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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
 

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE 

Adres: 76-200 Słupsk, ul. Partyzantów 33 

Nr wniosku: W2/0037 

Kwota dotacji: 99700,00 

Okres wykorzystania dotacji: 1.07.2017 – 31.12.2018 

Osoba odpowiedzialna za 
przygotowanie sprawozdania: 

Małgorzata Łosiewicz 

 
1. Krótkie podsumowanie wszystkich działań prowadzonych przez organizację w okresie, na który została 
przyznana dotacja. 
 
Poza działaniami projektowymi opisanymi szczegółowo w pkt. 2 Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje 
prowadziło między innymi następujące działania: 
 
W 2017 roku: 
- edukacyjne i na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych:  
działania związane z prowadzeniem Centrum Aktywności Lokalnej w Siemianicach i w Bydlinie, Akademie 
Zabaw, zajęcia arteterapii, taneczne, sportowe, teatralne, artystyczne, muzykoterapii, mediacje w 
Placówkach Wsparcia Dziennego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, warsztaty twórcze dla 
mieszkańców Słupska i okolicznych gmin. Realizowano również pikniki sąsiedzkie z punkami obywatelskimi.  
 
- kulturalne: 
Projekt Miejski Chill na trawie – działania warsztatowe oraz organizacja koncertów plenerowych utrzymanych 
w klimacie garden party na terenie Parku przy ul. Powstańców Warszawskich w Słupsku. Działania twórcze w 
plenerze (warsztaty, happeningi) 
  
-obywatelskie i na rzecz samorządów: 
badania dotyczące zajęcia pasa drogowego na parkingi, spotkania sąsiedzkie, lekcje obywatelskie dla 
młodzieży, działania na rzecz samorządu terytorialnego w zakresie badań społecznych, prowadzenie 
warsztatów konsultacyjnych. 
 
 
2. W 2018 roku: 
 
- edukacyjne i na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych:  
działania związane z prowadzeniem zajęć w Placówkach Wsparcia Dziennego, warsztaty pracy z dzieckiem 
dla rodzin zastępczych, , Akademie Zabaw, zajęcia arteterapii, taneczne, sportowe, teatralne, artystyczne, 
muzykoterapii, mediacje w Placówkach Wsparcia Dziennego na terenie Województwa 
Zachodniopomorskiego, warsztaty twórcze dla mieszkańców Słupska i okolicznych gmin. Realizowano 
również pikniki sąsiedzkie z punkami obywatelskimi. Projekt partnerski z Akademią Pomorską w Słupsku – 
Ścieżką Kopernika z Akademią Pomorską – działania warsztatowe i wykłady związane z szeroko pojętym 
profilaktyką prozdrowotną. 
 
- kulturalne: 
Projekt Miejski Chill na trawie – działania warsztatowe oraz organizacja koncertów plenerowych utrzymanych 
w klimacie garden party na terenie Parku przy ul. Powstańców Warszawskich w Słupsku. Działania twórcze w 
plenerze (warsztaty, happeningi). 
Koordynacja Słupskiej Strefy Kultury – działania związane z rewitalizacją kulturalną i społeczną na terenach 
rewitalizacji. W ramach działań zorganizowano i przeprowadzono m.in. Strefę Warsztatu w Stefie Kultury 
(zajęcia aktywizacyjne, animacyjne, warsztaty historyczne i twórcze), Kulturalne Piątki (kulturalne spotkania 
z muzyką w plenerze). 
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Projekt Cztery Pory Roku – działania aktywizujące mieszkańców związane z lepszym poznaniem miasta pod 
względem bogatej historii i architektury poprzez serię zadań fotograficznych.  
Alternatywny Dom Kultury – działania w Domu Sąsiedzkim otwierające strefę warsztatu na potrzeby jej 
użytkowników, oferujący innowacyjne formy pracy twórczej. 
 
