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Sprawozdanie cząstkowe 

z realizacji zadania Zróbmy to Razem! 

w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013 

 

1. Nazwa organizacji: 

Stowarzyszenie „JES – Jakość Energia Starachowice” 

 

2. Dane teleadresowe organizacji: 

ul. Hauke Bosaka 2/76 ; 27-200 Starachowice 
stowarzyszenie.jes@gmail.com ; www.jes.org.pl 

 

3. Koordynator zadania (imię, nazwisko, dane kontaktowe): 

Ewelina Gołyska: e.golyska @ gmail.com 
Piotr Babicki: babicki.piotr @ gmail.com 

 

4. Zespół realizujący zadanie (ile osób liczy zespół? czy podzielono się funkcjami: np. wybrano 

koordynatora, osobę odpowiedzialną za promocję, inną za organizację spotkań etc.) 

Zespół koordynujący: Ewelina Gołyska, Ewa Babicka, Piotr Babicki, Maciej Myszka 
Zespół stale współpracujący: Anna Jaros, Agata Maciąg, Anna Podzielna, Estera Sarzyńska, Mateusz 
Rojek, Michał Karkusiewicz 

 

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

Miasto i gmina Starachowice, województwo świętokrzyskie 

 

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

Pierwsze spotkanie w ramach projektu nazwaliśmy „Nic o nas bez nas”, jednak jeszcze nie 
zdecydowaliśmy, czy kolejne spotkania otwarte będą tytułowane tak samo. 
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7. Wybór sprawy - w jaki sposób dokonano wyboru danej kwestii, 

np. podczas zebrania/spotkania mieszkańców? dlaczego 

wybrano tę przestrzeń? 

To co łączy wszystkie osoby koordynujące i współpracujące przy projekcie to młodość, energia i 
identyfikacja ze Starachowicami. Od razu wiedzieliśmy, że w naszych działaniach powinniśmy skupić się 
na problemach młodych ludzi w mieście. 
Ze Starachowic młodzież najczęściej wyjeżdża po ukończeniu edukacji ponadgimnazjalnej, w 
poszukiwaniu pracy lub na studia. Przyczyną jest brak perspektyw zatrudnienia, dobrych wyższych uczelni 
(lub ich filii) oraz nikłe zainteresowanie młodymi ludźmi przez władze. 
Połączyliśmy zorganizowane środowiska młodzieżowe i młodzież niezrzeszoną. Zorganizowaliśmy 
pierwsze, otwarte spotkanie pt. „Nic o nas bez nas”, dla młodych starachowiczan i prowadzone przez 
młodzież czyli nas. Na spotkaniu wspólnie wypracowaliśmy konkretną propozycję działania czyli lobbing 
za powołaniem w Starachowicach osoby, która umocowana prawnie przez Urząd Miejski byłaby 
kompetentna do wspierania działań na rzecz młodzieży w mieście i była partnerem dla 
młodzieżowych organizacji pozarządowych, Młodzieżowej Rady Miasta i młodzieży niezrzeszonej. 

 

8. Struktura instytucji/miejsca, którym się zajmujecie (pod kogo bezpośrednio podlega 

instytucja/miejsce? jaką ma strukturę wewnętrzną, z którą będziecie współpracować?) 

Powołanie rzecznika, lub pełnomocnika młodzieży wymaga długiej i wieloetapowej pracy. Kalendarium 
naszego zadania zakłada pracę w grupie roboczej składającej się z zespołu realizującego zadanie i 
miejskich urzędników. Ponadto chcemy zorganizować spotkanie  wymiany dobrych praktyk na które 
zaprosimy pełnomocników ds. młodzieży z innych miast, a następnie dwie otwarte konferencje tematyczne. 
Będziemy współpracować również z prawnikami.  

 

9. Opis instytucji/miejsca/kwestii (jakie obecnie panują warunki angażowania mieszkańców w 

sprawę, którą się zajmujecie? W jakim stopniu mogą oni tworzyć program instytucji/decydować o 

sprawie?) 

