
Sprawozdanie cząstkowe z realizacji zadania Głosuj
świadomie!

Akcja Masz Głos, Masz Wybór

(do 30.06.2014)

Nazwa organizacji / grupy: …Obserwator Publiczny Niezależny…………………………………

Miejscowość i województwo: …Okonek, Wielkopolskie………………………………

Zespół: ile osób zajmuje się realizacją zadania w Waszej gminie? 

Działania  realizowane  są  w  oparciu  o  wypracowanie  nowej  formy  współpracy
mieszkańców  z  władzami  samorządowymi.   Zespół  składa  się  z  inspiratora  i  osób
aktywnie zaangażowanych w rozwój społeczności lokalnej.

Kontakt  z  mieszkańcami,  władzami  i  ew.  kandydatami.  Prosimy  o  opisanie
wszystkich działań, które podjęliście aby informować o zadaniu Głosuj świadomie!, (np.
spotkania z mieszkańcami, w których uczestniczyliście, przeprowadzone sondy i ankiety,
spotkania z przedstawicielami władz, rozmowy telefoniczne, korespondencja e-mail).

Akcje plenerowe na terenie Gminy i  Miasta  Okonek.  Eventy multimedialne  dotyczące
spraw  związanych  z  rozwojem  społeczności  lokalnej.   Analiza  administracji
samorządowej: rozmowy konsultacyjne, składanie zapytań ustnych odnośnie wydarzeń
lokalnych.  Spotkanie  konsultacyjne  z  Kierownikiem  Wydziału  sportu,  rekreacji  i
promocji.  Opracowanie  zestawu  narzędzi  komunikacyjnch:  sondaż  uliczny  na  temat
Wybory  Samorządowych,  panele  tematyczne  związane  z  najważniejszymi  zadaniami
rozwojowymi  dla  naszej  Gminy  i  Miasta  Okonek,  mapa  inspiracji  społecznych
mieszkańców,  ankieta  on-line  i  kwestionariusz  tradycyjny,  i  ostatecznie  Debata
wyborcza. Korespondecja  email  z  władzami  samorządowymi.  Kontakty  personalne  z
przedstawicielami organizacji pozarządowych. Opracowywanie mininarzędzia do symulacji
budżetu  Gminy  i  Miasta  Okonek,  i  skutków,  jakie  powodują  zmiany  w  wydatkach  i
dochodach  samorządowych.  Spacer  badawczy  terenu  Gminy  i  Miasta  Okonek.  Ustalenie
wstępnego harmonogramu wydarzeń związanych z zadaniem Głosuj Świadomie.

Praca  nad  pytaniami  do  kandydatów. Czy  Wasza  grupa  zaczęła  już  pracować  nad
pytaniami  do  kandydatów?  Z  jakich  korzystacie  źródeł?  Jakie  tematy  planujecie
poruszyć?

Już  trwa  analiza  dokumentów  publicznych:  budżet  jst,  uchwały  Rady  Miejskiej  w
Okonku,  sesji,  protokołow,  projektów uchwał,  strategii  rozwoju Gminy Okonek 2012-
2020,  i  innych  dokumentów  związanych  z  rozwojem  naszej  społeczności,  dane
Powiatowego  Urzędu  Pracy.  Trwa  monitoring  gazety  lokalnej  Aktualności  Lokalne
związane  z  naszym  terenem.  Wywiady  z  animatorami  życia  publicznego.  Panele
tematyczne  z  mieszkańcami  będą  dotyczyć  spraw  związanych  z  bezpiecześntwem,
kulturą  i  oświatą,  kwalifikacjami  i  umiejętnościami  pracowników  jst,  etyką  w



zarządzaniu, rolnictwem, gospodarką leśna, ochroną środowiska naturalnego, turystyką
i rekreacją, polityką prorodzinna, społeczną, zdrowiem, opieką medyczną i geriatrywną,
właczeniem  osób  wykluczonych,  rozwojem  i  nowymi  inwestycjami  oraz  odnową  i
rewitalizacją  terenów  Gminy  i  Miasta  Okonek,  i  oczywiście   o  podatkach  i  opłatach
lokalnych. Panele będą zbilansowane w fora obywtatelskie dotyczące życie mieszkańców.

