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PODSUMOWANIE CZĄSTKOWE 

działań w ramach akcji Masz Głos 2016 

 

CZĘŚĆ I - INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI 

1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej 

 
FUNDACJA BOCIANIE GNIAZDO W RUNOWIE 
 

 

2. Data przesłania podsumowania cząstkowego 

 
21.12.2016 r. 
 

 

3. Gmina, miejscowość, województwo objęta działaniami akcji Masz Głos 

 
GMINA POTĘGOWO 
 

 

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

 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Z GMINY POTĘGOWO, SOŁTYSI, CZŁONKOWIE 
RAD SOŁECKICH, PRZEDSTAWICIELE JST, MIESZKAŃCY GMINY. 
 

 

CZĘŚĆ II - CZĘŚĆ MERYTORYCZNA 

1. Prosimy krótko opisać, jaki mieliście pomysł na działanie, przystępując do akcji 

Masz Głos?  
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Głównym celem spotkania jest przede wszystkim integracja środowiska działającego na 

rzecz mieszkańców gminy Potęgowo. Ogromną potrzebą jest zebranie działających na 

terenie gminy Potęgowo ngo i liderów lokalnych. 

Projekt zakłada próbę stworzenia sieci współpracy i wsparcia pomiędzy uczestnikami dla 

lepszego rozwoju gminy i działań na rzecz jej mieszkańców.  

1. Spotkanie podzielone zostanie na dwie części.  

I część – warsztaty w zakresie: 

- możliwości rozwoju wiejskich ngo i liderów lokalnych; 

- współpracy z samorządem: radą gminy i wójtem - jawność działań samorządu; 

- próba stworzenia sieci wzajemnej współpracy i wsparcia liderów społecznych. 

II część 

- integracja środowiska – kafejki dyskusyjne. 

2. Komunikacja z uczestnikami: tablice informacyjne w sołectwach, przedstawienie 

informacji na sesji rady gminy, wysłanie zaproszeń do sołtysów i przedstawicieli 

organizacji pozarządowych. 

3. Rekrutacja uczestników – zapisy uczestników – otwarta forma spotkania. Każda 

zainteresowana osoba bądź organizacja będzie mogła uczestniczyć w spotkaniu. 

Zostanie sporządzona lista uczestników, dzięki której możliwa będzie późniejsza 

weryfikacja oraz sporządzona lista kontaktów aktywnie działających organizacji i 

osób na terenie gminy Potęgowo. 

4. Projekt zakłada organizowanie cyklicznych spotkań dla wiejskich ngo i liderów 

lokalnych z gminy Potęgowo, które przyczynią się do integracji środowiska 

lokalnego, pobudzenia współpracy pomiędzy uczestnikami na rzecz społeczności 

lokalnej, a także wzrostu działań skierowanych do mieszkańców odpowiadających 

na realne ich potrzeby. Uczestnicy spotkania zdobędą wiedzę przydatną do 

rozwoju swojej działalności. 

 

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

szczególnym uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te działania (np. 

ankiety, sondaże, spotkania, warsztaty). 
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Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 5.11.2016 r. w ramach I Konwentu Sołtysów i rad 
Sołeckich Gminy Potęgowo. W konwencie wzięli udział przedstawiciele lokalnego NGO, 
sołtysi, członkowie rad sołeckich, przedstawiciele JST oraz mieszkańcy gminy. 
Prelegentami byli Szymon Osowski – Prezes Sieci Obywatelskiej Wach Dog, Marek 
Olechnowicz – Prezes Stowarzyszenia „Podaj rękę” i inni. Kontynuacją tego spotkania 
będą organizowane warsztaty integracyjne dla lokalnych liderów i przedstawicieli NGO. 

 

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

wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną? 

Nie dotyczy. 

 

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

wpłynął w jakiś sposób na te relacje?  

Współpraca z Radą Gminy układa się doskonale, natomiast relacje z Wójtem są 
poprawne.  

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)  

Prosimy postawić krzyżyk pod wybraną odpowiedzią. 

1 2 3 4 5 

   x  

 

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi: 

Władze samorządowe interesują się działaniami w ramach tej akcji i czynnie biorą udział w 
spotkaniach. 

 

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?  
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Na tym etapie nie współpracowaliśmy z nikim, bo nie było takiej potrzeby. W dalszych 
etapach akcji będziemy podejmować współpracę. 

 

 

7. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców 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  

 

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi: 

Mieszkańcy coraz częściej angażują się w różnego typu akcje społeczne. Dlatego są 
zainteresowani udziałem w tej akcji. 

 

7. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji 

zadania w ramach akcji Masz Głos? 

 

Największym osiągnięciem jest mobilizacja lokalnych NGO do udziału w tej akcji. 

 

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

akcji?  

Chcemy przeprowadzić warsztaty w zakresie: 
- możliwości rozwoju wiejskich ngo i liderów lokalnych; 

- współpracy z samorządem: radą gminy i wójtem - jawność działań samorządu; 

- próba stworzenia sieci wzajemnej współpracy i wsparcia liderów społecznych. 

 

9.  Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania. 

Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie to jedyna organizacja z naszej gminy, która bierze 

udział w ogólnopolskiej Akcji Masz Głos. 
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