Startują maratony pisania projektów. Aż trzy w ten weekend
na Ursynowie
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Projekt do Budżetu Partycypacyjnego może napisać każdy z nas. Wystarczy odrobina
motywacji i pomysł na kreowanie najbliższego otoczenia - zmiany są na wyciągnięcie ręki.
Dzielnica zaprasza na sobotnie konsultacje a stowarzyszenie Otwarty Ursynów - na
niedzielny Ursynowski Meeting Projektodawców. Już dziś natomiast można wziąć udział w
pierwszym spotkaniu mieszkańców Zielonego Ursynowa.
Wszyscy, którzy chcą realnie kszałtować swoją dzielnicę mają czas do 23 stycznia. To tego dnia
kończy się przyjmowanie projektów do Budżetu Partycypacyjnego na 2018 rok. Czasu jest coraz
mniej, więc jeśli mamy wątpliwości lub zwyczajnie nie wiemy, jak sfinalizować naszą ideę, warto
skorzystać z fachowych porad - tych na szczęście w tym roku na Ursynowie jest pod dostatkiem.
W sobotę w urzędzie dzielnicy od godz. 12:00 do 16:00 w sali J. U. Niemcewicza na I piętrze,
urzędnicy będą pomagać w przygotowywaniu projektów. Odpowiedzą na wszelkie pytania, spróbują
rozwiać wątpliwości, doradzą w kwestiach formalnych. Warto więc poznać prawne warunki dzielnicy
- to ona będzie przecież realizować nasze projekty. Kolejne takie spotkanie odbędzie się w sobotę 21
stycznia - pora i miejsce pozostają niezmienne.
Już dziś od godz. 15:00 można natomiast porozmawiać z członkami Zespołu ds Budżetu
Partycypacyjnego i projektodawcami poprzednich edycji na spotkaniu organizowanym przez
mieszkańców Zielonego Ursynowa.
- Spotykamy się dziś i za tydzień. Będzie pani Elżbieta Piotrowska i pani Monika Wypych - obie z
Zielonego Ursynowa. Chcemy pomóc tym, kórzy mają jakiekolwiek wątpliwości w swoich projektach,
ale zależy nam również, aby zachęcać do startowania - każdy projekt ma szansę. Myślę, że najwięcej

osób pojawi się ok. godz. 17:00, zapraszamy - mówi Marzena Zientara, mieszkanka Zielonego
Ursynowa, autorka kilku projektów.
W niedzielę, 15 stycznia możemy wziąć udział w Ursynowskim Meetingu Projektodawców - spotkaniu
organizowanym przez stowarzyszenie "Otwarty Ursynów". Poradę uzyskamy w barze Zaścianek w
budynku urzędu dzielnicy w godz. od 12:00 do 15:00.
- Zebraliśmy kilka osób doświadczonych w sprawach projektów. Zależy nam na tym, żeby niewiedza
nie była przeszkodą, która może zahamować ciekawy projekt - jesteśmy po to, by pomóc. W zeszłym
roku przyszło do nas ok. 40 osób. Część wnioskodawców z ubiegłego roku dziś chce pomagać innym jeszcze niewtajemniczonym w pisanie projektów. To bardzo budujące - opowiada Bartek Dominiak z
"Otwartego Ursynowa".
Warto zawalczyć o swój pomysł, gdyż w tej edycji dzielnica ma do rozdysponowania 6 300 000
złotych - to druga co do wysokości kwota spośród wszystkich dzielnic Warszawy.
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