Inne  działania. Czy  podejmowaliście  inne  działania  związane  ze  świadomym
głosowaniem lub prowadziliście  kampanię  profrekwencyjną  (np.  przed  wyborami  do
Parlamentu Europejskiego)? Opiszcie je krótko.

Na terenie Gminy i Miasta Okonek trwała akcja związana z wyborami do Parlamentu
Europejskiego  2014.   Konsulatcje  z  pracownikami  jst,  rozpowszechnianie  plakatów  i
ulotek  związąnych  z  tym  wydarzeniem  przebiegły  pomyślnie.  Mieszkańcy  zostali
poinformowani o tym ważnym wydarzeniu w życiu publicznym. Publikacja plakatu na
stronie internetowej www.okonek.pl. Na tereneie gminy i miasta Okonek prowadzone są
także  konsultacje  społeczne,  wdrażany  jest  budżet  obywatelski,  a  także  trwają
przygotowania do Wyborów Samorządowych 2014.

Dalsze działania – Wasze pomysły i plany.

Czy planujecie spotkać się z mieszkańcami Waszej gminy i włączyć ich w przygotowanie
pytań do kandydatów? Kiedy? W jakiej formie?

Planujem spotykać się z mieszkańcami podczas różnych wydarzeń lokalnych. Chcemy
zaprojektowac nową formę współpracy między różnymi interesariuszami. Planujemy w
sierpniu, wrześniu, pażdzierniku i listopadzie zrealizaować zadanie Głosuj Świadomie.
Liczne  sondaze  uliczne  pozwolą  opracować  diagnozę  społeczną.  Mapa  Inspiracji
Społecznych Mieszkańców pozwolą podzielić się ich historią, aby zmienić oblicze władzy
samorzadowej  na  terenie  Gminy  i  Miasta  Okonek.   W  ankiecie  do  kandydtów  i/lub
kwestionariuszu  ujęte  będą  pytania  do  kandydatów  na  przedstawicieli  do  władz
samorządowych .  Na podstawie zarządzenia 79/14 Wojewody Wielkopolskiego liczba
radnych dla Okonka wynosi 15. 

Jakie  macie  pomysły  na  rozpowszechnianie  informacji  o  kandydatach  wśród
mieszkańców? Z  jakich  form planujecie  skorzystać?  (np.  organizacja  debaty,  internet,
lokalne media, itp.)

Panele tematyczne – podejście społeczne. Big Boxy  - pudełko inicjatyw lokalnych. Strona
internetowa  www.okonek.pl i  jej  odpowiednik:  www.facebook.com/okonekpl .  Debata
wyborcza. Plakaty. Poczta pantoflowowa. Street view – uliczna demonstracja programu
wyborczego  kandydata.  Local  Cafe  –  rozmowy  kawowe,  które  polegają  na  dyskusji
mieszkańca na dany temat – podejscie zindywidualizowane

Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania.

Cykl crowdsourcingu całego procesu partycypacji publicznej na terenie Gminy i Miasta
Okonek  zmierza  do  poprawy  życia  mieszkańców.  Jest  ona  otwarta  dla  wszystkich
zainteresowanych, a liczba uczestników nieograniczona. Działania realizowane pozwolą
zaprojektować  nową  formę  współpracy,  która  w  sposób  jasny  i  przejrzysty  pozwoli
zaktywizować  i  zmoblizować  obywateli  do  wzajemnej  komunikacji  i  współpracy  dla

http://www.okonek.pl/
http://www.facebook.com/okonekpl
http://www.okonek.pl/


dobra  własnego  i  całego  społeczeństwa.  Wszystko  to  prezentuje  ilustracja  graficzna
poniżej załączona.

Żródło: Crowdsourcing społeczny. W 60 praktyk dookoła partycypacji. Opracowanie i teksty: Oktawiusz
Chrzanowski, Ewa Rościszewska. Fise Warszawa.


