PODSUMOWANIE CZĄSTKOWE
działań w ramach akcji Masz Głos 2016

CZĘŚĆ I - INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI
1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej
Pracownia Pozarządowa

2. Data przesłania podsumowania cząstkowego
30.12.2016r.

3. Gmina, miejscowość, województwo objęta działaniami akcji Masz Głos
Koszalin, woj. zachodniopomorskie

4. Kto (oprócz koordynatora) brał udział w realizacji zadania? Ile to było osób?
3 osoby – członkowie stowarzyszenia Pracownia Pozarządowa

Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa, maszglos@batory.org.pl

CZĘŚĆ II - CZĘŚĆ MERYTORYCZNA
1. Prosimy krótko opisać, jaki mieliście pomysł na działanie, przystępując do akcji
Masz Głos?
Organizacja we współpracy z samorządem akcji „Zostawiam 1% w Koszalinie”
zachęcającej mieszkańców Koszalina do przekazania jednego procenta podatku
dochodowego lokalnym organizacjom pozarządowym. Akcja obejmie:


Stworzenie aktualnego wykazu lokalnych OPP (z wykazu Ministra oraz
upoważnionych kół i okręgów)



Organizacja spotkania dla wolontariuszy akcji i organizacji OPP



Pozyskanie partnerów akcji i patronatów m.in. Prezydenta Miasta



Konferencja prasowa i współpraca z mediami



Instalacja materiałów informacyjnych i wykazów OPP w Urzędach Skarbowych,
Urzędzie Miasta, siedzibie akcji i in.



Akcja zdjęciowa dla mieszkańców (z tabliczkami „Zostawiam 1% w Koszalinie”;
znani i nieznani mieszkańcy miasta, różne zawody, wiek, miejsca w mieście)



Prowadzenie wydarzenia na facebooku wraz z galerią zdjęć mieszkańców z akcji



Podsumowanie akcji i podziękowania



Możliwość kontaktu z koordynatorem po akcji



Ewaluacja, zaplanowanie akcji na następny rok

2. Jakie działania udało się dotąd zrealizować? Prosimy krótko opisać ze
szczególnym uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te działania (np.
ankiety, sondaże, spotkania, warsztaty).
Ze względu na charakter akcji większość działań zaplanowano na okres rozliczania
podatku, czyli styczeń – kwiecień. W 2016r. zrealizowano działania przygotowawcze,
stworzono szczegółowy scenariusz działań, przygotowano wzory materiałów graficznych,
rozpoczęto prace nad bazą kół i okręgów z Koszalina uprawnionych do otrzymywania 1%,
lecz nie zamieszczonych w bazie Ministra (zamieszczone w niej są ich organizacje
macierzyste). Pozostałe wydarzenia będą realizowane w 2017 roku.
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3. Jeżeli były takie działania, których nie udało się Wam zrealizować, prosimy je
wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną?
Część zadań zaplanowana dopiero na przyszły rok.

4. Prosimy krótko opisać Wasze relacje z lokalną władzą. Czy udział w akcji
wpłynął w jakiś sposób na te relacje?
Akcja jest dopiero w początkowej fazie, jednak ze względu na dotychczasową współpracę
i doświadczenia przy innych, podobnych działaniach przewidujemy, że współpraca ułoży
się pomyślnie, a wspólne działanie zacieśni współpracę i wzajemne relacje.

5. Jak

oceniacie

zaangażowanie

przedstawicieli

władz

samorządowych w

działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi (1brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam
zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)
Prosimy postawić krzyżyk pod wybraną odpowiedzią.
1

2

3

4
x

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:
Dostrzegamy przychylność władz samorządowych.
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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?
Na tym etapie akcji, współpraca polegała na informowaniu partnerów o planowanych
działaniach. W dalszej części procesu planowana jest współpraca z lokalnymi
organizacjami
pozarządowymi,
przedstawicielami
samorządu,
dziennikarzami,
mieszkańcami, partnerami i in.

7. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?
Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi (1-brak zaangażowania, 2niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże
zaangażowanie)

1

2

3

4

5

x
Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:
Na tym etapie akcji trudno przewidzieć, jednak już docierają do nas sygnały o
zainteresowaniu mieszkańców.
7. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji
zadania w ramach akcji Masz Głos?
Dobry pomysł na akcję, który wzmacnia koszalińskie społeczeństwo obywatelskie na wielu
płaszczyznach:
 Pokazuje mieszkańcom, że „Masz 1%, Masz Wybór”; budujemy lokalny patriotyzm i
promujemy działania koszalińskich organizacji pozarządowych
 Integrujemy lokalne organizacje pozarządowe, ucząc je współdziałania wokół
wspólnego celu
 Wzmacniamy współpracę na linii organizacja pozarządowa – samorząd w działaniu
na rzecz dobra lokalnej społeczności.
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8. Prosimy

krótko

opisać,

jakie

działania

planujecie

jeszcze

zrealizować w ramach akcji?


Stworzenie aktualnego wykazu lokalnych OPP (z wykazu Ministra oraz
upoważnionych kół i okręgów)



Organizacja spotkania dla wolontariuszy akcji i organizacji OPP



Pozyskanie partnerów akcji i patronatów m.in. Prezydenta Miasta



Konferencja prasowa i współpraca z mediami



Instalacja materiałów informacyjnych i wykazów OPP w Urzędach Skarbowych,
Urzędzie Miasta, siedzibie akcji i in.



Akcja zdjęciowa dla mieszkańców (z tabliczkami „Zostawiam 1% w Koszalinie”;
znani i nieznani mieszkańcy miasta, różne zawody, wiek, miejsca w mieście)



Prowadzenie wydarzenia na facebooku wraz z galerią zdjęć mieszkańców z akcji



Podsumowanie akcji i podziękowania



Możliwość kontaktu z koordynatorem po akcji



Ewaluacja, zaplanowanie akcji na następny rok

9.

Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania.
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