analizie w trakcie
eksperymentu.

Głosowanie za inne osoby
dzięki znajomości ich numeru
PESEL i imienia ojca

Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być wprowadzenie
systemu weryfikacji np. poprzez potwierdzenie oddania
głos mailowo. To jednak może niekorzystnie wpłynąć
na frekwencje, szczególnie wśród osób starszych rzadziej
posiadających dostęp do poczty elektronicznej.
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Uwagi mieszkańców
Etap głosowania
Uwaga mieszkańców

Nasza opinia

Za mało czasu na głosowanie

Głosowanie trwało 11 dni. Z analizy wynika, że znaczną
część głosów (41 %) oddano w ciągu ostatnich czterech dni
głosowania. Wątpliwe jest aby frekwencja znacząco wzrosła
gdyby głosowanie trwało dłużej.

Brak możliwości oddania
głosów korespondencyjnie (są
osoby starsze, które
samodzielnie nie są wstanie
ani zagłosować przez Internet
ani w punktach głosowania)

Dotychczasowe doświadczenie z przebiegu BO w innych
miastach wskazuje ze głosowanie korespondencyjne jest
szczególnie podatne na manipulacje ze strony
wnioskodawców. Problem wskazany przez mieszkańców
można rozwiązać np. poprzez stworzenie mobilnych grup
ankieterów do których osoby starsze mogłyby zadzwonić
z prośbą o przyjechanie i umożliwienie im oddania głosu
w miejscu zamieszkania.

Propozycja nagrody
dla dzielnicy o największej
aktywności w BO (frekwencja)
w postaci dodatkowej puli
na realizacje projektów
w kolejnym roku.

Rozwiązanie obecne w niektórych miastach (Dąbrowa
Górnicza, Jarocin). Brak jest jednoznacznych dowodów
na to, że wpływa to pozytywnie na mobilizacje
mieszkańców.
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Uwagi mieszkańców
Etap realizacji projektów
Uwaga mieszkańców

Nasza opinia

Nie wszyscy mieszkańcy
rozumieją jaka jest logika
doboru projektów
do realizacji po
głosowaniu.

Na stronie BO powinna znaleźć się dokładne wyjaśnienie w jaki
sposób projekty są wybierane do realizacji po głosowaniu
z przykładami.

Brak lub błędne
informacje dotyczące
stanu realizacji
projektów umieszczone
na stronie

Weryfikacja stanu realizacji projektów. Być może mieszkańcy nie
znający dobrze założeń projektu i nie dostrzegają zmiany dlatego
też na stronie BO, w zakładce o realizacji projektów, można dodać
zdjęcia stanu sprzed i po realizacji.

Niejasności
w rozstrzyganiu
przetargów

Na stronie BO warto dodać informacje kto był wykonawcą
projektu oraz dołączyć link do dokumentów z procedury
przetargowej zamieszczonych na BIP.

Brak informacji
Oprócz informacji zamieszczonej na stronie internetowej warto
o sfinansowaniu projektu umieścić przy inwestycjach sfinansowanych z BO informacje o
z BO
tym (np. w postaci tabliczki).
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EKSPERYMENT – TEST METOD
GŁOSOWANIA
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Metodologia












