Cztery najbli?sze czwartkowe popo?udnia: 30 stycznia, 6, 13 i 20 lutego warto sp?dzi? z
Bud?etem Obywatelskim. W Laboratorium Innowacji Spo?ecznych, podczas konsultacyjnych
spotka? „Bud?et Wieczorow? Por?”, b?dzie mo?na zasi?gn?? porady i uzyska? pomoc w
przygotowaniu swojego projektu dzielnicowego do BO. W sobot?, 1 lutego, zapraszamy na Dzie?
Otwarty.
Projekty dzielnicowe do Bud?etu Obywatelskiego 2020 mo?na sk?ada? do 24 lutego. Mog?
dotyczy? inwestycji, ale te? organizacji wydarze?. Mog? te? by? ma?e – o warto?ci do 10 tys. z? –
oraz du?e, o warto?ci przekraczaj?cej t? kwot?. Tym, co dla nich wspólne jest fakt, ?e musz?
zosta? opisane na specjalnym formularzu, projekty inwestycyjne zaznaczone na mapie oraz
poparte podpisami mieszka?ców dzielnicy, w której projekt mia?by by? zrealizowany.
Ka?da osoba, która ma pomys? na zmiany w swojej dzielnicy, ale obawia si? formalno?ci
zwi?zanych ze z?o?eniem projektu do BO powinna wzi?? udzia? w jednym ze spotka?
konsultacyjnych pod has?em „Bud?et Wieczorow? Por?”.
– W czwartki: 30 stycznia, 6, 13 i 20 lutego czekamy na ka?dego, kto chce porozmawia? o BO,
zasi?gn?? porady w sprawie z?o?enia projektu czy potrzebuje pomocy w wype?nieniu
dokumentów. Z my?l? o tych, którzy czasem wolnym dysponuj? jedynie popo?udniami, b?dziemy
dy?urowa? w siedzibie Laboratorium Innowacji Spo?ecznych przy ul. ?eromskiego 31 do godz. 20
– zaprasza Marta Wieczorek z Dzia?u Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji
Spo?ecznych w Gdyni. – Podobne spotkania organizowali?my w ubieg?ym roku. Cieszy?y si?
du?ym zainteresowaniem. Mamy nadziej?, ?e teraz b?dzie podobnie.
W tym tygodniu b?dzie jeszcze jedna okazja do bliskiego spotkania z Bud?etem Obywatelskim
2020. Sobota, 1 lutego, to Dzie? Otwarty BO. W godz. 10 – 16 w UrbanLabie przy al. Zwyci?stwa
96/98 (PPNT Gdynia, budynek IVA) b?dzie mo?na pozna? szczegó?y Bud?etu Obywatelskiego
2020, otrzyma? wsparcie przy sk?adaniu wniosków, zapisa? si? na warsztaty miejskie oraz
pozna? inne mo?liwo?ci realizacji swoich pomys?ów, jak m.in. Fundusz S?siedzki „Gdynia
odNowa” i aktualne oraz planowane otwarte konkursy dla organizacji pozarz?dowych.
O godz. 13.00 rozpocznie si? projekcja filmu „La Comuna 9. Reclaiming a City / La Comuna 9.
Odzyskuj?c miasto” o bud?ecie partycypacyjnym w kolumbijskim mie?cie Meddelin, który
nakr?ci?y krakowskie socjolo?ki Anna Bednarczyk i Inga Hajdarowicz. Po filmie zaplanowano
moderowan? dyskusj? o formach w??czania si? mieszka?ców w procesy decydowania o mie?cie
czy dzielnicy.
Wszystkie informacje na temat gdy?skiego Bud?etu Obywatelskiego 2020 s? dost?pne na stronie
bo.gdynia.pl. Mo?na te? dzwoni? pod nr. 58 727 39 10 lub pisa? na adres bo@gdynia.pl

