PLEBISCYT ZŁOTE KLUCZE 2017 – EDYCJA MAZOWIECKIE SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

ZGŁOSZENIE KONKURSOWE
Nazwa Spółdzielni
Mieszkaniowej:
Adres:
Dane kontaktowe
(e-mail, telefon):
UWAGA !
MOŻNA WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE LUB TYLKO CZĘŚĆ PONIŻSZYCH RUBRYK
POZA SKRÓCONYM OPISEM MOŻNA DOŁĄCZYĆ DODATKOWE MATERIAŁY
(NP. ZDJĘCIA, ROZSZERZONE OMÓWIENIE DZIAŁAŃ, DOKUMENTY)

Kategoria
I.

Najlepszy
Zarząd

W tej kategorii zostanie
uhonorowany Zarząd
Spółdzielni, który wykazał się
osiągnięciami na wielu
płaszczyznach, rozwijał
Spółdzielnie w sposób
najbardziej efektywny i
zrównoważony, który potrafił
najlepiej pogodzić często
sprzeczne interesy różnych
grup mieszkańców

II.

Najlepsza Rada
Nadzorcza

W tej kategorii zostanie
uhonorowana Rada
Nadzorcza, która stanowi
realny głos mieszkańców w
nadzorze nad sprawami
spółdzielni, która skutecznie
reprezentując mieszkańców
jest dla Zarządu wsparciem,
partnerem oraz kopalnią
pomysłów jak również dla o
standardy oraz przejrzystość

III.

Najlepsza
inwestycja

Spółdzielnie realizują szereg
przedsięwzięć o charakterze
gospodarczym. W kategorii
wyróżniona zostanie
inwestycja (dotyczy zarówno
obiektów nowych jak i
wyremontowanych lub
zmodernizowanych, które ze

Skrócony opis dokonań

względu na swoje walory
użytkowe, architektoniczne,
ekonomiczne mogą stanowić
chlubę Spółdzielni oraz jej
mieszkańców. Mogą to być
zarówno budynki mieszkalne,
obiekty infrastrukturalne jak
np. drogi, garaże, tereny
rekreacyjne, obiekty
usługowe, kulturalne itp..

IV.

Bezpieczna
Spółdzielnia

Spółdzielnie wyręczają
administrację w wielu
zadaniach, w tym
dotyczących porządku i
bezpieczeństwa. W kategorii
oceniane będą wszelkie
działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa, w tym w
zakresie np. monitoringu,
ochrony, współpracy z
Policją, Strażą
miejską/gminną, profilaktyki

V.

Spółdzielnia
przyjazna
interesantom

Spółdzielnie, niczym urzędy,
zajmują się na co dzień
bieżącą obsługą
interesantów. W kategorii
istotnymi będą np. dni i
godziny otwarcia Spółdzielni
dla interesantów, liczba
stanowisk obsługi, brak
kolejek, udogodnienia w
postaci obsługi telefonicznej i
internetowej, dostępność kas
itp.

VI.

Spółdzielnia
przyjazna
dzieciom

Spółdzielnie niejednokrotnie
wyręczają samorządy w
działaniach na rzecz
najmłodszych. W kategorii
można pochwalić się np.
placami zabaw, działającymi
klubami dla dzieci i
młodzieży, placówkami
edukacyjnymi (żłobki,
przedszkola) prowadzonymi
przez lub dzięki współpracy
ze Spółdzielnią

VII.

Spółdzielnia
przyjazna
seniorom

Seniorzy to aktywna i często
jedna z liczniejszych i
aktywniejszych grup
mieszkańców Spółdzielni. W
kategorii zostaną docenione
działania podejmowane w tej
tematyce przez Spółdzielnie,
takie jak kluby seniora,
uniwersytety trzeciego
wieku, zajęcia prozdrowotne,
systemy wsparcia dla osób
starszych

VIII.

EKOSpółdzielnia

Poza budynkami,
Spółdzielnie gospodarują
często hektarami terenów
zielonych. Nagroda w tej
kategorii zostanie przyznana
za działania na rzecz zieleni,
pielęgnację oraz nasadzenia
drzew i krzewów, aranżacje
parków i skwerów itp.

IX.

Spółdzielnia bez
barier

Kategoria obejmuje
całokształt działań na rzecz
osób niepełnosprawnych, jak
w szczególności usuwanie
barier architektonicznych,
budowę wind, podjazdów,
pochylni, wydzielanie
dedykowanych miejsc
parkingowych itp.

X.

Spółdzielnia
dialogu

W kategorii docenione
zostaną wszelkie działania
mające na celu bieżące
informowanie o sprawach
Spółdzielni, w tym poprzez
gazety, radia i telewizje
lokalne oraz otwartość na
dialog poprzez cykliczne
spotkania z mieszkańcami
czy struktury obywatelskiego
uczestnictwa (rady osiedli,
komitety blokowe itp.)

XI.

Spółdzielnia
przyjazna
kierowcom

Nagroda w kategorii
zostanie przyznana za
działania na rzecz
kierowców, w szczególności
za tworzenie parkingów,
budowę i remonty ulic,
poprawę organizacji ruchu
na osiedlach, współpracę z
samorządami w inwestycjach
drogowych

XII.

Spółdzielnia
przyjazna
kulturze

Kategoria obejmuje
działania, które Spółdzielnie
podejmują na rzecz szeroko
rozumianej kultury. Mogą to
być zarówno koncerty i
festyny, prowadzenie
instytucji kultury (kluby,
teatry, kina, biblioteki) czy
też organizowanie kół
zainteresowań, chórów,
zespołów muzycznych itp.

XIII.

Spółdzielnia
przyjazna
przedsiębiorcom

Rolą wielu Spółdzielni jest
wspieranie lokalnej
przedsiębiorczości. Kategoria
obejmuje ocenę działań
takich jak wynajem lokali na
potrzeby małych firm,
umożliwienie budowy czy
działania na swoim terenie
obiektów handlowousługowych, bazarków,
zgodność tych działań z
potrzebami mieszkańców.

XIV.

Spółdzielnia
przyjazna
sportowcom

Kategoria obejmuje działania
Spółdzielni w zakresie
aktywizacji fizycznej
Mieszkańców w różnych
dyscyplinach, np. poprzez
budowę boisk sportowych,
organizowanie lodowisk,
zawodów, budowę ścieżek
rowerowych, tras biegowych.

XV.

Spółdzielnia
efektywna
energetycznie

Kategoria dotyczy wszelkich
działań, mających na celu
optymalizację zużycia energii
i tym samym wygenerowanie
oszczędności po stronie
Mieszkańców np. poprzez
termomodernizację, pompy
ciepła, oświetlenie LED,
wymiany instalacji,
wykorzystanie energii
odnawialnej (panele
słoneczne)

Do zgłoszenia załączam dodatkowo:
1.
2.
3.
4.

………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………..…………..
Data i podpis
ANKIETA DODATKOWA

Poza konkursem, zachęcamy także do przedstawienia poniżej problemów prawnych oraz
postulowanych zmian ustawowych w zakresie działania Spółdzielni Mieszkaniowych. Na podstawie
Państwa zgłoszeń przygotowane zostaną założenia obywatelskiego projektu nowelizacji przepisów,
celem umożliwienia efektywniejszego rozwoju i lepszego wykorzystania potencjału Spółdzielni.

