21 października 2018 r. w trakcie wyborów samorządowych Fundacja Odpowiedzialna Polityka we
współpracy z Fundacją ePaństwo oraz Code for Romania organizuje pierwszą społeczną i apolityczną
obserwację wyborczą w ramach projektu „Obserwatorzy w Działaniu”.
W dniu 11 stycznia br. Sejm uchwalił zmiany w Kodeksie Wyborczym, wprowadzając możliwość obserwacji wyborów w
Polsce naszym obywatelom. Jest to ważna i pozytywna zmiana idąca w kierunku rozwijania społeczeństwa
obywatelskiego poprzez zwiększanie zainteresowania i zaangażowania obywateli w proces wyborczy. Zamierzamy zebrać
zespół 100 obserwatorek i obserwatorów społecznych, którzy na obszarze województwa mazowieckiego będą przyglądali
się przebiegowi dnia głosowania. Do programu „Obserwatorzy w Działaniu” zapraszamy osoby ze wszystkich powiatów
województwa mazowieckiego.
Jesteśmy grupą doświadczonych obserwatorów i szkoleniowców w obszarze obserwacji wyborów. W ramach Fundacji
Odpowiedzialna Polityka, zgromadziliśmy grupę instytucji zainteresowanych rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i
uważających, że wybory są jednym z najważniejszych sposobów budowy takiego społeczeństwa. Nie jesteśmy też
związani z żadną partią polityczną lub grupą startującą w wyborach – neutralność i obiektywizm jest naczelną zasadą
naszego działania.
Projekt łączy w sobie element edukacyjno-treningowy z praktyczną obserwacją wyborów lokalnych w Polsce. Część
szkoleniowa opierać się będzie na obserwacji przebiegu głosowania w czasie wyborów w Rosji w 2018 roku na podstawie
nagrań z oficjalnych kamer zainstalowanych w prawie każdej komisji wyborczej na terenie Rosji. Obserwując przebieg
wyborów rosyjskich obserwatorzy nabędą doświadczenia jak prowadzić monitoring wyborczy, na co zwracać uwagę, jak
może wyglądać zarówno prawidłowa, jak i nieprawidłowa praca komisji wyborczej, jak przebiega głosowanie.
„Obserwatorzy w Działaniu” zapewniają materiały szkoleniowe, treningi, aplikację obserwacyjną oraz możliwość
nabrania unikatowego doświadczenia.
Efektem Projektu obserwacji wyborów będzie raport omawiający przebieg wyborów lokalnych na Mazowszu, zawierający
syntezę obserwacji z poszczególnych lokali wyborczych, który opublikujemy w tygodniu po dniu wyborów, zgodnie z
międzynarodowymi standardami obserwacji wyborczej.
Wysoka jakość projektu „Obserwatorzy w Działaniu” oraz stojące za nim instytucje przyczyniły się do otrzymania
wsparcia finansowego z programu EU-Russia Civil Society Forum, zajmującego się rozwijaniem instytucji społeczeństwa
obywatelskiego w krajach Unii Europejskiej i w Rosji.
Dzięki Twojemu zaangażowaniu uda się wzmocnić społeczeństwo obywatelskie w Polsce!
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