-obywatelskie i na rzecz samorządów: 
Udział w akcji Masz Głos – w głównej mierze działania profrekwencyjne, działania edukacyjne w zakresie 
miejskich łąk, kwestionariusze ankiet dla radnych miejskich, praca nad uchwałą dot. Raportu o Stanie Gminy. 
 
 
2. Opis działań finansowanych z dotacji i ich rezultatów. 
 
1. Prowadzenie na bieżąco serwisów www.slupsk.mamprawowiedziec.pl, kanał YT: Watchdog Słupsk, 
portal FB: Slupsk.mamprawowiedziec oraz opracowanie sesji w serwisach 
 
Prowadzenie serwisów przez cały czas trwania projektu, w tym uzupełnianie bieżących danych (np. wyniki 
głosowań z sesji, projektów uchwał, posiedzeń komisji, protokołów), przygotowywanie aktualności 
dotyczących pracy słupskich radnych, omówienie najważniejszych uchwał, opracowywanie materiałów 
merytorycznych dla mieszkańców/nek dotyczących uchwał, które mają zostać podjęte. Przygotowywanie 
infografik, postów, wstawianie znaczników czasowych do transmisji z sesji Rady Miejskiej. Bieżąca 
komunikacja z odbiorcami. 
 
- prowadzenie wszystkich serwisów przez 18 miesięcy; 
- opisanie czasowe i merytoryczne 20 sesji; 
- przygotowanie 20 artykułów dotyczących sesji; 
- opracowanie i opublikowanie 15 odcinków programu "Komentarz do..."; 
 
Po 4 lat prowadzenia serwisu, w tym na facebooku, na kanwie naszych działań Rada Miejska doczekała się 
swojego profilu, który prowadzony jest przez radnych.  
 
2. Spotkania obywatelskie "Miejskie pogaduchy" 
 
Spotkania obywatelskie "Miejskie pogaduchy" były kontynuacją organizowanych przez stowarzyszenie 
spotkań z mieszkańcami, radnymi oraz ekspertami (architektami, specjalistami ds. transportu, urbanistami, 
socjologami miasta, itp.). Spotkania były moderowane i trwają około dwóch godzin. Spotkania miały na celu 
komunikację mieszkańców z władzą samorządową tak, aby obydwie strony miały poczucie, że partycypacja 
powinna być na co dzień. Miejskie Pogaduchy to cykl spotkań o tematyce miejskiej:  warsztaty, wykłady, 
prelekcje filmów, a przede wszystkim to przestrzeń do wymiany doświadczeń, poglądów oraz próba 
zdefiniowania problemów i poszukiwania rozwiązań uwzględniających kwestie lokalne. Pierwsza część 
spotkania to wprowadzenie do tematu, prezentacja przykładów zagranicznych i polskich oraz omówienie 
również wątku lokalnego. Druga część to dyskusja. Przykładowe tematy realizowane podczas działań w 
projekcie: woda w mieście, reklama w mieście, przestrzeń publiczna, komunikacja zbiorowa, infrastruktura 
piesza, rowerowa, czyja jest ulica?, zieleń w mieście, miejska oświata, itp. Spotkania były otwarte, 
interaktywne, włączające uczestników. Spotkania odbywać się również w miejskiej przestrzeni. 
 
- przeprowadzenie 18 spotkań dla mieszkańców i mieszkanek 
Łącznie uczestników i uczestniczek: 228 
 

I: Rzeki dla miast, miasta dla rzeki 15 

II: Historia rozwoju miast 10 

III: Zieleń w mieście 20 

IV: Śmieciowy problem  13 

V: Zwierzęta w mieście 8 
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VI: Zabawa w  mieście 22 

