
         

                

 

                         
 

SPRAWOZANIE KOŃCOWE 

akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013 

Zadania Inicjatywa Lokalna 

 

 

CZĘŚĆ I 

1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej: 

Europejska Fundacja na Rzecz Edukacji, Profilaktyki i Wychowania - Norma 

2. Data przesłania sprawozdania końcowego: 

15 grudnia 2013r. 

3. Telefon kontaktowy: 

691 463 399 

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

Rafał Miłkowski, 691 463 399, r.milkowski@fundacjanorma.org 

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

Warszawa, Mokotów 

6. Liczba osób (oprócz koordynatora), które brały udział w realizacji zadania? 

30 osób 

 

 

 



         

                

 

 

CZĘŚĆ II 

1. Jaką Inicjatywę chcieliście zrealizować poprzez udział w Akcji? (prosimy krótko opisać pomysł 

na Inicjatywę lokalną) . 

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z art. 19b. ust 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873). 

Celem naszej akcji była współpraca mieszkańców przy podejmowaniu działań dążących 

do wspólnego dbania o otoczenie w ramach pracy społecznej. Akcja „Puść Farbę” 

została zainicjowana przez grupę 40 osób, w której skład weszli rodzice współpracujący 

z przedszkolem nr 270 oraz mieszkańcy okolicznych bloków. Poprzez zorganizowanie 

cyklu spotkań z rodzicami i mieszkańcami okolicznych bloków Akcja „Puść Farbę” miała 

celu złożenie wniosku o realizacje zadania w ramach Inicjatywy lokalnej do Burmistrza 

Dzielnicy Warszawa Mokotów oraz jej realizację. 

2. Czy w gminie w momencie rozpoczęcia  Akcji podjęta była uchwała o trybie i szczegółowych 

kryteriach wyboru inicjatywy lokalnej? 

W momencie rozpoczęcia Akcji nie było podjętej uchwały o trybie i szczegółowych kryteriach 

wyboru inicjatywy lokalnej. Uchwała została podjęta dopiero 11 lipca 2013r. 

3. Jeśli nie, jakie podjęliście działania, by uchwała została podjęta. (Prosimy opisać ile spotkań, 

rozmów z radnymi, urzędnikami odbyło się, czy kierowane były jakieś pisma, petycje, składane 

wnioski). 

Nie dotyczy. 

4. Jakie problemy, przeszkody pojawiły się na etapie rozmów z urzędnikami? Czy udało się je 

pokonać, jakie argumenty przekonały władze?   

Nie dotyczy. 

 

 



         

                

 

 

5. Czy uchwała w gminie była konsultowana? Jeśli tak to jak przebiegał ten proces? Czy braliście 

udział w konsultacjach? 

Uchwała była konsultowana na szczeblu Miasta Stołecznego Warszawy. Fundacja Norma 

podczas przygotowywania oraz realizacji Akcji była w stałym kontakcie z przedstawicielami 

Centrum Komunikacji Społecznej, niemniej jednak nie brała udziału w konsultacjach.  

6. Jak oceniacie Państwo współpracę władz z mieszkańcami na terenie Waszej gminy?  (Proszę 

opisać udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze 

działania i były w nie zaangażowane.  Prosimy o opisanie w jaki sposób władze współpracowały 

z mieszkańcami na etapie realizacji inicjatywy). 

Podczas realizacji Akcji widoczne było duże zaangażowanie w naszą inicjatywę poniżej 

wymienionych osób: 

 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. 

Współpraca władz polegała na otwartości i przychylności dla mieszkańców i realizatorów Akcji.  

 

CZĘŚĆ III 

1. Jak wyglądał proces opracowania koncepcji wniosku? (kto był inicjatorem, kto uczestniczył w 

opracowaniu wniosku, czy wniosek był konsultowany, czy na etapie opracowania wniosku 

zorganizowano spotkania z mieszkańcami - prosimy o podanie daty i tematu spotkania,  kto 

był jego organizatorem, ilu mieszkańców uczestniczyło w spotkaniu). 

Inicjatorami wniosku była grupa osób składająca się z przedstawicieli mieszkańców oraz 

pracowników Fundacji Norma. Sporządzenie wniosku było konsultowane na szkoleniu 

organizowanym przez Fundację Batorego w dniach 10-12 maja 2013r. Podczas 

opracowywania wniosku o realizację Inicjatywy lokalnej zorganizowano cykl spotkań  

 



         

                

 

 

 

z mieszkańcami oraz władzami: 

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. 

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. 

2. Jakie zadanie publiczne realizowaliście wspólnie z jednostką samorządu terytorialnego? (na 

czym polegało ? jak przebiegało?   jakie poparcie mieszkańców udało się pozyskać? jaki wkład 

własny włożyli mieszkańcy? ) 

Nie realizowaliśmy z samorządem zadania publicznego z powodu braku uchwały o trybie  

i szczegółowych kryteriach wyboru inicjatywy lokalnej. Uchwała została podjęta dopiero 11 

lipca 2013r. Pomimo zorganizowania i przeprowadzenia Akcji „Puść Farbę”, Fundacja otrzymała 

odpowiedź negatywną. Wniosek o realizację Inicjatywy złożono 14 maja 2013, odpowiedź 

negatywna została wydana 28 czerwca 2013r, czyli po zakończeniu Akcji. W uzasadnieniu 

podano brak przepisów dotyczących trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków  

o realizacje zadania publicznego. Mimo odpowiedzi negatywnej Akcja została przeprowadzona. 

