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1.  

Informacje o opracowaniu 

Projekt: „Uaktywnij się! Zachęty dla aktywnego uczestnictwa w demokratycznym 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej” (ACTIVEU) 

Raport: Międzynarodowe Forum Obywatelskie 

Opracowanie wykonane przez zespół projektu ACTIVEU: FUNDACJĘ ALTERNATYWNYCH 

INICJATYW EDUKACYJNYCH (FAIE), FUTURE WORLDS CENTER, ASOCIATIA EuroDEMOS, 

COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS scpa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla wytworzenia tej publikacji nie stanowi poparcia dla treściowej zawartości niniejszej 

publikacji, która prezentuje poglądy i opinie wyłącznie jej autorów. Tym samym Komisja nie może być pociągnięta do 

odpowiedzialności za żadne wykorzystanie zawartych w niniejszej publikacji informacji i treści.  
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WPROWADZENIE 

 

Cały zespół projektu „Uaktywnij się! Zachęty dla aktywnego uczestnictwa w 

demokratycznym funkcjonowaniu Unii Europejskiej” składa podziękowania uczestnikom i 

uczestniczkom Międzynarodowego Forum Obywatelskiego za ich zaangażowany udział, 

czas, energię, wiedzę i doświadczenie, które wnieśli uczestnicząc w co-laboratorium 

opisywanym w tym raporcie.   

 

Wszystkich 25 uczestników i uczestniczek wykazało gotowość do poświęcenia koniecznej 

ilości czasu potrzebnego do wspólnej pracy i dążenia do zrozumienia nawzajem swoich 

stanowisk, w celu odkrycia zmian, które powinny zostać wprowadzone, by zachęcić do 

demokratycznego zaangażowania i uczestnictwa w procesach demokratycznych. To ich 

zaangażowana, ciężka praca i wytrwałość sprawiły, że uczestnictwo w co-laboratorium 

okazało się zarówno bogate w nowe doświadczenia jak i owocne. [To] Uczestniczki i 

uczestnicy Forum są pierwszymi autorami i autorkami wniosków i stanowisk 

prezentowanych w tym dokumencie.  
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STRESZCZENIE 

 
Niniejszy raport podsumowuje rezultaty Międzynarodowego Forum Obywatelskiego, które 
odbyło się w Nikozji na Cyprze, w terminie 15 – 17 października 2015 r. Forum zostało 
zorganizowane w ramach projektu „Uaktywnij się! Zachęty dla aktywnego uczestnictwa w 
demokratycznym funkcjonowaniu Unii Europejskiej”,  dofinansowanego przez Komisję 
Europejską w ramach programu Europa dla Obywateli. Celami ogólnymi w. w. programu 
jest promowanie obywatelstwa europejskiego oraz poprawa warunków społecznego i 
demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii oraz przyczynianie się do lepszego 
rozumienia zagadnień związanych z Unią, jej historią i różnorodnością przez obywateli 
Unii. 
 
Przed rozpoczęciem Międzynarodowego Forum Obywatelskiego, ogłoszone zostało 
otwarte zaproszenie do dzielenia się pomysłami na temat aktywnego uczestnictwa 
demokratycznego. Zainteresowane osoby mogły przesłać swoje pomysły/odpowiedzi na 
główne pytanie Procesu Strukturyzowanego Projektowania Dialogu (ang. Structured 
Dialogic Design Process; SDDP, czyli metody wypracowywania rozwiązań zastosowanej 
podczas Forum) za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej Idea Prism. Aplikacja ta została 
zaprojektowana specjalnie w celu umożliwienia uczestnictwa na odległość (on-line) w 
procesie SDD. Zebrane pomysły zostały zaprezentowane podczas Międzynarodowego 
Forum Obywatelskiego. Zaproszenie do dzielenia się pomysłami zostało opublikowane na 
stronie internetowej projektu i profilu Facebook projektu.  Dodatkowo – osoby, które 
wcześniej zadeklarowały zainteresowanie tematem projektu otrzymały e-mailowe 
zaproszenia, by wziąć udział w dyskusji. 

Forum zostało przeprowadzone z zastosowaniem metodologii Procesu Strukturyzowanego 
Projektowania Dialogu (ang. Structured Dialogic Design Process, SDDP). Metodologia SDDP 
została wybrana w celu wsparcia procesu porządkowania tzw. idei (pomysłów, rozwiązań) 
zgłaszanych przez uczestników i uczestniczki co-laboratorium (czyli procesu 
ustrukturyzowanego dialogu wg. metodologii SDDP) w temacie możliwości działania dla 
zwiększenia aktywnego uczestnictwa w demokratycznym funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Metodologia SDDP wspiera demokratyczny i ustrukturyzowany, 
uporządkowany dialog pomiędzy zróżnicowanymi grupami 
interesariuszy – reprezentowanymi przez uczestników i uczestniczki co-laboratorium. Jest 
to metoda szczególnie skuteczna dla rozwiązywania złożonych konfliktów w zakresie 
celów i wartości oraz dla osiągania konsensusu na temat strategii organizacyjnych i  
między-organizacyjnych. Na poziomie naukowym metoda ta wywodzi się z siedmiu praw 
cybernetyki/ nauki o systemach. Była ona rygorystycznie walidowana w procesie analizy 
setek tematów i kontekstów w ciągu ostatnich 30 lat. 
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Uczestnicy i uczestniczki co-laboratorium zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie 

wyjściowe (ang. triggering question) – które stanowi główne pytanie dla co-laboratorium, 

wokół którego skoncentrowane są wszystkie dalsze rozmowy i dyskusje.  Dla tego, 

konkretnego co-laboratorium, pytanie wyjściowe zostało wybrane tak, by odnosiło się do 

tematu konkretnych aktywności wokół odkrywania rozwiązań i rekomendacji służących 

zachęcaniu do zaangażowania demokratycznego i uczestniczenia w procesach 

demokratycznych.  

 

Pytanie wyjściowe (triggering question), wybrane dla tego konkretnego  

co-laboratorum brzmiało: Jakie zmiany lub zachęty, Twoim zdaniem, powinny zostać 

wprowadzone by zachęcić do demokratycznego zaangażowania i uczestnictwa w 

procesie demokratycznym? 

 

Jako rezultat uczestniczenia w dialogu strukturyzowanym, jest oczekiwane, by: 
A. Uczestnicy i uczestnicy zyskali głębsze zrozumienie złożoności sytuacji oraz 

zrozumienie powiązań pomiędzy poszczególnymi, zgłaszanymi ideami; 

B. Uczestnicy i uczestniczki zyskali możliwość zrozumienia, jak „inni” mogą myśleć czy 

postrzegać obecną sytuację czy też jak wyobrażają sobie sytuację „idealną”;  

C. Z ustalonego za pomocą głosowania konsensusu pomiędzy wszystkimi uczestnikami 

i uczestniczkami co-laboratorium wyłoni się „drzewo wpływu”, zwane też „mapą 

wpływu” (ang. influence tree, influence map), jako wspólny produkt co-laboratorium.  

 

Jako kolejny krok – po prezentacji i dyskusji nad rezultatami co-labratorium, uczestnicy i 

uczestniczki mieli za zadanie wypracować plan („mapę drogową”) dla osiągnięcia 

postępów. Rezultaty niniejszego Forum mają także na celu  wesprzeć dalsze 

wypracowywanie i rozwijanie idei i polityk. Na pierwszym miejscu – wypracować 

rekomendacje, możliwe rozwiązania, dla zwiększenia uczestnictwa demokratycznego 

obywateli i obywatelek Unii Europejskiej w demokratycznym funkcjonowaniu UE. 

