
          

                

 

                         
 

SPRAWOZANIE CZĄSTKOWE 

akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013 

Zadania Inicjatywa Lokalna 

 

 

1. Nazwa organizacji: 

EUROPEJSKA FUNDACJA NA RZECZ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I WYCHOWANIA - NORMA 

2. Data przesłania sprawozdania cząstkowego: 

30 CZERWCA 2013 r. 

3. Telefon kontaktowy: 

691 463 399 

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

RAFAŁ MIŁKOWSKI – PREZES ZARZĄDU, r.milkowski@fundacjanorma.org 

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

MOKOTÓW, WARSZAWA 

6.  Czy w gminie podjęta jest uchwała o trybie i szczegółowych kryteriach wyboru inicjatywy 

lokalnej? 

Nie została podjęta. 

7. Jakie kroki zostały przez Was podjęte w celu podjęcia uchwały przez Radę Gminy/Miasta 

 

 



          

                

 

 

8. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami(instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli 

takie partnerstwo istnieje) : 

Nie dotyczy 

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

działań, które podjęliście, po przystąpieniu   do akcji  : 

 Nawiązanie współpracy z mieszkańcami. 

 Nawiązanie współpracy z Dyrekcją Przedszkola nr 270. 

 Organizacja spotkania informacyjnego z mieszkańcami i rodzicami przedszkola. 

 Nawiązanie współpracy z Partnerami Fundacji. 

 Organizacja i cykl spotkań z rodzicami i mieszkańcami. 

 Nawiązanie współpracy z Partnerem w ramach Akcji „Masz Głos, Masz Wybór” oraz Super 

Samorząd. 

 Nawiązanie współpracy z właścicielem terenu. 

 Nawiązanie współpracy z samorządem Dzielnicy Warszawa Mokotów. 

 Przygotowanie materiałów promujących Akcję „Puść Farbę”. 

 Dystrybucja materiałów promujących Akcję 

 Promocja Akcji „Puść Farbę” 

 Zaproszenie na Akcję przedstawicieli władz samorządu. 

 Akcja „Puść Farbę” – Malowanie ogrodzenia. 

 Spotkanie mające na celu ewaluację  Akcji „Puść Farbę”. 

 Informacja dla gazety lokalnej o Akcji. 

 Spotkanie z organizacjami odpowiedzialnymi za program Partnerstwa dla Mokotowa. 

 Ustalenie spotkania z przedstawicielami władz samorządu w celu realizacji kolejnych 

Inicjatyw na terenie Mokotowa. 

 

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

W realizację zadania zaangażowało się 30 osób. 

 



          

                

 

 

11. Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i 

były w nie zaangażowane: 

 Pani Teresa Rosłoń – Naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej dla 

Dzielnicy Mokotów, 

 Pan Bogdan Olesiński – Burmistrz Dzielnicy Mokotów, 

 Pan Cezary Kocon – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Mokotów  

 

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

daty i tematu spotkania,  kto był jego organizatorem, ilu mieszkańców przyszło.  

22.04.13r. – spotkanie z mieszkańcami w sprawie zorganizowania Akcji – 4 mieszkańców. 

Organizator Fundacja Norma. 

23.04.13r. – Spotkanie z dyrekcją placówki, na terenie której zostanie przeprowadzona Akcja – 

1 mieszkaniec. Organizator Fundacja Norma. 

24.04.13r. – spotkanie z mieszkańcami mające na celu sporządzenia pisma do partnerów 

Fundacji z prośba o dofinansowanie Akcji – 7 mieszkańców. Organizator Fundacja Norma. 

13.05.2013r. – spotkanie mieszkańców z Naczelnikiem Wydziału Oświaty i Wychowania 

Dzielnicy Mokotów – 1 mieszkaniec. Organizator Fundacja Norma. 

13.05.2013 – spotkanie z władzami terenu, na którym planowano przeprowadzenie Akcji –  

1 mieszkaniec. Organizator Fundacja Norma. 

