„BUDŻET RÓWNYCH SZANS. GENDER BUDGETING DLA
SAMORZĄDÓW” - FAQ
1. Co to jest Budżet wrażliwy na płeć (Gender Budget)?
Wdrażanie elementów budżetu wrażliwego na płeć oznacza uwzględnianie perspektywy
płci na każdym etapie procesu budżetowego oraz taką reorganizację wpływów i
wydatków budżetowych, która przyczyni się do niwelowania nierówności pomiędzy
obywatelami i obywatelkami, także tych wynikających z płci.
2. W jakim celu organizowany jest konkurs?
Celem konkursu jest promowanie elementów budżetu wrażliwego na płeć w JST, jak
również opracowanie tzw. dobrych praktyk, w celu ułatwienia wprowadzania rozwiązań
zapobiegających dyskryminacji w lokalnej polityce budżetowej JST w całej Polsce.
3. Do kogo skierowany jest konkurs - kto może wziąć w nim udział?
W konkursie udział mogą wziąć jednostki samorządu terytorialnego (JST) z całej Polski
będące gminami w sensie administracyjnym: gminy wiejskie, miejskie, miejsko-wiejskie.
4. Czy wszystkie gminy będą oceniane tak samo?
Zdajemy sobie sprawę ze zróżnicowania sytuacji gmin małych i gmin dużych, wobec
czego zgłaszające się JST zostaną przypisane do rozłącznych kategorii, wyłonionych
na podstawie kryterium ich wielkości. Wówczas porównania przeprowadzane będą
pomiędzy podobnymi podmiotami. Poza tym rozróżnieniem, pod względem formalnym
wszystkie gminy obowiązuje jeden regulamin, jeden kwestionariusz i wspólna ocena
pod względem tych samych kryteriów.
5. Czy udział w konkursie jest płatny?
Nie, zgłoszenie do konkursu jest bezpłatne.
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6. Co jest nagrodą w konkursie?
Nagrodą w konkursie jest 6-miesięczne wsparcie merytoryczne o wartości 10 000 zł dla
4 zwycięskich JST w zakresie opracowania i wdrożenia elementów budżetu wrażliwego
na płeć, analizy wydatków i planów inwestycyjnych pod kątem wyrównywania szans
kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym, jak również zestaw rekomendacji dla władz JST na
temat zrównoważenia wydatków. Wsparcie zakłada porady eksperckie, warsztaty,
szkolenia. Dodatkowo, efekty pracy z wybranymi JST zostaną opracowane i
upowszechnione w formie dobrych praktyk.
7. Jakie korzyści wynikają z wzięcia udziału w konkursie?
Oprócz głównej narody w postaci nieodpłatnego wsparcia merytorycznego przy
wprowadzaniu elementów budżetu wrażliwego na płeć, wyłonione w drodze konkursu
JST

będą

promowane

jako

podmioty

społecznie

odpowiedzialne:

aktywnie

przeciwdziałające dyskryminacji ze względu na płeć i dbające o zrównoważony rozwój.
Dodatkową korzyścią jest współpraca i możliwość zintegrowania działań JST z logo
UNDP.
Dla każdej JST wzięcie udziału w konkursie jest okazją do analizy własnej polityki i
wydatków pod kątem ich wpływu na nierówności, jakie występują na terenie gminy.
8. Jakie są etapy konkursu?
Pierwszy etap polega na wypełnieniu i przesłaniu do organizatorów ankiety wstępnie
oceniającej funkcjonowanie JST pod kątem ich wrażliwości na kwestie związane z płcią.
W kolejnym etapie, w wyłonionych na podstawie analizy określonych aspektów
funkcjonowania

4

gminach

zrealizowane

zostaną

działania

diagnostyczno-

konsultacyjne z udziałem ekspertów i ekspertek. Ostatnim etapem będzie wdrożenie
rekomendacji powstałych w wyniku współpracy ekspertów i ekspertek z JST w zakresie
wdrażania elementów budżetu wrażliwego na płeć oraz stworzenie raportu w postaci
dobrych

praktyk,

wypracowanych

w

czasie

6-miesięcznego

okresu

wsparcia

merytorycznego wybranych w drodze konkursu JST.
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9. Jakie kryteria będą brane pod uwagę?
Ocenie konkursowej podlegają 3 główne wymiary funkcjonowania JST, które zgłosiły się
do konkursu: budżet, struktura władz, realizowana polityka. Kryterium uzupełniającym
jest ocena ogólnej sytuacji społeczno-ekonomicznej na terenie gminy (edukacja, rynek
pracy, opieka nad dziećmi), odzwierciedlającej skuteczność podejmowanych przez
gminę działań. Wszystkim 3 głównym kryteriom przypisane są jednakowe wagi,
kryterium 4 ma charakter dodatkowy, informacyjno-diagnostyczny. W uzasadnionych
przypadkach (np. remisu) może mieć charakter rozstrzygający.
10. Jakie warunki trzeba spełnić by wziąć udział w konkursie?
Od JST, które zgłoszą się do konkursu oczekujemy wsparcia logistycznego i
organizacyjnego w prowadzonych pracach, a także wyznaczenia osoby do współpracy
z UNDP, zaangażowanej w realizację projektu.
Każda z wybranych w drodze konkursu JST zobowiązuje się do: wdrożenia
rekomendacji, które zostaną wypracowane; upowszechnienia rezultatów wśród
mieszkańców i mieszkanek; zagwarantowania pokrycia kosztów noclegu oraz
transportu dla ekspertów/tek; udostępniania wszelkich materiałów niezbędnych do
skutecznego przeprowadzenia działań.

11. Gdzie można zdobyć więcej informacji?
Informacje na temat konkursu oraz dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za jego
organizację znajdują się w zakładce „Budżet równych szans” na stronie Biura UNDP w
Polsce: http://undp.org.pl/Co-robimy/Budzet-rownych-szans
Szczegółowych informacji udziela Maria Skóra: maria.skora@undp.org.pl
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