3. Co było efektem realizacji zadania publicznego wspólnie z jednostką samorządu 

terytorialnego? 

Nie dotyczy. 

4. Czy na etapie realizacji zadania pojawiały się jakieś trudności, jeśli tak to jakie? (formalne, 

proceduralne, z aktywnością mieszkańców, z realizacja deklarowanego wkładu własnego?) 

Największym problemem był brak uchwały umożliwiającej realizację zadań publicznych  



         

                

 

 

w ramach Inicjatywy lokalnej.  

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

takie partnerstwo istnieje) : 

Nie dotyczy 

7. Udział władz samorządowych (prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i 

były w nie zaangażowane oraz opisanie w jaki sposób władze współpracowały z mieszkańcami 

na etapie realizacji inicjatywy). 

    Pani Teresa Rosłoń – Naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy 

Mokotów, współpraca w ramach konsultacji i składania wniosków. 

    Pan Bogdan Olesiński – Burmistrz Dzielnicy Mokotów, przekazanie Honorowego Patronatu 

Burmistrza Dzielnicy Warszawa Mokotów. 

    Pan Cezary Kocon – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Mokotów. 

Konsultacje dotyczące przeprowadzenia Akcji na terenie Przedszkola nr 270 w Warszawie. 

8. 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. 

 



         

                

 

 

14.09.2013r. – Spotkanie z mieszkańcami Mokotowa i przedstawicielami Fundacji w celu 

podjęcia kolejnej Inicjatywy - 2 mieszkańców. Organizator Mieszkańcy/Fundacja Norma. 

12.10.2013r. - Spotkanie z mieszkańcami Mokotowa i przedstawicielami Fundacji w celu pracy 

nad kolejną Inicjatywą lokalną - 2 mieszkańców. Organizator Mieszkańcy/Fundacja Norma. 

14.10.2013 r. – Spotkanie z władzami terenu, na którym planowano przeprowadzenie kolejną 

inicjatywę – 1 mieszkaniec. Organizator Fundacja Norma. 

16.10. 2013r. -  Spotkanie z dyrektorem Domu Kultury Kadr, wokół którego planowano 

przeprowadzenie kolejnej inicjatywy – 1 mieszkaniec. Organizator Fundacja Norma. 

17.10.2013r. - Spotkanie z władzami terenu, na którym planowano przeprowadzenie kolejną 

inicjatywę – 1 mieszkaniec. Organizator Fundacja Norma. 

15.11.2013r. - Spotkanie z mieszkańcami Mokotowa i przedstawicielami Fundacji w celu pracy 

nad kolejną Inicjatywą lokalną - 2 mieszkańców. Organizator Mieszkańcy/Fundacja Norma. 

12.12.2013r. - Spotkanie z mieszkańcami Mokotowa i przedstawicielami Fundacji w celu 

zakończenia współpracy nad kolejną Inicjatywą lokalną realizowaną z samorządem Dzielnicy 

Warszawa – Mokotów - 2 mieszkańców. Organizator Fundacja Norma. 

9. 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 dotyczy. 

10. 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 mieszkańcami 

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 miała również na celu stworzenie Dzielnicowego Zespołu Inicjatyw 

Lokalnych (DZIL). Zespół, do dnia sporządzenia sprawozdania spotykał się regularnie. 

11. 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_ 

 

 

12.  Uwagi, dodatkowe informacje: 

Brak 

 

Zestawienie poniesionych kosztów 

L.p. Nazwa kosztu (np. papier, 
ciastka, ulotki) 

Kwota Nr faktury/rachunku Cel poniesionych kosztów (na 
jakie działania/wydarzenia 
przeznaczono poniesione 
koszty) 

1. Kawa, herbata, woda. 85,79 zł 104/2013N/16356 
Poczęstunek podczas spotkania 

z mieszkańcami, Akcja „Puść 
Farbę” 

2. Woda mineralna 11,70 zł 02-WKS-00768146 
Poczęstunek podczas spotkania 

z mieszkańcami, Akcja „Puść 
Farbę” 

3. Woda mineralna, soki 43,93 zł 02-015-00007166 
Poczęstunek podczas spotkania 

z mieszkańcami, Akcja „Puść 
Farbę” 

4. Woda mineralna 18,20 zł 02-WKS-00769163 
Poczęstunek podczas spotkania 

z mieszkańcami, Akcja „Puść 
Farbę” 

5. Poczęstunek 33,64 zł 176/2013/26996 
Poczęstunek podczas spotkania 

z mieszkańcami, Akcja „Puść 
Farbę” 

6. Soki, ciastka 12,86 zł 02-009-00001696 
Poczęstunek podczas spotkania 

z mieszkańcami, Akcja „Puść 
Farbę” 

7. 

Wydruk materiałów 
informacyjnych. Plakaty do 

Akcji „Puść Farbę” 
 

104,00 zł 328/05/2013/PO 
Działania promujące spotkania 

z mieszkańcami. Działania 
promujące Akcję „Puść Farbę” 



         

                

 

8. 
Wydruk materiałów 

informacyjnych. Plakaty. 
30,00 zł 2807/13 

Informacja dotycząca 
organizacji spotkania  

z mieszkańcami. 

9. 
Wydruk materiałów 

informacyjnych, ulotki, 
plakaty. 

160,99 zł 202/12/13 
Działania promujące spotkania 

mieszkańców. 

Łącznie 501,11 zł 
500,00 zł – Minigrant. 

1,11 zł  – Środki statutowe Fundacji. 

 


