
Parafrazując słowa piosenki Mieczysława Fogga (sł. Emanuel Szlechter)
Bo to się zwykle tak zaczyna

Sam nawet nie wiesz jak i gdzie
O całym świecie zapominasz

I działasz w gminie Grodzisk Wielkopolski bo tak serce chce...

Szanowni Mieszkańcy gminy Grodzisk Wielkopolski,
Jakość życia mieszkańców naszej gminy zależy w dużej mierze od nas samych. Jako społeczność lokalna
najlepiej wiemy czego nam potrzeba, czasami może to być ławka w parku, miejsce spotkań, plener malarski
a czasami remont pomieszczenia lub naprawa odcinka chodnika. Nie ma „jedynego i słusznego” katalogu
inicjatyw, wszystko zależy od Państwa pomysłu, zaangażowania i potrzeby, którą chcecie swoją inicjatywą
zaspokoić.

Jeżeli macie Państwo pomysł na jakąś ciekawą inicjatywę społeczną, to zbierzcie grupę osób chętnych do jej
przygotowania i złóżcie swój projekt w konkursie „Grodziskie Inicjatywy Społeczne 2020”. 

Termin  składania  propozycji  inicjatyw  społecznych  upływa  dnia  16  września  2019  roku,
o godzinie 16.00.

Wypełniony formularz można złożyć:

• w  wersji  pisemnej  do  urny  w  Biurze  Obsługi  Mieszkańca  Urzędu  Miejskiego  w  Grodzisku
Wielkopolskim, ul. Stary Rynek 1,

• przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Stary Rynek 1, 62-065
Grodzisk Wielkopolski z dopiskiem „Grodziskie Inicjatywy Społeczne 2020”,

• u sołtysów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Grodziskie Inicjatywy Społeczne 2020”; sołtys
odnotuje złożenie wniosku na liście,

• drogą  elektroniczną  –  skan  formularza  należy  wysłać  na  adres  mailowy:
j.kalinska@grodzisk.wlkp.pl lub grodzisk@grodzisk.wlkp.pl 

Serdecznie zapraszamy do składania pomysłów na lokalne inicjatywy społeczne!
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CO TO JEST INICJATYWA SPOŁECZNA?
Poprzez  inicjatywy  społeczne  rozumieć  należy  różnorodne  formy  samoorganizacji  mieszkańców,
zmierzające  do  określonego  celu  i  do  wywołania  pozytywnej  zmiany  w  środowisku  lokalnym  gminy
Grodzisk Wielkopolski.

JAKIE INICJATYWY MOGĄ BYĆ ZGŁOSZONE?
Inicjatywy społeczne mogą być bardzo różnorodne, nie są skatalogowane, mogą to być takie działania jak:

• wytyczenie nowej ścieżki rowerowej,
• warsztaty rękodzieła dla mieszkańców,
• rajdy rowerowe, zawody sportowe,
• warsztaty muzyczne, plenery malarskie,
• białkowanie drzew, 
• budowa wiaty, nowe ławki, kosze na śmieci,
• sadzenie drzewek,
• wykonanie karmników dla zwierząt,
• doposażenie placów zabaw, zewnętrznych siłowni itd. 

Przygotowując  inicjatywę  społeczną  analizujcie  potrzeby  mieszkańców,  ale  pozwólcie  sobie  także  na
marzenia, mierzcie wysoko, miejcie odwagę wysuwać pomysły!  
Możliwości jest dużo, wystarczy odrobina kreatywności!

Poniżej opisane są przykładowe tematy inicjatyw społecznych:

SPORT, AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
Sport poprzez swoje uniwersalne wartości i emocje z jakimi się łączy, może być efektywnym narzędziem
integrującym mieszkańców gminy Grodzisk Wielkopolski.  Wspólne zajęcia sportowe przełamują bariery,
upowszechniają aktywny tryb życia,  są sposobem na spędzanie wolnego czasu z rodziną i  przyjaciółmi.
Mogą to być turnieje, zawody ale i spacery wokół naszej gminy oraz działania o charakterze inwestycyjnym.
O tym,  że  sport  odgrywa  ważną  role  w  rozwoju  społecznym  niech  świadczy  fakt,  że  od  2016  EFUS
(European Forum for Urban Security) przyznaje Europejską Nagrodę za Integrację Społeczną poprzez sport,
której  celem  jest  wyróżnienie  inicjatyw  promujących  sport  do  wzmacniania  społeczności  lokalnych
i budowania poczucia przynależności do tych społeczności. 