VII: Miasta dostępne 20 

VIII: Woda w mieście 12 

IX: Starzejące się miasta 17 

X: Nocne życie miast 13 

XI: Miasta, które inspirują 9 

XII: Mieszkalnictwo 6 

XIII: Wielokulturowe, czyli jakie? 9 

XIV: Sztuka (na) ulicy 15 

XV: Przestrzeń niczyja 11 

XVI: Czyja jest ulica? 12 

XVII: Miejski odpoczynek 7 

XVIII: Reklama w mieście 9 
 
 
3. Przygotowanie raportów z analiz Desk Research rozporządzeń Prezydenta Miasta Słupska oraz Rejestru 
Umów 
 
Rejestr umów -  spis wszystkich umów zawartych przez Urząd Miejski sporządziliśmy w formie tabeli, 
zawierający wszystkie istotne informacje dotyczących ich zawarcia. Rejestr zawiera: czas realizacji, datę 
zawarcia, kwotę, numer identyfikacyjny, numer umowy, podmiot z którym umowa została zawarta, 
przedmiot umowy oraz często treść umowy. Zebrane w rejestrze wydatki kategoryzowaliśmy według celu na 
jakie zostały przeznaczone, w porządku alfabetycznym, a następnie sumowaliśmy wydatki w poszczególnych 
grupach. Raporty były przygotowywane kwartalnie. Na ich podstawie były wysyłane wnioski o dostęp do 
informacji publicznej w sprawach budzących wątpliwości, bądź w celu uzupełnienia np. ws. znacznych kwot 
wydanych  w krótkim okresie czasu na ubiór pracowników Urzędu Stanu Cywilnego.  
 
Analiza zarządzeń Prezydenta Miasta - Zarządzenia z podziałem na miesiące były liczone oraz podzielone na 
kategorie np. budżet, nieruchomości, pomoc społeczna, itp.  Spośród zarządzeń wyszczególnione zostały te 
poruszające najważniejsze kwestie, oraz mogące budzić zainteresowanie. Raporty były przygotowywane 
kwartalnie. Na ich podstawie były wysyłane wnioski o dostęp do informacji publicznej w sprawach budzących 
wątpliwości, bądź w celu uzupełnienia. 
 
-przygotowanie i publikacja 6 raportów z analizy rejestru umów 
-przygotowanie i publikacja 6 raportów z analizy zarządzeń prezydenta 
-wysłanie i opracowanie 12 wniosków o dostęp do informacji publicznej 
 
Analizy umieszczane były w aktualnościach na stronie: www.slupsk.mamprawowiedziec.pl oraz linkowane na 
stronę https://www.facebook.com/Slupsk.MamPrawoWiedziec/ 
 
Analiza rejestru umów: 
http://slupsk.mamprawowiedziec.pl/aktualnosci/182395 
http://slupsk.mamprawowiedziec.pl/aktualnosci/182396 
http://slupsk.mamprawowiedziec.pl/aktualnosci/182397 
http://slupsk.mamprawowiedziec.pl/aktualnosci/182398 
http://slupsk.mamprawowiedziec.pl/aktualnosci/182399 
http://slupsk.mamprawowiedziec.pl/aktualnosci/184684 
 
 
Analiza zarządzeń: 
http://slupsk.mamprawowiedziec.pl/aktualnosci/182252 
http://slupsk.mamprawowiedziec.pl/aktualnosci/182253 
http://slupsk.mamprawowiedziec.pl/aktualnosci/182254 

http://www.slupsk.mamprawowiedziec.pl/
https://www.facebook.com/Slupsk.MamPrawoWiedziec/
http://slupsk.mamprawowiedziec.pl/aktualnosci/182395
http://slupsk.mamprawowiedziec.pl/aktualnosci/182396
http://slupsk.mamprawowiedziec.pl/aktualnosci/182397
http://slupsk.mamprawowiedziec.pl/aktualnosci/182398
http://slupsk.mamprawowiedziec.pl/aktualnosci/182399
http://slupsk.mamprawowiedziec.pl/aktualnosci/184684
http://slupsk.mamprawowiedziec.pl/aktualnosci/182252
http://slupsk.mamprawowiedziec.pl/aktualnosci/182253
http://slupsk.mamprawowiedziec.pl/aktualnosci/182254
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http://slupsk.mamprawowiedziec.pl/aktualnosci/182255 
http://slupsk.mamprawowiedziec.pl/aktualnosci/182256 
http://slupsk.mamprawowiedziec.pl/aktualnosci/184683 
 
