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SPRAWOZDANIE KOŃCOWE 

z realizacji zadania „Zróbmy To Razem!”  
W ramach akcji Masz Głos Masz Wybór 2013  
 

 

Termin przesłania sprawozdania mija w dniu 15.12.2013 r. 

1. Nazwa organizacji: 

  Stowarzyszenie „JES Jakość Energia Starachowice” 

 

2. Dane teleadresowe organizacji: 

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

 

3. Koordynator zadania: 

Imię i nazwisko: Piotr Babicki 

Numer telefonu: 530 787 007 

Adres email: babicki.piotr [at] gmail.com 
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4. Zespół realizujący zadanie.   Ile osób liczył zespół? Czy podzielono się funkcjami: 

np. wybrano osobę odpowiedzialną za promocję,  inną za organizację  spotkań i ich 

prowadzenie, kontakty z przedstawicielami urzędu gminy/organów decyzyjnych. 

Zespół koordynujący: Ewa Babicka (kontakt z przedstawicielami Urzędu Miejskiego, 

prowadzenie spotkań), Ewelina Gołyska (kontakt z partnerami) , Piotr Babicki (kontakt z 

mediami i partnerami), Maciej Myszka (realizacja materiałów promocyjnych). 

 

Zespół stale współpracujący: Anna Jaros, Michał Karkusiewicz, Anna Podzielna, Agata 

Maciąg , Estera Sarzyńska, Mateusz Rojek. 

 

5. Gmina, miejscowość, powiat oraz województwo objęte działaniami  

akcji Masz Głos, Masz Wybór: 

Miasto i gmina Starachowice, województwo świętokrzyskie 

 

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

-  proszę o wpisanie) 

Nasze otwarte spotkania nazywały się kolejno: „Nic o nas bez nas”, „Młodzi - młodzi 

przedsiębiorcy”, „Starachowice-młodzi tu są!”. Jednak wszystkie nasze działania w ramach 

zadania funkcjonowały pod szyldem „Zróbmy to Razem!” 

 

7. Wybór  i uzasadnienie problemu.  Czym postanowiliście się zająć i dlaczego? 

Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób dokonano wyboru problemu do rozwiązania np. 

podczas zebrania/spotkania mieszkańców? Co skłoniło was do zajęcia się tą sprawą?   
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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. 

25 maja 2013 roku zorganizowaliśmy pierwsze, otwarte spotkanie pt. „Nic o nas bez nas”, 

dla młodych starachowiczan i prowadzone przez młodzież, czyli nas. Jako dwa główne 

problemy doskwierające młodym w Starachowicach wskazaliśmy brak zawodowych 

perspektyw oraz utrudniony kontakt z Urzędem Miejskim. Wspólnie stwierdziliśmy, że 

bezrobocie jest wielowymiarowym problemem którego rozwiązanie zależy od wielu 

czynników. Wypracowaliśmy więc 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. Współpraca z władzami samorządowymi.  Czy władze samorządowe 

aktywnie uczestniczyły w realizacji zadania? Czy na początku realizacji zadania odbyło się 

spotkanie/wymiana korespondencji z przedstawicielem/ami gminy 

(wójtem/burmistrzem/prezydentem) dotyczące współpracy?  Czy ze strony urzędu 

wyznaczono osobę/osoby do współpracy? Czy przedstawiciele gminy, urzędnicy, 

podmioty decyzyjne uczestniczyli w spotkaniach z mieszkańcami, włączyli się w pracę nad 

rozwiązaniem problemu? Czy do współpracy udało się zaangażować radnych np. gminy, 

osiedla lub sołtysa/sołtyskę. Jak oceniacie atmosferę współpracy?  

Uwaga: jest to bardzo ważna część sprawozdania. Informacje tu zawarte zadecydują o 

nominacji do nagrody Super Samorząd. Proszę o dokładny opis. 
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Po zeszłorocznych poprawnych, ale nie do końca satysfakcjonujących doświadczeniach we 

współpracy z Urzędem Miejskim, podchodziliśmy do realizacji zadania z niepewnością 

i pewnym dystansem wobec naszych partnerów. 

