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Warszawa, 03.09.2015 

 

Naprawdę nic nie wymaga zmian? Pomyśl i przyjedź na spotkania regionalne 

Czy tam, gdzie mieszkasz nie ma nic co chciałbyś lub chciałabyś zmienić? Nie ma też nic, co mogłoby 

się pojawić? Nic tylko pozazdrościć! Jednak jeśli masz pomysł na coś, dzięki czemu twoje otoczenie 

mogłoby być lepsze, dołącz do akcji Masz Głos, Masz Wybór. Możesz poznać ją bliżej już jesienią na 

spotkaniach regionalnych. 

 

 Akcja Masz Głos, Masz Wybór 

Od 2002 roku osoby, grupy i organizacje z całej Polski w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór starają 

się ulepszać otoczenie, w którym żyją. Uczestnicy akcji pracują nad wprowadzeniem budżetów 

obywatelskich, podejmują inicjatywy lokalne, namawiają radnych, by decyzje podejmowali wspólnie 

z mieszkańcami i mieszkankami. Każdą edycję akcji kończy uroczystość wręczenia nagród Super 

Samorząd – do tej pory przyznawana w Pałacu Prezydenckim! Tegoroczna edycja akcji rozpoczęła się 

w marcu, ale wciąż można do niej dołączyć. Teraz jest na to świetny moment.  

 Przyjedź na spotkania regionalne i dołącz do akcji! 

We wrześniu i październiku w kilku miastach Polski Masz Głos, Masz Wybór organizuje spotkania 

regionalne. Każde z nich odbędzie się pod konkretnym tematem przewodnim, od metod 

angażowania społeczności lokalnej, przez współdecydowanie o otoczeniu, po dostęp do informacji. 

Ich celem jest zapoznanie się z akcją, poznanie zespołu Masz Głos, Masz Wybór 

i współpracujących z akcją ekspertek i ekspertów oraz, co najważniejsze, nawiązanie kontaktów 

z innymi uczestnikami. Osoby, które chcą działać na rzecz swojego otoczenia, mieszkają w różnych 

regionach Polski, czasem setki kilometrów od siebie, a jednak mają te same problemy lub podobne 

pomysły na zmiany. Może komuś też trudno porozumieć się z władzami samorządowymi, może 

komuś innemu udało się ten problem jakoś ciekawie rozwiązać? Może jakaś grupa osób wpadła na 

pomysł w jaki sposób wspólnymi siłami odnowić opuszczony budynek i jak znaleźć na to środki, żeby 

mógł służyć całej społeczności? Może ktoś ma już gotowy projekt uchwały wprowadzającej w gminie 

inicjatywę lokalną i chciałby się nim podzielić? A ktoś inny z powodzeniem zbadał potrzeby osób 

korzystających z lokalnej biblioteki? Kogoś innego może warto wypytać o wysiłki, jakie podejmuje, by 

doprowadzić do uchwalenia budżetu obywatelskiego? Może komuś wpadło do głowy, co zrobić z 

samochodami parkującymi na chodniku i jak nakłonić władze do postawienia w parku latarni? Warto 

spotkać się, by podzielić się doświadczeniami i pomysłami na działania. Szczegółowe daty, miejsca 

i opisy spotkań znajdują się tutaj. 

 Jak zapisać się na spotkania regionalne? 

http://www.maszglos.pl/dolacz-do-akcji/spotkania-regionalne-2015/


 

Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa, maszglos@batory.org.pl 

 
 

Jeśli jesteś już uczestnikiem akcji Masz Głos, Masz Wybór, wypełnij formularz zgłoszeniowy na 
spotkanie, znajdujący się pod tym linkiem. 

Jeśli nie jesteś w akcji, a chcesz się przyłączyć - zarejestruj się tutaj i wybierz ścieżkę działania, 

a następnie potwierdź swoją rejestrację, klikając w link z e-maila. Potem wypełnij formularz 

zgłoszeniowy na spotkanie, znajdujący się pod tym linkiem. 

Więcej o akcji przeczytasz na stronie www.maszglos.pl. Możesz tam przeczytać również o grupach 

biorących udział w akcji i o podejmowanych przez nie działaniach oraz znaleźć publikacje i materiały. 

Masz Głos, Masz Wybór zaprasza! Zapisz się do akcji, przyjedź na spotkanie i zacznij działać w swojej 

miejscowości!  

Zarówno udział w akcji, jak przyjazd na spotkania regionalne, są bezpłatne. Zwracamy także koszty 

dojazdu. 

 

-------------------------------------------- 

 Więcej o tegorocznej edycji Akcji 

W marcu ponad 350 osób, grup, organizacji, szkół czy bibliotek z całego kraju postanowiło zmieniać 

swoje otoczenie. Grupy te zarejestrowały się na stronie www.maszglos.pl i w kwietniu wzięły udział 

w szkoleniu inauguracyjnym. Od tego czasu razem z zespołem Masz Głos, Masz Wybór oraz 

z mieszkańcami i mieszkankami swoich miejscowości i przy współpracy z przedstawicielami 

i przedstawicielkami władz działają na rzecz tego, by żyło się im wszystkim po prostu lepiej. 

