
                    

 
SPRAWOZDANIE OKRESOWE

w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015

zadanie “Lepsze instytucje”

CZĘŚĆ I - INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI

1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej

Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej

2. Data przesłania sprawozdania częściowego

15.12.2015 r.

3. Osoba do kontaktu/koordynator akcji (imię, nazwisko)

Magdalena Wysocka
Bożena Bieryło

4. Dane kontaktowe (telefon i mail osoby do kontaktu/koordynatora akcji)

(85) 715-80-16  m.wysocka@turosnkoscielna.pl; gok@turosnkoscielna.pl

5. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór

Turośń Kościelna

6. Kto (oprócz koordynatora) brał udział w realizacji zadania? Ile to było osób?

10 osób

mailto:m.wysocka@turosnkoscielna.pl


CZĘŚĆ II - CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1. Prosimy krótko opisać, jaki mieliście pomysł na działanie, przystępując do 

zadania „Lepsze instytucje” w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór? 

W ramach akcji Masz Głos Masz Wybór  oraz działania Lepsze Instytucje naszym 
pomysłem było  utworzenie Punktu Informacji dla Młodych Liderów i osób aktywnie 
działających  na rzecz lokalnego społeczeństwa. 

2. Prosimy krótko opisać, jakie działania dotąd zrealizowaliście?

W ramach  działania Lepsze Instytucje został utworzony Punktu Informacji dla Młodych 
Liderów i osób aktywnie działających  na rzecz lokalnego społeczeństwa.  Jego otwarcie 
poprzedziła promocja Akcji  - poprzez materiały informacyjno -promocyjne (plakaty), 
informację zamieszczoną na stronie internetowej i mediach społecznościowych. Punk 
został uruchomiony 1 września i jest czynny w każdą środę w godzinach 13:30-15:30.
Osoby zgłaszające się do punku mogą uzyskać informacje dotyczące:
- jak aktywnie włączać się w działania na rzecz  lokalnego społeczeństwa,
- jakie są  możliwości pozyskiwania funduszy na projekt lokalny, 
- możliwości współpracy,
- formalizowania się grup nieformalnych w grupy formalne
 - gdzie szukać informacji na temat stażu, praktyk, wolontariatu.
Do punktu informacji zgłaszają się lokalni liderzy i mieszkańcy gminy. Każda zgaszająca 
się osoba wypełnia tzw. kartę zgłoszenia, w której opisuje interesujący ją problem. 

3. Jeżeli były takie działania, których nie udało się Wam zrealizować, prosimy je 

wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną?

Na chwilę obecną, z u wagi, iż punk informacji jest czynny do końca grudnia br., nie 
dokonaliśmy  końcowego podsumowania efektów pracy  Powyższe działania zakładamy 
zrealizować w ostatnim tygodniu grudnia.

4. Prosimy krótko opisać Wasze relacje z lokalną władzą. Czy udział w akcji 

wpłynął w jakiś sposób na te relacje? 

Informacja o udziale w Akcji Masz Głos Masz Wybór spotkała się z przychylnym odbiorem 
ze strony władz samorządowych. Informacja została przedstawiona na sesji Rady Gminy, 
w związku z czym od razu dotarła do dużej grupy osób i pozytywnie wpłynęła na relacje z 
lokalna władzą. 



5. Prosimy napisać, czy z kimś współpracowaliście w trakcie realizacji zadania?  

Jeżeli tak, to kto to był (np. lokalni aktywiści, organizacje pozarządowe, 

instytucje publiczne, eksperci) i na czym ta współpraca polegała? 

W trakcie realizacji zadania nawiązaliśmy kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w 
Białymstoku oraz Gminnym Ośrodkiem pomocy Społecznej. 

6. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji 
zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Dużym osiągnięciem jest wypracowanie  formy współpracy z mieszkańcami i ich postawa 
gotowości do współpracy. Ważne jest także to, że pewna grupa osób, chociaż niewielka 
 znajduje czas, aby do nas przyjść i  porozmawiać z nami -  nie tylko o nas, ale o tym co 
możemy wspólnie zrobić.
 

7. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? (1-
brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam 
zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie) 

Prosimy postawić krzyżyk pod wybraną odpowiedzią.
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Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:

Zaangażowanie mieszkańców  w sprawy związane z akcją oceniamy na dwa, z uwagi, iż 
pomimo kampanii promocyjnej i wsparcia ze strony samorządu stosunkowa niewielka 
liczba mieszkańców zgłosiła się z problemami. Większość zgłaszanych problemów 
oscylowała wokół możliwości  pozyskiwania źródeł finansowania.   

8. Prosimy krótko opisać, jakie działania planujecie jeszcze zrealizować w ramach

akcji? 

W ramach akcji planujemy dalsze udzielanie odpowiedzi  na zgłaszane pytania oraz 
zorganizowanie spotkania z Wójtem Gminy. Zaplanowane mamy również sporządzenie 
podsumowania efektów pracy. 



9. Czy w którychś z planowanych jeszcze działań (o których piszecie powyżej)

będziecie  potrzebowali  wsparcia  od  koordynatorek  zadania  „Lepsze

instytucje”? Jeżeli tak, to na czym ono mogłoby polegać?

10.  Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania.

  15.12.2015r. Turośń Kościelna


