
     

 

 

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE  

Z REALIZACJI ZADANIA WSPÓLNA PRZESTRZEN 

 W RAMACH AKCJI MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR  

Termin przesłania sprawozdania mija w dniu 30.06.2012 r. 

 

1. Nazwa organizacji: 

Stowarzyszenie Integracyjne „RAZEM” 

 

2. Dane teleadresowe organizacji: 

82-300, Elbląg, ul. Gwiezdna 26/27 

 

3. Koordynator zadania: 

Imię i nazwisko: Helena Hałun 

 

Numer telefonu: 600-838-337 

 

Adres email: stowarzyszenierazem@wp.pl 

 

 

 

 

 



     

 

 

4. Zespół realizujący zadanie.   Ile osób liczy zespół? Czy podzielono się funkcjami: 

np. wybrano osobę odpowiedzialną za promocję,  inną za organizację  spotkań i ich 

prowadzenie. 

 

 

5. Gmina, miejscowość oraz województwo objęte działaniami  akcji Masz Głos, Masz 

Wybór: 

Gmina Miasto Elbląg, Elbląg, województwo Warmińsko - Mazurskie 

 

6. Nazwa własna zadania (opcjonalnie, jeżeli posiadacie Państwo nazwę swojego 

działania, to proszę o wpisanie) 

„Żyć bezpiecznie” 

 

7. Wybór przestrzeni.  Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób dokonano wyboru 

przestrzeni np. podczas zebrania/spotkania mieszkańców? Dlaczego wybrano tę 

przestrzeń?   

Wybrano przestrzeń między barakami, dlatego że mieszkańcy żyją w karygodnych 

warunkach a wyjścia z baraków prowadzą bezpośrednio na otwarty teren. Jest to 

ludność bardzo uboga – byli mieszkańcy Państwowych Gospodarstw Rolnych. 



     

 

 

8. Struktura przestrzeni. Czy wybrany obszar objęty jest miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego lub został ujęty w studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania? Jeżeli tak, to jakie funkcje przeznaczono dla tego 

terenu w powyższych dokumentach planistycznych. 

Planuje się rozbiórkę baraków i budowę funkcjonalnych budynków mieszkalnych. 

 

9. Opis przestrzeni. Jak w chwili obecnej wygląda wybrany teren? Co znajduje się w 

najbliższym otoczeniu np. – szkoła, jezioro, sklepy, węzeł przesiadkowy?  

Jak widać na załączonych zdjęciach warunki zamieszkania są katastrofalne a 

dodatkowo utrudnia je przejazd pociągów (w pobliżu znajduje się linia kolejowa). 

 

10. Współpraca z władzami samorządowymi.  Czy odbyło się spotkanie z 

wójtem/burmistrzem/prezydentem dotyczące realizacji zadania i współpracy 

władzy lokalnej z Państwa organizacją/grupą nieformalną. W jakiej atmosferze 

odbyło się spotkanie? Czy zadeklarowano współpracę i aktywny udział w realizacji 

zadania np. udział w spotkaniach z mieszkańcami? Czy ze strony urzędu wyznaczono 

osobę/osoby do współpracy? Czy do współpracy udało się zaangażować radnych np. 

gminy, osiedla lub sołtysa/sołtyskę. 

 

 



     

 

 

Spotkanie odbyło się z Przewodniczącym Rady Miasta – Jerzym Wcisła, który 

uczestniczył w szkoleniu aktywności samorządowej w Warszawie, a kolejne spotkanie 

odbyło się z Prezydentem m. Elbląg, panem Grzegorzem Nowaczykiem i Komisją 

Samorządu Bezpieczeństwa. W ogólnym spotkaniu z mieszkańcami wiele osób 

wykazało dużą aktywność, spowodowaną wizją poprawy warunków zamieszkania 

dzięki naszym działaniom. Współpraca z samorządem – Radą Miasta i Prezydentem 

układa się bardzo dobrze. 

 

11.  Diagnoza przestrzeni – badania przestrzeni, badania społeczne. Jeżeli 

wykonywano badania to proszę o informację, jakich narzędzi badawczych używano 

np. sondaż, ankieta, tablica z wlepkami, inne (jakie) itp.? 

Rozpoczęcie działań poprzedziło przeprowadzenie ankiet wśród mieszkańców przy ul. 

Skrzydlatej, które wypełniano z dużym zaangażowaniem. Nasze działania zostały 

również zauważone przez lokalne media, które wspierają nas w realizacji programu 

publikując pozytywne opinie. 

 

Liczba przeprowadzonych sondaży, ankiet, przyklejonych wlepek, prób zliczania, 

obserwacji itp.? 

Ankiet przeprowadzono 270, jednak 45 szt. nie było dokładnie wypełnionych. 

 

 



     

 

 

W jaki sposób przeprowadzano badania: sondowanie/ankietowanie na ulicach,  

mieszkaniach, w trakcie lokalnych wydarzeń, skrzynki z ankietami, mapy, tablice 

umieszczone w przestrzeni publicznej np. sklepach, przychodniach, szkołach? 

Badania przeprowadzono poprzez rozprowadzanie ulotek w klatkach schodowych, 

zamieszczanie na tablicach publikacji prasowych oraz bezpośrednie rozmowy 

owocujące ścisłą integracją z mieszkańcami.  

 

12. Otwarte spotkanie, dyskusja z mieszkańcami oraz władzą lokalną. Jeżeli 

spotkanie już się odbyło to proszę opisać jego przebieg oraz podać informację, czy w 

spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych 

(wójt/burmistrz/prezydent, przedstawiciele rady gminy, soltys itp.) 

W każdorazowym otwartym spotkaniu uczestniczyły władze samorządu z jej 

przewodniczącym Jerzym Wcisła. 

 

Ilu mieszkańców  uczestniczyło w spotkaniu? Czy było więcej kobiet, czy mężczyzn? W 

jakim wieku byli uczestnicy? 

W spotkaniu wzięło udział ok. 80 uczestników, większe zainteresowanie okazywały 

kobiety po 50 – tym roku życia. Sprawą zagospodarowania tego terenu miejskiego 

bardzo zainteresowany jest samorząd jak również i Prezydent miasta. 

 



     

 

 

13. Promocja działań.  W jaki sposób informujecie Państwo o swoich działaniach 

lokalną społeczność (prasa, TV, Internet – strona internetowa, portale 

społecznościowe, wydarzenia promocyjne, plakaty, ulotki, marketing szeptany, inne 

(jakie)?  

Najlepszą metodą sprawdzoną i wypróbowaną jest przeprowadzanie indywidualnych 

rozmów z mieszkańcami, co prowadzi do ścisłej z nimi integracji. 

 

14. Czy w ramach realizacji zadania nawiązali Państwo współpracę z innymi 

organizacjami pozarządowymi, instytucjami np. dom kultury, świetlica, grupami 

nieformalnymi, sponsorami?  Jeżeli tak , proszę o podanie nazw 

organizacji/instytucji oraz  krótki opis na czym będzie polegać współpraca? 

Współpracujemy w tym temacie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw 

Pozarządowych. Wspólnie organizowane są spotkania z mieszkańcami. 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

15. Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji 

zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór? 

Największym osiągnięciem jest zdobycie zaufania mieszkańców, nawiązanie więzi 

przyjaźni, które bardzo sobie cenimy. 

 

16.  Dodatkowe informacje np. (czy organizowali Państwo Święto Samorządu 

Lokalnego?). Jeżeli tak,  proszę o opis, jakie działania Państwo podjęliście, jakie 

wydarzenia udało się Wam zorganizować? 

 

 


