
 
 

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

 
 

Podsumowanie końcowe 
działań w ramach akcji Masz Głos 2018/2019 

Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej: 

Stowarzyszenie Zielone Dzieci 

Lokalizacja Waszych działań w ramach akcji Masz Głos: 

Wskażcie miejscowość, gminę, powiat i województwo. 

Mrągowo, gmina miasto Mrągowo, powiat mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie 

Krótki opis organizacji lub grupy nieformalnej: 

Od kiedy działacie jako grupa/organizacja? Ile osób jest zaangażowanych? Czy prowadzicie 

inne działania niż te w ramach akcji Masz Głos? 

Stowarzyszenie Zielone Dzieci, jako stowarzyszenie rejestrowe, działa od 2009 r. 
W 2015 r. Stowarzyszenie zainicjowało utworzenie Społecznego Komitetu Ratowania 
Cmentarza Ewangelickiego w Mrągowie. 
Od 2017 r. Stowarzyszenie prowadzi akcję „Mrągowo bez Przemocy”, której celem jest 
zwrócenie uwagi władz oraz mieszkańców na problem przemocy w mieście. 

Jaki cel wyznaczyła sobie Wasza grupa/organizacja w ramach akcji Masz Głos i czy udało 

się go osiągnąć? 

Stowarzyszenie wyznaczyło sobie cele: 
1) zaangażowanie społeczności lokalnej do prowadzenia dialogu z władzami miasta na 
temat poprawy bezpieczeństwa w mieście 
2) prowadzenie dialogu z władzami samorządowymi w sprawie poprawy bezpieczeństwa 
3) wniesienie inicjatywy lokalnej i uchwały obywatelskiej w sprawie wprowadzenia 
elektronicznego monitoringu w Mrągowie 
  
Cele 1 i 2 uznajemy za zrealizowanie, cel 3 nie był możliwy do zrealizowania podczas 
edycji 2018/2019. 

Jakie konkretne działania zrealizowaliście? 
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• W dniach 23-25.11.2018 Stowarzyszenie Zielone Dzieci było obecne na Spotkaniu ogólnopolskim 
akcji Masz Głos w Falentach 

• W IV kwartale 2018 roku na profilu facebookowym akcji „Mrągowo Bez Przemocy”  prowadziliśmy 
kampanię informacyjną dotyczącą potrzeby zastosowania monitoringu elektronicznego jako 
pomocnego narzędzia prewencji i zwalczania przestępczości. - Stowarzyszenie Zielone Dzieci 
podnosiło temat potrzeby walki z przemocą w mieście na antenie mrągowskiego Melo Radio  

• W dniu 19.11.2018 Stowarzyszenie wystosowało list otwarty do władz miejskich zawierający 
diagnozę problemu przemocy na ul. Wojska Polskiego w Mrągowie wraz z propozycją wprowadzenia 
monitoringu elektronicznego.  

Otrzymaliśmy odpowiedź. Jesteśmy z władzami zgodni, iż obszar ul. Wojska Polskiego oraz ulic 
przyległych powinien znajdować się pod szczególnym nadzorem policji i straży miejskiej, natomiast 
nie możemy się zgodzić ze stanowiskiem, że wzmożenie patroli od początku roku 2018 rozwiązało 
problem (skoro wystosowaliśmy list o codziennych zagrożeniach bezpieczeństwa w dniu pod koniec 
roku 2018, stan bezpieczeństwa nie jest wystarczający). 

• Stowarzyszenie zwróciło się do Fundacji Batorego o wystosowanie listów do Burmistrza Miasta 
Mrągowa, Przewodniczącego Rady Miasta Mrągowo, Komendanta KPP w Mrągowie, zapraszających 
władze do współpracy ze Stowarzyszeniem w ramach akcji Masz Głos. Listy zostały przez Fundację 
Batorego wysłane w dniu 12.12.2018.  

• Dokonaliśmy diagnozy możliwości partycypacji mieszkańców miasta Mrągowo w działalności na 
rzecz społeczności lokalnej. 

Złożyliśmy wnioski o udostępnienie informacji publicznej dot. możliwości wnoszenia inicjatywy 
lokalnej i inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. 