Mamy zielone światło do działania i deklarację wsparcia i współpracy od Małgorzaty Szlęzak, zastępcy 
prezydenta Starachowic. Sytuacja w mieście jest jednak problematyczna, ponieważ prezydent miasta, 
Wojciech B. jest zawieszony w obowiązkach służbowych i skazany wyrokiem sądu pierwszej instancji za 
przestępstwa korupcyjne. 12 lipca br. odbędzie się jego rozprawa apelacyjna w sądzie drugiej instancji. 
Jeśli sąd podtrzyma wyrok, Starachowicami będzie zarządzał komisarz. Najprawdopodobniej obecni 
zastępcy prezydenta przestaną sprawować swoje funkcje. Ta sytuacja może - choć niekoniecznie musi – 
mieć wpływ na zobowiązania podjęte przez Małgorzatę Szlęzak, w sprawie realizacji naszego zadania. 
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10. Współpraca z partnerami.  Czy odbyło się spotkanie z 

wójtem/burmistrzem/prezydentem dotyczące realizacji zadania i 

współpracy władzy lokalnej z Waszą organizacją/grupą? 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? Czy udało sie nawiązać 

współpracę z innymi partnerami- np. organizacjami pozarządowymi, biznesem? 

25.06.2013 r. odbyło się nasze spotkanie z Małgorzatą Szlęzak, zastępcą prezydenta Starachowic oraz 
z Piotrem Ambroszczykiem, pracownikiem Urzędu Miejskiego. 
Pani prezydent z entuzjazmem przyjęła nasz pomysł. Od tej pory wszystkie nasze działania będą odbywały 
się w porozumieniu z Urzędem Miejskim i Małgorzatą Szlęzak osobiście. Zadeklarowano otwartość na 
współpracę i spotkania, pomoc prawną, udział w organizowanym spotkaniu wymiany dobrych praktyk na 
temat pełnomocników ds. młodzieży oraz dwóch kolejnych otwartych konferencjach a także współdziałanie 
w innych wydarzeniach w ramach „Zróbmy to razem” w Starachowicach. 

 

11. Diagnoza lokalna (czy wykonano diagnozę sprawy? jakie narzędzia badawcze zostały użyte? np. 

sondaż, ankieta, akcja animacyjna, inne (jakie) itp.? 

Diagnozy dokonaliśmy na pierwszym spotkaniu w ramach zadania (więcej w punkcie 7). 
Podczas spotkania pracowaliśmy metodą warsztatową. Wykorzystywaliśmy techniki burzy mózgów, 
skojarzeń, dyskusji, pracy w grupach i gier integracyjnych. 

 

Liczba przeprowadzonych sondaży, ankiet, przyklejonych wlepek, prób zliczania, obserwacji itp.? 

Nie dotyczy. 

 

W jaki sposób przeprowadzano badania: sondowanie/ankietowanie  

na ulicach,  mieszkaniach, w trakcie lokalnych wydarzeń, skrzynki  

z ankietami, mapy, tablice umieszczone w przestrzeni publicznej, np.  

w sklepach, przychodniach, szkołach? 

Nie dotyczy. 
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12. Otwarte spotkanie, dyskusja z mieszkańcami oraz władzą lokalną 

(czy odbyło się otwarte spotkanie/debata z mieszkańcami? jaki był 

charakter spotkania? jak o nim informowano? czy  

w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych - 

wójt/burmistrz/prezydent, przedstawiciele rady gminy, sołtys itp.? 

 

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

uczestnicy? 

W pierwszym spotkaniu otwartym w ramach zadania uczestniczyło 21 młodych starachowiczan, w wieku od 
14 do 26 lat (8 kobiet, 13 mężczyzn). 
W drugim spotkaniu uczestniczyło 6 przedstawicieli młodzieży (5 kobiet, 1 mężczyzna) oraz Małgorzata 
Szlęzak i Piotr Ambroszczyk reprezentujący Urząd Miejski.  

13. Promocja działań (w jaki sposób, jakimi kanałami i za pomocą jakich nośników informujecie o 

swoich działaniach lokalną społeczność: prasa, TV, Internet – strona internetowa, portale 

społecznościowe, wydarzenia promocyjne, plakaty, ulotki, marketing szeptany, inne – jakie?) 

