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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 Wspierania Rozwoju Małego Dziecka "Cali Mali" 
 

 

2. Data przesłania podsumowania cząstkowego 

31.12.2016 
 
 

 

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

 
Poznań 
 

 

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

Koordynator oraz jedna osoba- współorganizator akcji. Łącznie 2 osoby. 
 

 

CZĘŚĆ II - CZĘŚĆ MERYTORYCZNA 

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

Masz Głos?  

Fundacja miała w planach rozpropagowanie idei wczesnej interwencji logopedycznej oraz 
odpowiedniej, wczesnej stymulacji dzieci w wieku 0-3 lat. Skupiliśmy się głównie na 
dzieciach do pierwszego roku życia i dla nich oraz ich rodziców organizowaliśmy 
warsztaty. 
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2. Jakie działania udało się dotąd zrealizować? Prosimy krótko opisać 

ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te działania 

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

Zorganizowaliśmy serię sześciu warsztatów dla Rodziców z małymi dziećmi pod nazwą 
"Czytanie na śniadanie", organizowanych przy współpracy z różnymi miejscami spotkań 
młodych rodziców- klubokawiarnie, kluby malucha itp.  
W spotkaniach wzięło udział ok. 25 Rodziców z Dziećmi w wieku o-2 lat z Poznania i 
okolic. 
Wzięłyśmy udział również w bezpłatnych spotkaniach z książkami wydawnictwa 
Zakamarki oraz Wydawnictwa Babaryba, organizowanych przez Centrum Handlowe 
Auchan Komorniki. 
 
 
 
 
 

 

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

wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną? 

 
 
 
 
 

 

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

wpłynął w jakiś sposób na te relacje?  

Udział w Akcji nie wpłynął znacząco na relacje z lokalną władzą. 
Jesteśmy młodą organizacją pozarządową, która jest zupełnie nieznana przedstawicielom 
władz lokalnych. 
 
 
 

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. 
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1 2 3 4 5 

x     

 

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi: 

Nie odnotowałyśmy jakiegokolwiek zainteresowania naszymi działaniami ze strony władz 
lokalnych. 

 

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?  

Współpracowaliśmy z Centrum Handlowe Auchan Komorniki oraz z Parkova w Dąbrówce 
k. Poznania. Nasza współpraca polegała na udostępnieniu lokalu do prowadzenia 
warsztatów oraz pomocy przy promowaniu naszych działań. 

 

 

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: 

Zainteresowanie Rodziców było spore, natomiast z uwagi na specyficzną grupę odbiorczą- 
dzieci w wieku 0-2 lat- często spotykałyśmy się z odwoływaniem spotkań, przenoszeniem 
terminów lub nieobecnością Rodziców wraz z dziećmi. 

 

7. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji 

zadania w ramach akcji Masz Głos? 

 

Zdobycie wielu kontaktów do ludzi zainteresowanych tematem wczesnej interwencji  

terapeutycznej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w wieku 0-3 lat. Bardzo 

wielu Rodziców obserwuje nasze działania na profilu Facebook oraz prenumeruje 

nasz newsletter. 
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8. Prosimy krótko opisać, jakie działania planujecie jeszcze 

zrealizować w ramach akcji?  

Planujemy kolejne spotkania i warsztaty dla Rodziców najmniejszych dzieci, bezpłatne 
konsultacje logopedyczne oraz warsztaty dla Rodziców i przyszłych Rodziców. 

 

9.  Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania. 

- 

 