Rekomendacje te zostaną  przekazane właściwym krajowym i europejskim instytucjom i 

organizacjom oraz innym interesariuszom, jak również będą udostępniane szerokiej 

publiczności.  
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METODOLOGIA PROCESU STRUKTURYZOWANEGO PROJEKTOWANIA DIALOGU 

Metodologia SDDP została zaprojektowane specjalnie do wspierania zróżnicowanych grup 

pracujących nad złożonymi zagadnieniami, w ograniczonym [rozsądnym)  czasie. 

Umożliwia ona integrację wkładów (opinii, przekonań) osób o zróżnicowanych poglądach, 

o różnych korzeniach i różnych sposobach patrzenia na i rozumienia rzeczywistości w 

procesie, który jest partycypacyjny, ustrukturyzowany, w równym stopniu włączający 

każdego zaangażowanego i oparty na współpracy.  

Grupa uczestników i uczestniczek procesu SDD to osoby zaznajomione z tematem i 

kompetentne w temacie, którego dotyczy co-laboratorium. Są one angażowane we wspólne 

wypracowywanie wspólnej struktury  myślenia,  opartej na konsensusie i uzgodnionym  

sposobie rozumienia aktualnego lub idealnego stanu rzeczy. SDDP promuje 

skoncentrowanie komunikacji pomiędzy uczestnikami i uczestniczkami na procesie 

projektowania, zachowując ich prawo własności, pozycję autorów i autorek 

wypracowanego wspólnie rozwiązania.  

Struktura i Proces typowego co-laboratorium SDDP  

Stojąc na przeciw złożonego problemu, interesariusze mogą się z nim najskuteczniej 

zmierzyć w następujący sposób:  

1. Wypracować wspólną, podzielaną przez wszystkich wizję idealnej przyszłej sytuacji. Ta 

idealna mapa [dla owej] wizji służy jako magnes wspierający przemianę [aktualnego] 

systemu społecznego w jego przyszły, pożądany, idealny stan.  

2. Zdefiniowanie aktualnej problematyki, to znaczy wypracowanie wspólnego i 

podzielanego [przez wszystkich uczestników i uczestniczki co-laboratorium) rozumienia 

tego, jakie przeszkody powstrzymują interesariuszy w osiągnięciu ich idealnej wizji.  

3. Zdefiniowanie działań/opcji lub mapy drogowej dla osiągnięcia celów.   

 

Te trzy fazy są przeprowadzane z zastosowaniem dokładnie tej samej techniki dialogu. 

Każda z faz kończy się podobnymi produktami: 

(1) Listą idei (pomysłów, rozwiązań) [SDDP jest samo-dokumentującym się procesem].  

(2) Wypracowanymi klastrami, grupującymi wszystkie idee według wspólnych atrybutów.  

(3) Dokumentem zawierającym listę wyników głosowania [erroneous effect = 

najpopularniejsze idee nie okazują się być najbardziej wpływowymi]. 

(4) Mapą wpływu, która stanowi najważniejszy produkt tej metodologii. Idee, po 2 w 

rundzie, są zestawiane ze sobą i są badane pod względem wpływu, jaki wywierają na siebie  
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nawzajem. Jeżeli myślimy o sposobach poradzenia sobie z konkretnym problemem, 

najbardziej wpływowe (o największym potencjale wpływu, zmiany) będą te idee, które 

stanowią przyczyny leżące u samych podstaw problemu. Realizacja tych właśnie idei 

będzie najbardziej skuteczna. Jeżeli pracuje się nad czynnikami, które opisują przyszły stan 

idealny, wtedy praca [zajęcie się w pierwszej kolejności] nad najbardziej wpływowymi 

czynnikami oznacza, że osiągnięcie końcowego [postawionego] celu będzie łatwiejsze, 

szybsze, bardziej ekonomiczne itd.   

 

Poniżej, bardziej szczegółowo opisany jest  proces typowej sesji SDDP, w podziale na 

poszczególne fazy: 

 

Faza pierwsza:  [Potencjalna] Rozległość dialogu zostaje ograniczona i ukonkretniona za 

pomocą pytania wyjściowego (ang. triggering question). Pytanie wyjściowe dialogu zostało 

wcześniej sformułowane przez kluczową grupę osób, złożoną z „właścicieli” owego 

złożonego problemu, który jest przedmiotem co-laboratorium, oraz ekspertów SDDP. 

Osoby te stanowią tzw. Zespół Zarządzania Wiedzą (ang. Knowledge Management Team, 

KMT). Wyjściowe pytanie dla co-laboratorium może zostać rozesłane, e-mailowo, do 

wszystkich [przyszłych] uczestników i uczestniczek co-laboratorium. Zostają oni 

poproszeni o opracowanie i przesłanie co najmniej 3 idei, w odpowiedzi na postawione 

pytanie, [jeszcze] przed spotkaniem.  

 

Faza druga: Wszystkie [zebrane] idee/odpowiedzi na pytanie wyjściowe są wgrywane w 

oprogramowanie CogniScope II. Odpowiedzi musza być krótkie i zwięzłe. Każda z idei musi 

być sformułowana tylko jednym zdaniem. Autorzy i autorki idei mogą wyjaśnić swój 

pomysł w kilku dodatkowych zdaniach.  

[Podczas stacjonarnej sesji plenarnej, z udziałem wszystkich uczestników i uczestniczek co-

laboratorium, każdy, kolejno, przedstawia swoje, jedno – zdaniowe, odpowiedzi na pytanie 

wyjściowe. Po wgraniu wszystkich tych odpowiedzi – idei do oprogramowania, ma możliwość 

wyjaśnienia swojego sposobu myślenia innym uczestnikom i uczestniczkom w kilku 

dodatkowych zdaniach.] 

 

Faza trzecia: Zebrane idee/odpowiedzi są grupowane w klastry, w kategoriach opartych na 

podobieństwach i cechach wspólnych idei. By ograniczyć czas trwania tego procesu, może 

go przeprowadzić mniejsza grupa osób (np. w czasie pomiędzy sesjami plenarnymi). 
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Faza czwarta: wszystkie uczestniczki i uczestnicy co-laboratorium otrzymują do dyspozycji 

5 głosów. Zostają [następnie] poproszeni o oddanie swoich głosów na ich ulubione 

[najważniejsze dla nich] idee. Tylko idee, które otrzymały [jakieś] głosy, przechodzą do 

kolejnej, najważniejszej fazy.   

 

Faza piąta: W tej fazie zebrane idee/pomysły są automatycznie zestawiane w pary przez 

stosowane oprogramowanie. Uczestnicy i uczestniczki co-laboratorium zostają 

poproszeniu o zbadanie wpływów: wylosowanej pary idei 1 na ideę 2, a następnie idei 2 na 

ideę 1. Uczestnicy i uczestniczki mogą zostać, przykładowo, poproszeni o zadecydowanie, 

czy rozwiązanie problemu x ułatwi rozwiązanie następnie problemu y. Jeżeli odpowiedź 

brzmi „tak” [kwalifikowana większość] zapis wpływu zostaje potwierdzony i zaznaczony 

na mapie idei. Odczytanie mapy wpływów polega na tym, że idee znajdujące się najniżej, na 

najniższym poziomie mapy, stanowią odpowiednio: bazowe przyczyny (ang. root causes) -  

jeżeli akurat dyskutowane są przeszkody, utrudnienia - lub czynniki o największej mocy 

wpływu (ang. most influential factors) - jeżeli dyskutowane są cechy idealnej sytuacji lub 

działania, które należy podjąć. Te przyczyny/czynniki leżące u podstaw (root factors) 

powinny być traktowane priorytetowo. 

