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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 

 
Inicjatywa Osiedle Kukuczki 
 

 

2. Data przesłania podsumowania cząstkowego 

 
29.12.2016 
 

 

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

 
Katowice 
 

 

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

 
6-10 osób 
 

 

CZĘŚĆ II - CZĘŚĆ MERYTORYCZNA 

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

Masz Głos?  

Monitorowanie procedur związanych z ogłoszeniem przetargu na budowę parkingu, o 
który członkowie Inicjatywy – Osiedle Kukuczki zabiegają od 2013 roku 
 
Organizowanie pikniku Inicjatywy –Osiedle Kukuczki 
 
Cykl spotkań w ramach Klubu Sąsiada pod roboczym tytułem „Z Kukuczki w świat” 
 
 

 

2. Jakie działania udało się dotąd zrealizować? Prosimy krótko opisać ze 
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szczególnym uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te 

działania (np. ankiety, sondaże, spotkania, warsztaty). 

 
1. Odbyło się 1 spotkanie członków Inicjatywy, w trakcie którego podjęto decyzje 
dotyczące możliwości promocji oraz zwiększenia rozpoznawalności Inicjatywy Osiedle 
Kukuczki. 
2. Monitorowano procedury związane z przetargiem ogłoszonym przez MZUM w 
Katowicach na budowę parkingu przy ul. Lubuskiej i Kurpiowskiej 
3. Udział 5 członków Inicjatywy na zebraniu osiedlowym Katowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej 
 

 

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

wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną? 

 
Piknik i Spotkania w ramach Klubu Sąsiada przewidziane są do realizacji w 2017 roku 

 

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

wpłynął w jakiś sposób na te relacje?  

Jako grupa działamy od 2013 i w tym czasie wielokrotnie występowaliśmy do władz miasta 
z różnymi sprawami. Współpraca układała się różnie.  
 

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: 
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W rozmowach indywidualnych z przedstawicielami lokalnej władzy dostrzegamy 
zainteresowanie naszymi pomysłami ale oficjalne odpowiedzi często są negatywnie. 

 

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?  

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, które nas wspiera od początku 
naszej działalności 
Fundacja Napraw Sobie Miasto 
Miejski Dom Kultury Bogucice- Zawodzie 
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 16 
Gimnazjum nr 10  
 

 

 

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 osiedla często pytają członków Inicjatywy o nasze działania ale nie zawsze są 
zainteresowani w włączenie się do pracy w grupie 

 

7. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji 

zadania w ramach akcji Masz Głos? 

 

To, że nie odpuszczamy. 

 

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

akcji?  
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Planujemy napisanie wniosku w ramach Inicjatywy Lokalnej  

 

9.  Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania. 

 

 


