
  

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE 

Z REALIZACJI ZADANIA PRZESTRZEŃ DLA LUDZI 

W RAMACH AKCJI MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR 

CZĘŚĆ I - INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI 

  

1. Nazwa organizacji/grupy: MRGP 

2. Dane teleadresowe organizacji: E-mail: e.wisniewska@pluznica.pl 

3. Koordynator/ka  działania (imię i nazwisko): Jolanta Osińska 

Telefon: 602706349 

Email:jolagawr@wp.pl 

4. Gmina, miejscowość oraz województwo objęte działaniami akcji Masz Głos, 

Masz Wybór: Gmina Płużnica 

5. Czy w realizację działania zaangażowane są inne osoby z grupy/organizacji 

czy sympatycy? Jeśli tak, ile to osób? Jaka jest ich rola, za co są 

odpowiedzialni?  

Zaangażowani zostali uczniowie gimnazjum, którzy zostali poproszeni o 

wyrażenie swojej opinii na temat wyboru miejsca spotkań dla młodzieży z 

terenu gminy.  

CZĘŚĆ II - CZĘŚĆ MERYTORYCZNA 

mailto:e.wisniewska@pluznica.pl


1.  Wybór przestrzeni, przedmiotu Państwa działań.  Proszę o wyjaśnienie, w 

jaki sposób dokonano wyboru przestrzeni czy problemu do rozwiązania w 

przestrzeni publicznej np. podczas zebrania/spotkania mieszkańców? Dlaczego 

wybrano tę przestrzeń lub zapadła decyzja, że zajmujecie się Państwu 

wybranym problemem w przestrzeni publicznej?   

2.  Jakie działania udało się dotąd zrealizować? Prosimy krótko opisać ze 

szczególnym uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te działania (np. 

ankiety, sondaże, spotkania, warsztaty). 

Problem, który wybrali młodzi radni to poszukanie miejsca spotkań dla 

młodzieży z terenu gminy. Wybór tego problemu poparty był wcześniejszymi 

badaniami prowadzonymi wśród mieszkańców gminy Płużnica. Z badań wynikało, 

że największym problemem dla młodzieży jest brak miejsca spotkań.  

Wybrano ten problem, ponieważ na terenie gminy Płużnica nie ma miejsca, w 

którym mog łaby spotykać się m łodzież w wieku gimnazjalnym i 

ponadgimnazjalnym. Na terenie gminy, w większości wsi funkcjonują świetlice, 

które w swojej działalności skupiają się głównie na dzieciach w wieku 

przedszkolnym i szkoły podstawowej. 



Do tej pory udało się zdobyć informacje od mieszkańców gminy Płużnica. 

Młodzi radni przeprowadzili: 

- na przełomie maja i czerwca przeprowadzono ankietę wśród dorosłych 

mieszkańców gminy (80 ankiet, w tym 49 kobiet i 31 mężczyzn). W ankiecie 

zapytano o potrzeby mieszkańców, w tym młodzieży oraz o to co wnoszą 

młodzi ludzie do gminy. 

- w czerwcu przeprowadzone zostały wywiady z wójtem gminy, 

przewodniczącym rady gminy oraz pracownikami urzędu gminy (5 osób). 

Wywiad nawiązywał do potrzeb mieszkańców gminy, w tym młodzieży oraz 

oceny wkładu młodych mieszkańców w gminę. 

- w listopadzie przeprowadzono spotkania z młodzieżą gimnazjalną na 

lekcjach godzin wychowawczych. Na tych spotkaniach młodzieżowa rada 

zapoznała kolegów i koleżanki z problemem którym się zajmują. Podczas 

spotkań każdy uczeń zgłaszał własne propozycje związane z wyposażeniem 

przyszłego miejsca spotkań dla młodzieży, uczniowie mogli zaproponować 

formę zajęć, które mogłyby się tam odbywać (wypowiedziało się 125 uczniów 

w wieku gimnazjalnym) 

- 28 października przedstawicielka młodzieżowej rady brała udział w Sesji 

Rady Gminy, na której prezentowała wyniki z przeprowadzonych ankiet i 

zapoznawała radnych z planami MRG w związku z przystąpieniem do akcji 

Masz Głos Masz Wybór 

- 25 listopada członkowie młodzieżowej rady uczestniczyli w spotkaniu z 

władzami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych poświęconemu 

wyboru miejsca spotkań dla młodzieży oraz członkom stowarzyszenia 

„Płużniczanki”. Podczas tego spotkania młodzi radni prezentowali wyniki z 

przeprowadzonych ankiet i wywiadów Odbył się spacer wszystkich 

uczestników do miejsc, w których mogłaby znajdować się siedziba 

stowarzyszenia „Płużniczanki” oraz miejsce spotkań dla młodzieży



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

wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną? 