O pierwszym otwartym spotkaniu w ramach projektu pt. „Nic o nas bez nas” informowały plakaty, które 
zostały rozwieszone w większości gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szkołach w Starachowicach. W 
lokalnych mediach i portalach internetowych ukazały się zaproszenia. Utworzyliśmy także wydarzenie na 
portalu społecznościowym Facebook. 
 
Ponadto 25.05.2013 r. przedstawiciel JES był prelegentem podczas konferencji „Energia Młodych. 
Świętokrzyskie” w Kielcach. Mówił m.in. o udziale w akcji Masz głos Masz Wybór. Równolegle 
funkcjonowało stanowisko na którym można było przed kamerą JES TV porozmawiać o problemach 
młodzieży w województwie oraz przedstawić pomysły na to jak zagospodarowywać energię młodych ludzi. 
Przeprowadziliśmy konkursy, w których do wygrania były gadżety z logo Masz Głos Masz Wybór (naklejki, 
torby i parasolki). Zapewniliśmy widzialność i świadomość społeczną naszego zadania. Relacje: 
http://www.fundacjafarma.pl/aktualnosci/razem-stworzymy-przestrzen-do-wspolpracy/ 
  
Informacje o naszych działaniach ukazały się dotychczas w następujących mediach: 

1. Tytuły drukowane: Echo Dnia, Tygodnik Starachowicki, Gazeta Starachowicka 
2. Radio: Radio Kielce 
3. Portale internetowe: www.echodnia.eu, www.radio.kielce.pl, www.starachowicki.eu, 

www.starachowicka.pl, www.wirtualnestarachowice.pl, www.maslow.info.pl 
Ponadto regularnie sprawozdajemy nasze działania na stronach internetowych: 

4. Naszego stowarzyszenia: www.jes.org.pl 
5. Naszej telewizji internetowej JES TV: www.youtube.com/user/jesstarachowice 
6. Naszych profilach facebookowych: www.facebook.com/jesstarachowice i 

www.facebook.com/naprawmystarachowice 
7. Akcji Masz Głos Masz Wybór: www.maszglos.pl/personal/members/jesstarachowice/ 

 

Dotychczas odbyliśmy dwa zewnętrzne spotkania w ramach zadania. Na pierwszym z nich, w gronie 
młodzieży starachowickiej wypracowaliśmy propozycję rozwiązania problemu młodych ludzi w mieście. Na 
drugim, w gronie reprezentantów przedstawiliśmy w Urzędzie Miejskim pomysł zastępcy prezydenta 
Starachowic. 

http://www.jes.org.pl/
http://www.facebook.com/jesstarachowice
http://www.facebook.com/naprawmystarachowice
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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/partnerstwo? 

Już na etapie wyboru zadania w tegorocznej Akcji budowaliśmy współpracę z naszymi partnerami. 
Pracujemy z grupą projektową „For a Better Future” oraz Młodzieżową Radą Miasta Starachowice. Staramy 
się podejmować decyzje i realizować zadania w dziesięcioosobowej grupie, wymienionej w punkcie 4, z 
poszanowaniem koordynującej roli Stowarzyszenia JES. 
 
Dotychczas nawiązaliśmy również współpracę z prywatnym przedszkolem Akademia Przedszkolaka, gdzie 
odbyło się pierwsze spotkanie w ramach realizacji zadania. Dane kontaktowe dostępne na stronie: 
http://www.przedszkolak.starachowice.pl/ 

 

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

w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013? 

Za największe dotychczasowe osiągnięcie uważamy fakt, że nasz pomysł na rozwiązanie problemów 
starachowickiej młodzieży spotkał się z aprobatą władz miasta i możemy liczyć na dalsze wspólne 
działanie.   

 

16. Dodatkowe informacje: czy organizowali Państwo Święto Samorządu Lokalnego? jeżeli tak, proszę 

opisać jak wyglądał ten dzień? Inne dodatkowe informacje, nieujęte wcześniej. 

Nie organizowaliśmy. 

 

http://www.przedszkolak.starachowice.pl/

