
 

                      

  
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 

WIEŚWIEJAK 

 

2. Data przesłania sprawozdania częściowego 

14.12.2015 r. 

 

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

Anna Łukawska-Adamczyk 

 

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

annalukawska@op.pl 

 

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

Brwinów 

 

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

osób? 6 osób 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 zadania chcieliśmy stworzyć zasady współpracy sołectw gm. Brwinów                   

z gminnym Ośrodkiem Kultury. W ramach zadania zaplanowaliśmy, m.in. spotkanie              

z p. Dyrektor, rozmowy z sołtysami, radami sołeckimi, warsztat dotyczący potrzeb 

mieszkańców obszarów wiejskich, mini diagnozy w sołectwach, warsztat  dla 

mieszkańców i pracowników Ośrodka Kultury (Tworzenie zasad współpracy), pilotaż, 

spotkanie podsumowujące. 

 

2. Prosimy krótko opisać, jakie działania dotąd zrealizowaliście? 

Dotąd odbyło się spotkanie z p. Dyrektor, rozmowy z sołtysami. Zajmowaliśmy się 

również dystrybucją „Kart Praw Mieszkańca”, akcją pro frekwencyjną,  itp. 

 

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

prosimy je wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną? 

Nie udało nam się jeszcze zorganizować pierwszego warsztatu. Czekaliśmy na 

informację, czy obecnie pełniąca funkcję p. Dyrektor Ośrodka Kultury pozostanie na 

swoim stanowisku.  

 

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

wpłynął w jakiś sposób na te relacje?  

Póki co nie dostrzegamy zmiany. Zbyt mało zrobiliśmy. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 współpracowaliśmy z członkami Rad sołeckich. 

 

6. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej 

realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór? 

 

Rozmowy z sołtysami. 

 

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. 

                     

1 2 3 4 5 

   x  

 

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi: 

 

 

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

ramach akcji?  



 

Wszystkie te, które zaplanowaliśmy, ale nie udało nam się ich jeszcze przeprowadzić. 

 

 

 

 

 

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? 

 

W tej chwili nie zgłaszamy takich potrzeb. Jeśli takie się pojawią będziemy 

sygnalizować. 

 

10.  Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania. 

- 

 

   