EDUKACJA
Inicjatywy społeczne mogą być bardzo różnorodne, może więc warto postawić na edukację!
Uczenie  się,  pogłębianie  wiedzy  oraz  rozwój  osobisty  trwają  przez  całe  życie,  a  odpowiednie
ukierunkowanie tych procesów może przynieść bardzo dobre efekty.
Zdobywanie wiedzy jest procesem, który nie ogranicza się tylko do edukacji formalnej dzieci i młodzieży
w szkole. Zdobywanie wiedzy wiąże się bardzo często z samodzielną pracą w wolnym czasie ale jest także
okazją do wspólnych spotkań, integracji, wymiany doświadczeń. Edukacja to nie tylko książki, regularne
granie  w  scrabble,  kalambury,  czy  fabularne  gry  planszowe,  rozwija  wiele  umiejętności  miękkich
przydatnych w życiu bez względu na wiek. Z kolei gry takie jak poker, brydż czy szachy pomagają rozwijać
umiejętności  analityczne.  Może  warto  stworzyć  nowe miejsca  na  mapie  gminy Grodzisk  Wielkopolski,
w którym mieszkańcy będą mogli uczyć się i rozwijać swoje zainteresowania?

RODZINA
Zdaniem  socjologów  rodzina  jest  najważniejszą  i  podstawową  grupą  społeczna,  na  której  opiera  się
społeczeństwo.  Inicjatywy  społeczne  mogą  sprzyjać  wzmacnianiu  więzi  rodzinnych  oraz  integracji
międzypokoleniowej w gminie Grodzisk Wielkopolski.
Działania, w ramach inicjatywy, kierowane do rodzin mogą:

• wspierać rodzinę w wychowywaniu dzieci,

• wprowadzać innowacyjne metody spędzania czasu wolnego z rodziną,

2



• przygotowywać rodziny do bycia rodzicami,

• wzmacniać więzi międzypokoleniowe w rodzinie,

• wzmacniać rodzinę w kryzysowych sytuacjach,

• tworzyć przestrzeń publiczną sprzyjającą rodzinie,

• promować wartości rodzinne w środowisku lokalnym.

ZDROWIE

Prozdrowotne inicjatywy społeczne, mogą dotyczyć takich tematów jak:

• edukacja na temat zdrowego żywienia, 

• profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych (tytoniu, alkoholu, narkotyków),

• zapobieganie  urazom  i  wypadkom  oraz  nabywanie  umiejętności  udzielania  pierwszej  pomocy
przedmedycznej,

• przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym,

• tworzenie  warunków  środowiskowych  do  zdrowego  i  aktywnego  życia  (np.  likwidacja  barier
architektonicznych, walka z hałasem, ograniczenie zanieczyszczeń).

MŁODZIEŻ

Grodziskie Inicjatywy Społeczne 2020 to także możliwość aktywnego działania przez grodziską młodzież.

Być  może  brakuje  ciekawych  propozycji  dla  młodych  ludzi  i  tym  samym  młodzież  nie  wie  co  robić
z wolnym czasem a mogłaby podzielić się z kimś swoją pasją,  a przy okazji  ją  rozwinąć i  pokazać co
osiągnęła  Może  warto  rozwijać  ideę  wolontariatu  wśród  młodszego  pokolenia  mieszkańców Grodziska
Wielkopolskiego.

Zależy  nam  na  budowaniu  w  młodych  ludziach,  poczucia  odpowiedzialności  za  najbliższe  otoczenie.
Kluczowe znaczenia ma dla nas, aby pomysły wnikały z pasji lub stanowiły próbę rozwiązania problemów,
które młodzi ludzie dostrzegają dookoła siebie.

