
 

 

 

Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos! 

Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza grupy nieformalne i organizacje, które chcą we współpracy z 

miejscowymi władzami rozwiązywać wybrany lokalny problem lub zrealizować pomysł na ulepszenie 

swojej miejscowości do udziału w 16. edycji akcji Masz Głos. Chętni, którzy zgłoszą się do projektu i 

zostaną przyjęci, dostaną wsparcie w prowadzeniu działań – m.in. współpracę z ekspertami, porady 

prawne, możliwość udziału w szkoleniach. Rekrutacja trwa do 14 marca 2022 roku przez formularz. 

W obecnej, nadzwyczajnej sytuacji, spowodowanej wojną w Ukrainie, przed wspólnotami lokalnymi 

pojawiają się nowe wyzwania. Uchodźcy potrzebują nie tylko jedzenia i dachu nad głową, ale też  

włączenia w życie wspólnoty. Jednak to tylko jeden z możliwych tematów do podjęcia w akcji. Można 

zgłosić się z innymi pomysłami, np. na stworzenie miejsca do spędzania czasu wolnego dla młodzieży, 

aktywnością seniorów, dostępnością przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami, aktywizacją 

kobiet, świetlicami gminnymi, ekologią i klimatem, dziedzictwem kulturowym i przemysłowym.  

Dotychczas uczestnicy zajmowali się m.in. poprawą sytuacji migrantów – Fundacja Zustricz zaczęła 

współpracę z Urzędem Miasta Krakowa, by wypracować sposoby pomocy migrantom z Ukrainy, 

wykluczeniem transportowym – Sołectwo Radomyśl na Pomorzu niedawno wywalczyło przywrócenie 

połączeń autobusowych, które zostały zlikwidowane w pandemii, albo pomocą potrzebującym – 

Stowarzyszenie Klucz do Rozwoju z Opolszczyzny uruchomiło punkt wymiany jedzenia i książek 

w Kluczborku. To tylko niektóre możliwe kierunki działania, obok aktywizowania seniorów, działań dla 

młodzieży, poprawy dostępności przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami, aktywizacji kobiet, 

organizacji wspólnych miejsc dla mieszkańców w gminie, troski o przyrodę i klimat, dbania o 

dziedzictwo kulturowe i przemysłowe. Najlepiej zrealizowane projekty pod koniec edycji wyróżniane 

są nagrodą Super Samorząd i Super Głos. Więcej na stronie: akcja Masz Głos.  

W 2022 roku akcja Masz Głos jest realizowana we współpracy z partnerskimi organizacjami: Fundacją 

Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszeniem Homo 

Faber, Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszeniem Rozwoju 

Inspiracje.  

 

https://www.maszglos.pl/login/?registration=disabled
https://www.maszglos.pl/o-uczestnikach/historie-sukcesu/