Urząd Miasta Mrągowo udzielił odpowiedzi, wedle których wnoszenie inicjatyw lokalnych ani uchwał 
obywatelskich nie było możliwe według ówczesnego stanu prawnego w styczniu 2019 (załącznik 1,2). 

• Zapytanie naszego Stowarzyszenia zaktywizowało Radę Miejską do działania. 
W marcu 2019 na stronie BIP ogłoszono uchwałę w sprawie 2) określenia szczegółowych zasad 

wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad 
promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą 
odpowiadać składane projekty uchwał.  

• W styczniu 2019 Urząd Miejski w Mrągowie przyjął nasz wniosek w sprawie wprowadzenia lekcji o 
mowie nienawiści w szkołach. 

• W dniu 25.01.2019 Stowarzyszenie wraz z Panem Dariuszem Kraszewskim, przedstawicielem 
Fundacji im. Batorego, zabrało głos na spotkaniu na temat bezpieczeństwa w Mrągowie 
zorganizowanym przez Stowarzyszenie Lepsze Mrągowo, na którym obecni byli przedstawiciele 
wojewódzkiego i gminnego samorządu. Relacja ze spotkania oraz nasze postulaty zostały 
opublikowane na https://www.maszglos.pl/ (załącznik 3). Wystosowaliśmy list do Biura Wojewody, 
na który otrzymaliśmy odpowiedź, zapewnienie, że Wojewoda warmińsko - mazurski popiera 
wszelkie programy i inicjatywy, które mogą korzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo (załącznik 4). 

• Zimą 2019 przeprowadziliśmy ankietę Monitoring w Mrągowie TAK/NIE? Ankietę wypełniło 77 
respondentów, 79% zagłosowało za monitoringiem. Uzyskaliśmy dowód poparcia społeczności 
lokalnej do zaproponowania władzom lokalnym wprowadzenie monitoringu w Mrągowie (załącznik 
5). 
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Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2 

 

mailto:maszglos@batory.org.pl


 
 

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

 
 

Załącznik nr 3 

 

mailto:maszglos@batory.org.pl


 
 

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

 
 

Załącznik nr 4 

 

mailto:maszglos@batory.org.pl


 
 

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

 
 

Załącznik 5 

 

Jakich konkretnych działań, które planowaliście, nie udało się zrealizować i dlaczego? 

Wniesienie uchwały obywatelskiej – Dopiero w dniu 28.02.2019 r. Rada Miejska w 

Mrągowie na Sesji Rady przyjęła uchwałę umożliwiającą podjęcie wskazanej przez nas 

inicjatywy. Podczas edycji akcji Masz Głos 2018/2019 wniesienie uchwały nie było już 

możliwe do zrealizowania w czasie. 

Jak oceniacie zaangażowanie władz samorządowych we współpracę przy realizacji 

Waszych działań? W skali 1-5, gdzie 1 oznacza brak zaangażowania lub niechęć ze strony 

władz, a 5 bardzo duże zaangażowanie i wsparcie. 

Postaw X w odpowiedniej kratce. 

1 2 3 4 5 

  X   
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W jaki sposób władze samorządowe Was wspierały lub brały udział w działaniu? 

Władze samorządowe odpowiadały na nasze zapytania oraz wnioski, zgodnie z naszymi 

wnioskami udało się przeprowadzić lekcje o zapobieganiu mowie nienawiści w szkołach a 

także, przede wszystkim, Rada Miejska ogłosiła akt prawny umożliwiający wnoszenie 

uchwały obywatelskiej. 

Z drugiej strony nie odczuliśmy poprawy sytuacji bezpieczeństwa w mieście, 

proponowane przez nas działania (wzmożenie patroli policji, monitoring elektroniczny w 

mieście) nie zostały jeszcze wdrożone przez odpowiednie organy. 

Jak oceniacie zaangażowanie społeczności lokalnej w działania związane z akcją? W skali 

1-5, gdzie 1 oznacza brak zaangażowania lub niechęć ze strony mieszkanek i mieszkańców, 

a 5 bardzo duże zaangażowanie i wsparcie. 

