
Formularz sprawozdania

1. Nazwa organizacji:  Fundacja Pozytywnych Zmian

2. Data przesłania sprawozdania końcowego: 11.12.2013

3. Telefon kontaktowy: 695176240

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

Alina Kula, tel. 695176240, alina@pozytywnezmiany.org

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

Miasto i Gmina Bielsko-Biała

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

podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) .

Zadanie realizowały z nami osoby z organizacji:  Fundacja Dobry Czas, Stowarzyszenie 
Montaż, Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, Fundacja Dziecięce 
Marzenia, Fundacja Zmieńmy Los, Stowarzyszenie Lipnik, Fundacja Czysta Ziemia i Koło 
Terenowe Polskiego Związku Głuchych w Bielsku-Białej.

7. Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o opisanie 
wszystkich działań, które podjęli Państwo, po przystąpieniu  do akcji( ankiety/ sondy/ 
spotkania, itd.) .

Odbyliśmy kilka spotkań grup roboczych, na których ustaliliśmy działania i podział 
obowiązków. Postanowiliśmy przeprowadzić anonimową ankietę wśród Radnych. Ankietę 
opracowała Pani Grażyna Mokrzycka-socjolożka, która jednocześnie była w grupie roboczej. 
Wraz z wolontariuszkami i wolontariuszami przystąpiliśmy do wywiadów, które zostały 
przeprowadzone do połowy października. Opracowane wyniki badań ankietowych zostały 
przedstawione 24.10.2013 podczas spotkania z mieszkańcami.
Zorganizowaliśmy spotkanie z mieszkańcami pod hasłem „Twoja gmina jest Twoja”. 
Podczas spotkania przedstawiona została  idei partycypacji społecznej i jej narzędzi- ta część 
poprowadziła Pani Grażyna Staniszewska posłanka do Sejmu oraz Parlamentu Europejskiego, 
gdzie m.in. pracowała nad założeniami partycypacji i jej roli w społeczeństwach Europy. 
Drugim gościem był Dawid Zieliński, socjolog, który zaprezentował wyniki badania ankieto-
wego, jakie przeprowadziliśmy z bielskimi radnymi
Podczas spotkania odbyła się także  debata, podczas której zostały zanotowane pomysły na 
poprawę jakości komunikacji mieszkańców z przedstawicielami lokalnych władz oraz 
usprawnienie przepływu informacji.

14.11.13 zorganizowaliśmy drugie spotkanie tym razem zostali zaproszeni radni Bielska-
Białej.  Spośród 25 radnych na spotkaniu było dziewięcioro, mieszkańców ok. 30. 

        

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



Po raz drugi przedstawione zostały wyniki badania, a radni zostali poproszeni o komentarz.
Wyniki badania ankietowego wśród radnych Bielska-Białej http://pozytywnezmiany.org/wp-
content/uploads/2013/11/Prezentacja-DS-BB.pdf 

Następnie przedstawimy propozycje dotyczące poprawy i usprawnienia komunikacji w 
naszym mieście, które zostały opracowane na podstawie propozycji zgłaszanych przez 
mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. 
Spotkanie zwieńczyła moderowana przez moderatorkę ze Stowarzyszenia Szkoła Liderów 
dyskusja mieszkańców z radnymi, której tematem była efektywna komunikacja. 

Oba spotkania tłumaczone były na język migowy.

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

12 osób z organizacji z Grupy Roboczej oraz 8 wolontariuszek/wolontariuszy, 1 radna.

9. Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Państwa 
działania i były w nie zaangażowane.

Od początku działań związanych z akcją wspierała nasze działania Radna – Pani Grażyna 
Staniszewska.

10. W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o 
podanie daty spotkania, tematu spotkania, kto był organizatorem, ilu było mieszkańców 
oraz kto moderował to spotkanie.

Zorganizowaliśmy dwa spotkania, pierwsze z mieszkańcami drugie z radnymi i 
mieszkańcami.
Spotkanie z mieszkańcami odbyło się 24.10.2013. Moderowała je Alina Kula z naszej 
fundacji. Udział wzięło około 30 osób.

11. Promocja działań.  W jaki sposób informowaliście o swoich działaniach lokalną 
społeczność, np.: prasa, TV, Internet – strona internetowa, portale społecznościowe, 
wydarzenia promocyjne, plakaty, ulotki, marketing szeptany, inne (jakie)?

Plakaty o spotkaniach z mieszkańcami i radnymi zostały rozkolportowane do 
wszystkich dzielnic miasta. Umieszczone zostały w miejscach gdzie mieszkańcy 
często przebywają, kluby osiedlowe, witryny organizacji pozarządowych, sklepy, 
kawiarnie itp.).
Informacje zostały rozesłane do lokalnych mediów, radio, prasa, portale internetowe.
Wszystkie osoby z grupy roboczej rozpowszechniały informację o spotkaniach. 

Wskażcie miejsca publikacji informacji o Waszych działaniach. 
Wywiad w radio Bielsko: http://www.radiobielsko.pl/news/19448-Czy-latwo-spotkac-sie-z-
radnym.html 
Bielsko-Biała Gazeta.pl: 
http://bielskobiala.gazeta.pl/bielskobiala/1,88025,14938932,Chcesz_poznac_swoich_radnych

        

http://bielskobiala.gazeta.pl/bielskobiala/1,88025,14938932,Chcesz_poznac_swoich_radnych__Przyjdz_na_spotkanie.html
http://www.radiobielsko.pl/news/19448-Czy-latwo-spotkac-sie-z-radnym.html
http://www.radiobielsko.pl/news/19448-Czy-latwo-spotkac-sie-z-radnym.html
http://pozytywnezmiany.org/wp-content/uploads/2013/11/Prezentacja-DS-BB.pdf
http://pozytywnezmiany.org/wp-content/uploads/2013/11/Prezentacja-DS-BB.pdf


__Przyjdz_na_spotkanie.html 
Strona Fundacji Pozytywnych Zmian:
Relacja ze spotkania 24.10.13 http://pozytywnezmiany.org/?p=1735 
Relacja ze spotkania 14.11.13 http://pozytywnezmiany.org/?p=1835 

12. W  jaki  sposób  zrealizowali  Państwo  zadanie  Dostępni  Samorządowcy?  (dotyczy  

uczestnika, który realizował to zadanie)

 Wniosek zamierzamy złożyć w pierwszym kwartale 2014 r. 

13. Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji 
zadań w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór?
Udało się zorganizować spotkania z mieszkańcami i radnymi, które cieszyły się 
sporym zainteresowaniem. Radni jak i mieszkańcy pozytywnie wyrażali się o 
spotkaniach i proponowali organizację kolejnych.

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

Łącznie  w dwóch spotkaniach  udział  wzięło  około 60 osób.  Uważamy że to  dość 
dobra frekwencja. Mieszkańcom podobał się pomysł  spotkań na których poruszany 
jest aspekt komunikacji z urzędem miejskim oraz spotkania z radnymi miasta.

15. brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam 

zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )
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16. Dodatkowe uwagi.
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