SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE
Z DZIAŁANIA WYBORY DLA KAŻDEGO
W RAMACH XII AKCJI MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR
Nazwa organizacji:
Stowarzyszenie Czarna Struga

Koordynator zadania
Marcin Jelinek, tel. 697516037, marcin_mcis@wp.pl

Zespół realizujący zadanie. Tutaj wpisz informację, jeśli jest jeszcze ktoś, kto Ci pomaga
W ramach działania zaangażowanych jest 6 osób, członków stowarzyszenia i sympatyków.

Co dotychczas udało się Wam osiągnąć, czym się zajmowaliście w ramach Masz Głos?
Działanie to rozpoczęliśmy od przygotowania informacji o przystąpieniu do akcji i opublikowaniu ich na własnej
stronie www i profilach społecznościowych. Forma informacji była graficzna, z krótkim tekstem na temat działań
jakie chcemy podejmować. Działanie ukierunkowane było na jak najlepszy dostęp mieszkańców do wyborów,
poprzez nie tylko informację, ale i ocenie przygotowania samorządu do ich przeprowadzenia. Stworzona została
również małą grupa robocza, odpowiedzialna za realizację tego działania w ramach działalności statutowej
naszego stowarzyszenia. Poinformowaliśmy mieszkańców gminy o podjętych działaniach za pomocą dostępnych
środków przekazu informacji. Jednocześnie zachęcaliśmy do przyłączenia się do akcji. Zorganizowaliśmy kilka
nieformalnych spotkań własnej grupy roboczej, na które również mieszkańcy. Na spotkaniu omówiliśmy
podstawowe założenie działania, przedstawiliśmy wstępny ich kalendarz oraz cel do jakiego będziemy dążyć.
W miesiącu maju w związku z wyborami do Europarlamentu oceniona została gmina Kożuchów zakresie
możliwości jakie oferuje zainteresowanym mieszkańcom oddać swój głos w wyborach. Analizie poddano
informacje opublikowane na oficjalnej stronie urzędu gmin.
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Na oficjalnej stronie urzędu pojawiły się następujące komunikaty:
- ogłoszenie o wyborach,
- ogłoszenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń
- ogłoszenie o możliwości głosowania przez osoby niepełnosprawne
- ogłoszenie o powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
- ogłoszenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców
niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez
burmistrza dla przeprowadzenia glosowania korespondencyjnego.
Po wyborach do parlamentu Europejskiego dokonano oceny i zebrania opini mieszkańców na temat wyborów.
Wpływ na dokonaną w tym zakresie analizę ma dość niska frekwencja – tylko ponad 14 % uprawnionych
mieszkańców gminy oddało swój głos w wyborach. Świadczy to o małym zainteresowaniu wyborami. Z analizy
wcześniejszych działań jakie poczynił samorząd gminy w celu zapewnienia dostępu do wyborów każdemu
mieszkańcowi wynika iż:
- przeprowadzono przygotowania do wyborów zgodnie z obowiązującymi procedurami,
- nie stwierdzono uchybień, ani innych działań ze strony gminy mogących utrudnić możliwości oddania
głosu w wyborach,
- gmina za pomocą dostępnych metod zwyczajowo przyjętych informowała o wyborach oraz podziale gminy
na obwody do głosowania,
- gmina opublikowała informacje na temat głosowania przez osoby niepełnosprawne.

Czym planujecie zająć się w najbliższym kwartale?
W najbliższym czasie planujemy kontynuować podjęte działania, w tym promować dostępność do informacji jak i
angażować się w zapewnienie dostępu do tej informacji dla wszystkich mieszkańców gminy.
Nasze stowarzyszenie prowadzi również działania w ramach:
- „Dostępni samorządowcy”
- „Głosuj świadomie”
Jednocześnie w miesiącu maju jeden z członków naszej grupy, będący jednocześnie Radnym Miejskim złożył
projekt uchwały ws. budżetu obywatelskiego. Projekt zyskał wstępne uznanie radnych i od przyszłego roku w
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naszej gminie będzie budżet obywatelski. Nie są znane jeszcze szczegóły jego funkcjonowania, ale pierwszy krok
uczyniliśmy MY, w tym zakresie.

Promocja działań.

Tutaj wpisz informację w jaki sposób promowaliście swoje działania i

angażowaliście innych mieszkańców, organizacje itp. do współpracy
W ramach prowadzonych działań mieliśmy kontakt z mieszkańcami oraz władzami naszej gminy. Kontakt z
mieszkańcami utrzymywaliśmy poprzez stałe zamieszczanie informacji na naszej stronie www.scs.jelinek.org.pl
oraz na profilach facebook-owych. Bezpośrednie informacje na temat działalności naszego samorządu
dostarczane były przez jednego z naszych członków, który jest Radnym Miejskim. Również w ramach działania
zorganizowaliśmy kilka spotkań z mieszkańcami, w tym jedno formalne oraz przeprowadziliśmy wywiad
środowiskowy. W naszych działaniach wspierała nas również lokalna gazeta niezależna „Goniec Lokalny” –
www.gonieclokalny.pl
Działania promowaliśmy również poprzez przygotowywanie własnych banerów - plakatów informacyjnych.

Dziękujemy za wypełnienie sprawozdania

Fundacja im. S. Batorego
ul. Sapieżyńska 10a | 00-215 Warszawa
tel. 22/536 02 62, maszglos@batory.org.pl
www.maszglos.pl