4.   Proszę krótko opisać relacje z lokalną władzą. Czy udział w akcji wpłynął w 

jakiś sposób na te relacje? 

Młodzieżowa Rada nawiązała współpracę z władzami gminy. W ramach 

współpracy młodzież: 

- przeprowadziła wywiad z wójtem, przewodniczącym rady oraz pracownikami 

gminy. Podczas wywiadu młodzi radni pytali o potrzeby, zalety gminy oraz co 

wnoszą młodzi mieszkańcy w gminę. 

- 28 października przedstawicielka MRG brała udział w Sesji Rady Gminy, na 

której przedstawiła wyniki z przeprowadzonych ankiet oraz zapoznała 

radnych z akcją Masz Głos Masz Wybór 

- 25 listopada członkowie MRG zostali zaproszeni na spotkanie organizowane 

przez władze w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica. Na tym 

spotkaniu młodzież przedstawiła wyniki z przeprowadzonych konsultacji 

wśród młodzieży gimnazjalnej. Młodzież wraz z władzami i przedstawicielami 

organizacji pozarządowych oglądała miejsca, które gmina chce przeznaczyć 

na miejsce spotkań dla młodzieży.  

- Członkowie MRG w styczniu ponownie spotkają się z władzami, po to aby 

jeszcze raz obejrzeć miejsca, które mogą pełnić funkcję miejsca spotkań dla 

młodzieży. Młodzież będzie mogła wybrać miejsce, któr gmina wyremontuje i 

dostosuje do potrzeb młodzieży.



5. Jak oceniacie zaangażowanie przedstawicieli władz samorządowych w 

działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej 

odpowiedzi. 

(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4-

dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie ) 

1.                     2                        3                      4                      5  X 

Proszę podać krótkie uzasadnienie: 

6.  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 ) 

1.                     2                        3                      4   X                       5 

Proszę podać krótkie uzasadnienie: 

7. Czy w ramach realizacji zadania nawiązaliście współpracę z innymi 

organizacjami pozarządowymi, instytucjami np. dom kultury, świetlica, grupami 

nieformalnymi, sponsorami?  Jeżeli tak, proszę o podanie nazw organizacji/

instytucji oraz krótki opis na czym polega współpraca? 

MRG brała udział w Sesji na której przedstawiała zadanie związane z 

przystąpieniem do akcji. Władze samorządowe czynnie współpracują z 

młodymi radnymi - gmina zaproponowała dwa miejsca, które mogą pełnić 

funkcję miejsca spotkań dla młodzieży i zapewniła o wyremontowaniu 

wybranego miejsca przez młodzież i dostosowanie go do ich potrzeb.

Najbardziej zaangażowana jest młodzież, ponieważ wybierane jest miejsce 

przeznaczone dla nich. 



8. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji 

zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór? 

9. Jakie działania planujecie jeszcze zrealizować w ramach akcji? Proszę o 

podanie krótkiego harmonogramu. 

Młodzi radni współpracują z stowarzyszeniem „Płużniczanki”, ponieważ 

wybierana jest także siedziba dla tego stowarzyszenia i dla młodzieży. 

Młodzież uczestniczy w wspólnych spotkaniach wraz z członkami tego 

stowarzyszenia i władzami. 

Nawiązana została współpraca z Gimnazjum Publicznym w Nowej Wsi 

Królewskiej, ponieważ na terenie szkoły przeprowadzane są konsultacje wśród 

młodzieży oraz spotkania członków MRG z młodzieżą na godzinach 

wychowawczych.

Największym osiągnięciem jest nawiązanie współpracy z władzami 

samorządowymi, dzięki której jesteśmy na etapie wybierania miejsca 

przeznaczonego na spotkania dla młodzieży.

Plany: 

- w styczniu odbędzie się spotkanie z władzami samorządowymi i wybór 

miejsca spotkań dla młodzieży 

- konsultacje wśród młodzieży, która wypowie się jak ma wyglądać przyszłe 

miejsce spotkań, w co ma być wyposażone oraz jakie mogą odbywać się tam 

zajęcia oraz włączenie ich w proces powstawania miejsca w formie pracy 

wolontariackiej 

- po wyborze miejsca spotkań podejmiemy rozmowę z władzami 

samorządowymi na temat wkładu finansowego władz w dostosowaniu miejsca 

do użytku dla młodzieży



10. Czy w planowanych działaniach będziecie potrzebowali wsparcia od 

koordynatorki zadania „Przestrzeń dla ludzi”? Jeżeli tak, to na czym ono 

mogłoby polegać? 

11.  Inne informacje, które chcielibyście dodać do sprawozdania. 

Zapraszamy do odwiedzin, po wyborze miejsca i wsparcie w dalszych 

działaniach.