 
4. Wywiady z radnymi i prezydentem 
 
- 23 wywiady z radnymi kadencji 2014-2018 oraz 2018-2021 poruszające najważniejsze kwestie w zakresie 
funkcjonowania miasta 
- 2 wywiady z prezydentem miasta 
- 1 wywiad z nową wiceprezydentką 
 
Link: https://www.youtube.com/channel/UCyvounAFJGRBSXRpx99Okdg  
 
5. Posumowanie trzeciego roku kadencji - wydanie specjalne serwisów 
 
Opracowanie i publikacja podsumowania trzeciego oraz czwartego roku kadencji słupskich radnych wraz  
z podsumowaniem końcowym. Podsumowania opublikowano w formie infografik z dołączonymi ulotkami 
wyborczymi i obietnicami. Podsumowania opublikowano we wszystkich serwisach i mediach 
społecznościowych. Same podsumowania udostępniali nawet radni.  
 
Infografiki: 
https://inspiruj.org/?p=3152 
https://inspiruj.org/?p=3278 
https://tiny.pl/tms6d 
 
6. Przygotowanie i prowadzenie serwisu "Głosuj świadomie". Przygotowanie 
infografik wyborczych - "Głosuj świadomie" 
 
Zadanie polegało na opracowaniu i uruchomieniu serwisu "Głosuj świadomie" z materiałami wyborczymi 
wszystkich kandydatów/ek w wyborach samorządowych w Słupsku. W serwisie można było poznać również 
wyborcze ABC, sprawdzić okręgi wyborcze wraz z obwodami, czy dowiedzieć się w jaki sposób mogą głosować 
osoby z niepełnosprawnościami. Serwis do 30.06.2019 r. dostępny jest pod adresem: wybory2018.slupsk.pl 
a po tej dacie będzie dostępny pod adresem: wybory2018.inspiruj.org. Opracowano  
i opublikowano infografiki przybliżające użytkownikom serwisów (w tym społecznościowym) funkcjonowanie 
samorządu i tematy wyborcze: np. metoda d’Honta, kompetencje rady miejskiej, prezydenta, itp. 
 
- opracowanie i uruchomienie serwisu "Głosuj świadomie" ze wszystkimi kandydatami/kami 
- przygotowanie 12 infografik dla mieszkańców miasta 
 
Link do infografik: http://wybory2018.inspiruj.org/index.php/infografiki/  
Infografiki były udostępniane również na facebooku:  
https://www.facebook.com/Slupsk.MamPrawoWiedziec/  
 
7. Społeczny Monitoring Wyborczy 
 
We wrześniu i październiku został przeprowadzony "Społeczny Monitoring Wyborczy" sprawdzający pod 
kątem legalności materiały wyborcze umieszczone w przestrzeni publicznej. W ramach tego działania chcemy 
wypracować z miastem procedury kontrolne. W ramach procedur sprawdzone zostały wielkości banerów, a 
także legalność ich umieszczenia. Zebrane informacje zostały przekazane lokalnym mediom, opublikowane 
w raporcie, a także przekazane Urzędowi do wyciągnięcia konsekwencji (nieprawidłowości dotyczące 2 
kandydatów, czyli ponad 168 nośników. Informacje o zezwoleniach uzyskano w trybie dostępu do informacji 
publicznej lub też od samych radnych.  
 