Jednak już na początku, po rozpoznaniu społecznego problemu, spotkaliśmy się 

z Małgorzatą Szlęzak, zastępcą prezydenta Starachowic oraz z Piotrem Ambroszczykiem, 

pracownikiem Urzędu Miejskiego. W spotkaniu uczestniczyły również organizacje 

współpracujące z JES w realizacji zadania, czyli przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta 

i grupy projektowej „For a better future”. Spotkanie rozwiało nasze wątpliwości i umocniło 

w przekonaniu, że nasz pomysł jest godny uwagi i realny do zrealizowania. Kluczem do 

późniejszego sukcesu był trafny wybór osoby z którą rozpoczęliśmy rozmowy i współpracę. 

Trafiliśmy z naszą propozycją do Pani Prezydent, która z entuzjazmem zadeklarowała 

współpracę i regularny kontakt, pomoc prawną, a także udział w organizowanych przez nas 

przedsięwzięciach. 

Bardzo ucieszył nas udział Pani Małgorzaty Szlęzak w organizowanym przez nas spotkaniu 

dobrych praktyk pełnomocników ds. młodzieży z całej Polski. Wydarzenie odbyło się 

w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (150 km od Starachowic), 

a zorganizowaliśmy je we współpracy z Polską Radą Organizacji Młodzieżowych (której 

członkiem jest JES). Dzięki wypowiedziom osób zajmujących się partnerstwem młodzieży 

poznaliśmy wspólnie różne sposoby kontaktu urzędu z  młodymi. 

Pani Prezydent otworzyła również kolejne otwarte spotkanie w ramach zadania: „Młodzi- 

młodzi przedsiębiorcy” oraz uczestniczyła w spotkaniu podsumowującym zadanie pt. 

„Starachowice – Młodzi tu są!”. 

Przez pół roku naszych działań pozostawaliśmy w stałym mailingowym i telefonicznym 

kontakcie z Panią Prezydent. 

Dziś, kiedy nasze działania zakończone są sukcesem, z radością i nieskrywaną satysfakcją 

stwierdzamy, że rzeczywiście powołanie partnera młodzieży w Urzędzie Miasta to zasługa 

młodzieży - reprezentowanej przez koalicję starachowickich aktywistów – we współpracy 

z Urzędem Miasta reprezentowanym przez najważniejszą obecnie osobę w mieście. 

Zrobiliśmy to Razem! 
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9. Diagnoza problemu – zbieranie danych zastanych (dokumenty, opracowania), 

badania. Z jakich dokumentów korzystaliście przy opracowaniu diagnozy? Jeżeli 

wykonywano badania to proszę o informację, jakich narzędzi badawczych używano np. 

sondaż, ankieta, tablica z wlepkami, inne (jakie) itp.? Ilu mieszkańców uczestniczyło w 

badaniu, w jakim wieku? Liczba przeprowadzonych sondaży, ankiet, przyklejonych 

wlepek, prób zliczania, obserwacji itp.? 

Jeżeli powstał raport z badań/ zestawienie wyników proszę o przesłanie wersji 

elektronicznej  jako załącznik na adres: k.slebioda@pzr.org.pl. 

 

Diagnozy dokonaliśmy na pierwszym spotkaniu w ramach zadania. 

Podczas spotkania pracowaliśmy metodą warsztatową. Wykorzystywaliśmy techniki burzy 

mózgów, skojarzeń, dyskusji, pracy w grupach i gier integracyjnych.  

W spotkaniu  uczestniczyło 21 młodych starachowiczan, w wieku od 14 do 26 lat (8 kobiet, 13 

mężczyzn). 

 

Narzędzia. W jaki sposób przeprowadzano badania: sondowanie/ankietowanie na 

ulicach, mieszkaniach, w trakcie lokalnych wydarzeń, skrzynki z ankietami, mapy, tablice 

umieszczone w przestrzeni publicznej np. sklepach, przychodniach, szkołach? 

Pierwotnej diagnozy dokonaliśmy metodą warsztatową- informacje zawsze w poprzedniej 

odpowiedzi.  

 

Ważnym elementem diagnozy było dla nas również spotkanie w Warszawie. Podczas niego 

osoby zajmujące się naszym tematem na co dzień, dzieliły się doświadczeniami- kolejno 

opowiadali o sposobie powoływania swojego stanowiska, radościach i problemach pracy 

z młodzieżą oraz radzili organizacjom i instytucjom chcącym utworzyć podobne stanowisko 

u siebie w mieście lub w województwie. 