Eksperyment miał służyć refleksji nad konsekwencjami zastosowania różnych
metod zbierania głosów w BO, co ma ułatwić wybór metody optymalnej dla Gdyni.
Polegał na powtórzeniu na wybranej losowo próbie mieszkańców jednej dzielnicy
(Oksywia) głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego 2015 przy użyciu
dwóch dodatkowych metod wyboru projektów.
Próba (n=96) została skonstruowana tak, aby odpowiadała rzeczywistej populacji
mieszkańców dzielnicy głosujących na zgłoszone w niej projekty (pod względem
udziału w niej osób o określonej płci i wieku).
W eksperymencie do zbierania głosów wykorzystana została ta sama platforma, co
podczas rzeczywistego głosowania.
Po zakończeniu głosowania respondenci zostali poproszeni o wypełnienie krótkiej
ankiety w której wypowiedzieli się na temat poszczególnych metod oddawania
głosów (n=92).
Głosy uczestników eksperymentu poddane zostały analizie i porównane
z głosami oddanymi przez nich w BO.
Dodatkowym źródłem informacji były obserwacje ankietera zapisane
na karcie realizacji wywiadu.
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Testowane metody
 Metoda 1. Wybór dowolnej liczby projektów,
których suma musi mieścić się w kwocie
przeznaczonej dla dzielnicy.
 Metoda 2. Wybór maksymalnie 5 projektów, a
następnie uszeregowanie ich od najbardziej
do najmniej pożądanego.
 Metoda 3. Dowolne rozdzielenie 10 punktów
pomiędzy projekty.
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Pytania badawcze







Czy wybór metody wpływa na wyniki głosowania?
Czy wygrywają projekty „pierwszego wyboru”, czy też takie które dostają
po trochę punktów od większej liczby osób?
Która metoda:
 służy najpełniejszej alokacji środków przeznaczonych w BO dla
dzielnicy?
 prowadzi do mniejszej/większej polaryzacji opinii?
 wynagradza liderów?
 zmniejsza liczbę „straconych” głosów?
Jak oceniają poszczególne metody uczestnicy eksperymentu? Którą z nich
chcieliby głosować w BO?
Jak głosują/owali badani:
 Czy są spójni w dokonywanych wyborach?
 Czy głosowali sami czy z pomocą innych?
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Wyniki głosowania



Na podstawie wyników głosowania stworzyliśmy rankingi projektów dla każdej testowanej metody.
Ostateczne pozycja projektu w rankingu została obliczona w następujący sposób:
 Metoda 1: łączna suma głosów (punktów) oddanych na projekt
 Metoda 2: pozycje w rankingach stworzonych przez głosujących zamienione zostały na punkty (jeżeli
głosujący przypisał projektowi pierwsze miejsce to projekt otrzymał 5 pkt, jeżeli drugie to 4 pkt itd.
aż do piątego miejsca w rankingu stworzonym przez głosującego). O pozycji projektu w ostatecznym
rankingu decydowała łączna suma uzyskanych punktów.
 Metoda 3: łączna suma punktów otrzymanych przez projekt
Koszt

Liczba punktów
(M1.)

Liczba punktów
(M2.)

Liczba punktów
(M3.)

Wybieg dla psów

82 970,50 zł

35

227

230

Remont chodnika

50 879,64 zł

19

154

89

Trasa Zabytków
Oksywia

130 380,00 zł

17

174

117

Remont schodów

16 087,30 zł

17

134

107

Modernizacja boiska

160 600,00 zł

15

158

141

Budowa parkingu

215 000,00 zł

15

111

137

Budowa bieżni
tartanowej

215 763,00 zł

14

156

135

Projekt
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Wyniki głosowania






Wybór metody głosowania wpłynął na ostateczną listę rankingową i na to które projekty byłyby
realizowane (w poniższej tabeli zaznaczone na żółto).
Niezależnie od przyjętej metody głosowania na pierwszym miejscu w rankingach był ten sam
projekt. Interesujące są natomiast dalsze pozycje projektów w zależności od wykorzystanej metody
zbierania głosów np. drugi projekt w rankingu stworzonym po głosowaniu metodą 1, przy innej
metodzie znalazłby się na piątej/siódmej pozycji.
Na tej podstawie możemy stwierdzić, że przy zastosowaniu metody 1. mieszkańcy po zagłosowaniu
na projekt „pierwszego wyboru” kolejny wybierali tak, aby przed wszystkim wydać dostępne środki,
niekoniecznie kierując się przy tym preferencjami.
Koszt

Pozycja w
rankingu (M1.)

Pozycja w
rankingu (M2.)

Pozycja w rankingu
(M3.)

