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Zarząd Stowarzyszenia Kaliska Inicjatywa Miejska:
 Kalina Michocka – prezes
 Anna Tabaka – członek zarządu
 Marek Tworek – członek zarządu
 Mikołaj Pancewicz – członek zarządu
 Monika Graf – członek zarządu
Działania Stowarzyszenia Kaliska Inicjatywa Miejska

1
.
„Liczy się miasto. Społeczna analiza budżetu”
Projekt realizowany w partnerskiej współpracy Kaliskiej Inicjatywy Miejskiej i Miasta Kalisza oraz
w ramach programu Obywatele Dla Demokracji, finansowanego z Funduszu EOG. Projekt zaplanowany na
okres od października 2014 r. do grudnia 2015 r. Kontynuacja pierwszej edycji „Liczy się miasto.
Obywatelski monitoring budżetu”.
W ramach projektu w 2015 roku odbyły się następujące działania:
 Styczeń – Spotkanie otwarte – Co z tą jawnością;
 Luty – Spotkanie otwarte – Dialog społeczny – Dlaczego nie możemy się dogadać, wyniki badań;
 Marzec – emisja spotu reklamowego – Wiedza o mięście się przydaje;
 Marzec – Spotkania otwarte:
- Po co nam konsultacje społeczne (warsztaty zamknięte),
- Po co nam konsultacje społeczne (warsztaty otwarte),
- (BEZ) Radni Osiedlowi,
 Maj – Spotkanie Otwarte z Filipem Springerem poświęconej sytuacjom byłych miast
wojewódzkich;
 Maj – Akcja Happeningowa na Rynku Głównym;
 Czerwiec – publikacja raportu podsumowującego akcję happeningową na Rynku Głórnym;
 Październik – Szkolenie w ramach projektu Liczy się Miasto dla innych miast;
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 Październik – publikacja raportów w ramach projektu Liczy się Miasto;
 Listopad – Spotkanie otwarte – Na co i jak wydawane są miejskie pieniądze w Kaliszu,
podsumowanie projektu Liczy się miasto;

 Grudzień – Wizyta studyjna aktywistów z Mołdawii. Spotkanie poświęcene społecznej analizie
budżetu, zorganizowane z Siecią Obywatelską Watchdog Poslka;

2. Strategia KIM
 Maj-Grudzień – spotkania poświęcone pracy nad strategią KIM, m.in. szkolenia z prowadzenia
strategii rzeczniczych.

3. „Dostępni samorządowcy”
 Luty – nagroda Super Samorząd, akcja Masz głos, masz wybór – nagroda za przeprowadzenie najciekawszych działań zachęcających mieszkańców swoich gmin do udziału w wyborach samorządowych w 2014 roku.

4. Kalisz, Mam Prawo Wiedzieć
 Styczeń-Grudzień – prowadzenie serwisu www.kalisz.mamprawowiedziec.pl – strony
internetowej poświęconej pracy radnych
 Grudzień – Akcja Happeningowa – Monitoring sesji Rady Miasta;

5. „Kultura na Trawie”
Projekt ma charakter kulturalny, edukacyjny i społeczny. Każde z wydarzeń przewiduje ok. dwugodzinny
koncert w wykonaniu profesjonalnych muzyków. Założeniem organizatorów jest zaprezentowanie
publiczności różnorodności doznań muzycznych, dlatego każdy z koncertów przewiduje inny repertuar
i wykonawców. Po koncertach najmłodsi uczestniczy projektu mogą wziąć udział w warsztatach
plastycznych rozwijających kreatywność i uzdolnienia artystyczne dziecka. Dodatkowo wydarzeniom
otwierającym i zamykającym projekt są działania teatralne, parateatralne, spektakle, wystawy kaliskich
artystów. Projekt kierowany jest zarówno do rodzin jak i osób samotnych. Pod hasłem – ZABIERZ
KSIĄŻKĘ NA KULTURĘ, ZACZYTANI W TRAWIE, WYMIEŃ SIĘ KSIĄZKA NA KUTURZE,
 Lipiec-Siepień – w ramach projektu odbyły się dwie imprezy w Parku Miejskich : 5 lipca oraz 30
sierpnia.
Inne działania
Styczeń – akcja Happeningowa – Alarm dla Fabryki Calisia
Luty – Spotkanie otwarte – „Spotkanie z Panem od rewitalizacji” – plany rewitalizacji w Kaliszu;
Luty – Spontaniczna Akcja Happeningowa – Sami posprzątajmy Kalisz:
Marzec – Spontaniczna Akcja Happeningowa – Sami posprzątajmy Kalisz II edycja;
Marzec – udział w warsztatach dotyczących wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie
obchodzenia rocznic historycznych,
 Kwiecień – KIM uruchamia swój Biulety Informacji Publicznej:
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www.kaliskainicjatywamiejska.pl/bip;
Maj – udział w pracach nad nowycm kształtem uchwały o inicjatywie lokalnej;
Maj – z inicjatywy KIM powstanie Zespół ds. opracowania zasad konsultacji społecznych
w Kaliszu;
Czerwiec – udział w „Weekendzie z NGO” organizowanych przez Miasto Kalisz
Wrzesień – udział w Kongresie Ruchów Miejskich w Gorzowie Wielkopolksim;
Październik – współorganizacja akcji zbiórki rzeczy dla uchodźców wojennych oraz debaty
poświęceonej uchodźcom;

 Współpraca z władzami lokalnymi oraz poszczególnymi wydziałami Urzędu Miejskiego (Zarząd
Dróg Miejskich w Kaliszu, Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej UM Kalisz,
Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM Kalisz);
 Współpraca z instytucjami kulturalnymi miasta Kalisza (Centrum Kultury i Sztuki, Młodzieżowy
Dom Kultury);
 Współpraca z radami osiedlowymi, organizacja spotkań z Radami Osiedla („Liczy się miasto”);
 Współpraca z innymi kaliskimi stowarzyszeniami i organizacjami oraz mieszkańcami
(Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Rowerem do Nowoczesności);
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