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Zmieniaj ?wiat lokalnie. Do??cz do akcji Masz G?os
W ca?ym kraju rusza kolejna edycja akcji Masz G?os, która zmienia Polsk? lokalnie i buduje
dialog pomi?dzy spo?eczno?ci? lokaln? a w?adzami samorz?dowymi. Je?li chcesz ?cie?ki
rowerowej, lepiej o?wietlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin, akcja Masz G?os
jest dla Ciebie. Organizatorzy – Fundacja Batorego i partnerzy – ju? od wrze?nia zapraszaj?
do rejestracji na stronie www.maszglos.pl. Udzia? jest bezp?atny, a mo?e wiele zmieni? w
Twojej miejscowo?ci.
W akcji Masz Glos udzia? bior? organizacje spo?eczne, stowarzyszenia, fundacje, grupy
s?siedzkie, m?odzie?owe rady gmin i rady seniorów, so?ectwa, rady osiedli, lokalne gazety i
portale informacyjne oraz grupy nieformalne, a tak?e instytucje publiczne (np. szko?y, biblioteki,
o?rodki kultury).
Dla swoich warto
- Akcja Masz G?os to przedsi?wzi?cie, które pomaga zmienia? najbli?sze otoczenie tak, aby
wszystkim wokó? ?y?o si? wygodniej, przyjemniej i ciekawiej. Przekonali si? o tym mieszka?cy ju?
jednej trzeciej gmin w Polsce, z których ch?tni zg?osili si? do akcji – w tym m.in. z Jeleniej Góry,
Obornik ?l?skich i Wo?owa z terenu woj. dolno?l?skiego – mówi Grzegorz Wójkowski, koordynator
akcji w woj. dolno?l?skim.
A? 60% Polek i Polaków deklaruje, ?e ma poczucie wyp?ywu na wspólne sprawy na poziomie
lokalnym (CBOS, 2018). To du?o wi?cej ni? na poziomie krajowym (43% wed?ug CBOS, 2018).
Wida? to równie? na przyk?adzie województwa dolno?l?skiego gdzie tylko w ostatniej edycji
uczestnicy akcji Masz G?os m.in. dzia?ali na rzecz wprowadzenia w gminie inicjatywy lokalnej
(Wo?ów) czy poprawy bezpiecze?stwa seniorów (Jelenia Góra).
Masz G?os na wyci?gni?cie r?ki
Uczestników akcji Masz G?os wspieraj? koordynatorzy regionalni, którzy podpowiadaj?, jak
zrealizowa? pomys? na zmian? lub jak rozwi?za? lokalny problem. S? ekspertami w dziedzinie
wspó?pracy mieszka?ców z samorz?dem i dzia?aj? w ka?dym województwie, wi?c s? bli?ej
uczestników akcji, mog? by? na spotkaniu danej spo?eczno?ci lub na posiedzeniu rady gminy czy
miasta. W województwie dolno?l?skim wsparcia w ramach akcji Masz G?os udziela
Stowarzyszenie Aktywno?ci Obywatelskiej Bona Fides, które od ponad 15 lat aktywnie buduje i
wspiera grupy mieszka?ców oraz lokalnych aktywistów, a tak?e uczy
samorz?dowców jak prowadzi? otwarty i skuteczny dialog z mieszka?cami i organizacjami
pozarz?dowymi.
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Zacznij od szkolenia
Nikt tak dobrze nie zna potrzeb swojej miejscowo?ci jak mieszkanki i mieszka?cy. Je?li wi?c
zmienia? i poprawia? - to oddolnie. Akcja Masz G?os jest dla wszystkich. Mo?na zg?osi? si? ju?
teraz przez stron? www.maszglos.pl albo przyj?? na szkolenie wojewódzkie, którego celem jest
przedstawienie ró?nych narz?dzi partycypacji spo?ecznej s?u??cym skutecznemu zmienianiu
najbli?szego otoczenia. Szkolenie jest bezp?atne, otwarte i nie zobowi?zuje do zapisania si? do
akcji. Odb?dzie si? we Wroc?awiu 25 wrze?nia w godz. 10.00 – 16.00 we Wroc?awskim Centrum
Wspierania Organizacji Pozarz?dowych SEKTOR 3. Aby wzi?? udzia? w szkoleniu, trzeba zg?osi?
si? przez formularz rejestracyjny dost?pny na stronie www.maszglos.pl. Liczba miejsc jest
ograniczona; o przyj?ciu decyduje kolejno?? zg?osze?.
Wi?cej informacji o szkoleniach i o akcji Masz G?os na www.maszglos.pl
_______________
Akcja Masz G?os jest przedsi?wzi?ciem ogólnopolskim, realizowanym od 2006 r. przez Fundacj?
im. Stefana Batorego we wspó?pracy z organizacjami partnerskimi. W edycji 2019/2020 s? to:
Fundacja Aktywno?ci Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywno?ci Obywatelskiej Bona Fides,
Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie POLITES, Fundacja Laboratorium Bada? i Dzia?a?
Spo?ecznych SocLab. Akcja Masz G?os pomaga aktywnym lokalnie lub gotowym zaanga?owa?
si? w dzia?anie, jak dokonywa? zmian w najbli?szym otoczeniu zgodnie z potrzebami mieszkanek i
mieszka?ców oraz we wspó?pracy z w?adzami samorz?dowymi. Udzia? w akcji jest bezp?atny
i zapewnia dost?p do wiedzy, szkole? oraz wsparcia w rozwi?zywaniu problemów lokalnych,
którego udzielaj? koordynatorzy Masz G?os, dzia?aj?cy regionalnie w ca?ej Polsce. We wrze?niu
trwa nabór do akcji na stronie www.maszglos.pl Prowadzone s? tak?e bezp?atne szkolenia
wojewódzkie dla zainteresowanych aktywno?ci? lokaln?. Rejestracja na szkolenia na stronie akcji i
na Facebooku Masz G?os.

Bezpo?redni link do rejestracji do akcji Masz G?os: https://www.maszglos.pl/o-akcji/dolacz/
Bezpo?redni link do formularza zg?oszeniowego na szkolenie w województwie dolno?l?skim:
https://www.maszglos.pl/szkolenie/szkolenie-we-wroclawiu/
Rekrutacja odbywa si? mi?dzy 4 a 30 wrze?nia 2019 roku.
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Kontakt:
Grzegorz Wójkowski
Koordynator akcji Masz G?os
Stowarzyszenie Aktywno?ci Obywatelskiej Bona Fides
tel. 502 984 057, e-mail: grzegorz@bonafides.pl
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