14.05.13r. – Spotkanie mieszkańców mające na celu przygotowanie wniosku o realizację 

zadania w ramach inicjatywy lokalnej do władz samorządu oraz do władz terenu –  

6 mieszkańców. Organizator mieszkańcy. 

15.05.13r. – spotkanie mieszkańców w celu złożenia wniosku do Burmistrza Dzielnicy –  

2 mieszkańców. Organizator Fundacja Norma. 

 



          

                

 

 

17.05.13r. – spotkanie z partnerami Fundacji Norma w celu omówienia szczegółów Akcji  

i odbioru materiałów – 1 mieszkaniec, 1 przedstawiciel Fundacji. Organizator Partner Fundacji 

Norma. 

01.06.13r. – spotkanie mieszkańców Mokotowa – Inauguracja Akcji „Puść Farbę” –  

9 mieszkańców. Organizator Fundacja Norma/mieszkańcy. 

7.06.2013r. – Spotkanie z p. Naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej, 

Rzecznikiem Dzielnicy oraz przedstawicielem Fundacji Norma – 1 mieszkaniec. Organizator 

Urząd Dzielnicy. 

08.06.13r. – Spotkanie mieszkańców Mokotowa – kontynuacja Akcji „Puść Farbę” –  

6 mieszkańców. Organizator Fundacja Norma/mieszkańcy. 

13.06.13r. – Zaplanowane spotkanie przedstawicieli Urzędu Dzielnicy Warszawa – Mokotów  

z przedstawicielami Fundacji Norma i mieszkańcami, w celu zaplanowania kolejnych Akcji  

w ramach Inicjatyw lokalnych – zaplanowano 7 osób. Spotkanie odwołane przez Urząd. 

Organizator Urząd Dzielnicy. 

18.06.13r. – Zaplanowane kolejne spotkanie przedstawicieli Urzędu Dzielnicy Warszawa – 

Mokotów z przedstawicielami Fundacji Norma i mieszkańcami, w celu zaplanowania kolejnych 

Akcji w ramach Inicjatyw lokalnych – zaplanowano 7 osób. Spotkanie odwołane przez Urząd. 

Organizator Urząd Dzielnicy. 

19.06.2013r. – Spotkanie z mieszkańcami Mokotowa i przedstawicielami organizacji tworzących 

Partnerstwo dla Mokotowa – 3 mieszkańców. Organizator Fundacja Norma/mieszkańcy. 

W miesiącu lipcu zaplanowane są kolejne spotkania z przedstawicielami Urzędu Dzielnicy. 

Organizator Urząd Dzielnicy Warszawa Mokotów. 

13. Do kiedy planujecie Państwo złożenie wniosku do Gminy/Miasta o realizację inicjatywy 

lokalnej ?  

Wniosek został złożony w dniu 15 maja 2013r. Do chwili złożenia sprawozdania wniosek nie 

został rozpatrzony. 



          

                

 

 

14. Czy realizowali Państwo jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? Jeśli 

tak, to jakie to były działania,  ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały 

wykorzystane? 

Nie 

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

ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór? 

Największym osiągnięciem na tym etapie działań jest zawiązanie współpracy z mieszkańców 

Mokotowa w celu podejmowania wspólnych inicjatyw. Dzięki społecznej pracy mieszkańców, 

poprawił się nie tylko wygląd estetyczny przedszkola jako całości ale przede wszystkim 

ogrodzenia, które odpowiednio pomalowane i odnowione, a tym samym w pełni funkcjonalne 

będzie dłużej służyć dzieciom bez potrzeby wymiany na nowe, którego koszty, jak wiadomo, 

byłyby bardzo wysokie. Akcja ma również na celu stworzenie Dzielnicowego Zespołu Inicjatyw 

Lokalnych (DZIL) 

16. 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_  

 

17.  Uwagi, dodatkowe informacje: 

Akcja „Puść Farbę” była pierwszą Akcją w ramach inicjatywy lokalnej przeprowadzonej na 

Mokotowie. Podczas ewaluacji Akcji powstał zarys projektu dla kolejnych inicjatyw. 

 

 

 

 