Inicjatywy społeczne mogą umożliwić rozwój zainteresowań oraz nabycie szeregu kompetencji społecznych
i osobistych ale i stworzyć miejsce spotkań.

SENIORZY
Dzięki Grodziskim Inicjatywom Społecznym można i warto zadbać o lepsze warunki dla grodziskich 
seniorów. Może być to działanie o charakterze inwestycyjnym lub „miękkim” a mogą to być np.:

• przedsięwzięcia w obszarze kultury,
• inicjatywy w dziedzinie sportu i rekreacji,
• przedsięwzięcia edukacyjne,
• inicjatywy z obszaru ochrony zdrowia i profilaktyki prozdrowotnej,
• przedsięwzięcia w dziedzinie bezpieczeństwa,
• inicjatywy aktywizujące, zwiększające poczucie podmiotowości i włączające seniorów w tworzenie 

środowiska odpowiadającego ich potrzebom.

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Wsparcie udziału osób niepełnosprawnych i ich najbliższego otoczenia w życiu społecznym i kulturalnym  –
to  różnorodne  działania,  które  pomagają  w  aktywizacji  osób  niepełnosprawnych  w  życiu  rodzinnym,
zawodowym, społecznym, kulturalnym, sportowym a także w rekreacji i turystyce.
W ramach konkursu „Grodziskie Inicjatywy Społeczne 2020” istnieje możliwość przygotowania i przesłania
pomysłu na:

• przedsięwzięcie o charakterze integracyjnym, 
• inicjatywy kulturalne,
• wydarzenia sportowe i rekreacyjne, 
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• przedsięwzięcia diagnostyczne i badawcze,
• działania promujące zaangażowanie mieszkańców gminy Grodzisk Wielkopolski w inicjatywy 

zmierzające do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych. 

ZWIERZĘTA
Inicjatywa społeczna może pomóc gminie rozwiązać problem bezdomności zwierząt, dzięki kompleksowym
i wielokierunkowym działania, a w szczególności profilaktycznym, dotyczącym m. in.:

• znakowania i rejestrowania wszystkich zwierząt domowych,
• upowszechniania  zabiegów  kastracji  lub  sterylizacji  zwierząt,  zarówno  bezdomnych,

przebywających w schroniskach, jak i posiadających właścicieli,
• działań  edukacyjno-popularyzatorskich  na  rzecz  kształtowania  właściwego  stosunku  do  ochrony

zwierząt.
Dzięki  Państwa  inicjatywom  na  rzecz  zwierząt  może  poprawić  się  ich  dobrostan,  ograniczy  się  ich
bezdomność i cierpienie.

OCHRONA PRZYRODY
Myśl  globalnie,  działaj  lokalnie!  To  hasło  często  kojarzy  się  właśnie  z  ochroną  przyrody.  Każdy
z mieszkańców gminy Grodzisk Wielkopolski ma bezpośredni wpływ na zużycie wody, prądu czy produkcję
śmieci.  Poprawa stanu środowiska  naturalnego  bez  zaangażowania  mieszkańców,  instytucji  publicznych
i  prywatnych  jest  praktycznie  niemożliwa.  Wspólne  zaangażowanie  mieszkańców w działania  na  rzecz
zrównoważonego rozwoju może stać się impulsem i zainicjować kolejne działania służące trwałej ochronie
przyrody.
Inicjatywy mogą dotyczyć np.:

• porządkowania terenów zielonych na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski,
• odbudowy stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew,
• zachowania i pielęgnacji cennych alei przydrożnych lub
• odtworzenia i pielęgnacji parków miejskich, zieleńców o znaczeniu przyrodniczym. 

ABC DOBREJ INICJATYWY SPOŁECZNEJ
Przygotowując projekt inicjatywy społecznej należy uzasadnić dlaczego jest ona potrzebna w środowisku
lokalnym, kto skorzysta z naszego pomysłu, jakie korzyści z realizacji inicjatywy będą mieli mieszkańcy
a jakie korzyści i koszty będzie miała gmina Grodzisk Wielkopolski.

