
W ramach akcji Masz Głos wspieramy mieszkańców 
i mieszkanki z całej Polski w działaniu na rzecz 
najbliższego otoczenia, we współpracy z władzami 
lokalnymi.

Macie prawo decydować o tym, co dzieje się 
 wokół Was, bo samorząd to nie tylko władze, 
lecz my  wszyscy!

Jeśli dostrzegacie problemy, widzicie potrzebę zmian, 
macie pomysł na działanie – pomożemy Wam!

Co zyskacie przystępując do akcji?

• Bieżące wsparcie doświadczonego zespołu akcji, 
np. w planowaniu i realizacji działań.

• Dostęp do wiedzy: porady eksperckie, 
darmowe publikacje, udział w szkoleniach 
(np. o angażowaniu mieszkańców do działania 
lub prowadzeniu diagnozy lokalnej)

• Wymianę doświadczeń z uczestnikami akcji 
z całej Polski

• Pomoc w nawiązaniu współpracy z władzami 
lokalnymi

• Promocję działań w mediach lokalnych 
i ogólnopolskich

• Bezpłatne materiały edukacyjne i promocyjne

• Szansę na zdobycie minigrantu

• Szansę na zdobycie nagrody Super Samorząd 
i przyjazd na uroczystą Galę w Warszawie

Od 2002 roku udział w akcji wzięło 
 ponad 1700 grup, organizacji i instytucji 
z  ponad 850 gmin w całej Polsce. 
Przyłączcie się do nas i Wy!

www.maszglos.pl

facebook.pl/maszglos

Kto i jak może wziąć udział w akcji?

• Zapraszamy wszystkich mieszkańców 
i mieszkanki - grupy nieformalne, organizacje 
pozarządowe, instytucje publiczne, 
Uniwersytety Trzeciego Wieku, Rady 
Młodzieżowe, biblioteki, szkoły, lokalne 
gazety i portale informacyjne

• Jeśli nie masz wokół siebie grupy osób 
– porozmawiaj z sąsiadkami i sąsiadami 
i dołączcie do akcji razem!

• Zarejestrujcie się na www.maszglos.pl – 
skontaktujemy się z Wami

• Udział w akcji jest bezpłatny

 Jeśli jesteś radną lub radnym, możesz 
 wspierać uczestników akcji z Twojej gminy

Skontaktuj się z nami:

www.maszglos.pl 
maszglos@batory.org.pl 
tel. 22 536 02 62 
facebook.pl/maszglos

Masz pomysł?  
Masz Głos!  
Działaj!
 
 
Możesz mieć wpływ na to, co dzieje się  
na Twoim podwórku, w gminie i w powiecie

Organizator:

Partnerzy:

Patroni medialni:



Jak przebiega akcja?

Grupa osób, które mają pomysł na  zmianę, 
 rejestruje się na maszglos.pl i bierze udział w szko-
leniu. Przeprowadza diagnozę  lokalną i angażuje 
do działania więcej mieszkańców i mieszkanek 
oraz  władze. Przez cały rok korzysta ze wsparcia 
 ekspertów i  ekspertek oraz zespołu akcji, a także 
zamawia bezpłatne mate ria ły.  Podczas kolejnych 
szkoleń poznaje  uczestników i uczestniczki akcji 
z  całej Polski.

Wszyscy mają szansę na zdobycie nagrody 
 Super Samorząd!

 
 
 
 
Przeczytajcie o sukcesach uczestników akcji 
w  poprzednich latach.

Młodzieżowa Rada Gminy zachęciła mieszkańców 
i mieszkanki Płużnicy do opracowania koncepcji, 
według której rada gminy zagospodarowała plażę. 
Poza czystym piaskiem pojawił się m.in. pomost, 
siłownia na powietrzu, plac zabaw i miejsce na ogni-
sko, a także lampy, ścieżka dla rowerów i pieszych 
oraz parking. Dzięki działaniom w ramach akcji 
mieszkańcy i mieszkanki zyskali miejsce do spędza-
nia wolnego czasu!

Członkinie grupy ADSUM z Chomiąży  przekonały 
władze do wprowadzenia w gminie uchwały o inicja-
tywie lokalnej. Następnie, w trybie inicjatywy, wspólnie 
z mieszkańcami i mieszkankami wsi oraz władzami 
lokalnymi ożywiły wiejską świetlicę.  Dzięki sukcesowi 
akcji więcej osób interesuje się na co dzień życiem 
gminy, a dzieci mają miejsce zabaw!

W Kazimierzy Wielkiej mieszkańcy i  mieszkanki 
zadecydowali o tym, jak ulepszyć bibliotekę. Swoje 
potrzeby i pomysły opisali w ankietach i na  tablicy 
wystawianej w szkole i na festynach. Podczas 
warsztatów ze specjalistką wypracowali  rozwiązania, 
wspólnie z przedstawicielkami i przedstawicielami 
biblioteki i władz lokalnych. Dzięki udziałowi w akcji 
biblioteka dopasowała swoją ofertę do potrzeb 
mieszkańców i mieszkanek!

Żorzanki i żorzanie skupieni wokół portalu TuŻory.
info przekonali radnych do regularnych dyżurów oraz 
do aktywności w internecie. Radni odwiedzili też 
zorganizowane społecznie Święto Samorządu. Dzięki 
akcji mieszkańcy i mieszkanki dowiadują się na bie-
żąco o życiu miasta oraz mogą łatwiej wyrażać swoje 
opinie i załatwiać ważne dla nich  sprawy!

W Zgierzu z inspiracji Stowarzyszenia EZG wywal czono 
budżet obywatelski. Oddolne działania wsparli radni, 
a prezydent powołał zespół ds.  budżetu obywatelskiego. 
Młodzież i seniorzy zorganizowali warsztaty pisania 
projektów, które zaprezentowano podczas miejskiego 
pikniku. Mieszkańcy i  mieszkanki mają teraz  większy 
wpływ na lokalne wydatki i  bardziej angażują się w spra-
wy miasta –złożyli aż 100 wniosków w pierwszej edycji 
budżetu i interesują się jego ewaluacją!


