
 

                      

  
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 

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej 

 

2. Data przesłania sprawozdania częściowego 

14.12.2015 

 

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

Paweł Golicz 

 

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

Tel. 601 538 069, e-mail: pawel.golicz@wp.pl 

 

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

Gmina Żmigród 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

osób? 

W realizacji zadania udział wzięli członkowie stowarzyszenia -5 osób oraz wolontariuszki z 
Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II  - 2 osoby 

 

 

 

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?  

Naszym celem było poznanie opinii  mieszkańców nt. funkcjonowania Zespołu Placówek 
Kultury w Żmigrodzie oraz wykorzystywanych kanałów informacyjnych i materiałów 
promocyjnych.  Chcieliśmy, aby Zespół Placówek Kultury był w większym stopniu 
nastawiony na partycypację społeczną oraz żeby oferta kulturalna była dostosowana do 
potrzeb mieszkańców.  
W ramach realizacji zadania zaplanowaliśmy następujące działania: 
1. Spotkanie z członkami stowarzyszenia. 
2. Spotkanie z dyrektorem i władzami miasta. 
3. Wykorzystanie imprez kulturalnych do zbierania propozycji, które będą omawiane w 
dalszych działaniach. 
4. Spotkanie z pracownikami ZPK 
5. Spotkanie dla mieszkańców Word Cafe, stworzenie grupy roboczej 
6. Warsztaty z grupami wiekowymi (co najmniej 3) 
7. Opracowanie danych, przekazanie wyników dyrektorowi. 
8. Spotkanie z mieszkańcami, przedstawienie wyników, pomysłów, które będą 
realizowane. 
 

 

 
 

 

2. Prosimy krótko opisać, jakie działania dotąd zrealizowaliście? 

Na chwilę obecną udało nam się zorganizować spotkanie z członkami stowarzyszenia, 
dyrektorem Zespołu Placówek Kultury oraz Burmistrzem Gminy Żmigród.  
20.07.2015 w siedzibie stowarzyszenia odbyło się spotkanie członków stowarzyszenia z 
Zofią Nawrocką przedstawicielką Fundacji im. Stefana Batorego oraz Joanną Monastyrską 
Pełnomocnikiem burmistrza ds. organizacji pozarządowych i pożytku publicznego. Podczas 



 

spotkania omówiona została realizacja zadania. W tym samym dniu prezes stowarzyszenia 
wraz z Zofią Nawrocką udzielił wywiadu w Polskim Radiu Wrocław.  
Zostało również przeprowadzone badanie ankietowe na próbie 100 osób, głównie podczas 
lokalnych imprez kulturalnych oraz  sondażu ulicznego. Wyniki ankiety zostały opracowane 
przez członków stowarzyszenia.  
19.10. 2015 obyła się kawiarenka obywatelska z udziałem mieszkańców podczas, której  
oceniano ofertę ZPK, godziny otwarcia, dostęp do informacji.  
Wyniki ankiet oraz analizy SWOT zostaną omówione na kolejnych spotkaniach, z 
mieszkańcami  i pracownikami ZPK, zebrane będą również pomysły na dalsze 
funkcjonowanie jednostki. 
  

 

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

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

- 

 

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

wpłynął w jakiś sposób na te relacje?  

Relacje z lokalną władzą są dobre. Zarówno burmistrz jak i Dyrektor ZPK są   przychylnie 
nastawieni do realizowanej akcji. 

 

 

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?  

Przy przeprowadzaniu ankiet korzystaliśmy z pomocy wolontariuszek z Powiatowego 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II. 

 

6. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej 

realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór? 

 



 

Za największe osiągnięcie uważamy duże zainteresowanie ze strony mieszkańców 
tematyką zadania „Lepsze Instytucje”. Bardzo ważne było dla nas również spotkanie z 
przedstawicielką Fundacji im Stefana Batorego oraz promocja naszego zadania w Radiu 
Wrocław.   

 

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: 

Duże zainteresowanie kawiarenką obywatelską oraz badaniem ankietowym.  

 

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

ramach akcji?  

1. Spotkanie z pracownikami ZPK. 
2. Spotkanie dla mieszkańców Word Cafe, stworzenie grupy roboczej. 
3. Warsztaty z grupami wiekowymi (co najmniej 3). 
7. Opracowanie danych, przekazanie wyników dyrektorowi. 
8. Spotkanie z mieszkańcami, przedstawienie wyników, pomysłów, które będą 
realizowane. 
 

 

 

 

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? 

 

Tak, pomoc w napisaniu scenariusza spotkania Word Cafe lub pomoc w prowadzeniu 
spotkania.  

 

10.  Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania. 

 

 


