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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 

Młodzieżowa Rada Miejska w Olsztynku 

 

2. Data przesłania podsumowania cząstkowego 

30 grudnia 2016 roku 

 

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

Olsztynek, Olsztynek, warmińsko-mazurski 

 

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

Członkowie Zespołu OBO 

 

CZĘŚĆ II - CZĘŚĆ MERYTORYCZNA 

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

Głos?  

Aktualnie skupiliśmy się na przygotowaniu ewaluacji I edycji Olsztyneckiego Budżetu 

Obywatelskiego. W styczniu 2017 roku zostanie przeprowadzona ankieta wśród 

mieszkańców, odbędzie się również spotkanie z mieszkańcami, które będzie podstawą do 

przygotowania założeń II edycji OBO.  

 

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

uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te działania (np. ankiety, sondaże, 

spotkania, warsztaty). 

Odbyło się jedno spotkanie Zespołu Koordynującego OBO, na którym wstępnie został 

omówiony plan działań na 2017 rok. Obecnie trwają prace nad ankietą ewaluacyjna oraz 

harmonogramem działań na 2017 rok. 

 

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

i krótko opisać, co było tego przyczyną? 

Ewaluacja pierwotnie miała odbyć się w IV kwartale 2016. Po przemyśleniach ustalono, ze 

znacznie lepszym terminem będzie styczeń 2017. 
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4. Prosimy krótko opisać Wasze relacje z lokalną władzą. Czy udział w akcji 

       wpłynął w jakiś sposób na te relacje?  

Podejmowane działania są kontynuacją wcześniejszej inicjatywy. Współpracę oceniamy 

dobrze. 

 

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: 

Przedstawiciele lokalnych władz są zaangażowani w przygotowanie ewaluacji OBO. 

 

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?  

Współpracujemy z ekspertem Dariuszem Kraszewskim w zakresie przygotowania ankiety 

ewaluacyjnej oraz organizacji spotkania z mieszkańcami. 

 

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: 

W ramach akcji nie stolarzyliśmy przestrzeni do zaangażowania mieszkańców. Niemniej 

otrzymaliśmy już uwagi dotyczące wprowadzenia zmian w OBO w kolejnych edycjach. 

 

7. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji 

zadania w ramach akcji Masz Głos? 

 

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

akcji?  

Spotkanie z mieszkańcami, konsultacje, ankietę ewaluacyjną, konsultacje proponowanych 

zmian. 

 

9.  Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania. 

brak 

 