http://slupsk.mamprawowiedziec.pl/aktualnosci/182255
http://slupsk.mamprawowiedziec.pl/aktualnosci/182256
http://slupsk.mamprawowiedziec.pl/aktualnosci/184683
https://www.youtube.com/channel/UCyvounAFJGRBSXRpx99Okdg
https://inspiruj.org/?p=3152
https://inspiruj.org/?p=3278
https://tiny.pl/tms6d
http://wybory2018.inspiruj.org/index.php/infografiki/
https://www.facebook.com/Slupsk.MamPrawoWiedziec/
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Link do informacji o monitoringu: http://wybory2018.inspiruj.org/index.php/monitoring-reklam-
wyborczych/ 
Dodatkowo informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach zostały opublikowane na 
https://www.facebook.com/Slupsk.MamPrawoWiedziec/ oraz przekazane do Urzędu Miasta oraz Zarządu 
Infrastruktury Miejskiej. Na nasz wniosek została przeprowadzona kontrola i zostały naniesione opłaty za 
wszystkie nieuwzględnione we wnioskach nośniki. 
 
8. Badanie PAPI 
 
Od października do grudnia realizowano badanie społeczne na próbie 1508 słupszczanach/nkach. Celem 
badania było sprawdzenie znajomości kandydatów na radnych, radnych, preferencji wyborczych, a także 
zbadanie poziomu aktywności obywatelskiej. Z raportu wynika, że ponad połowa respondentów brała udział 
w wyborach samorządowych (co zbliża nas do frekwencji wyborczej w Słupsku, która wyniosła 46,29%). Co 
trzeci z respondentów był w stanie wymienić choć 3 kandydatów do Rady Miejskiej, a ponad połowa 
wszystkich badanych była w stanie wymienić 3 radnych mijającej kadencji. Tylko 20% badanych sprawdzało 
program wyborczy, bądź wyszukiwało inne informacje o kandydatach. Tylko 13% badanych interesowało się 
podsumowaniem kadencji radnych. Tylko 15% badanych brało kiedykolwiek udział w konsultacjach 
społecznych bądź spotkaniach organizowanych przez urząd. Tylko 7% przegląda Biuletyn Informacji 
Publicznej.  
 
 
9. Debata prezydencka - kandydatów na prezydenta oraz Debata "Jedynek" - 
kandydatów na radnych nr 1 z list wyborczych 
 
Zorganizowano dwie debaty: prezydencką (5.10) oraz kandydatów na radnych (12.10). Czas trwania debat: 
2h. Celem debat było poznanie wizji i kierunków rozwoju miasta Słupska na lata 2018-2023 proponowane 
przez kandydatów i kandydatki na Prezydenta Miasta Słupska czy do Rady Miejskiej. Podczas debaty 
kandydaci usłyszeli pytania, zagadnienia w zakresie wizji rozwoju miasta i finansów, transportu i dróg, 
przestrzeni miasta, czystości i środowiska, kultury i sportu, edukacji, zdrowia i polityki społecznej, 
bezpieczeństwa i współpracy z mieszkańcami. Mieszkańcy mieli możliwość wysłania propozycji pytań do 
kandydatów na obie debaty (wybierane podczas debat drogą losowania) oraz mieli możliwość uczestnictwa 
w debatach na sali. Wszystkiej debaty były dostępne poprzez streaming. Zapis wideo dostępny jest w mediach 
społecznościowych oraz na kanale YouTube. 
 
W debacie Prezydenckiej uczestniczyło:  
- 3 kandydatów (1 odmówił uczestnictwa, 1 nie mógł przybyć w danym terminie) 
- około 70 mieszkańców/nek  
- ponad 2500 wyświetleń debaty 
 
W debacie kandydatów na radnych uczestniczyło: 
- 12 kandydatów (po 4 kandydatów wg. okręgów wyborczych z 3 komitetów) 
- około 40 mieszkańców/nek 
- ponad 1800 wyświetleń debaty 
 

http://wybory2018.inspiruj.org/index.php/monitoring-reklam-wyborczych/
http://wybory2018.inspiruj.org/index.php/monitoring-reklam-wyborczych/
https://www.facebook.com/Slupsk.MamPrawoWiedziec/

