
 

 

  

 

 

FORMULARZ PODSUMOWUJĄCY DZIAŁANIE 

w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015/2016 

“Lepsze instytucje” 

 

Prosimy o wypełnienie i umieszczenie na stronie www.maszglos.pl  

do 20 kwietnia 2016 r. 

Dziękujemy! 

zespół akcji Masz Głos, Masz Wybór 

CZĘŚĆ I - INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI 

  

1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej 

 Stowarzyszenie „Zamek” 

  

2. Data przesłania sprawozdania końcowego 

 19.04.2016 

  

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 mail: magda.przystalowska@gmail.com 

  

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

 Gmina Suchy Las, miejscowość Biedrusko 

  

6. Termin realizacji zadania (od kiedy do kiedy) 

 02.2015 – 05.2016 

 

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

Uwaga! Prosimy podać liczbę osób, które koordynowały lub współpracowały przy realizacji 

zadania po stronie organizacyjnej. 

 W akcji brały bezpośredni udział 3 osoby ze stowarzyszenia, oraz wolontariuszka, 

http://www.maszglos.pl/
http://www.maszglos.pl/


 

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? 

Uwaga! Ten punkt można skopiować ze sprawozdania cząstkowego, jeśli było ono 

składane. Jeśli coś się od tego czasu zmieniło, prosimy to opisać. 

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 zrealizowaliście w ramach tegorocznej 

edycji akcji? Prosimy podać również dane liczbowe, np. liczbę spotkań, liczbę 

ankiet, liczbę osób zaangażowanych w działania itp. 

Uwaga! Jest to bardzo ważna część sprawozdania. Informacje tu zawarte zadecydują  

o nominacji do nagrody Super Samorząd. 

 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  

o Odbyły się 2 spotkania diagnostyczne ze studentami – pierwsze 
prediagnostyczne, na którym narzędzie było dopracowywane, a potem 
diagnoza została przeprowadzona na Zebraniu Mieszkańców Biedruska – 
w badaniu brało udział około 40 50 mieszkańców, prowadzone były przez 7 
osobową grupę studentów. 

 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 udostępnieniu 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 

o W czasie festynu dzieci i młodzież głosowały metodą „pudełkową” na 
rodzaje zajęć, w których najchętniej wzięliby udział w Domu Osiedlowym 
(pudełka z opisanymi nazwami zajęć i jedno puste, do którego głosujący 
mogli wrzucać koraliki wskazując jakie zajęcia są dla nich najbardziej 



 

ciekawe – do pudełka pustego można było wrzucać kartki z własnymi 
propozycjami zajęć. W badaniu brało udział około 20 dzieci i młodzieży. 

 Wrzesień 2016 – przeznaczenie przez mieszkańców Biedruska 15 tys. zł na 

doposażenie i prowadzenie klubu CIAO w ramach Zadań Lokalnych uchwalanych 

przez mieszkańców Jednostek Pomocniczych do Budżetu Gminy 

 Wrzesień 2016 – złożenie wniosku do budżetu Gminy Suchy Las o przeznaczenie 

środków w kolejnym roku na wynagrodzenie animatora klubu CIAO – oraz udział w 

posiedzeniu komisji Finansowo – Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego 

 Październik – grudzień 2015 r. otwarcie i prowadzenie Klubu dla dzieci i młodzieży 

CIAO. W ramach zajęć, które odbywały się 3 razy w tygodniu w godzinach 15 – 19 

odbywały się zajęcia edukacyjne, wspólne odrabianie lekcji, ale także dużo czasu  

poświęcono na swobodne bycie razem i poznawanie się, rozmowy, spędzanie 

wspólnego czasu i odpoczynek. W zajęciach uczestniczyło około 30 dzieci w wielu 

od 6 do 15 lat, w tym 3 stałe wolontariuszki. W ramach prowadzenia klubu 

współpracowaliśmy z CIM Horyzonty i przyjmowaliśmy raz w tygodniu na jeden 

dzień wolontariuszy EVS z Hiszpanii, Niemiec i Francji. Środki zostały pozyskane 

w ramach Małego Grantu z budżetu Gminy Suchy Las 

 Styczeń – marzec 2016 oczekiwanie na ogłoszenie konkursu przez Urząd Gminy, 

udział w konkursie i otrzymanie dotacji w wysokości 20 tys. 