 

Faza szósta: Biorąc pod uwagę przyczyny/czynniki leżące u podstaw (root factors), 

uczestnicy i uczestniczki wypracowują skuteczną strategię działania i określają plan (road 

map] dla jej wdrożenia.  
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MIĘDZYNARODOWE FORUM OBYWATELSKIE  

Idee/rozwiązania zaproponowane przez uczestników i uczestniczki [co-laboratorium]  

 

W dniach 15 – 17 października 2015 r., 25 uczestników i uczestniczek z Europy, spotkało 

się w Nikozji na Cyprze by zaangażować się w strukturyzowany dialog skoncentrowany na 

następującym pytaniu wyjściowym: 

Jakie zmiany lub zachęty, Twoim zdaniem, powinny zostać wprowadzone by zachęcić 

do demokratycznego zaangażowania i uczestnictwa w procesie demokratycznym? 

 

 

Uczestnicy i uczestniczki dialogu przedstawili w sumie 65 idei/odpowiedzi, na forum całej 

grupy. Zestawienie nr 1 “Lista idei” (patrz: załączniki) prezentuje wszystkie 

zaproponowane przez grupę idee/pomysły, które, jeśli wprowadzone w życie, mogłyby 

znacząco przyczynić się do zachęcenia do demokratycznego zaangażowania i 

uczestniczenia w procesach demokratycznych.  
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Grupowanie idei w klastry  
Proces grupowania w klastry nastąpił po etapie wyjaśniania pomysłów, zawartych w 
zgłoszonych ideach, przez ich autorów i autorki.  Ta część procesu polega na testowaniu, 
„przymierzaniu” powiązań pomiędzy ideami w celu sformowania grup. Na podstawie 
rozmów i dyskusji uczestników i uczestniczek co-laboratorium, wyłoniły się następujące 
klastry:  
 
Klaster 1: Dostępność i Transparentność   
6: Dostępność informacji  
10: Skuteczne rozpowszechnianie informacji 
37: Transparentność i dialog  

Klaster 2: Edukacja 
2: Centra szkoleniowe dla liderów społeczeństwa obywatelskiego  
3: Szkolenie specjalistów i promotorów aktywnego obywatelstwa  
4: Formalna i nie-formalna edukacja obywatelska  
5: Budowanie tradycji aktywności demokratycznej  
7: Świadomość demokracji  
9: Pokazywanie dobrych praktyk  
14: Edukacja polityczna w szkole średniej  
17: Wdrożenie warsztatów i edukacji politycznej na uniwersytetach  
21: Uprawnienie, upoważnienie (ang. empower) obywateli/obywatelek do uczestniczenia 
w procesie demokratycznym poprzez rozwijanie umiejętności i narzędzi  
22: Pokazywanie korzyści z bycia aktywnym/aktywną  
23: Włączenie symulacji aktywnego uczestnictwa i oparta na doświadczeniach 
(empiryczna) edukacja obywatelska w całym procesie kształcenia  
34: Podnoszenie poziomu świadomości wśród społeczeństwa na temat tego, że aktywne 
uczestnictwo może zmieniać rzeczywistość  
57: Pokazywanie konsekwencji bycia nieaktywnym  
62: Lepsza jakość nauczania języka angielskiego  

Klaster 3: Inicjatywy oddolne (ang. Bottom-up) 
8: Stworzenie platform do dyskusji między pokoleniami  
13: Stworzenie większej ilości oddolnych kanałów [dróg] dla aktywnego uczestnictwa  
18: Wzmocnienie relacji pomiędzy społeczeństwem obywatelskim, władzami lokalnymi 
oraz Unią Europejską  
38: Mobilne centra aktywności obywatelskiej, docierające również do mniejszych miast  
40: Ustalenie grafiku demokratycznych spotkań na poziomie lokalnym  
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48: Przystępne formy demokracji bezpośredniej dla lokalnych społeczności, bez użycia 
technologii  
 
Klaster 4: Przekonstruowanie (ang. Re-design) 
11: Wybór członków/członkiń parlamentu w formie loterii  
12: Niższe wynagrodzenia i mniejsze benefity dla wybranych w wyborach polityków 
15: Wprowadzenie kwot dla uczestnictwa młodych w parlamencie 
16: Nie więcej niż 2 kadencje dla wybieranych w wyborach polityków  
28: Kampanie polityczne mogą być finansowane jedynie poprzez kontrolowany 
crowdfunding (finansowanie społecznościowe) 
29: Znaczące zwiększenie liczby członków/członkiń parlamentu  
31: Więcej mechanizmów dla skutecznego pociągania do odpowiedzialności  
42: Tablice z informacją zwrotną dla polityków  
44: Potrzebujesz zdać test by głosować  
47: Więcej kontroli i równowagi przy przejmowaniu władzy w korporacjach podczas 
formułowania polityk   
49: Wszystkie grupy wiekowe powinny być w równym stopniu reprezentowane w polityce  
 
Klaster 5: Bez nazwy /WYKASOWANY/ 
 
Klaster 6: Bez nazwy /WYKASOWANY/ 
 
Klaster 7: Bez nazwy 
30: Uczynić uczestnictwo atrakcyjnym przez zastosowanie narzędzi marketingowych i 
nagród (zachęt)  
 
Klaster 8: Media & Technologia 
20: Włączenie środków masowego przekazu w aktywności demokratyczne   
33: Przystępne formy demokracji z wykorzystaniem technologii  
45: Transmisje na żywo (telewizja, sieć) dyskusji parlamentarnych  
55: Wzmocnienie i wsparcie niezależnych mediów  
56: Platformy on-line które usprawniają interakcje pomiędzy obywatelami i politykami i 
uzyskiwanie odpowiedzi na pytania  
61: Więcej społecznych radiostacji i projektów medialnych  
 
Klaster 9: Bez nazwy 
35: Demokracja poprzez przedstawienia (spektakle)  
36: Propagowanie idei, że zaangażowanie obywatelskie promuje inteligencję społeczną  
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Klaster 10: Tematy powiązane z organizacjami pozarządowymi 
41: Więcej aktywności organizacji pozarządowych  
50: Więcej wsparcia dla organizacji pozarządowych  
51: Konkursy na wykonanie   
53: Aktywność obywatelska to nie tylko aktywność charytatywna  
54: Mniej tyranii grup interesów, mniej organizacji  

Klaster 11: Bez nazwy /WYKASOWANY/ 
 
Cluster 12: Prawodawstwo 
1: Zminimalizowanie biurokracji  
52: Prawodawstwo chroniące aktywne obywatelstwo przed naciskami politycznymi  
58: Większa skuteczność w ujawnianiu i karaniu korupcji 
59: Obowiązkowe ujawnienie stanowisk i źródeł finansowania lobbystów 

63: Ochrona i promowanie wolności wypowiedzi   
65: Wszyscy ujawniają swój stan posiadania [majątek]   

