
 

                      

  
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 Zamek 

 

2. Data przesłania sprawozdania częściowego 

15.12.2015 

 

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

Magdalena Przystałowska 

 

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

Tel.: 668 031 091 magda.przystalowska@gmail.com 

 

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

Gmina Suchy Las, miejscowość Biedrusko 

 

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

osób? 



 

W akcji brały bezpośredni udział 3 osoby ze stowarzyszenia, oraz wolontariuszka, 
zaangażowani w realizację zakładanych celów poprzez działania mniej intensywne – ok. 
10 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?  

Naszym działaniem miało być rozpoznanie potrzeb mieszkańców Biedruska w zakresie 
zwiększenia dostępności dla nich przestrzeni Domu Osiedlowego i rozpoczęcie działań 
zmierzających do stworzenia w Domu Osiedlowy klubu dla dzieci i młodzieży 

 

2. Prosimy krótko opisać, jakie działania dotąd zrealizowaliście? 

Do tej pory odbyły się: 

 Kwiecień - czerwiec 2015 Diagnoza potrzeb mieszkańców i ich wskazań w 
zakresie rozwoju Biedruska – w tym tego czy zwiększenie dostępności Domu 
Osiedlowego jest ważną dla nich potrzebą – okazało się, że wiele osób uważa 
stworzenie Klubu dla dzieci i młodzieży jako priorytetowe działanie. W mniejszym 
stopniu chcą sami korzystać z tej przestrzeni. Badanie prowadzone we współpracy 
ze studentami Psychologii UAM na specjalności Animacja Społeczności Lokalnych. 
W efekcie powstał raport diagnostyczny i narzędzie diagnostyczne - CZOŁG 
Czynne Zajęcia Obywatelskie Łączące Generacje Warsztaty Diagnostyczne  

 Wrzesień 2015 – Dzień Biedruska – impreza zorganizowana głównie przez Zarząd 
Osiedla Biedrusko i Stowarzyszenie, ale we współpracy z mieszkańcami 
Biedruska, na którym wykorzystano narzędzie CZOŁG do badania potrzeb dzieci i 
młodzieży w zakresie uczestniczenia w zajęciach w ramach klubu dla dzieci i 
młodzieży. Dzięki wykorzystaniu „partycypacyjnej” metody w  organizacji festynu – 
we współpracy z mieszkańcami i przy zaangażowaniu wielu lokalnych podmiotów 
oraz udostępnienie po raz pierwszy do tego celu terenów zielonych wokół Domu 
Osiedlowego, na jego zakończenie mogliśmy spotkać się z opiniami mieszkańców 
wskazujących na to, że czują, że jest to ich miejsce, że było kameralnie i rodzinnie 
(uczestniczyło około 500 osób), że był to inny Dzień Biedruska, bardziej własny 

 Październik – grudzień 2015 r. otwarcie i prowadzenie Klubu dla dzieci i młodzieży 
CIAO. W ramach zajęć, które odbywają się 3 razy w tygodniu w godzinach 15 – 19 
odbywają się zajęcia edukacyjne, wspólne odrabianie lekcji, ale także dużo czasu 
jest poświęcone na swobodne bycie razem i poznawanie się, rozmowy, spędzanie 
wspólnego czasu i odpoczynek. W zajęciach uczestniczy około 30 dzieci w wielu 
od 6 do 15 lat, w tym 3 stałe wolontariuszki. W ramach prowadzenia klubu 
współpracujemy z CIM Horyzonty i przyjmujemy raz w tygodniu na jeden dzień 
wolontariuszy EVS z Hiszpanii, Niemiec i Francji 

 

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

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



 

Udało się nam zrealizować więcej niż zaplanowaliśmy – w ramach akcji zaplanowano 
diagnozę, ale dzięki przychylności lokalnych władz i wsparcia radnych mogliśmy 
rozpocząć już realizację działań na podstawie wyników diagnozy 

 

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

wpłynął w jakiś sposób na te relacje?  