 Kwiecień – Grudzień 2016 dalsze prowadzenie klubu CIAO dla dzieci i młodzieży – 

w takiej formie jak w poprzednim roku. Planujemy zorganizować we współpracy z 

mieszkańcami i innymi organizacjami dzień Sąsiada, oraz Zakończenie Lata, 

planujemy także zorganizowanie osiedlowej Strefy Kibica na mistrzostwa piłkarskie 

i olimpiadę. Poza działalnością klubu i organizowaniem imprez chcey także od 

nowego roku zwiększyć ofertę zajęć pozalekcyjnych – Klub jest miejscem 

spędzania wolnego czasu, poznawania się dzieciaków, uczenia się pracy w grupie, 

współpracy itp. – nie oferujemy tu typowych zajęć pozalekcyjnych, dlatego chcemy 

rozszerzyć ofertę o taki rodzaj zajęć np. naukę gry na gitarze, rysunek, taniec. 

  

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

wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną? 

Patrząc wstecz na to, co planowaliśmy zrealizować ponad rok temu, to udało się nam 

osiągnąć o wiele więcej. Stało się tak między innymi dzięki świetnej współpracy naszego 

stowarzyszenia z Zarządem Osiedla i Radnymi – dzięki temu możliwe było pozyskanie 

funduszy na prowadzenie działań. Tym, czego nie udało się nam osiągnąć było 

polepszenie współpracy z Zarządcą Domu Osiedlowego. Do tej pory jest nam 

nieprzychylny i niechętny naszej obecności w Domu Osiedlowym. 

  

4. Prosimy krótko opisać zaangażowanie w realizację Waszego działania 

przedstawicieli władzy lokalnej.  

Pytania pomocnicze (tzn. że nie trzeba odpowiadać na wszystkie po kolei - pytania są 

jedynie wskazówką): 

Czy urząd aktywnie uczestniczył w realizacji działania? Czy na początku odbyło się 

spotkanie/wymiana korespondencji z przedstawicielem/przedstawicielami gminy 



 

(wójtem/burmistrzem/prezydentem) dotyczące współpracy? Czy ze strony urzędu 

wyznaczono osobę/osoby do współpracy? Czy przedstawiciele gminy, urzędnicy 

uczestniczyli w spotkaniach z mieszkańcami, włączyli się w pracę nad przygotowaniem 

rozwiązań? Czy do współpracy udało się zaangażować radnych np. gminy, osiedla lub 

sołtysa/sołtyskę. Jak oceniają Państwo atmosferę współpracy? 

 

Uwaga! To bardzo ważna część sprawozdania. Informacje tu zawarte zadecydują  

o nominacji do nagrody Super Samorząd. 

Rozpoczynając nasze działanie, zarówno jako organizacja i osoby prywatne, nie 

mieliśmy zbyt dużego doświadczenia we współpracy z JST. Zmieniło się to od czasu, 

kiedy pod wpływem namowy jednego z Radnych Gminy pochodzących z Biedruska 

postanowiliśmy kandydować do Zarządu Osiedla Biedrusko. Ja zostałam wybrana na 

Przewodniczącą Zarządu Osiedla, a Monika Zemlak – prezeska Stowarzyszenia na 

członkinię Zarządu Osiedla. Od tego czasu, dzięki uczestnictwu w posiedzeniach Rady 

Gminy, spotkaniach z Wójtem i jego zastępcą, oraz pracownikami Urzędu Gminy 

zostałyśmy włączone w codzienną współpracę z Urzędem Gminy w zakresie 

funkcjonowania osiedla oraz w działania podejmowane przez Radnych na rzecz naszej 

miejscowości.  