Postaw X w odpowiedniej kratce. 

1 2 3 4 5 

   X  

W jaki sposób społeczność lokalna angażowała się w działania? 

Społeczność lokalna była obecna podczas spotkań na temat bezpieczeństwa, udzielała 
swoje uwagi oraz propozycje rozwiązania problemu braku bezpieczeństwa w Mrągowie. 
Zmobilizowaliśmy społeczność lokalną do udziału w ankiecie Monitoring w Mrągowie 
TAK/NIE?. 

Z kim jeszcze współpracowaliście w trakcie realizacji zadania – jakimi instytucjami, 

organizacjami pozarządowymi, innymi osobami lub grupami?  Na czym polegała ta 

współpraca? 

Fundacja im. Stefana Batorego – wsparcie szkoleniowe, merytoryczne, medialne, 
wsparcie osobowe podczas działań Stowarzyszenia 
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W jaki sposób informowaliście opinię publiczną o swoich działaniach? 

Jakie media informowały o Waszych działaniach? Czy prowadzicie stronę internetową lub 

stronę organizacji/grupy na portalu społecznościowym? Jakich innych metod promocji 

swoich działań używaliście/łyście (plakaty, ulotki, inne formy)? Jeśli to możliwe – wstawcie 

odnośniki do informacji medialnych na temat Waszych działań. 

• Media społecznościowe (facebook.com) – publikowanie artykułów informujących o zaletach 
monitoringu społecznego, publikowanie relacji z działań podejmowanych podczas akcji Masz 
Głos, zaproszenia do dołączenia do akcji, ogłoszenie ankiety Monitoring w Mrągowie TAK/NIE? 

• Strona internetowa Stowarzyszenia Zielone Dzieci – informowanie o udziale w akcji, publikacja 
raportu cząstkowego z działania w akcji Masz Głos 

• Lokalne radio (Melo Radio) – prowadzenie relacji z akcji dla słuchaczy, zaproszenie do dołączenia 
do akcji 

Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w działaniach realizowanych w ramach akcji 

Masz Głos? 

Prowadzenie pozytywnego dialogu, który doprowadził do podjęcia proponowanych przez nas 
działań: przeprowadzeniu lekcji o zapobieganiu mowy nienawiści, ogłoszenie uchwały w sprawie 
2) określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia 
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw 
uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty 
uchwał. 
Udało nam się zdobyć zrozumienie i poparcie społeczności lokalnej w działaniach na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa w mieście, które powinno spowodować skuteczniejszy dialog z 
władzami lokalnymi. 

Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do podsumowania: 

 

Czy planujecie wziąć udział w kolejnej edycji akcji Masz Głos? 

Postaw X w odpowiedniej kratce. 

Tak X 

Nie  

Nie wiem  
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Dlaczego? 

Uważamy, że podczas edycji 2018/2019 nie zrealizowaliśmy jeszcze wszystkich 

zamierzonych celów. Wzmocnieni doświadczeniem oraz „małymi sukcesami” wierzymy, 

że możemy osiągnąć porozumienie z władzami Mrągowa w sprawie bezpieczeństwa w 

mieście. Jak się przekonaliśmy, jest to proces wymagający wytrwałości i cierpliwości. Na 

pewno się nie poddamy!  

Imię i nazwisko osoby przygotowującej podsumowanie, upoważnionej do 

reprezentowania organizacji/grupy w ramach akcji Masz Głos: 

Dominik Wojciechowski 

CZĘŚĆ FINANSOWA 

Wypełniają tylko grupy/organizacje, które otrzymały mikrogrant w ramach akcji Masz Głos 

2018/2019. 

Na co został wykorzystany mikrogrant i dlaczego ten wydatek był ważny? 

 

 

Jakie były szczegółowe wydatki środków z mikrograntu? 

Wypełnijcie poniższą tabelę. 

L.p. 
Nazwa kosztu (np. papier, 

ciastka, ulotki): 
Nr faktury/rachunku: 

Cel poniesionego kosztu (do 

jakiego działania/wydarzenia 

zostały użyte nabyte 

rzeczy/usługi): 

1.    
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2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
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