Klaster 13: Zaufanie do demokracji  
19: Aktywne uczestnictwo w społeczeństwie  
46: Praca nad wyeliminowaniem postawy bezsilności  

60: Zwiększenie zaufania do demokracji poprzez modelowanie ról  

 
Priorytetyzacja idei 
Podczas tej fazy uczestnicy i uczestniczki co-laboratorium głosowali na te idee/pomysły, 
które ich zdaniem, powinny otrzymać priorytet w podjęciu dla osiągnięcia celu 
polegającego na zachęceniu do zaangażowania i uczestnictwa w procesach 
demokratycznych.  Każdy z uczestników i uczestniczek mógł zagłosować na 5 różnych 
idei/pomysłów. W sumie oddano 65 głosów. Spośród 65 zgłoszonych idei, 27 otrzymało 
głosy.  Wynik głosowania jest naukowo opisywany przez parametr  Spreadthink4i inaczej 
zwan „rozpiętością myślenia” (Odpowiednio ST Lub R), którego wartość, w tym przypadku, 
wyniosła: 38% niezgodności. Na podstawie licznych badań, średnia wartość czynnika 
rozpiętości myślenia (ang. spread think) wynosi 44%. Czynnik ten obliczany jest 
następująco: ST=(V-5)/(N-5), gdzie N oznacza łączną liczbę zgłoszonych idei/pomysłów, 
natomiast V oznacza liczbę idei/pomysłów, które otrzymały jeden lub więcej głosów.  
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Najwięcej głosów otrzymały następujące idee/pomysły:  

23: (9 głosów) Włączenie symulacji aktywnego uczestnictwa i oparta na doświadczeniach 

(empiryczna) edukacja obywatelska w całym procesie kształcenia. 

21: (7 głosów) Uprawnienie, upoważnienie (empowerment) obywateli/obywatelek do 

uczestniczenia w procesie demokratycznym poprzez rozwijanie umiejętności i narzędzi.  

13: (4 głosy) Stworzenie większej ilości oddolnych kanałów [dróg] dla aktywnego 

uczestnictwa. 

49: (4 głosy) Wszystkie grupy wiekowe powinny być w równym stopniu reprezentowane w 

polityce. 

59: (4 głosy) Obowiązkowe ujawnienie stanowisk i źródeł finansowania lobbystów. 

 

Mapa wpływu  

Idee/pomysły zostały ustrukturyzowane na trzech poziomach. Są one ze sobą powiązane 

zgodnie z wpływem, jaki wywierają na siebie nawzajem. Idee/pomysły, które pojawiają się 

niżej {które są położone u korzeni drzewa wpływu) mają większy wpływ, w znaczeniu siły 

wpływu, niż te na wyższym poziomie. To oznacza, że jeżeli tylko zrealizujemy idee 

położone najgłębiej w ramach struktury, przyczyni się to do  osiągnięcia idei 

umiejscowionych wyżej na drzewie wpływu, mniejszym nakładem wysiłku i środków. 

Dlatego też w pierwszej kolejności, powinno się skoncentrować na ideach (realizacji idei), 

które są położone na samym dole. 

Poziom I: 49, 30, 52  31, 13, 23 

Poziom II: 55, 2, 50, 45, 59 

Poziom III: 36 

 

Zgodnie z wypracowaną podczas co-laboratorium mapą wpływu, ideą o największej mocy 

wpływu, którą w oparciu o zbiorową mądrość uczestników i uczestniczek, należy się zająć 

w pierwszej kolejności, jest:    

 

Idea 36 – Propagowanie idei, że zaangażowanie obywatelskie promuje inteligencję 

społeczną: 

Wyjaśnienie: wszyscy obywatele i obywatelki włączający się w aktywność demokratyczną 

wiedzą bardzo dobrze, że bez inteligencji społecznej… lub, lepiej powiedziawszy, że 

inteligencja społeczna jest podstawą naszego sukcesu. Zaangażowanie obywatelskie,  

aktywne obywatelstwo, rozwijają tę inteligencję społeczną poprzez fakt, że [takie 

zaangażowanie] oferuje nam wiele możliwości skutecznego przyczynienie się do wspólnego 

dobra i do społecznego dobrobytu. Daje nam to również możliwość rozwiązywania  
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problemów społecznych. Pierwszym beneficjentem tego wszystkiego jest aktywny obywatel. 

Jeżeli ludzie wiedzieliby o tym wszystkim, jeżeli ta koncepcja, która jest taka cenna dzięki 

rezultatom, jakie może przynieść, byłaby promowana, będziemy mieli automatycznie piękne 

społeczeństwo i demokrację, która naprawdę działa.   

 

Podczas fazy poszukiwania relacji wpływu pomiędzy ideami/pomysłami (zestawianymi w 

tym celu w pary), zdarzyło się kilkakrotnie, że uczestnicy i uczestniczki procesu 

zidentyfikowali idee, które wywierały wpływ na siebie nawzajem, w obie strony (idea x 

wpływa na y oraz idea y wpływa na x). To zjawisko jest nazywane „cyklem” (ang. cycle). W 

opisywanym tu procesie SDDP zidentyfikowane zostały dwa cykle:  

Idea 23 jest w cyklu z ideą 21. 

Idea 13 jest w cyklu z ideami 6, 22, 28, 33, 56, 63.  

Takie cykle wskazują na złożoność sytuacji, którą się zajmujemy. Powinny one zostać 

wzięte pod uwagę przy opracowywaniu planu działań dla wprowadzenia w życie 

[występujących w cyklach] idei/pomysłów.  

Idee te są zilustrowane na mapie wpływu zamieszczonej poniżej:  
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Mapa Wpływu 
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OSOBY ZAANGAŻOWANE: 

Uczestnicy i uczestniczki: 

1. Romina Borasco 

2. Lorenza Lupini 

3. Mihaela Bolohan 

4. Maria Magdalena Oanca 

5. Morel Bolea 

6. Agnieszka Dadak 

7. Rafal Dadak 

8. Jerzy Kraus 

9. Yiannis Clerides 

10. Nicolina Karaolia 

11. Derya Yuksek 

12. Marianna Charalambous 

13. Christine Shahbenderian 

14. Dimitrios Economou 

15. Maria Georgiou 

16. Chrysoulis Zampas 

17. Andreas Andreou 

18. Ana Tomasko Plucavec 

19. Eleni Philippou 

20. Memnon Arestis 

21. Sophia Arnaouti 

22. Paul Drousiotis 

23. Fatema Islam 

24. Katerina Fotiou 

25. Costantina Spanoude 

 

W skład Zaspołu Facylitatorów co-laboratorium projektu “Uaktywnij się!...” weszli: 

1. Yiannis Laouris (Główny Facylitator) 

2. Eleni Philippou (Asystentka Facylitatora) 

3. Katerina Fotiou (Asystentka Facylitatora) 
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WNIOSKI DLA REKOMENDACJI KOŃCOWYCH  

 