Relacje z lokalną władzą układają się nam bardzo dobrze. Dwie członkinie zarządu 
stowarzyszenia zostały w marcu 2015 r wybrane do Zarządu Osiedla Biedrusko – w tym 
jedna na przewodnicząca. Dzięki temu mogliśmy dużo sprawniej i efektywniej 
współpracować z JST. Nasi Biedruskowi Radni wspierają nasze działania na każdym 
kroku pomagając nam we współpracy z  Urzędem Gminy, a także angażując się w 
pomaganie w trakcie organizacji wydarzeń 

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 ramach działania współpracowaliśmy z Zarządem Osiedla Biedrusko, Radnymi, 
Studentami specjalności Animacja Społeczności Lokalnych Psychologii UAM, Centrum 
Inicjatyw Młodzieżowych Horyzonty, Zarządcą Domu Osiedlowego, zastępczynią 
kierownika referatu organizacyjno – gospodarczego Urzędu Gminy, wolontariuszkami z 
lokalnego Gimnazjum, mieszkańcami 

 

6. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej 

realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór? 

 

Możemy poszczycić się dwoma wielkimi osiągnięciami: 
1. Otwarciem i prowadzeniem klubu CIAO i pozyskaniem na kolejny rok 2016 funduszy 
z Urzędu Gminy i budżetu lokalnego mieszkańców Biedruska wystarczających środków 
na prowadzenie klubu przez cały rok – w tym wynagrodzenie animatora i wyposażenia. 

2. Zorganizowaniem we współpracy z Zarządem Osiedla Dnia Biedruska, którego 
otwarta i partycypacyjna forma ujęła mieszkańców i pokazała jak bardzo czekają na 
włączenie ich w lokalne życie społeczne i stworzenie przestrzeni nie tyle dla nich ile we 
współpracy z nimi 

 

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: 



 

Mieszkańcy chętnie brali udział w diagnozie wyrażając swoje opinie, chętnie zaangażowali 
się w przygotowanie i sprzątanie po Dniu Biedruska (po zakończeniu imprezy osoby 
siedzące na krzesłach same, bez prośby ze strony organizatorów odnieśli je na miejsce. 
Dzięki współpracy wielu osób sprzątanie po 6 godzinnym festynie dla 500 osób trwało 
niecałe 2 godziny – sprzątniecie sprzętu scenym dekoracji, krzeseł, ławek posprzątanie 
śmieci, umycie naczyń, sprzątnięcie wnętrza Domu Osiedlowego), w działania klubu 
zaangażowały się 3 wolontariuszki na stałe (biorą udział w zajęciach regularnie 
pomagając w organizacji zajęć i opiece nad dziećmi), a rodzice chętnie pomagają w 
bieżących sprawach i oferują pomoc. 

 

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

ramach akcji?  

W ramach akcji planujemy dalej prowadzić klub CIAO rozszerzając jego działalność na 
one grupy wiekowe – chcemy we współpracy z młodzieżą stworzyć strefę  młodzieży w 
klubie CIAO a także w przyszłości zaktywizować osoby dorosłe do wspólnego spędzania 
czasu w Domu Osiedlowym (także na realizacji hobby i pasji) 
Jeśli Fundacja UAM otrzyma dofinansowanie na projekt z programu FIO – 4 priorytet, w 
biedrusku zostaną także rozpoczęte szerokie działania zmierzające do stworzenia strategii 
rozwoju Biedruska i programu rewitalizacji. 
Poza tym planujemy kolejne „partycypacyjne” imprezy  
O innych planach, które są na etapie wczesnych pomysłów teraz nie chcemy zapeszać 

 

 

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? 

 

Nie, mamy szeroką sieć wsparcia na miejscu, także poprzez współpracę z Fundacją 

UAM i LGD Kraina 3 Rzek 

 

10.  Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania. 

Cieszymy się, że tyle z naszych planów, a nawet więcej udało się zrealizować i cieszymy 

się, że z tymi działaniami trafiliśmy w potrzeby mieszkańców, o czym czasami nam mówią.  

 

   