 

mailto:k.slebioda@pzr.org.pl
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10.  Współpraca z mieszkańcami. Proszę przedstawić w punktach oraz opisać, jakie 

działania podjęliście, aby rozwiązać problem. Jak wyglądała współpraca z mieszańcami? 

Czy pracowaliście w ramach Grupy Roboczej? Jeśli nie, to jaka formę pracy przyjęliście? 

Czy w trakcie pracy powstał  dokument w postaci raportu, uzgodnień, koncepcji zmian 

itp. Czy wynik pracy został przekazany organom decyzyjnym (urzędowi, władzy 

samorządowej, dyrekcji jednostki decyzyjnej )? 

Uwaga: jest to bardzo ważna część sprawozdania. Informacje tu zawarte zadecydują o 

nominacji do nagrody Super Samorząd. Proszę o dokładny opis. 

Tak jak pisaliśmy w poprzednich punktach sprawozdania , osoby które zdecydowały się 

podjąć realizacji zadania łączy przede wszystkim młodość. Od razu wiedzieliśmy, że nasz 

problem, a co ważniejsze rozwiązanie dotyczyć ma młodzieży. 

Dlatego na pierwsze spotkanie zaprosiliśmy młodych starachowiczan. Nasze plakaty 

informujące pojawiły się w gimnazjach i liceach oraz na facebookowych profilach. 

W maju br., w otwartym spotkaniu w Akademii Przedszkolaka, uczestniczyło 21 młodych 

starachowiczan, w wieku od 14 do 26 lat (8 kobiet, 13 mężczyzn). 

Pracowaliśmy metodą warsztatową i zdecydowaliśmy, że kolejnym krokiem będzie lobbing 

Stowarzyszenia JES i organizacji współpracujących, na rzecz powołania partnera dla 

młodzieży w Urzędzie Miejskim. 

 

Nasza grupa robocza liczyła 11 osób: 10 młodych (4 mężczyzn i 6 kobiet) oraz Zastępca 

Prezydenta Miasta Małgorzata Szlęzak. Przez media społecznościowe informowaliśmy 

starachowiczan o kolejnych spotkaniach w Urzędzie Miejskim. Zdecydowaliśmy się działać 

jako przedstawiciele młodych w mieście, a odbiór społeczny naszych działań umacniał 

w przekonaniu, że mamy do tego legitymację. 

 

Po kilku miesiącach (tj. we wrześniu) zorganizowaliśmy spotkanie dla młodych z ostatnich 

klas szkół średnich na temat bezrobocia i możliwości założenia działalności gospodarczej. 

Spotkanie nosiło tytuł „Młodzi - młodzi przedsiębiorcy”. Uczestniczyło w nim 4 klasy ze 

starachowickich szkół, dwoje młodych ludzi z okolic którzy otworzyli własne firmy, 
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przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, Agencji Rozwoju oraz Starachowickiego 

Inkubatora Przedsiębiorstw. Wszyscy goście przekonywali, że da się pracować 

w Starachowicach, inwestować w to miasto i zakładać własne działalności gospodarcze. Na 

końcu młodzi przygotowali własne biznesplany. Informacje o spotkaniu zostały wysłane do 

szkół i mediów. 

 

Kolejny raz pokazaliśmy się Starachowicom, publicznie podsumowując nasze działania. Na 

spotkaniu 12 listopada pt. „Starachowice – Młodzi tu są!”. Prowadzące przedstawiły 

publicznie „owoc” naszych półrocznych starań - Wiolettą Grosicką, partnera 

starachowickiej młodzieży w Urzędzie Miejskim. Rekomendacji udzieliła jej Małgorzata 

Szlęzak, zastępca prezydenta Starachowic, która od początku współpracowała z nami w tej 

inicjatywie.  

Wioletta Grosicka z wykształcenia jest psychologiem. Pracuje w Wydziale Edukacji i Spraw 

Społecznych w Urzędzie Miejskim w Starachowicach. Do jej zadań jako partnera młodzieży 

należy m.in. opieka merytoryczna nad Młodzieżową Radą Miasta, pomoc w realizowaniu 

pomysłów i inicjatyw społecznych, inspirowanie aktywności młodych ludzi, pomoc 

w rozwiązywaniu problemów formalno-prawnych, współpraca z młodzieżowymi 

organizacjami pozarządowymi. 