Aby diagnoza potrzeb była dobrze przygotowana należy:

• korzystać ze źródeł, które pokazują wybrane kwestie z różnych stron,
• nie powtarzać banalnych, oklepanych haseł typu „w naszym mieście nic się nie dzieje...”, 
• rozgraniczać fakty od opinii,
• wskazać źródło danych, tak aby diagnoza była wiarygodna,
• spojrzeć na na środowisko z zupełnie nowej perspektywy. Jeśli dotąd zwracano uwagę głównie na

problemy  –  warto  poszukać  sukcesów,  zasobów,  ukrytego  potencjału.  Jeśli  zwykle  wszystko
przedstawiane jest w jasnych barwach – należy poszukać perspektywy krytycznej,

• pracować w zespole, tak aby była szansa dzielenia się swoimi spostrzeżeniami z badań i pomysłami
na ich interpretację.

Wiele ciekawych informacji o diagnozie lokalnej znajdziecie Państwo w materiale:

https://rownacszanse.pl/uploads_public/cms/parameter-
1535/3412_Poradnik_do_diagnozy_RS_2010_OKG.pdf

W materiale poniżej znajdziecie Państwo odpowiedzi na najczęściej pojawiające się w trakcie 
konsultacji pytanie „A co trzeba wpisać w tym miejscu…???”. 
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„TYTUŁ”
Tytuł  projektu  powinien  być  krótki  ale  spójny  z  tematem Państwa inicjatywy,  powinien  wskazywać  oś
tematyczną  projektu.  Tytuł  może  być  także  intrygujący,  zachęcający  Komisję  do  zainteresowania  się
projektem.  Tytuł  projektu  bardzo  często  powstaje  „samoistnie”,  po  zakończeniu  części  merytorycznej
projektu.

„MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU, LOKALIZACJA”
W punkcie nr 4 Formularza zgłoszeniowego należy wpisać dokładne miejsce realizacji projektu, powinien to
być  opis  miejsca  albo  obszaru,  adres,  sołectwo  lub   adres  miejsca  realizacji.
W przypadku zadania inwestycyjnego można dołączyć do wniosku zdjęcia miejsca, którego zadanie dotyczy,
umiejscowienie na mapie gminy. Dodatkowo można napisać numer ewidencyjny działki na jakiej zadanie
będzie realizowane. Należy pamiętać o tym aby sprawdzić czy teren, na którym zadanie będzie realizowane
należy do Gminy Grodzisk Wielkopolski).
W przypadku projektów miękkich należy opisać jakie warunki powinien spełniać lokal, pomieszczenie lub
obszar na terenie gminy aby inicjatywa została zrealizowana.
POTENCJALNY TERMIN REALIZACJI PROJEKTU – ze względu na specyfikę Państwa inicjatywy
warto wskazać jaki byłby optymalny termin realizacji przedsięwzięcia, tak aby mogło skorzystać z niego jak
najwięcej mieszkańców.
PRZYKŁADY:
1. Projekt miękki np. działania aktywizujące (spacery nordic walking) skierowane do seniorów realizowane
powinny  być  w  okresie  od  marca  do  września  2020  r.  ze  względu  na  sprzyjające  warunki  pogodowe.
Działania  realizowane  będą  na  terenie  gminy  Grodzisk  Wielkopolski,  na  ogólnodostępnych  trasach
spacerowych.
2. Projekt inwestycyjny np. budowa placu zabaw dla dzieci – lokalizacja Os. X w Grodzisku Wielkopolskim.
Optymalny termin realizacji  inicjatywy – do końca kwietnia 2020.W załączeniu do Formularza – mapka
z dokładnym miejscem planowanej inicjatywy.

„OPIS PROJEKTU”
W opisie projektu należy wpisać:

• główne założenia Państwa inicjatywy,
• etapy realizacji inicjatywy, 
• działania, które powinny być podjęte aby inicjatywa została właściwie zrealizowana.

