
System zarządzania budżetem obywatelskim

Porto Alegre
to więcej niż głosowanie
System zarządzania budżetem obywatelskim Porto Alegre to platforma informatyczna 
oraz pakiet wsparcia dla każdej gminy. System promuje ideę budżetu obywatelskiego 
jako narzędzia zwiększającego udział mieszkańców w zarządzaniu miastem.

System Porto Alegre jest:
 z elastyczny — dostosowuje się do regulaminu budżetu obywatelskiego każdego miasta 
lub gminy,

 z oszczędny — jest osadzony w chmurze, nie obciąża systemu informatycznego urzędu,
 z automatyczny — mieszkańcy otrzymują powiadomienia dotyczące zgłoszonych 
wniosków (np. o wynikach oceny formalnej czy merytorycznej),

 z atrakcyjny cenowo — jeden produkt dla wielu gmin.

1. System Porto Alegre — moduł dla urzędników
Nowoczesny system informatyczny, który pozwala w prosty i wygodny sposób 
zarządzać wszystkimi działaniami związanymi z realizacją budżetu obywatelskiego, 
w tym oceną formalną i merytoryczną wniosków mieszkańców.

Miasta nie składają
się z budynków i ulic, ale
z ludzi i ich marzeń
święty Augustyn



2. System Porto Alegre — moduł dla mieszkańców
Intuicyjny formularz do zgłaszania wniosków, dostosowana dla każdego miasta strona 
internetowa budżetu obywatelskiego wraz z aplikacją do głosowania. Strona i aplikacja 
do głosowania automatycznie dopasowują się do rozmiarów ekranu urządzenia 
użytkownika. W praktyce oznacza to, że zarówno użytkownik laptopa, tabletu, jak 
i telefonu będzie mógł swobodnie korzystać ze strony budżetu obywatelskiego i oddać 
swój głos na wybrane wnioski.

3. System Porto Alegre — pakiet wsparcia
Pomoc przy wdrożeniu systemu, możliwość skorzystania z przykładowego regulaminu 
budżetu obywatelskiego, opartego na najlepszych praktykach polskich miast oraz 
serwis techniczny.

Co wyróżnia system Porto Alegre?
 z atrakcyjna cena — korzystna, rozłożona na lata cena zawierająca nowoczesne 
narzędzie informatyczne, wsparcie doświadczonych ekspertów do spraw budżetu 
obywatelskiego oraz serwis techniczny w cenie przez cały okres trwania umowy,

 z intuicyjna obsługa — prosty w obsłudze interfejs, zarówno dla mieszkańców, jak 
i urzędników,

 z pewność i bezpieczeństwo — automatycznie i regularnie tworzone kopie zapasowe 
oraz stosowane algorytmy szyfrowania zapewniają bezpieczeństwo danych 
gromadzonych w systemie,

 z wzrost efektywności pracy urzędników — system usprawnia pracę osób 
odpowiedzialnych za proces realizacji budżetu obywatelskiego poprzez 
automatyczną rejestrację i ewidencję pomysłów zgłaszanych przez mieszkańców 
oraz łatwe dekretowanie zadań do jednostek odpowiedzialnych za ocenę formalną 
i merytoryczną,

 z zautomatyzowana komunikacja z mieszkańcami — mieszkańcy otrzymują 
powiadomienia generowane przez system o poszczególnych etapach weryfikacji 
złożonych wniosków.

Testuj bez zobowiązań! Zapraszamy do kontaktu, aby uzyskać dostęp do wersji 
demonstracyjnej lub otrzymać pełen opis funkcjonalności systemu Porto Alegre.

Krzysztof Ślebioda
tel. 695 254 739
k.slebioda@pzr.org.pl

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju: www.pzr.org.pl • www.budzet-obywatelski.org
Porto Alegre to miasto w Brazylii, które w 1989 r. jako pierwsze na świecie wdrożyło budżet partycypacyjny.
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