Wybieg dla psów

82 970,50 zł

1

1

1

Remont chodnika

50 879,64 zł

2

5

7

Trasa Zabytków
Oksywia

130 380,00 zł

3

2

5

Remont schodów

16 087,30 zł

4

6

6

Modernizacja boiska

160 600,00 zł

5

3

2

Budowa parkingu

215 000,00 zł

6

7

3

Budowa bieżni
tartanowej

215 763,00 zł

7

4

4

Projekt

94

Wyniki głosowania


Czy wygrywają projekty „pierwszego wyboru”, czy też takie które dostają po trochę punktów od większej
liczby osób?



Z analizy wyłączona została metoda 1. ponieważ głosując przy jej pomocy badani nie mieli możliwości różnicowania
wagi głosów przyznawanych projektom (nie wiemy które z wybranych projektów były mniej lub bardziej preferowane).
W obu metodach na zwycięski projekt zagłosowała największa liczba osób. Warto zwrócić uwagę na trzeci projekt
(budowa parkingu) w rankingu głosowania trzecią metodą. Mimo, że zagłosowało na niego najmniej osób uzyskał on
średnio najwięcej punktów i wysoką lokatę w rankingu. Metoda ta faworyzuje projekty popierane przez małe, ale za to
zdyscyplinowane i przekonane grupy głosujących, co zwiększa szanse na wybór projektów partykularnych. Może
również wpływać na zachowania osób wnioskodawców – przy tej metodzie nie ma sensu wchodzenie w
„sojusze” i koalicje z innymi wnioskodawcami. Wygrywającą strategią jest przekonanie mieszkańców, aby głosowali
wyłącznie na jeden projekt.



Metoda 2

Metoda 3
Średnia liczba
punktów (1-10)

Liczba
głosujących

Wybieg dla psów

4,9

47

52

Modernizacja boiska

3,9

36

3,4

47

Budowa parkingu

5,5

25

Budowa bieżni
tartanowej

3,9

40

4,4

31

Remont chodnika

3,2

48

2,9

40

Remont schodów

3,3

41

Remont schodów

3,5

31

Budowa parkingu

3,3

34

Remont chodnika

2,7

33

Średnia liczba
punktów (1-5)

Liczba
głosujących

Wybieg dla psów

4,1

55

Trasa Zabytków
Oksywia

3,3

Modernizacja boiska

Projekt

Projekt

Budowa bieżni
tartanowej
Trasa Zabytków
Oksywia
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Alokacja środków
Poziom alokacji środków
Metoda wykorzystywana obecnie
99%

100%
80%

62%

60%
38%

40%
20%
0%
Metoda 1

Metoda 2

Metoda 3

Poziom alokacji środków
Metoda alternatywna
100%
80%

99%

99%

Metoda 2

Metoda 3

69%

60%
40%
20%
0%
Metoda 1

 Mieszkańcy przy głosowaniu metodą
1. byli zmuszeni do uwzględnienia
kosztu projektu, tak aby zmieścić się
w kwocie przeznaczonej dla dzielnicy.
 Okazało się, że nie prowadzi to
jednak do pełniejszej alokacji
środków, niż w przypadku
zastosowania innych metod
badawczych.
 Wniosek ten jest prawdziwy zarówno
dla przyjętej w BO metody wyboru
projektów do realizacji (ściśle
według listy rankingowej) jak i jej
alternatywnej wersji (polegającej na
wyborze projektów do realizacji do
momentu dopełnienia kwoty
przyznanej dzielnicy).
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Alokacja środków
Poziom alokacji środków
Metoda wykorzystywana obecnie
99%

