Jak wspierać jawność?
Nasze propozycje dla Ambasadorów/Ambasadorek jawności

Pochwal się znajomym swoim zdjęciem z hasłem promującym jawność lub ilustrującym, co
robisz dla tej sprawy. Wyjaśnij, czym się zajmujemy. Wyślij nam zdjęcie, chętnie zamieścimy je na
naszej stronie.
Udostępniaj informacje zamieszczane przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska. Obserwuj,
co się u nas dzieje (np. przez nasz portal i profil na Facebooku) i dziel się artykułami, postami, ulotkami,
wydarzeniami przez media społecznościowe lub tradycyjnie (wydrukuj materiał lub o nim opowiedz).
Możesz zacząć od ulotki o dostępie do informacji publicznej.
Poleć nam kogoś. Znasz osobę, która podziela nasze wartości? Opowiedz jej o naszych
działaniach i zaproponuj ją na kolejnego Ambasadora/Ambasadorkę jawności. Może znasz firmę bądź
instytucję, z którą powinniśmy się skontaktować?
Podziel się opinią. Opowiedz, czym dla Ciebie jest dostęp do informacji i wyślij nam film z
Twoją wypowiedzią. Wolisz o tym napisać? Prześlij nam kilka zadań na ten temat.
Mów o dostępie do informacji publicznie. Jeśli masz okazję, wspominaj o tej kwestii i swojej
roli Ambasadora/Ambasadorki jawności.
Zorganizuj spotkanie w swoim środowisku. Możemy wspólnie przeprowadzić szkolenie z
dostępu do informacji publicznej lub dyskusję wokół tego tematu. Służymy naszą wiedzą, materiałami,
konsultacjami oraz certyfikatami dla uczestników.
Wspieraj finansowo działania na rzecz jawności i zachęcaj do tego innych. By uniknąć
konfliktu interesu, nie korzystamy ze wsparcia z publicznych środków, dlatego jest to bardzo ważna
kwestia dla naszej działalności. Nawet małe (np. 10 zł/miesięcznie), ale regularne wpłaty mają
znaczenie. Na nasz cel można również przeznaczyć 1% podatku. Pełną informacje o tym, jak
wykorzystujemy
każdą
złotówkę
z
darowizn
znajdziesz
pod
adresem
http://bip.siecobywatelska.pl/index.php?id=391&id2=383
Wspieraj nas rzeczowo, informuj innych o takiej możliwości. Chętnie przyjmiemy znaczki
pocztowe (w naszej korespondencji z urzędami zużywamy je hurtowo), sprzęt komputerowy oraz inne
rzeczy, które ułatwią nam codzienne funkcjonowanie i pomogą realizować nasze cele statutowe. O
naszych aktualnych potrzebach możesz się dowiedzieć kontaktując się z nami.
I oczywiście… Liczymy na Twoją pomysłowość! Jeśli masz jeszcze inne pomysły, zrealizuj je z nami!
Dziękujemy!

