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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 

 
 
Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Victoria 

 

2. Data przesłania podsumowania cząstkowego 

 
12.01.2017 
 

 

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

 
 
Rzeszów 

 

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

 
Osoby zaangażowane oprócz koordynatora to członkinie organizacji, było ich 4, na 
początku było ich 5.  
 

 

CZĘŚĆ II - CZĘŚĆ MERYTORYCZNA 

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

Masz Głos?  
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Pomysł był prosty - Rada osiedla to organ, który jest blisko nas, ma do dyspozycji budżet, 

ma wpływ na opiniowanie działań Rady Miasta , opiniuje raporty, jest trampoliną do 

kariery czy też zaistnienia jako działacz, bo działaczka to rzadziej. Trampoliną do Rady 

Miasta. 

Na początek chciałyśmy porozmawiać o tym, co wiemy, a co nie. Było to działanie 

połączone.  Od  25 listopada 2016 do 09 grudnia 2016 organizowałyśmy  odbywały się 

spotkania filmowe.  Przy tej okazji  zapraszałyśmy mieszkanki i mieszkańców dwóch 

dzielnic Rzeszowa. Oprócz prezentacji filmowej, odbywała się dyskusja na temat rad 

osiedlowych, angażowania mieszkanek i mieszkańców w życie osiedla, udział w wyborach 

itd. 

Wybory do Rad osiedla odbywają się w taki sposób, że ich nie widać, godziny głosowania 

sią takie, że osoby pracujące mają problem z dotarciem na nie. Rady osiedla 

współorganizują spotkania z Prezydentem Rzeszowa, 

 
 
 

 

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

szczególnym uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te działania (np. 

ankiety, sondaże, spotkania, warsztaty). 

 
 
 
Udało nam się zrealizować 4 spotkania z mieszkankami, mieszkańcami. Trudno mówić o 
zaangażowaniu. Musimy zmienić sposoby rozpowszechniania informacji. Zapraszania na 
spotkania. Na razie nad tym dyskutujemy. Może kwestia smogu nam paradoksalnie w tym 
pomoże. Nasza akcja była skierowana do mieszkanek i mieszkańców Zalesia, najbardziej 
zanieczyszczonej dzielnicy Rzeszowa.  
 
 
 
 

 

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

wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną? 
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Co nam się nie udało? Nie mamy sojuszników czy też sojuszniczek na osiedlach, nie 
udało nam się dotrzeć do osób, które gotowe byłyby się zaangażować. Nie bardzo też 
mamy rozeznanie czy nasze działania zmierzające do większego zaangażowania w 
działania rad osiedli mają sens. Co prawda zależy nam na Radzie Osiedla nr 13 i nr 17 , 
Trzy Rady osiedla nie zostały wyłonione. Przewodniczący Rady Osiedla nr 13 to działacz 
polityczny, radny rzeszowski, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.   
 
 
 
 

 

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

wpłynął w jakiś sposób na te relacje?  

 
 
 
 
 
Relacja z władzą była właściwe żadna, nasze oczekiwania też były niewielkie, czyli 
głównie chodziło nam o udzielenie informacji i pomoc w dotarciu do rad osiedli.  

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: 

Uzasadnienie zostało określone przed tabelą powyżej.  

 

6. Prosimy napisać, czy z kimś współpracowaliście w trakcie realizacji zadania?  

Jeżeli tak, to kto to był (np. lokalni aktywiści, organizacje pozarządowe, 
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instytucje publiczne, eksperci) i na czym ta współpraca polegała?  

Współpracowałyśmy z Rzeszowskim Inkubatorem Kultury, który udostępniał nam 
bezpłatnie miejsce na spotkania.  

 

 

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: 

Niski udział w spotkaniach osób, na których udziale nam najbardziej zależało.  

 

7. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji 

zadania w ramach akcji Masz Głos? 

 

Udało się nam uzyskać miejsce na spotkania, zgrać terminy, połączyć z innym 

działaniem . Mimo tego, że nie było dużo osób, to jednak przyszły, więc to był 

sukces.  

 

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

akcji?  

Musimy jeszcze przenalizować dokumenty jakie są dostępne dotyczące działań naszych 
wybranych rad osiedli oraz zmiana sposobu komunikacji, poprawa go jeśli chodzi o 
dotarcie i zaangażowanie mieszkanek i mieszkańców. Chciałybyśmy rozszerzyć nasze 
działanie o sprawdzenie działań w kwestii smogu oraz komunikacji miejskiej, czy mają 
postulaty, uwagi, czy jest te zagadnienia są w ich zainteresowaniach, działają w tych 
tematach, chcą, czy uważają (a jeśli to na jakiej podstawie), że nie ma potrzeby.  

 

9.  Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania. 
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Na razie chyba nic takiego nie ma. 

 

mailto:maszglos@batory.org.pl