Na spotkaniu podsumowującym obecni byli przedstawiciele mediów, młodzi 

starachowiczanie, reprezentanci starachowickich organizacji pozarządowych, Urzędu 

Miejskiego oraz Olga Skarżyńska z Fundacji Batorego i akcji Masz Głos Masz Wybór. 

 

Poza powyższymi działaniami zorganizowaliśmy również spotkanie wymiany dobrych 

praktyk pełnomocników ds. młodzieży. Wydarzenie współorganizowaliśmy z Polską Radą 

Organizacji Młodzieżowych. Odbyło się w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. 

Dzięki wypowiedziom osób zajmujących się partnerstwem młodzieży poznaliśmy różne 

sposoby kontaktu urzędów z młodymi. 

 

Ilu mieszkańców uczestniczyło w spotkaniach? Czy było więcej kobiet, czy mężczyzn? W 

jakim wieku byli uczestnicy? W przypadku powołania Grupy Roboczej (ile osób liczyła grupa, 

w jakim wieku, ile było kobiet, mężczyzn, czy członkami GR były dzieci, młodzież? Czy udało 
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się 

włączyć do pracy przedstawicieli wszystkich grup potencjalnie zainteresowanych 

rozwiązaniem problemu? Jeśli nie, to jakie mogą być tego przyczyny? 

Informacje zawarte w poprzedniej odpowiedzi. 

 

Jak oceniają oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? Proszę o 

podkreślenie poniższych stwierdzeń. 

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

zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie. 

11. Rezultaty. Z poniższej listy proszę zaznaczyć przez podkreślenie rezultaty, które udało 

się Państwo osiągnąć w związku z realizacja zadania „Zróbmy To Razem”. Proszę także o 

krótki opis 2-3 zdania wypracowanego rezultatu np. ile środków, na  jakie działania itp.  

 

 Dokument w postaci np.: uzgodnień, raportu, koncepcji wprowadzania zmian 

przygotowany wspólnie z mieszkańcami i  władzą lokalną, - załączone pismo znak: 

OP.0052.26.203 

 wnioski do budżetu gminy/miasta o zabezpieczenie środków na realizację całości lub 

części zaplanowanych działań;  

 wnioski do budżetu obywatelskiego, 

 potwierdzone zabezpieczenie środków na realizację części działań np. z funduszu 

sołeckiego, budżetu gminy, budżetu instytucji; 

 umowa z gminą na realizację przyszłych działań; 

podsumowanie zrealizowanych działań w formie raportu/sprawozdania/prezentacji do 

urzędu gminy oraz dla mieszkańców – prezentacje przedstawione publicznie na 

spotkaniu podsumowującym działania zawierające: 

a) Zakresu obowiązków partnera młodzieży w Urzędzie Miejskim w Starachowicach: 

http://prezi.com/dyfxna4xex2n/partner-modziezy-w-urzedzie-miejskim-w-

starachowicach/ 

http://prezi.com/dyfxna4xex2n/partner-modziezy-w-urzedzie-miejskim-w-starachowicach/
http://prezi.com/dyfxna4xex2n/partner-modziezy-w-urzedzie-miejskim-w-starachowicach/
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b) Schemat organizacyjny pracy partnera młodzieży w Urzędzie Miejskim 

w Starachowicach: 

http://prezi.com/rd_z8hok_klv/schemat-organizacyjny-pracy-patrnera-modziezy-w-

um-w-starachowicach/  

 inne (jakie?) 

 

12. Promocja działań.  W jaki sposób informowaliście Państwo o swoich działaniach 

lokalną społeczność (prasa, TV, Internet – strona internetowa, portale społecznościowe, 

wydarzenia promocyjne, plakaty, ulotki, marketing szeptany, inne (jakie)? Czy udało 

nawiązać się trwałą współpracę z mediami np. w formie patronatu? 