100%
80%

62%

60%
38%

40%
20%
0%
Metoda 1

Metoda 2

Metoda 3

Poziom alokacji środków
Metoda alternatywna
100%
80%

99%

99%

Metoda 2

Metoda 3

69%

60%
40%
20%
0%
Metoda 1

 Mieszkańcy przy głosowaniu metodą
1. byli zmuszeni do uwzględnienia
kosztu projektu, tak aby zmieścić się
w kwocie przeznaczonej dla dzielnicy.
 Okazało się, że nie prowadzi to
jednak do pełniejszej alokacji
środków, niż w przypadku
zastosowania innych metod
badawczych.
 Wniosek ten jest prawdziwy zarówno
dla przyjętej w BO metody wyboru
projektów do realizacji (ściśle
według listy rankingowej) jak i jej
alternatywnej wersji (polegającej na
wyborze projektów do realizacji do
momentu dopełnienia kwoty
przyznanej dzielnicy).
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Poziom polaryzacja opinii




Która metoda głosowania prowadzi do polaryzacji opinii?
Aby odpowiedzieć na to pytanie zbadaliśmy nierówności w podziale głosów
w sytuacji gdy wykorzystano różne metody głosowania.
Punktem odniesienia w analizie jest teoretyczna sytuacja w której wszystkie projekty
otrzymują tyle samo głosów. Na poniższych wykresach sytuacje te przedstawia
niebieska „linia równości”. Czerwona reprezentuje rzeczywisty stopień koncentracji
głosów (tzw. krzywa Lorentza). Im pole pomiędzy niebieską, a czerwoną linią jest
większe tym istnieją większe różnice w rozkładzie głosów. Różnice przedstawione na
wykresach można również przedstawić w postaci wartości liczbowej tzw. współczynniki
Giniego (patrz. kolejny slajd).

Metoda 1

Metoda 2

Metoda 3
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Poziom polaryzacja opinii
100

Wartości współczynnika Giniego*

90
80
70
60
50
40
30
20

16

11

15

10
0

Metoda 1

Metoda 2

Metoda 3

Różnice w wartościach współczynnika
obliczonego dla metod wykorzystanych
w głosowaniu nie są duże. Wahają się od
16 do 11 punktów. Oznacza to, że
poszczególne metody charakteryzują się
stosunkowo niedużym poziomem
polaryzacji opinii. Największa polaryzacja
opinii towarzyszy obecnie stosowanej
metodzie głosowania (wybór projektów
do kwoty przeznaczonej dla dzielnicy).
Najmniejsza wiąże się z metodą drugą
(wybór i rangowanie maksymalnie 5
projektów).

*Jak rozumieć wartości współczynnika?
Współczynnik Giniego przyjmuje wartości od 100 do 0, gdzie 100 oznacza sytuacje
w wszystkie głosy zostały oddane na jeden projekt, zaś 0 sytuację gdy każdy z
projektów otrzymał dokładnie tyle samo głosów.
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Liczba wybranych projektów
Liczba wybranych projektów

Metoda 1

73%

Metoda 2

19%

Metoda 3

11%

30%

0%

15%

18%

20%
1

23%

30%

40%
2

3

60%
4

5

6

 W przypadku metody 1. aż 73%
uczestników badania wybrało tylko
jeden projekt w głosowaniu. Nie dziwi
to ponieważ wybór naraz niektórych
17% 10%
projektów nie był możliwy (łącznie
przekraczały kwotę przeznaczoną dla
dzielnicy).
 Interesujący jest natomiast fakt, że
32%
w drugiej metodzie polegającej
na rangowaniu zaledwie 32%
badanych skorzystało z możliwości
wyboru 5 projektów, 19% wybrało
tylko jeden projekt. Pokazuje to, że
15% 5%
istnieje całkiem spora grupa osób,
które mają bardzo sprecyzowane
preferencje – są zainteresowane
80%
100%
wyłącznie jednym wybranym
projektem.
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„Lider” a reszta projektów
Która metoda głosowania „wynagradza” lidera?
100%
90%
77%

