Sprawozdanie cząstkowe z realizacji zadania Głosuj
świadomie!
Akcja Masz Głos, Masz Wybór
(do 30.06.2014)

Nazwa organizacji / grupy: Grupa ZMIANA
Miejscowość i województwo: Radom, woj. mazowieckie.
Zespół: Mateusz Wojcieszak, Piotr Krupa, Maciej Kopycki.

Kontakt z mieszkańcami, władzami i ew. kandydatami.
W ramach realizacji zadania „Głosuj świadomie!” stworzyliśmy trzyosobową grupę
roboczą składającą się młodzieżowych aktywistów związanych wcześniej z Parlamentem
Młodzieży Miasta Radomia. Odbyliśmy trzy spotkania na których omówiliśmy całą
koncepcję „Głosuj świadomie!” w Radomiu, przyszłe zadania i cele. W ciągu całego roku
uczestniczyliśmy w wielu spotkaniach z władzami miasta, prowadziliśmy długie
korespondencje z władzami w trybie wnioskowania o informację publiczną, dotyczące
życia społecznego w naszym mieście oraz minionych wyborów do europarlamentu.
Przed nami spotkania z przedstawicielami władz o tematyce przyszłego, jesiennego
głosowania.

Praca nad pytaniami do kandydatów.
Podczas trzeciego spotkania grupy roboczej opracowaliśmy „szkielet” naszego
przyszłego formularza informacji o kandydatach. Za najlepsze źródła uznaliśmy
dokumenty dostępne w zakładce „Zadania” na maszglos.pl, inspiracje strukturą
formularzy z mamprawowiedziec.pl oraz materiały dotyczące konstruowania ankiet
uzyskane od Stowarzyszenia WatchDog. Prócz naturalnych, biograficznych informacji,
będziemy wymagać od kandydatów odpowiedzi na pytania o problematykę
młodzieżową w gminie – restrukturyzacja radomskiej oświaty, rozwój systemów
stypendialnych dla młodych, baza sportowa dla sportowych grup nieformalnych.
Zapytamy również o rozszerzenie idei budżetu obywatelskiego, problematykę
bezrobocia w gminie, współpracy z powiatem i województwem, pomysły na zwiększenie
partycypacji obywatelskiej.

Inne działania.
Nasza grupa robocza prowadziła intensywną kampanię profrekwencyjną przy wyborach
do Parlamentu Europejskiego. Wszystkie działania odbywały się w ramach projektów

Ligi Młodych Wyborców Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Kandydaci 2014 portalu
MamPrawoWiedziec.pl. Przeprowadziliśmy dwie debaty wyborcze z kandydatami
związanymi z naszym miastem, aktywnie uczestniczyliśmy w 5 innych debatach
przedwyborczych (udział jako prelegenci, zadawanie pytań, kolportaż materiałów
profrekwencyjnych), spotkaliśmy się z uczniami 4 szkół na eurolekcjach i symulacjach
wyborów do Europarlamentu, a także rozesłaliśmy do mediów regionalnych infografiki i
gotowe artykuły dot. wyborów. Realizowaliśmy projekt Kandydaci 2014 serwisu
MamPrawoWiedzieć, jako koordynatorzy wojewódzcy.

Dalsze działania – Wasze pomysły i plany.
•

Otwarte
spotkanie
z
mieszkańcami
w
formie
warsztatów
przyszłościowych/debaty sokratejskiej – burza mózgów nad konkretnymi
pytaniami do kandydatów;

•

Spotkanie z kandydatami – wyjaśnienie idei, propozycja współpracy nad
publikowaniem wszystkich materiałów, wywiady;

•

Opracowanie formularza;

•

Partnerstwo z lokalnymi mediami – artykuły zamawiane, promocja idei;

•

Debata wyborcza mieszkańcy-kandydaci;

•

cdn. :)

