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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

Obserwator publiczny niezależny

2. Data przesłania sprawozdania częściowego

9.12.2015

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

Tomasz Puta

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

0 500 727 314  email: tomaszputa@hotmail.com

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

Gmina i Miasto Okonek 

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

Akcja ma na celu pobudzić aktywność społeczną mieszkańców. Akcja ma charakter 
otwarty, każdy kto chce działać jest mile widziany, aby ożywić życie publiczne w naszym 
otoczeniu.



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 otworzyć Kawiarenkę Miedzypokoleniową w Okoneckim 
Centrum Kultury, gdzie mieszkańcy prezentowali by swoje pomysły na rozwój 
społeczności lokalnej. Dodatkowo chcielibyśmy zapraszać Radnych Miasta ( dodatkowe 
zadanie Dostępni Radni), którzy by nam pomagali przy realizacji działań wspólnych na 
rzecz środowiska lokalnego, aby przestrzeń dla ludzi była bardziej przyjazna i bezpieczna 
( dodatkowe zadania Przestrzeń dla ludzi). Celem tych wszystkich działań jest wzrost 
aktywności obywatelskiej.

2. Prosimy krótko opisać, jakie działania dotąd zrealizowaliście?

Dzięki minigrantowi, a także przy udziale innych środków finansowych kupiliśmy ekspress 
ciśnieniowy, tablicę flipchart, tablet multimedialny, środki spożywcze – kawę mielonę, itp. 
Dodatkow przeprowadziliśmy kampanię promocyjną projektu pod nazwą Cafe E-kultura, 
założyliśmy stronę internetową projektu 
www.kawiarenkamiedzypokoleniowa.wordpress.com. Dodatkowo nawiązujemy kontakty z 
Lokalną Grupą Działania Krajna Złotowska, która opracowuje lokalną strategię rozwoju 
naszej okolicy. Bierzemy udział w licznych spotkaniach promujących współpracę. 

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

wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną?

Bariery i obawy niektórych osób działajacych dla dobra społeczności lokalnych, 
wynikających ze zmieniającego się życia spolecznego, w której to mieszkańcy są w 
centrum uwagi.

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

wpłynął w jakiś sposób na te relacjeRea

Relacje z władzą lokalna mają charakrer neutralny. Dbamy o wzmocnienie wspólnoty 
samorządowej całej Gminy i Miasta Okonek, porzez dialog i współpracę między rożnymi 
uczestnikami życia społecznego i gospodarczego, aby lepiej się żyło wszystkim.

http://www.kawiarenkamiedzypokoleniowa.wordpress.com/


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? 

Współpracowalismy z przewodniczacym Rady Miejskiej, z panią Burmistrz, z Dyrektor 
OCK w Okonku, i z innymi osobami majązymi wpływ na rozwój społeczności lokalnej. 
Współpraca miała na celu pobudzić i zainicjować nowy sposób współdziałania z 
mieszkańcami, aby podnieść ich aktywność społeczną i obywatelską.

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

Najwiekszym osiągnięciem jest promocja naszej lokalnej spoleczości tzn. 
małej ojczyzny, jako przyjaznego i bezpiecznego miejsca do życia. Aby lepiej 
się żyło wszystkim. 

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 wzrasta wraz z korzysciami osobistymi i społecznymi 
pojedyńczej osoby, która chce i potrafi żyć w lepszym świecie.

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

akcji? 

Wszystkie działania, które realizujemy w ramch zadania Lepsze Instytucje wynikają z 
planu, będącego załacznikem umowy.

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?



Wsparcie koordyantorek jest bardzo pomocne. Teraz od nas zależy , czy uda 
nam się coś zmienić w życiu publicznym. Zawsze miło było otrzymać jakieś 
dobre praktyki, pokazujace, że można coś zrobić.

10.  Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania.

Usmiech i wiarę w pozytywną zmianę społeczną.

  


