
                
 

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE 
Akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013  
Zadania Dostępni Samorządowcy 

 
 

1. Nazwa organizacji: 

Parlament Młodzieży Miasta Radomia 

2. Data przesłania sprawozdania cząstkowego: 

30.06.2013r. 

3. Telefon kontaktowy: 

509-972-234 

4. Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, tel. mail): 

 Mateusz Wojcieszak, mateusz2077@vp.pl, 509-972-234 

5. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór: 

Radom 

6. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami(instytucje, grupy – prosimy o 

podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) : 

 Nieformalna grupa młodzieżowa  Samorząd – włącz się! – pomoc finansowa i 

organizacyjna, współorganizator konferencji 

 Zespół Szkół Muzycznych w Radomiu – współpraca przy organizacji konferencji 

 Studenckie Koło Administratywistów UTH w Radomiu – patronat naukowy 

konferencji 

 Katedra Prawa - Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Technologiczno-

Humanistycznego w Radomiu – patronat naukowy konferencji 

 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu – patronat 

naukowy konferencji 
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 Portal Cozadzień.pl – patronat medialny konferencji 

 Gazeta Wyborcza Radom – patronat medialny konferencji 

 Urząd Miasta Radomia – pomoc w organizacji debaty młodzieżówek 

 V Liceum Ogólnokształcące w Radomiu, X LO, VI LO, ZS Samochodowych, PG 8 – 

współpraca przy warsztatach z zakresu Budżetu Obywatelskiego 

 Fundacja Civis Polonus – pomoc merytoryczna przy warsztatach BO 

7. Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie 

wszystkich działań, które podjęli Państwo, po przystąpieniu  do akcji(ankiety/ 

sondy/ spotkania, itd.)  : 

 Otwarta Konferencja „Samorząd – włącz się!” – z udziałem władz 

samorządowych, uczniów oraz ekspertów 

 Debata młodzieżówek Radom 2013 

 Warsztaty dla uczniów z zakresu pisania wniosków do Budżetu 

Obywatelskiego (5 spotkań) 

 Reprezentowania młodzieży na posiedzeniach Zespołu Opiniującego BO oraz 

informowanie opinii publicznej o założeniach BO, postanowieniach Zespołu 

 W imieniu młodzieży złożenie 21 wniosków do Budżetu Obywatelskiego 

 

8. Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania( uczestnicy, samorządowcy, itd.): 

Ok. 300 osób (warsztatowicze, młodzieżowi radni, samorządowcy, uczestnicy konferencji, 

publiczność) 

9. Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze 

działania i były w nie zaangażowane: 

 Pan Ryszard Fałek - Wiceprezydent Miasta Radomia, samorządowiec, nauczyciel, 

przewodniczący Komisji Sportu Akademickiego i Rozwoju Zapasów 

 Pan Mirosław Ślifirczyk - Starosta Radomski 



                
 

 Pan Zbigniew Gołąbek - radny sejmiku województwa mazowieckiego, senator IV i V 

kadencji 

 Pani dr Ewa Markowska-Bzducha - radna powiatu radomskiego, pracownik naukowy 

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu 

 Pan Piotr Szprendałowicz - radny Rady Miejskiej w Radomiu 

 Pan Damian Maciąg – radny Rady Miejskiej w Radomiu 

10. W przypadku zawiązania się „grupy roboczej” prosimy o podanie liczby osób 

zaangażowanych oraz określenia grupy przedstawicielskiej, np. radna, sołtyska, 

mieszkanka wsi, etc. 

 

5 młodzieżowych radnych, 2 przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego ZSO nr 6 w Radomiu 

11. W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o 

podanie daty spotkania, tematu spotkania,  kto był organizatorem, ilu było 

mieszkańców… 

15 kwietnia – otwarta konferencja – organizatorzy: Parlament Młodzieży Miasta Radomia, 

Nieformalna grupa młodzieżowa Samorząd – włącz się, Stowarzyszenie Europa i My – 

publiczność: ponad 150 uczniów radomskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

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

zadania w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór? 

Największym sukcesem jest dla nas widoczne, duże zaangażowanie młodzieży 

w partycypację obywatelską. Coraz większa grupa uświadomionych osób jest wartością 

dodaną przy budowie prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego, na którym zależy nam 

najbardziej. Wiemy, że jest to proces długotrwały – staramy się wreszcie rozpocząć go 

w naszym mieście. Zainteresowanie rówieśników tematyką samorządności jest pierwszym 

krokiem do wykształcenia nowych pokoleń. Cieszymy się, że także nasze zabiegi związane 

z Budżetem Obywatelskim zostały dostrzeżone – jesteśmy organizacją, która złożyła 

najwięcej wniosków oraz  najaktywniejszą w całym procesie wprowadzania. Tu po raz 



                
 

kolejny młodzież radomska pokazała, że aktywność obywatelska nie jest im obca – o czym 

świadczy duża frekwencja na warsztatach przez nas przygotowanych. Jednym zdaniem – 

jesteśmy dumni, że nasze miasto powoli zmienia się dzięki „Masz głosowi…” i mamy w tym 

swoją niewielką rolę. 

13.  Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? 

(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam 

zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie ) 

1                     2                        3                      4                          5 
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