Międzynarodowe Forum Obywatelskie stworzyło obywatelom i obywatelkom z całej Europy 
możliwość do wyrażenia ich pomysłów (propozycji rozwiązań) w ustrukturyzowanej formie, 
do zadecydowania, które z tych pomysłów będą najbardziej skuteczne, oraz do zadecydowania, 
w jaki sposób te idee (rozwiązania) wpływają na siebie nawzajem.  
Zaproponowane pomysły/rozwiązania zostały ustrukturyzowane na mapie wpływu, 
zilustrowanej w poprzednim rozdziale niniejszego raportu. Pokazuje ona jak – przez 
osiągnięcie postępu we wdrażaniu idei, która została umieszczona na trzecim, najniższym  
poziomie – dokona się postęp w osiąganiu idei (rozwiązań) z poziomu drugiego i pierwszego.  
Ideą, która okazała się mieć największą moc wpływu, jest: Propagowanie idei, że 
zaangażowanie obywatelskie promuje inteligencję społeczną [36]. Podczas procesu 
strukturyzowania, wielu uczestników i uczestniczek dostrzegło silny związek pomiędzy ideą 
36 a ideami, które otrzymały głosy [podczas fazy głosowania]. Idea 36 okazała się być tą o 
najsilniej powiązaną [z innymi] spomiędzy wszystkich idei, które otrzymały głosy.  Uczestnicy i 
uczestniczki dostrzegli silny związek pomiędzy inteligencją społeczną a zaangażowaniem 
obywatelskim i uznali, że poprzez propagowanie idei, że zaangażowanie obywatelskie promuje 
inteligencję społeczną, będziemy bardziej skuteczni w:  a) tworzeniu i rozwijaniu “Centrów 
szkolących liderów społeczeństwa obywatelskiego” [2], b) we wdrażaniu „Obowiązkowego 
ujawnienie stanowisk i źródeł finansowania lobbystów” [59], c) we wdrażaniu  “ Transmisji na 
żywo (telewizja, sieć) dyskusji parlamentarnych ” (45),  d) we “Wzmacnianiu i wsparciu 
niezależnych mediów” (55) oraz e) we „Wspieraniu, w większym stopniu, organizacji 
pozarządowych”  (50). 
Podczas procesu strukturyzowania, wyżej wymienione rozwiązania zostały sparowane ze 
wszystkimi tymi ideami/pomysłami, które otrzymały głosy. Większość uczestników i 
uczestniczek co-laboratorium zgodziło się co do tego, że poprzez wdrożenie ich, osiągnięte 
zostaną pożądane rezultaty.  
 
W oparciu o zaprezentowane powyżej twierdzenia, nasze rekomendacje są następujące:  

1) Umożliwienie działań, które wzmocnią związek pomiędzy inteligencja społeczną a 
aktywnością obywatelską.  

2) Koncentracja na stworzeniu centrów dla szkolenia liderów społeczeństwa 
obywatelskiego, odpowiadając w ten sposób na zgłaszaną przez ludzi potrzebę by być 
bardziej (i lepiej) informowani w temacie zaangażowania obywatelskiego. 

3) Uczynienie procesu decyzyjnego, dotyczącego spraw publicznych, bardziej 
transparentnym, poprzez ujawnienie stanowisk i źródeł finansowania lobbystów. 

4) Promowanie niezależnego myślenia i ograniczenie propagandy medialnej przez 

promowanie idei transmisji na żywo (TV, sieć) dyskusji parlamentarnych. 

5) Wzmocnienie i wsparcie niezależnych mediów. 

6) Wzmocnienie znaczenia organizacji pozarządowych, a poprzez to, włączenie ich do 

procesu rządzenia. 
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Poprzez osiągnięcie postępu w wymienionych wyżej obszarach będziemy w stanie stawić czoła 

przyczynom ograniczonego uczestnictwa w procesach demokratycznych i osiągnąć zmiany w 

wielu innych obszarach, w ramach idei zamieszczonych na  pierwszym, najwyższym poziomie 

mapy wpływu.  
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ZAŁĄCZNIKI 

 

PROCES STRUKTURYZOWANEGO PROJEKTOWANIA DIALOGU – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE 

PYTANIA  

 

What does SDDP stand for? What is the difference with SDP?  

The Structured Design Process (SDP) or Structured Dialogic Design Process (SDDP) is a 

methodology that enables groups of stakeholders to discuss an issue in a structured 

democratic manner that enables them to achieve results. It is a deeply reasoned, scientific, 

psychosocial methodology that has evolved from over 30 years of development to its current 

implementation as a software-supported process for large-scale, collaborative design.  

 

When was the first time that structured dialogue was considered necessary?  

The need for such an approach was first envisioned by systems thinkers in the Club of Rome 

(Ozbekhan, 1969, 1970), and systematically refined through years of deployment in Interactive 

Management (IM), to emerge as methodically grounded dialogue practice that now is 

supported by software specifically designed for the purpose (e.g., CogniScopesystem). 

Interactive Management, originally developed by John Warfield and Alexander Christakis in the 

early 1970’s (Christakis, 1973; Warfield & Cardenas, 1994), has evolved into its third 

generation as SDDP.  

 

What does Agoras mean?  

The agoras were the vital centres of the Greek cities. The outdoor markets and convention 

halls of Athenian Agoras is where gossip mixed with politics. The agora of Athens was the 

birthplace of democracy. Here the town's citizens discussed pressing issues and made 

decisions on the basis of popular vote.  

 

What is the Institute for 21st Century Agoras?  

The Institute for 21st Century Agoras is a volunteer-driven organization dedicated to vigorous 

democracy on the model of that practiced in the agoras of ancient Greece. It employs Co- 

Laboratories of Democracy that enable civil dialogue in complex situations. Systems thinkers 

who were also presidents of the International Society for Systems Science (ISSS), such as Bela 

Banathy and Alexander Christakis, founded the Institute.  

 

What is the Club of Rome?  

The Club of Rome was founded in April 1968 by Aurelio Peccei, an Italian industrialist, and 

Alexander King, a Scottish scientist. The Club of Rome is a global think tank and centre of 

innovation and initiative. As a non-profit, non-governmental organization (NGO), it brings 

together scientists, economists, businessmen, international high civil servants, and heads of  
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state and former heads of state from all five continents who are convinced that the future of 

humankind is not determined once and for all and that each human being can contribute to the  

improvement of our societies. Hasan Özbekhan, Erich Jantschand Alexander Christakis were 

responsible for conceptualizing the original prospectus of the Club of Rome titled "The 

Predicament of Mankind." This prospectus was founded on a humanistic architecture and the 

participation of stakeholders in democratic dialogue. When the Club of Rome Executive 

Committee in the summer of 1970 opted for a mechanistic and elitist methodology for an 

extrapolated future, they resigned from their positions.  

 

How are co-Laboratories different from workshops?  

Many group processes engender enthusiasm and good feeling as people share their concerns 

and hopes with each other. Co-Laboratories go beyond this initial euphoria to:  

 Discover root causes;  

 Adopt consensual action plans;  

 Develop teams dedicated to implementing those plans; and  

 Generate lasting bonds of respect, trust, and cooperation.  

 

Co-Laboratories achieve these results by respecting the autonomy of all participants, and 

utilizing an array of consensus tools including discipline, technology, and graphics that allow 

stakeholders to control the discussion. Co-Laboratories are a refinement of Interactive 

Management, a decision and design methodology developed over the past 30 years to deal with 

complex situations involving diverse stakeholders. It has been successfully employed all over 

the world in situations of uncertainty and conflict.  

 

What are usual purposes applications of SDDP?  

SDDP is the perfect tool to support a diverse group of stakeholders resolve conflicts and work 

together in designing by consensus a new vision/solution/strategy/roadmap. It is perfect for:  

 Resolve issues among diverse stakeholders  

 Democratic large-group decision-making  

 Policy design & decision-making  

 Complex (wicked) problem solving  

 Strategic planning & effective priority setting  

 Portfolio & business asset allocation  

 Problem identification  
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How many hours does a group need to invest on a co-laboratory?  