80%
70%

61%
60%

54%

50%
40%
30%

20%
10%
0%

Metoda 1

Metoda 2

Metoda 3

 Aby to sprawdzić porównaliśmy
liczbę punktów pomiędzy
projektem który wygrał, a
projektem który zajął drugie
miejsce w głosowaniu dla każdej
z badanych metod.
 Przyjęliśmy, że za każdym razem
punktem odniesienia jest liczba
punktów zdobytych przez lidera
(stanowi ona 100%),
 Z analizy wynika, że użycie metody
1. w największym stopniu
przyczyniło się do prowadzenia
lidera w rankingu końcowym.
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„Stracone” głosy







„Stracone” głosy to takie które oddano na projekty, niewybrane do realizacji.
Analiza opiera się na założeniu, że „stracone” głosy prowadzą do frustracji
i zmniejsza prawdopodobieństwo zagłosowania w kolejnym BO (a zatem są
zjawiskiem niekorzystnym).
Zbadaliśmy jaki procent osób oddał wyłącznie „stracone” głosy w podziale
na poszczególne metody.
W przypadku metody 1. i 3. poziom nie różni się (wyniósł 52%), natomiast przy
użyciu metody 2. wyniósł o ponad połowę mniej (23%).

Poziom „straconych” głosów
100%
80%
60%

52%

52%

40%
23%
20%
0%
Metoda 1

Metoda 2

Metoda 3
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Ocena metod przez uczestników
Ocena poziomu trudności głosowania:
37%

Metoda 1

38%

42%

Metoda 2

45%

37%

Metoda 3

0%

10%

Bardzo łatwa

17%

12% 1%

36%

20%

30%

Łatwa

40%

50%

Ani trudna ani łatwa

60%

8%

20%
70%

Trudna

80%

5%
90%

100%

Bardzo trudna

 Za najłatwiejszą uznano metodę polegającą na rangowaniu projektów.
 Z odpowiedzi uczestników, oraz obserwacji ankieterów wynika, że najmniej
intuicyjna jest metoda polegająca na przyznawaniu punktów (zarówno sam
schemat rozdzielania punktów jak i rozwiązanie techniczne w postaci
„suwaków”).
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Ocena metod przez uczestników
Którą metodę wybrał(a) by
do głosowania:



26%

27%

Metoda 1



Metoda 2
Metoda 3

47%



Uczestnicy eksperymentu najchętniej
widzieliby w BO metodę polegającą
na rangowaniu (metoda 2). Według
badanych jej zaletą jest możliwość
przedstawienia własnych preferencji bez
kalkulowania kosztów. Ponadto jest ona
uznawana za intuicyjną i wymuszającą
zainteresowanie innymi projektami
Zaletą metody obecnie wykorzystywanej
jest uświadomienie kosztów realizacji
projektów, dzięki czemu głosowanie
odbywa się w sposób bardziej
odpowiedzialny.
Trzecia metoda jest również ceniona
za możliwość przedstawienia własnych
preferencji. W szczególności dotyczy
to osób o bardzo sprecyzowanych
poglądach – wybierających jeden
konkretny projekt.
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Sposób głosowania
Jak głosowali badani*:

 Ankieterzy przed przystąpieniem
do eksperymentalnego głosowania zadali
mieszkańcom pytanie o to jak głosowali
powyżej 50 r.ż
61%
35%
3%
w BO.
 Z pośród badanych prawie 70%
zadeklarowała, że głosowała samemu.
do 24 r.ż
42%
13%
46%
 Udzielone odpowiedzi wskazują
na dwa trendy – część osób 50+ ma
problemy z obsługą komputera dlatego
też muszą korzystać
Ogółem
68%
18% 14%
ze wsparcia innych (w przypadku
badanych była to głównie rodzina),
0%
20%
40%
60%
80%
100%
natomiast w przypadku dzieci głos
oddawali za nich rodzice (rzadkością była
Samemu Przy wspaciu innej osoby Przez inną osobę
sytuacja w której dziecko głosowało przy
*Ze względu na małą liczebność próby, nie należy traktować
wsparciu rodziców).
podanych odsetków jako wiążących dla całej populacji.
Można natomiast na tej podstawie wnioskować o trendach w
poszczególnych podpróbach.
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Spójność głosowania
30