Osobami, z którymi współpracuje się nam najlepiej z całej Gminy są Biedruszczańscy 

radni – Dariusz Matysiak i Grzegorz Łukszo. Oni od początku sprzyjali naszym 

działaniom i je popierali. Dzięki ich zaangażowaniu, a szczególnie dzięki działaniom 

Darka Matysiaka, który jest przewodniczącym komisji finansowo – budżetowej i 

rozwoju gospodarczego udało się nam pozyskać fundusze na nasze działania. 

Wspierają nas radą i swoim doświadczeniem. Uczestniczyli w spotkaniach 

organizowanych w sprawie diagnozy i planowania działania CIAO, zapraszali nas na 

posiedzenia komicji, żebyśmy mogli przedstawić naszą sprawę na forum Rady Gminy. 

Niestety Wójt Gminy, ze względu na naszą bliską współpracę z Radnymi z koła 

radnych, które jest w opozycji do niego, także nasze działania i nas często ocenia jako 

w jakiś sposób stojących w opozycji do niego. Cieszymy się, że dzięki jego decyzjom 

możemy do końca roku prowadzić klub CIAO i rozszerzać jego działalność, jednakże 

mamy świadomość, że nie jest to do końca po jego myśli, a zgodził się na to pod 

wpływem nacisków ze strony Rady Gminy. 

Osobą, która do końca jest nam nieprzychylna i niechętna jest Zarządca Domu 

Osiedlowego, pracownik Urzędu. 

 

5. Czy udział w akcji wpłynął w jakiś sposób na Wasze relacje z władzą lokalną? 

Jeśli tak, to w jaki sposób? 

Dzięki udziałowi w akcji i temu, że mogliśmy poszerzyć naszą wiedzę i poznać wiele 

nowych osób, zainspirować się, jesteśmy teraz postrzegani przez Urząd jako 



 

partnerzy, z którymi można i powinno się współpracować na zasadzie równości. Dzięki 

naszemu profesjonalizmowi nasze zdanie jest wysłuchiwane i czasami brane pod 

uwagę. 

   

6. 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, LGD Kraina Trzech Rzek, Zarządcą Domu 

Osiedlowego, zastępczynią kierownika referatu organizacyjno – gospodarczego Urzędu 

Gminy, wolontariuszkami z lokalnego Gimnazjum, mieszkańcami. 

  

7. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w realizacji zadania w ramach 

akcji Masz Głos, Masz Wybór? 

  

Naszym największym osiągnięciem jest otwarcie i prowadzenie Klubu dla Dzieci i 

Młodzieży CIAO – to taki najbardziej widoczny rezultat naszych działań, który jest 

namacalny, dzięki któremu dzieciaki z naszej miejscowości mogą spotykać się, 

tworzyć relację i rozwijać się, mają miejsce dla siebie. Cieszymy się, że nadal klub 

utrzymuje swój nieformalny charakter bardziej jako miejsce spotkań i rozwoju niż 

edukacji i nauki. 

Nie mniej ważne jest dla nas to jak bardzo zżyliśmy się ze sobą jako zespół. 

Przeszliśmy razem przez wiele trudności, dzięki temu wiemy, ze możemy na siebie 

liczyć, ufamy sobie. To jest zasób, na którym będziemy dalej budować. Dzięki temu 

problemy nie zniechęcają nas (aż tak bardzo;) 

Ważny jest dla nas także poziom współpracy z Radnymi – wiemy, że „tam na górze” 

ktoś nam sprzyja i będzie nas i nasze działania wspierał. 

  

8. Co było najtrudniejsze w realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz 

Wybór? 