The duration of a typical co-laboratory ranges from a minimum of 10-20 hours to over 100 

hours. The application of virtual technologies has made it possible to shorten the time required 

for an SDDP application, while securing the fidelity of the process and of the products. Parts of  

the co-laboratory are done asynchronously (e.g. through email communication having the 

facilitators compile and share all data) and others synchronously, in a physical or virtual  

environment. The virtual SDDP model has been described in a paper by Laouris& Christakis.  

 

Is the SDDP grounded on solid science?  

The SDDP is scientifically grounded on seven laws of cybernetics recognized by the names of 

their originators:  

1. Ashby’s Law of Requisite Variety (Ashby, 1958);  

2. Miller’s Law of Requisite Parsimony (Miller, 1956; Warfield, 1988);  

3. Boulding’s Law of Requisite Saliency (Boulding, 1966);  

4. Peirce’s Law of Requisite Meaning (Turrisi, 1997);  

5. Tsivacou’s Law of Requisite Autonomy in Decision (Tsivacou, 1997);  

6. Dye’s Law of the Requisite Evolution of Observations (Dye et al., 1999) and  

7. Laouris Law of Requisite Action (Laouris& Christakis, 2007).  

 

Which are the four Axioms of Dialogic Design?  

1. COMPLEXITY: We live in a world that is very complex. Problems are complex & 

interconnected.  

2. PARSIMONY: Human cognition & attention is limited. Attention and cognition is usually 

overloaded in group design.  

3. SALIENCY: The field of options in any evaluation is multidimensional. “Salient synthesis” is 

difficult.  

4. ENGAGEMENT: Disregarding the participation of the stakeholders in designing action plans 

is unethical and the plans are bound to fail.  
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Zestawienie 1: Lista idei 

1: Minimize bureaucracy 

2: Centers for training civic leaders 

3: Training specialists and promoters of active citizenship 

4: Formal and non formal civic education 

5: Building democratic activity traditions 

6: Accessibility of information 

7: Awareness concerning democracy 

8: Creating a platform of discussion between generations 

9: Showing good practices 

10: Effective information - dissemination 

11: Make parliamentary participation a lottery 

12: Lower wages and benefits for elected politicians 

13: Creating more bottom-up channels for active participation 

14: Political education at secondary school 

15: Introduce quotas for youth participation in the parliament 

16: No more than 2 terms for elected politicians 

17: Implementing workshops and political education at universities 

18: Stregthen the connection between civil society, local authorities and the EU 

19: Active participation in society 

20: Mass media involvement in democratic activities 

21: Empower citizens to participate in democratic process, by developing skills and tools 

22: Showing the benefits of being active 

23: Integrating simulation of active participation and experiential civic education throughout 

schooling 

24: [DELETE]* Citizens skills in democratic process 

25: [DELETE] Rewards for being active 

26: [DELETE] Show how a specific activity could change something for the better 

27: [DELETE] Civic training throughout schooling 

28: Political campaigns can only be funded through controlled crowdfunding 

29: Massive increase in the number of members of parliament 

30: Make participation appealing by using marketing tools and rewards (incentives) 

31: More mechanisms for effective accountability 

32: [DELETE] Integrating experiential civic education 

33: Loose forms of direct democracy with the use of technology 

34: Raising awareness among public that active participation can change things 

35: Democracy through performances 
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36: Promoting the idea that civic involvement promotes social intelligence 

37: Transparency and dialogue 

38: Mobile citizen's activity centers, reaching also smaller cities 

39: [DELETE] A more simple and clear language 

40: Schedule democratic meetings at local levels 

41: More NGOs activities 

42: Feedback walls for politicians 

43: [DELETE] Effective accountability of decision makers 

44: You need to pass a test to vote 

45: Live coverage (TV, Web) of parliamentary discussions 

46: Work to eliminate the attitude of powerlessness 

47: More checks and balances on corporate takeover during policy formulation 

48: Loose forms of direct democracy without the use of technology for local communities 

49: All age groups should be represented equally in politics 

50: More support to NGOs 

51: Competition for performance 

52: Legislation to protect active citizenship from political pressures 

53: Civic activity is not only a charity 

54: Less tyranny of the interest groups, fewer NGOs 

55: Strengthen and support independent media 

56: Online platforms that enhance interactions and questions between citizens and politicians 

57: Showing the consequences of not being active 

58: Being more efficient to expose and punish corruption 

59: Compulsory disclosure of positions and funding sources of lobbyists 

60: Increase trust in democracy by role modeling 

61: More community based radio stations and media projects 

62: Better quality of English teaching 

63: Protect and promote freedom of speech 

64: [DELETE] Creation of network groups for easier access to political institutions 

65: Wealth disclosure for everybody 

*[DELETE]: When two or more participants decide that their ideas are very similar they have the 

option to merge their ideas in one answer and delete the other ones. This only happens the owners 

of the ideas are in agreement.  
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Zestawienie 2. Lista głosów 

21: (7 Votes) Empower citizens to participate in democratic process, by developing skills and 

tools 

13: (4 Votes) Creating more bottom-up channels for active participation 

49: (4 Votes) All age groups should be represented equally in politics 

59: (4 Votes) Compulsory disclosure of positions and funding sources of lobbyists 

28: (3 Votes) Political campaigns can only be funded through controlled crowd-funding 

33: (3 Votes) Loose forms of direct democracy with the use of technology 

56: (3 Votes) Online platforms that enhance interactions and questions between citizens and 

politicians 

2: (2 Votes) Centers for training civic leaders 

22: (2 Votes) Showing the benefits of being active 

30:(2 Votes) Make participation appealing by using marketing tools and rewards (incentives) 

36: (2 Votes) Promoting the idea that civic involvement promotes social intelligence 

45: (2 Votes) Live coverage (TV, Web) of parliamentary discussions 

50: (2 Votes) More support to NGOs 

52: (2 Votes) Legislation to protect active citizenship from political pressures 

63: (2 Votes) Protect and promote freedom of speech 

6: (1 Votes) Accessibility of information 

8: (1 Votes) Creating a platform of discussion between generations 

9: (1 Votes) Showing good practices 

10: (1 Votes) Effective information - dissemination 

11: (1 Votes) Make parliamentary participation a lottery 

12: (1 Votes) Lower wages and benefits for elected politicians 

14: (1 Votes) Political education at secondary school 

16: (1 Votes) No more than 2 terms for elected politicians 

17: (1 Votes) Implementing workshops and political education at universities 

31: (1 Votes) More mechanisms for effective accountability 

54: (1 Votes) Less tyranny of the interest groups, fewer NGOs 

60: (1 Votes) Increase trust in democracy by role modelling 

1: (0 Votes) Minimize bureaucracy 

3: (0 Votes) Training specialists and promoters of active citizenship 

4: (0 Votes) Formal and non formal civic education 

5: (0 Votes) Building democratic activity traditions 

7: (0 Votes) Awareness concerning democracy 

15: (0 Votes) Introduce quotas for youth participation in the parliament 

18: (0 Votes) Strengthen the connection between civil society, local authorities and the EU 

19: (0 Votes) Active participation in society 

 



CC BY-NC-SA  
 

 

 

ACTIVEU “Let’s get active! Incentives for citizens active  

participation in the democratic life of the European Union” 

decision No 2014 – 2778/001 – 001 
 

26 

 