Przykład:
Założenia: inicjatywa zakłada wzrost zainteresowania czytelnictwem wśród dzieci i młodzieży poprzez 
realizację cyklu spotkań w bibliotece, podczas których rodzice i opiekunowie wraz z dziećmi będą wspólnie 
czytać bajki a następnie tworzyć swoje opowieści.
Etapy i działania: 
I. Promocja inicjatywy w wśród mieszkańców gminy poprzez media społecznościowe, plakaty, ulotki i 
artykuły w prasie lokalnej. Dotarcie do jak największej grupy mieszkańców gminy -  rekrutacja uczestników. 
Wybór miejsc, w których realizowane będą działania związane z czytelnictwem
II. Doposażenie biblioteki z literaturę dla dzieci i młodzieży (także ebooki, audiobooki) na podstawie analizy 
potrzeb.
III. Realizacja spotkań w bibliotece – 2 razy w miesiącu po 1,5 godziny obejmujące wspólne czytanie oraz 
przygotowanie własnych tekstów. Spotkania będą się odbywać w bibliotece oraz w świetlicach wiejskich na 
terenie gminy.
IV. Podsumowanie realizacji inicjatywy – wystawa zdjęć oraz publikacja na stronie internetowej prac 
uczestników spotkań.
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„SKRÓCONY OPIS PROJEKTU”
Skrócony opis projektu jest wizytówką Państwa pomysłu, to istotny element formularza zgłoszeniowego,
prawidłowe  wypełnienie  zwiększa  szanse  na  wybór  projektu.  Może  się  pojawić  pytanie  –  dlaczego
maksymalnie 300 słów może decydować o losach projektu.
Skrócony opis projektu działa jak reklama,  powinien zawierać najważniejsze informacje o planowanych
działaniach, ma za zadanie budować zachowania, generować potrzeby, wywoływać pragnienie. Skrócony
opis  projektu  to  także  opis  korzyści  jakie  odniesie  gmina  Grodzisk  Wielkopolski  wybierając  Państwa
inicjatywę.  Skrócony  opis  projektu  inicjatywy  będzie  także  zamieszczony  na  stronie  Urzędu  Miejskiego
w Grodzisku Wielkopolskim, w zakładce poświęconej Konkursowi.

„UZASADNIENIE”
W uzasadnieniu  potrzeby realizacji  inicjatywy należy  zawrzeć  analizę  potrzeb,  która  pokaże  jak  ważna
i potrzebna jest jej realizacja. Planowana inicjatywa powinna odzwierciedlać potrzeby, warunki i specyfikę
grupy do której jest kierowana i co ważne, musi być z nią spójna.
W uzasadnieniu należy wpisać wyjaśnienia:

• Dlaczego  właśnie  ta  inicjatywa  jest  niezbędna  i  ważna  dla  mieszkańców  Grodziska
Wielkopolskiego?

• Co się zmieni po jej wdrożeniu?
• Jakie problemy mieszkańców będzie rozwiązywać,
• Jakie są źródła tych problemów?
• W jakim stopniu zaproponowane rozwiązanie zaspokaja zdiagnozowane potrzeby mieszkańców?

W uzasadnieniu należy podać źródła informacji – skąd wiemy, że realizacja zaproponowanej inicjatywy jest
konieczna.
Dobrymi źródłami informacji są: obserwacje, rozmowy z mieszkańcami, ankiety, wywiady, należy podać z
jakiego okresu pochodzą dane i w jaki sposób zostały zebrane.
Przykład 1: „Dane zostały zebrane w sierpniu 2029 r., na podstawie rozmów z 30 mieszkańcami Osiedla X w
Grodzisku Wlkp.”
Przykład 2: „Dane zostały zebrane o okresie od 06 do 08.2019 r na podstawie obserwacji obszaru Osiedla
X, wywiadów z mieszkańcami, ankiety internetowej.”
Pomocne będą także dane statystyczne czy informacje znalezione w internecie.

