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Seniorzy partycypują

Zarząd Wspólnoty Włókiennicza 17 oraz Fundacja SocLab serdecznie zapraszają na otwarte spotkanie
konsultacyjne dotyczące zagospodarowania osiedla Centrum znajdującego się między ul. Czystą, Żytnią,
Częstochowską, Waryńskiego i Włókienniczą. Spotkanie odbędzie się 14 maja w siedzibie firmy Red Bud
(Waryńskiego 41a) o godz. 17.00 i jest rozpoczęciem szerokich konsultacji lokalnych wspólnot sąsiedzkich
mających

się

zakończyć

wypracowaniem

wspólnego

wniosku

do

realizowanej

obecnie

edycji

budżetu

partycypacyjnego.
Działania są kierowane szczególnie do seniorów i są częścią projektu realizowanego przez Fundację SocLab pt. „Seniorzy
partycypują”, który jest kompleksowym programem badawczo-edukacyjnym mającym na celu upowszechnienie partycypacji
społecznej i obywatelskiej wśród mieszkańców Białegostoku po 60 roku życia. Dzięki działaniom edukacyjnym Fundacja SocLab
chce wpływać na zwiększenie wiedzy, umiejętności i świadomości w zakresie dostępnych narzędzi partycypacji. W ten sposób
seniorzy mają być przygotowani do udziału w kształtowaniu polityk publicznych, np. poprzez aktywne włączenie się w proces
budżetu obywatelskiego czy powołanie miejskiej rady seniorów.
Dzisiejsze spotkanie będzie pierwszym z cyklu lokalnych konsultacji społecznych na osiedlu Centrum. Wśród planowanych działań
organizatorzy planują spotkania merytoryczne (edukacyjne), spacery badawcze celem poznania potrzeb mieszkańców oraz wspólne
pisanie wniosku, który w zamierzeniu organizatorów ma być realizowany w ramach budżetu partycypacyjnego.
Harmonogram najbliższych działań (mogą wystąpić zmiany)
14.05 godz. 17.00 - 19.00 - I spotkanie z mieszkańcami: przedstawienie projektu
19.05 godz. 17.00 -19.00 - II spotkanie z mieszkańcami: zasady budżetu partycypacyjnego 2015
20-21.05 godziny do ustalenia - spacery badawcze
26.05 godz. 17.00 - 19.00 - III spotkanie z mieszkańcami: wyłonienie pomysłów na projekty, formułowanie projektu
28.05. - doradztwo, dokończenie wniosku, zgromadzenie załączników
Osoby do kontaktu:
Radek Puśko, tel. 516 983 165, radek.pusko@gmail.com, Agnieszka Maszkowska, tel. 731 205 213, a.maszkowska@soclab.org.pl
Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