 

 

 

20: (0 Votes) Mass media involvement in democratic activities 

24: (0 Votes) [DELETE]* Citizens skills in democratic process 

25: (0 Votes) [DELETE] Rewards for being active 

26: (0 Votes) [DELETE] Show how a specific activity could change something for the better 

27: (0 Votes) [DELETE] Civic training throughout schooling 

29: (0 Votes) Massive increase in the number of members of parliament 

32: (0 Votes) [DELETE] Integrating experiential civic education 

34: (0 Votes) Raising awareness among public that active participation can change things 

35: (0 Votes) Democracy through performances 

37: (0 Votes) Transparency and dialogue 

38: (0 Votes) Mobile citizen's activity centers, reaching also smaller cities 

39: (0 Votes) [DELETE] A more simple and clear language 

40: (0 Votes) Schedule democratic meetings at local levels 

41: (0 Votes) More NGOs activities 

42: (0 Votes) Feedback walls for politicians 

43: (0 Votes) [DELETE] Effective accountability of decision makers 

44: (0 Votes) You need to pass a test to vote 

46: (0 Votes) Work to eliminate the attitude of powerlessness 

47: (0 Votes) More checks and balances on corporate takeover during policy formulation 

48: (0 Votes) Loose forms of direct democracy without the use of technology for local 

communities 

51: (0 Votes) Competition for performance 

53: (0 Votes) Civic activity is not only a charity 

55: (0 Votes) Strengthen and support independent media 

57: (0 Votes) Showing the consequences of not being active 

58: (0 Votes) Being more efficient to expose and punish corruption 

61: (0 Votes) More community based radio stations and media projects 

62: (0 Votes) Better quality of english teaching 

64: (0 Votes) [DELETE] Creation of network groups for easier access to political institutions 

65: (0 Votes) Wealth disclosure for everybody 
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Wybrane Wyjaśnienia [rozwinięcia zgłoszonych idei/pomysłów] 

Idea 1: Minimize bureaucracy  

I feel there is too much bureaucracy in the public services e.g. when I have to submit an 

application to a public/government body. I think that by minimizing bureaucracy I could trust 

the system more.  

Idea 2: Centers for training civic leaders  

Idea 3: Training specialists and promoters of active citizenship 

Idea 4: Formal and non -formal civic education  

Civic education is very important and the information is very important in order to participate 

and have an active saying in the democratic life of the European union but also at local level. 

And it is very important youth to become active citizens in order to be active and have access 

to information. Both formally at schools but also non-formal to make it applicable in the 

society.    

Idea 5: Building democratic activity traditions  

There are many people in Poland who come from homes where there are no democratic 

activity traditions. People traditionally do not go to vote, do not take part in many citizens 

initiatives, not involved in NGOs are not interested in what is happening around them and they 

don’t have an influence on the reality they live in. The challenge is to deliver a kind of support 

to the children and the youth who are raised in these family with no activity traditions. The 

idea is to introduce civic education in an early age on the average stage of the formal and non-

formal education. Maybe educational programs for parents. Maybe the NGOs could take 

responsibilities for those activities and support the kids and the youth with tools which are 

helpful and worth using. 

Idea 6: Accessibility of information  

It is fundamental to make all information available for all the community, but to be accessible, 

information must have several characteristics. They should be tailored on different target 

group, both for what concerns languages, contents and also for what concerns the media or the 

channel used to disseminate them (a platform, a website, a radio/TV station, newspaper, 

etc.).Above all, information should be easy to be find (according to each media) an available in 

real time, in order to be more effective as possible. 

Idea 7: Awareness concerning democracy  

The LGA project experiences underlined that citizens need and know more about democracy 

and democratic processes. To be effective, this democratic awareness has to be focused on 

different target groups (youth, adult, elderly, etc.), though specific tools and methods. 

Idea 8: Creating a platform of discussion between generations  

The idea is to create common skills for the seniors and for the youth so they can work together. 

The councils which will advise to the authorities on the local level how to shape their policies 

so the needs of the citizens will be heard and implemented in the local politics.  
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Idea 9: Showing good practices  

Idea 10: Effective information - dissemination  

Definition of Effective: citizens have access to information in a variety of ways, they become 

informed for what the government is about to decide and they get involved if they so wish. For 

the information to be effective it should also be bidirectional from the citizens to the decision 

makers and from the decision makers to the citizens. Effective, easy to use and easily accessible 

channels should be created and standardize so that all stakeholders are aware and able to 

utilize them. 

Idea 11: Make parliamentary participation a lottery  

Idea 12: Lower wages and benefits for elected politicians  

Idea 13: Creating more bottom-up channels for active participation 

For citizens to have a say or have a proposal for a political issue, there should be established 

channels for them to communicate this to policy makers and to other citizens. One example is 

the Cyprus peace process, when politicians ask citizens to take the solution into their own 

hands but there are no channels for citizens to participate in decisions to be made about 

solutions. 

Idea 14: Political education at secondary school  

Idea 15: Introduce quotas for youth participation in the parliament  

Young people are not represented enough in politics and are almost completely absent from 

parliaments. For this reason many young people feel there is no one to represent them and 

they abstain from voting and from participating in public life, since they see all politicians as 

being very far away from them. By introducing quotas for people under 30, youth will have a 

voice in parliament which will represent their interests, thus making them more willing to 

participate and feel like they too have a say in the public discourse.  

Idea 16: No more than 2 terms for elected politicians  

Idea 17: Implementing workshops and political education at universities  

Implementing workshops and political education at universities. It is important to educate 

young people, because right now a lot of them think that politics and participation has nothing 

to do with them, which is critical, because they are a very important voting group. They are not 

aware of how democracy works. They need to make aware of what their role is and that they 

can change things and design a better future for themselves and other people.  

Idea 18: Strengthen the connection between civil society, local authorities and the EU  

There should be a greater cooperation between civil society, local authorities and the EU and 

this might be achieved by increasing understanding between the three. The EU should be able 

to listen to its people and the LAs should work with civil society.  

Idea 19: Active participation in society  

Idea 20: Mass media involvement in democratic activities  

The mass-media’s involvement in the democratic activities cannot exist without well prepared 

journalists in the democracy field. Unfortunately, mass-media is like the majority of the  
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population who doesn’t have any idea about the importance of the active citizenship. So we 

cannot talk about a mass-media which knows how important are the civil society and active  

citizenship… and mass-media cannot support these concepts without being informed first (or 

the journalists to be informed first) about them. So it cannot exist one without the other. Only 

like this can be involved mass-media.  But it has to exist also a legislative factor which can help 

mass-media to understand the role and importance of the active citizenship’s support and 

promotion. 

Idea 21: Empower citizens to participate in democratic process, by developing skills and 

tools  

It is important, in order to participate, citizens to have knowledge, the proper skills and 

competences and also the tools that society is providing them and to know how to use them. 

We need to empower citizens to have a saying on democratic life. 

Idea 22: Showing the benefits of being active  

To show that being an active person can bring you benefits by showing good examples. For 

example, you took part in a participatory budget and you have a pavement in your living area 

or a playground. You have been volunteering for an NGO and now you have skills thanks to 

which you have now a better job. Give good examples showing that being democratically active 

brings you benefits and it’s worth doing it. 