Obserwując to, co dzieje się wokół nich i rozmawiając z sąsiadkami i sąsiadami wybrali te obszary, 

które ich zdaniem wymagają zmian. Każdy z uczestników wybrał  jeden tematów i w jego ramach 

podejmuje działania według własnego pomysłu. 

 Przykłady działań 

Biblioteka Publiczna z Barcina organizuje debaty, których celem jest wprowadzenie w gminie budżetu 

obywatelskiego - mechanizmu, dzięki któremu mieszkańcy mogą decydować o tym, na co 

przeznaczona zostanie część gminnego budżetu. W Świdniku Stowarzyszenie na rzecz Integracji 

Społecznej „Modrzew”, monitoruje wdrażanie budżetu obywatelskiego. Portale internetowe 

Pacyna24.pl z Gostynina, TuŻory.info z Żor i TwójGłos.info ze Świebodzina dążą do tego, by w ich 

miejscowościach radni stali się bardziej dostępni. Zachęcają ich, by udostępniali mieszkańcom swoje 

telefony i emaile, by przychodzili na dyżury oraz uczestniczyli w festynach. Grupa Aktywni nad Sołą z 

gminy Radziechowy Wieprz, zabiega z kolei o wprowadzenie w gminie uchwały umożliwiającej 

zgłaszanie przez mieszkańców inicjatyw lokalnych - pomysłów, na które mogą zostać przeznaczone 

środki z budżetu. Grupa Aktywni organizuje spotkania na temat zalet inicjatywy oraz konsultuje 

z mieszkańcami i mieszkankami projekty uchwał. Grupa Partnerstwo Lokalne DZIAŁAJ (NA)GMINNIE 

uznała natomiast, że w ich rodzimym Wleniu potrzebne są lepsze instytucje -  na warsztatach 

z mieszkańcami wypracowuje więc pomysły zmian. Zmieniać chce się też Biblioteka Publiczna w 

https://docs.google.com/forms/d/1stRmNyWwQg11QDWwG1pYnTcrjo6fFWpDBVOK_y5NQAA/viewform
http://www.maszglos.pl/register/
https://docs.google.com/forms/d/1stRmNyWwQg11QDWwG1pYnTcrjo6fFWpDBVOK_y5NQAA/viewform
http://www.maszglos.pl/
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Jaworze, zbiera więc od mieszkańców (nie tylko od czytelników) opinie na temat swojej działalności. 

Ponieważ Grupa Odnowy Wsi Malin uznała, że przestrzeń, w której mieszkają, powinna być bardziej 

przyjazna ludziom, postanowiła zawalczyć o zagospodarowanie na potrzeby mieszkańców 

zabytkowego parku, ze starym drzewostanem i rzadko spotykanymi gatunkami roślin.Z kolei 

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” tworzy w budynku opuszczonej mleczarni dom 

kultury wraz z salką ćwiczeń. 

 Wsparcie ekspertek i ekspertów 

Wsparciem dla uczestników akcji są specjalistki i specjaliści ze współpracujących z akcją organizacji: 

Dariusz Kraszewski z Fundacji Batorego, Grzegorz Wójkowski z katowickiego Stowarzyszenia 

Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Magdalena Mirys z łódzkiego Centrum Promocji i Rozwoju 

Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Dorota Michalska z toruńskiej Pracowni Zrównoważonego Rozwoju 

oraz Maria Perchuć-Żółtowska i Katarzyna Wyrwińska z warszawskiej Pracowni Badań i Innowacji 

Społecznych „Stocznia”.  

 Nagroda Super Samorząd 

Działania w ramach akcji będą się toczyć przez cały rok, a dodatkową zachętą jest nagroda Super 

Samorząd przyznawana tym uczestnikom, którzy najlepiej wykonają wybrane działanie. Ważne jest 

przy tym, by nawiązali współpracę z władzami samorządowymi – dialog ponad podziałami jest 

istotnym elementem naszej akcji. W ubiegłych latach nagroda przyznawana była podczas gali 

w Pałacu Prezydenckim! 

 Kiedy i jak dołączyć do akcji? 

A teraz najlepsze – nie wszystko stracone. Do akcji dołączyć można przez cały rok. Wystarczy wejść 

na stronę www.maszglos.pl i wypełnić formularz rejestracyjny. Na tej samej stronie można także 

dowiedzieć się więcej o akcji, poczytać o biorących w niej udział grupach, znaleźć publikacje 

i materiały. Opisane na początku spotkania regionalne, które odbędą się we wrześniu i październiku 

są szczególnie dobrą okazją do dołączenia do akcji. Zapraszamy! 

 

Kontakt: 

Zofia Nawrocka 

Fundacja im. Stefana Batorego 

program Masz Głos, Masz Wybór 

znawrocka@batory.org.pl  

tel. 22 536 02 62 

 

 

http://www.maszglos.pl/