„ODBIORCY INICJATYWY”
Odbiorcy inicjatywy – są to osoby, które w sposób bezpośredni lub pośredni skorzystają z realizacji
Państwa inicjatywy.
Osoby, które bezpośrednio korzystają z inicjatywy – są to mieszkańcy Grodziska Wlkp., którzy aktywnie
uczestniczą w aktywnościach zaplanowanych w ramach inicjatywy, np. uczestniczą w zajęciach sportowych
lub artystycznych lub są to osoby, które dzięki inicjatywie miały możliwość np. założyć ogród społeczny.
Osoby, które  pośrednio korzystają z inicjatywy – są to mieszkańcy, którzy nie uczestniczą bezpośrednio
w działaniach ale dzięki inicjatywie odnoszą korzyści. 
Przykład nr 1
W ramach inicjatywy powstanie plac zabaw dla małych dzieci na osiedlu X. 
Bezpośrednimi odbiorcami są dzieci z osiedla X korzystające z placu zabaw.
Pośrednimi odbiorcami są rodzice, dziadkowie, opiekunowie dzieci ponieważ zyskują przestrzeń, na której
bezpiecznie mogą bawić się dzieci.
Przykład nr 2:
W ramach inicjatywy społecznej zrealizowane zostaną warsztaty fotograficzne, podczas których uczestnicy
będą  fotografować  najciekawsze  ich  zdaniem  miejsca  w  Grodzisku  Wielkopolskim,  a  na  zakończenie
odbędzie się wystawa prac.
Bezpośrednimi odbiorcami są osoby, które uczestniczyły w warsztatach fotograficznych.
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Pośrednimi odbiorcami są osoby, które obejrzą wystawę.
Planując  swoją  inicjatywę  proszę  pamiętać  aby  w  Formularzu  zgłoszeniowym  opisać  zarówno
odbiorców bezpośrednich jak i pośrednich.

„SZACUNKOWE KOSZTY”
Przygotowując  projekt  inicjatywy należy  przygotować  wstępny  kosztorys  planowanego  przedsięwzięcia.
W  tabeli  (punkt  nr  9  Formularza  projektu)  proszę  uwzględnić  wszystkie  składowe  projektu  oraz  ich
szacunkowe koszty, które są niezbędne do zrealizowania zadania. Powinny to być ceny rynkowe, podane
w kwotach brutto.
Zachęcamy aby do formularza załączyć dokumenty związane z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym
np.  ze  stron  internetowych,  kosztorys  lub  inne  dokumenty  potwierdzające  wysokość  zaplanowanych
kosztów. Proszę pamiętać, że jest to szacunkowy budżet, który w razie wyboru Państwa inicjatywy może
zostać zmodyfikowany.
PRZYKŁAD
Kosztorys inicjatywy polegającej na utworzeniu strefy relaksu dla mieszkańców:
Ławki, 4 sztuki  x 1500,00 zł =6 000,00
Kosze na śmieci, 2 sztuki x 500,00 zł = 1 000,00 zł
Oznakowanie, usługa x 200,00 zł = 200,00 zł
Montaż, usługa x 1000,00 zł = 1 000,00 zł
utrzymanie (konserwacja), usługa x 800,00 zł
---------------------------------------------------
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 9 000,00 zł

„DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI”
Do formularza zgłoszeniowego Państwa inicjatywy warto dołączyć w formie załączników materiały, które
uzupełnią informację o planowanej inicjatywie. 
Do projektów można załączyć takie materiały jak:

• kosztorysy, wyceny planowanych zakupów, usług, które pokażą rynkową cenę Państwa inicjatywy,
• mapki, zdjęcia miejsca, w którym planujecie zrealizować inicjatywę,
• krótki film promujący inicjatywę społeczną,
• prezentację, plakat promujące inicjatywę,
• listę z poparciem Państwa inicjatywy,
• dokumenty  źródłowe  pokazujące  wskazujące  na  potrzebę  realizacji  inicjatywy,  np.  wzór

przeprowadzonej ankiety i jej wyniki,
• inne, autorskie materiały.

Załączniki NIE SĄ obowiązkowe ale ich dołączenie pomoże komisji oceniającej projekty lepiej je zrozumieć
i docenić Państwa zaangażowanie. 
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