Liczebność

25
20
15
10
5
0
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Wskaźnik spójności głosowania

 Wskaźnik spójności głosowania informuje nas o tym na ile osoby głosujące, korzystając z
różnych metod głosowania oddawały głos na te same projekty. 0% spójności oznacza, że
używając każdej kolejnej metody głosowali na zupełnie inne projekty, 100% zaś że
głosowały dokładnie na te same.
 Pierwsza z ww. sytuacji nie wystąpiła w ani jednym przypadku, natomiast z 15 osób
stanowiły osoby, które niezależnie
od metody głosowały dokładnie tak samo.
 W większości przypadków głosujący poszerzali pule projektów na które głosowali za
pomocą metody 1.
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Podsumowanie
Metoda 1: Wybór dowolnej liczby projektów, których suma musi mieścić się
w kwocie przeznaczonej do dzielnicy.
Zalety:
 Mieszkańcy wiedzą jaki jest koszt realizacji projektów, dzięki czemu ich wybory są
racjonalne ekonomicznie.
 Ze względu na to że mieszkańcy muszą zmieścić się w konkretnej kwocie, są
zmuszeni do wyboru najważniejszego dla nich projektu. Dzięki temu wygrany
projekty ma silną legitymizacje.
 Metoda uznawana za zrozumiałą i łatwą w obsłudze.

Wady:
 W największym stopniu z badanych metod przyczynia się do polaryzacji opinii.
 Po wyborze pierwszego projektu, kolejne dobierane są tak aby wydać jak najwięcej
z kwoty przeznaczonej dla dzielnicy (mniejsze znaczenie mają przy tym rzeczywiste
preferencje).
 W przypadku większych projektów, głosujący „stawiają na jedną kartę” (wymusza
to na nich system głosowania). W konsekwencji istnieje duże ryzyko porażki
i związanej z tym frustracji.
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Podsumowanie
Metoda 2: Wybór maksymalnie 5 projektów, a następnie uszeregowaniu ich
od najbardziej do najmniej pożądanego
Zalety:





Pozwala na dobre przedstawienie własnych preferencji.
W najmniejszym stopniu prowadzi do polaryzacji opinii
Sprzyja zainteresowaniu się większą liczbą projektów
Prowadzi do „spłaszczenia wyników” – dzięki czemu jest większa szansa na to że
uczestnik BO nie odda „straconego” głosu.
 Metoda uznana przez badanych za najłatwiejszą i najbardziej pożądaną w BO.

Wady:
 Głosowanie odbywa się w zupełnym oderwaniu od informacji o kosztach
projektów. Nie uczy mieszkańców racjonalnego wydawania środków (zdecydowana
większość głosujących nie zwracała na koszty projektów żadnej uwagi).
 Prowadzi do „spłaszczenia wyników” – przez co wygrywające projekty mają
mniejszą legitymizacje. Sposób agregowania głosów w metodzie zwiększa
prawdopodobieństwo, że realizowane będą takie projekty, które są oceniane jako
mniej ważne, ale wybierane przez dużą liczbę głosujących.
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Podsumowanie
Metoda 3. Dowolne rozdzielenie 10 punktów pomiędzy projekty.

Zalety:
 Pozwala na bardzo dobre przedstawienie własnych preferencji – metoda
daje możliwość nie tylko wskazania preferowanych projektów,
ale również nadanie „wag” oddanym głosom

Wady:
 Głosowanie odbywa się w zupełnym oderwaniu od informacji o kosztach
projektów. Nie uczy mieszkańców racjonalnego wydawania środków
(zdecydowana większość głosujących nie zwracała na koszty projektów
żadnej uwagi).
 Ankieterzy wskazywali, że dla części uczestników badania, ten sposób
oddawania głosów był nieintuicyjny i trudny.
 Wynagradza projekty „partykularne” –preferowane przez mniejszą liczbę
głosujących, ale takich, którzy są silnie do nich przekonani.
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