Idea 23: Integrating simulation of active participation and experiential civic education 

throughout schooling  

Civic education usually is very theoretical so if we really want to cultivate active citizenship we 

should introduce a more experiential angle to it. Students could participate in simulations like 

model United Nations and model EU, visit politicians and talk to them about what to do, they 

can visit the parliament. In this way they learn experientially and that will make them engage 

more in citizen’s issues. 

Idea 24: [DELETE] Citizens skills in democratic process  

Idea 25: [DELETE] Rewards for being active  

The idea is to use marketing tools to promote activity and to introduce some rewards for being 

active. Every person who is taking part in democratic processes will feel it brings some benefits 

to her or to him. 

Idea 26: [DELETE] Show how a specific activity could change something for the better  

Idea 27: [DELETE] Civic training throughout schooling  

The idea here is the continuation of education. Civic duties may be taught in age appropriate 

ways from kindergarten to university level and beyond. Over the years, this will achieve a level 

of civic society that will be instrumental in ensuring democratic policies. 

Idea 28: Political campaigns can only be funded through controlled crowd-funding  

Every political campaign can only be funded through crowd funding. In that way, every 

donation that a politician receives, has to be cut at a certain amount. A politician can receive  
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and have as much money as he likes to fund his political campaign but each donor can fund a 

certain amount and therefore it demarketises the monetisation of political campaigns. 

Idea 29: Massive increase in the number of members of parliament  

Idea 30: Make participation appealing by using marketing tools and rewards 

(incentives)  

The goal would be to use the marketing tools, being normally used in trade, to create a system 

of incentives (introducing an activity = reward rule). The aim of the marketing tools would be 

to show benefits, that could be available for socially active person or organisation (I am active 

– so I’m receiving something, for example some useful books or an opportunity to advertise of 

my local NGO’s activities in the all-country media). This kind of actions would strengthen the 

synergy effect: The citizen – NGO – involvement.  (jestem aktywny – coś otrzymuje, np. drobne 

książki albo reklama działań lokalnych NGO w mediach centralnych). 

Idea 31: More mechanisms for effective accountability  

Introducing implementing mechanisms which will hold politicians at all levels accountable of 

action, in proportion to the effect that they are having on the population. It is a concept that 

might have not been introduced before but it is the most important think, politicians to know 

that when they are elected, they are responsible for their actions. The youth can become again 

active in this domain, because one of the main reasons is because politicians can take any 

decisions but no effective punishment is placed on them. 

Idea 32: [DELETE] Integrating experiential civic education  

Learning about civic education in theory doesn’t make young people active citizens.  The way 

to learn about society should be experiential, with on-site visits, discussions and simulations of 

the way the parliament works. Having experiential civic education throughout schooling is the 

most effective way to develop skills that will make children become active citizens.  

Idea 33: Loose forms of direct democracy with the use of technology  

Idea 34: Raising awareness among public that active participation can change things.  

Raising awareness among public that active participation can change things. People have a 

mindset that nothing will ever change whether they participate or not, so they usually choose 

not to participate. Awareness that they can make a change should be raised through education, 

communication and discussion.  

Idea 35: Democracy through performances  

Why this kind of method? Because through the performing arts it can be promoted new ideas 

and concepts and it can be presented to the people in a very clear way how it can be a certain 

concept implemented.  

Idea 36: Promoting the idea that civic involvement promotes social intelligence 

All the citizens involved in democratic activities know very well that without social 

intelligence, or better said that the social intelligence is the base of our success. The 

involvement of the citizen, the active citizenship develops this social intelligence through the 

fact that it offers us many opportunities to effectively contribute to the common good and to  
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the social good and it give us the opportunity to solve social problems. The first beneficiary of 

all of this is the active citizen. If the people would know about all of this, if this concept which is  

valuable thanks to its results would be promoted, than we will automatically have a beautiful 

society and a truly functional democracy.  

Idea 37: Transparency and dialogue  

Idea 38: Mobile citizen's activity centers, reaching also smaller cities  

Idea 39: [DELETE] A more simple and clear language  

Idea 40: Schedule democratic meetings at local levels  

Occasional meetings on events are not effective to encourage participation and engagement. 

Scheduled local opportunity of democratic participation should represent a path involving 

citizens as active actors. 

Idea 41: More NGOs activities  

The idea is that the NGOs leaders will get more politically involved so, for example, they could 

be on the lists for the local parliament as well. The other thing is that trust between NGOS and 

their clients, the people they are serving for, should be upgraded. The NGOs should also work 

for simplifying the language which we use to speak about being locally active, so the language 

can be understandable for the average people. 

Idea 42: Feedback walls for politicians  

The main purpose of this idea is to create a possibility of the real assessment of the decision 

makers during their tenure. Of course we can take part in an election but by a feedback wall I 

mean assessment of the politicians in the short intervals, that would be then published on the 

specially created website. 

Idea 43: [DELETE] Effective accountability of decision makers  

Decision makers must be accountable for their decisions and behaviour and in the event where 

they are either is in any way within the realm of abuse of power, abuse of position or breach of 

trust to the citizens, they should be made to assume responsibility as appropriately. 

Idea 44: You need to pass a test to vote  

Idea 45: Live coverage (TV, Web) of parliamentary discussions 

For people to have direct information and not rely on journalists and to know who voted what. 

That would help them vote the next time. 

Idea 46: Work to eliminate the attitude of powerlessness  

Idea 47: More checks and balances on corporate takeover during policy formulation  

Idea 48: Loose forms of direct democracy without the use of technology for local 

communities 

Idea 49: All age groups should be represented equally in politics  

All age groups should be represented equally in politics. A lot of times politics only caters to a 

certain age group, especially young people are seriously underrepresented and that means that 

they have no one to represent their interests, so they have no motivation to actively 

participate. We must represent all of the age groups and their interests equally.  
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Idea 50: More support to NGOs 

The contributions of the NGOs should be strengthened. The private sector could attribute a 

part of their work to NGOs, same with the government/ or public sector.  

Idea 51: Competition for performance  

Idea 52: Legislation to protect active citizenship from political pressures  

Idea 53: Civic activity is not only a charity  

Idea 54: Less tyranny of the interest groups, fewer NGOs  

Simply because an organization is non-governmental it does not necessarily mean that the 

organization has the best interests of the general public at heart. Often, groups with very 

specific interests when organized impose their will to the majority at the expense of 

democracy. 

Idea 55: Strengthen and support independent media  

Idea 56: Online platforms that enhance interactions and questions between citizens and 

politicians  

Idea 57: Showing the consequences of not being active  

Idea 58: Being more efficient to expose and punish corruption 

Being more efficient to expose and punish corruption It usually takes a long time to expose 

corruption, there should be more and better investigations. Also most of the time politicians 

are not held accountable for their actions, because of their status. Everyone should be punished 

fairly and equally no matter who they are or what connections they have.  

Idea 59: Compulsory disclosure of positions and funding sources of lobbyists  

This comes as a check and balance for idea 54 - to ensure transparency and limit the tyranny of 

the interest groups 

Idea 60: Increase trust in democracy by role modeling 

Idea 61: More community based radio stations and media projects  

Idea 62: Better quality of English  

Most documents at the European level are in English. Also, if you like to watch the recordings 

from the EU parliament debates or go through some papers, documents, regulations, most of 

them are available in English. The citizens need a better knowledge of this language, better 

command to be able to understand those documents. Not everybody can have this level of 

command of a foreign language, but the language should be taught better so the people can use 

it better. 

Idea 63: Protect and promote freedom of speech 
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