
Sprawozdanie cząstkowe z realizacji zadania Dostępni 
Samorządowcy – Podsumowanie Kadencji

Akcja Masz Głos, Masz Wybór
(do 30.06.2014)

1. Nazwa organizacji / grupy: Kaliska Inicjatywa Miejska
2. Miejscowość i województwo: Kalisz, Wielkopolskie

3. Zespół: 4 osoby
4. Kontakt do koordynatora lokalnego: Marek Tworek brow3@gazeta.pl +48 509 16 54 80

5. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami: - brak -

6. Kontakt z mieszkańcami i władzami. Podczas spotkań Kaliskiej Inicjatywy Miejskiej informujemy 
mieszkańców o celu naszej akcji oraz zachęcamy do wypełniania ankiet. Do tej pory odbyły się cztery  
spotkania (28.05.2014, 9.06.2014, 10.06.214 oraz 26.2014) poświęcone podsumowaniu projektu Liczy 
się  Miasto  –  obywatelski  monitoring  budżetu, w  którym bierzemy  udział. Każde  z  tych  spotkań 
cieszyło  się  sporym zainteresowaniem mieszkańców, aktywistów  oraz  władz  miasta  i  było  dla  nas 
doskonałą okazją by opowiedzieć o projekcie Masz Głos – Masz Wybór: dostępni samorządowcy – 
podsumowanie  kadencji  oraz  zachęcić  do  wypełniania  opracowanych  przez  nas  ankiet. W ramach 
spotkań spotkaliśmy się z Radą Pożytku Publicznego, radami osiedli, radnymi, władzami miasta oraz  
mieszkańcami, którzy wykazali duże zainteresowanie akcją.  Spotkania są nagłaśniane w mediach oraz  
relacjonowane na naszej stronie. 

7. Zbieranie materiału do raportu podsumowującego kadencję: W maju  opracowaliśmy dwie 
ankiety  za  pomocą  których  chcemy  zbadać  i  ocenić  poziom  kontaktów  na  linii  mieszkańcy  – 
samorządowcy  oraz  wysondować  oczekiwania  mieszkańców  w  tej  dziedzinie  (treść  ankiet  w 
załącznikach). 

Ankieta dla samorządowców została wysłana w wersji papierowej do wszystkich radnych już w 
czerwcu, do  września  czekamy na  odpowiedzi, po  wakacjach  planujemy  także  osobne  spotkanie  z 
radnymi w tej sprawie.  

Ankiety dla mieszkańców rozdawaliśmy na weekendzie NGO oraz podczas wszystkich naszych 
spotkań. Będziemy rozdawać je także w okresie wakacyjnym a podsumowanie i analizę planujemy w 
czerwcu. Do tej pory zebraliśmy blisko 400 ankiet. 

8. Inne  działania:  Przed  wyborami  do  europarlamentu  przeprowadziliśmy  wśród  gimnazjalistów 
Zespołu Szkół nr 10 w Kaliszu kampanię frekwencyjną podczas której informowaliśmy ich także o 
prawach mieszkańca oraz prawie dostępu do informacji publicznej. W ramach akcji przeprowadziliśmy 
także prawybory europarlamentarne (wyniki w załączniku).

Podczas  I kaliskiego weekendu NGO , który odbył się w dniach 7-8.07.2014 rozdawaliśmy 
mieszkańcom  narzędziownik  obywatelski, kartę  praw  mieszkańca  oraz  na  bieżąco, przez  dwa  dni 
trwania imprezy, rozmawialiśmy o ich spostrzeżeniach i problemach w tej materii.  Marek Tworek z  
Kaliskiej Inicjatywy Miejskiej poprowadził także wykład, podczas którego opowiadał mieszkańcom o 
prawie dostępu do informacji publicznej oraz możliwościach kontaktu z władzami w naszym mieście.  
Ponadto na naszym stoisku zachęcaliśmy mieszkańców do wypełniania ankiety oceniającej kontakt z 
radnymi w naszym mieście. Łącznie podczas dwóch dni trwania imprezy zebraliśmy około 100 ankiet. 

9. Dalsze działania – Wasze pomysły i plany.
Po  zebraniu  ankiet  od  radnych  oraz  mieszkańców  planujemy  drogą  internetową  przeprowadzić 
anonimową ankietę wśród mediów kaliskich w której poprosimy ich o ocenę kontaktów z kaliskimi 
samorządowcami. Wyniki ankiety włączymy do naszych rekomendacji. 

Na  jesieni  planujemy  debatę  przedwyborczą  na  której  poruszymy  problemy  kontaktu  radnych  z 
mieszkańcami, przedstawimy wyniki ankiety oraz wręczymy nasze rekomendacje. Te same rekomendacje 
mamy zamiar wręczyć nowym radnym – już po wyborach w naszym mieście. 

mailto:brow3@gazeta.pl


10.  Inne informacje:  Do sprawozdania dołączamy wzory ankiet jakie wysyłaliśmy mieszkańcom oraz 
radnym,  wyniki  prawyborów  przeprowadzonych  wśród  gimnazjalistów,  oraz  link  do  flmu 
dokumentującego nasze działania podczas weekendu NGO w Kaliszu.  Zachęcamy także do zerknięcia  
na  nasze  strony  www:  kaliskainicjatywamiejska.pl  oraz  liczysiemiasto.pl  w  celu  prześledzenia 
szczegółowych relacji ze spotkań. 