 

Najtrudniejsze w realizacji zadania było zmierzenie się z niechęciom Zarządcy Domu 

Osiedlowego, a pośrednio także innych pracowników Urzędu Gminy i Wójta do 

naszych działań, które najprawdopodobniej zostały przez nich zakwalifikowane jako 

opozycyjne i wymierzone przeciwko dotychczasowemu układowi (Radni z Biedruska 

należą do klubu radnych stojącego w opozycji do Wójta pełniącego już 4 lub 5 

kadencję) 

 

 

 

9. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w Wasze 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 organizowanych przez nas spotkaniach i 

wydarzeniach, ale byli po stronie odbiorców i uczestników – tylko pojedyncze osoby 

chciały się mocniej zaangażować. Jedynie w czasie Dnia Biedruska większa ilość 

mieszkańców zaangażowała się przygotowywanie i sprzątanie po imprezie. 

 

  

10. Prosimy opisać, w jaki sposób informowaliście o swoich działaniach lokalną 

społeczność (np. za pośrednictwem prasy, TV, internetu – stron 

internetowych, portali społecznościowych, wydarzeń promocyjnych, plakatów, 

ulotek i innych materiałów akcji MGMW, marketingu szeptanego, kontaktów 

osobistych)?  

 

Jeśli to możliwe, prosimy wskazać miejsca publikacji informacji o Waszych 

działaniach w ramach akcji (np. linki do stron internetowych, fotorelacji  

z wydarzeń organizowanych w ramach zadania, materiałów prasowych na jego 

temat, które ukazały się w mediach itp.). 

 

Poniżej można wkleić linki lub przesłać materiały na adres mperchuc@stocznia.org.pl lub 

kbeszczynska@stocznia.org.pl. 

Klub CIAO ma swój funpage na Facebooku i tam zamieszczamy wszystkie bieżące 

informacje.  

Na spotkania diagnostyczne zapraszaliśmy: 

1. na prediagnostyczne wybrane osoby osobiście 

2. na zebranie osiedlowe w typowy sposób – poprzez plakaty w gablotach i stronę 

biesrusko.suchylas.pl 

Na Dzień Biedruska zapraszaliśmy poprzez plakaty, stronę Zarządu Osiedla, i 

ebiedrusko.pl 

Do udziału w klubie CIAO także poprzez plakaty i osobiste zaproszenia. 

 

 

11.  Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania. 

  

mailto:mperchuc@stocznia.org.pl
mailto:kbeszczynska@stocznia.org.pl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZLICZENIE FINANSOWE PRZEKAZANEGO GRANTU 

w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015/2016 

zadanie “Lepsze instytucje” 

CZĘŚĆ III - CZĘŚĆ FINANSOWA - Uwaga! Wypełniają tylko uczestnicy, którzy otrzymali 

grant w ramach tegorocznej akcji. 

 

 

1. Prosimy krótko opisać, na co został przeznaczony mini grant w ramach 

zadania? 

Minigrant został przeznaczony głównie na organizację 2 spotkań 

diagnostycznych i diagnozę w czasie Dnia Biedruska. Część materiałów 

została później wykorzystana w czasie zajęć organizowanych w klubie CIAO. 

 

2. Prosimy wypełnić poniższe zestawienie poniesionych kosztów: 

 

L.p. Nazwa kosztu 

(np. papier, 

ciastka, ulotki) 

Kwota Cel poniesionych kosztów (na jakie 

działania/wydarzenia przeznaczono 

poniesione koszty, np. organizacja 

spotkania z mieszkańcami, pikniku, 

warsztatów) 

1.  Pudełka 

kartonowe 

 77,94  Diagnoza CZOŁG – później 

wykorzystane też przy diagnozie 

pudełkowej w czasie Dnia Biedruska 

2. Papier, mazaki, 

długopisy 

49,50 zł. Materiały biurowe wykorzystywane w 

ramach diagnoz 

3. Kawa, Herbata, 

napoje, ciastka, 

cukierki.  

250 zł. Poczęstunek dla uczestników spotkania 

prediagnostycznego, zebrania 

osiedlowego, a także jako poczęstunek 



 

dla dzieci w czasie Dnia Biedruska 

4. Materiały 

plastyczne – farby, 

pędzle, klej, 

kolorowe kartki  

 120,40 zł Wykorzystywane w ramach zajęć z 

dzieciakami w czasie Dnia Biedruska i 

potem w klubie CIAO.  

  

 