Proszę wskazać miejsca publikacji informacji o Państwa działaniach. W treści można 

wkleić link lub przesłać materiały na adres k.slebioda@pzr.org.pl  

Informacje o naszych działaniach ukazały się dotychczas w następujących mediach: 

1. Tytuły drukowane: Echo Dnia, Tygodnik Starachowicki, Gazeta Starachowicka 

2. Radio: Radio Kielce , Radio Eska Starachowice 

3. Portale internetowe: www.starachowice.eu, www.echodnia.eu, www.starachowicki.eu, 

www.starachowicka.pl, www.tv.starachowice.pl, www.wirtualnestarachowice.pl, 

www.starachowice-net.pl, www.maslow.info.pl, facebookowy profil Polskiej Rady Organizacji 

Młodzieżowych https://www.facebook.com/PolskaRadaOrganizacjiMlodziezowych 

4. Strona internetowa naszego stowarzyszenia: www.jes.org.pl 

5. Strona naszej telewizji internetowej JES TV: www.youtube.com/user/jesstarachowice. Film z 

podsumowania zadania dostępny jest pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=APXF-

IYNzjg 

6. Nasz profil facebookowy: www.facebook.com/jesstarachowice  

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

 

Zdjęcia publikacji przesyłamy w załączniku. 

 

http://prezi.com/rd_z8hok_klv/schemat-organizacyjny-pracy-patrnera-modziezy-w-um-w-starachowicach/
http://prezi.com/rd_z8hok_klv/schemat-organizacyjny-pracy-patrnera-modziezy-w-um-w-starachowicach/
mailto:k.slebioda@pzr.org.pl
http://www.starachowice.eu/
http://www.maslow.info.pl/
https://www.facebook.com/PolskaRadaOrganizacjiMlodziezowych
http://www.youtube.com/user/jesstarachowice
https://www.youtube.com/watch?v=APXF-IYNzjg
https://www.youtube.com/watch?v=APXF-IYNzjg
http://www.maszglos.pl/personal/members/jesstarachowice/
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13. Współpraca. Czy w ramach realizacji zadania nawiązaliście 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 polegała współpraca?  

Przez pół roku realizacji zadania pracowaliśmy z grupą projektową „For a Better Future” oraz 

Młodzieżowymi Radami Miast Starachowice i Wąchock. Staraliśmy się podejmować decyzje 

i realizować zadania w grupie osób wymienionych w odpowiedzi na pytanie 4, 

z poszanowaniem koordynującej roli Stowarzyszenia JES.  

Ponadto „Spotkanie dobrych praktyk pełnomocników ds. młodzieży” zorganizowaliśmy wraz 

z Polską Radą Organizacji Młodzieżowych PROM, do której należymy jako stowarzyszenie. 

 

Nawiązaliśmy również współpracę z prywatnym przedszkolem Akademia Przedszkolaka, gdzie 

odbyło się nasze pierwsze spotkanie („Nic o nas bez nas”). 

Miejscem naszej kolejnej inicjatywy – spotkania „Młodzi- młodzi przedsiębiorcy” było Muzeum 

Przyrody i Techniki. 

Dzięki współpracy z Hotelem Senator zorganizowaliśmy spotkanie podsumowujące pt. 

„Starachowice- Młodzi tu są!”. 

 

14. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w trakcie realizacji zadania. 

Naszym największym sukcesem jest wspólne doprowadzenie do osiągnięcia postawionego 

w zadaniu celu - powołanie oficjalnego partnera młodzieży w Urzędzie Miejskim 

w Starachowicach. 

  

15.  Co waszym zdaniem było  najtrudniejsze w realizacji zdania? Dlaczego? 

Nieco problematycznym w pracy stworzonej przez nas Grupy Roboczej, było planowanie 

zakresu obowiązków, trybu powołania i najlepszych kompetencji osoby która miała zostać 

powołana jako oficjalny partner starachowickiej młodzieży. Wątpliwości pomogło rozwiać 

spotkanie dobrych praktyk pełnomocników ds. młodzieży oraz propozycja Pani Wioletty 
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Grosickiej jako potencjalnej kandydatki, która w efekcie została powołana na to stanowisko. 

16. Załączniki. Jeżeli do sprawozdania chcą dołączyć Państwo dodatkowe materiały 

dotyczące realizacji projektu: fotografie, kopie dokumentów, wyniki pracy proszę o 

przesłanie plików w wersji elektronicznej (spakowane np. w programie WinRar)  na adres 

k.slebioda@pzr.org.pl 

 

17.  Dodatkowe informacje:  

 (czy zorganizowaliście Święto Samorządu Lokalnego?). Jeżeli tak,  proszę o opis, jakie 

działania podjęliście, jakie wydarzenia udało się Wam zorganizować? 

 

 czy realizowaliście jesienne zadanie:  Inicjatywa uchwałodawcza Jeżeli tak, proszę o 

skrócony opis wyników? 

mailto:k.slebioda@pzr.org.pl

