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Młodzież Aktywna Lokalnie to projekt Fundacji 
Civis Polonus adresowany do warszawskiej mło-
dzieży gimnazjalnej i licealnej z dzielnic: Bielany, 
Bemowo, Ursus i Wesoła. Celem projektu było 
zwiększenie samorządności młodych ludzi, poprzez 
wykorzystanie możliwości tkwiących w mecha-
nizmach budżetu partycypacyjnego i inicjatywy 
lokalnej. Chcieliśmy, aby młodzi ludzie zdobyli 
konstruktywne doświadczenia w zakresie podej-
mowania oddolnych działań lokalnych, które będą 
odpowiedzią na realne, zdiagnozowane potrzeby 
młodych z danej dzielnicy. Zadanie realizowaliśmy 
wraz ze szkołami, przy aktywnej współpracy z na-
uczycielami i środowiskiem szkolnym

W ramach projektu odbyły się spotkania informa-
cyjne dla nauczycieli – w każdej z dzielnic zorgani-
zowaliśmy spotkanie dla nauczycieli dotyczące roli 
aktywności obywatelskiej młodych ludzi na terenie 
dzielnicy i możliwym ich zaangażowaniu w me-
chanizmy budżetu partycypacyjnego. Nauczyciele 
zapoznali się także z prezentacją ciekawych przy-
kładów oddolnych działań młodzieżowych finan-
sowanych m.in. z budżetu partycypacyjnego oraz 
otrzymali gotowe scenariusze lekcji wychowaw-
czych. Następnie w każdej ze szkół (gimnazjalnej 
i ponadgimnazjalnej) przeprowadzili lekcje wycho-
wawcze poświęcone inicjatywie lokalnej i budżetowi 
partycypacyjnemu. Pierwsza z nich dotyczyła idei 
podejmowania oddolnych działań obywatelskich 
i samorządowych, a także miała na celu przybliżyć 
oba mechanizmy – budżet partycypacyjny i inicjaty-
wę lokalną. Lekcja druga służyła promocji idei gło-
sowania w budżecie partycypacyjnym oraz analizie 
projektów złożonych do budżetu partycypacyjnego 
w danej dzielnicy. Uczniowie poznali w ten sposób 
projekty i zostali zachęceni do głosowania oraz 
świadomego wybierania według nich najlepszych. 
We wszystkich szkołach odbyła się również akcja 
informacyjna – na tablicach samorządu uczniow-
skiego rozwieszano plakaty/informacje dotyczące 
budżetu partycypacyjnego.

6761
Wiedzę o budżecie partycypacyjnym 

i inicjatywie lokalnej upowszechniono 
wśród 6761 uczniów

40
Upowszechniono wiedzę o mechanizmach 

BP i IL wśród 40 nauczycieli szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
z dzielnicy Bemowo, Bielany, Ursus, 

Wesoła. 

299
Przeprowadzono ponad 299 lekcji 

dotyczących mechanizmu budżetu 
partycypacyjnego i inicjatywy lokalnej 

28
W projekcie wzięło 

udział 28 szkół 
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W dzielnicach odbyły się debaty zorganizowane przez przedstawicieli Młodzieżowych Rad Dzielnic oraz samo-
rządów uczniowskich, przy wsparciu Fundacji Civis Polonus. Uczestniczyli w nich uczniowie ze wszystkich szkół 
z danej dzielnicy. W trakcie debat dyskutowaliśmy o problemach i potrzebach młodych ludzi w ich społeczności. 

é

ê
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Zorganizowaliśmy jednocześnie warsztaty kreatywne, w czasie których młodzi ludzie generowali pomysły na roz-
wiązanie problemu/zaspokojenie konkretnej potrzeby, stworzyli listę możliwych działań i oszacowali ich efek-
tywność w kontekście skutecznego rozwiązania problemu, a także i kosztów związanych z danym rozwiązaniem. 
Na każdym z warsztatów powstały cztery grupy zadaniowe, przygotowujące projekty działań. Był to pierwszy etap 
wsparcia młodzieży w przygotowaniu projektów do budżetu partycypacyjnego bądź inicjatywy lokalnej. 

é

ê
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Każda grupa wyłoniona na warsztacie kre-
atywnym otrzymała wsparcie indywidual-
nego opiekuna – animatora, który poświęcił 
12 godzin na współpracę z młodymi ludźmi 
– wspierał ich w przejściu całej procedury. 
Animatorzy pomagali w dopracowaniu po-
mysłu, opisaniu go w postaci wniosku do BP/
inicjatywy lokalnej, a następnie promocji 
w czasie głosowania lub procedury urzędowej. 
To w czasie pracy nad pomysłami młodzi lu-
dzie przy wsparciu animatora decydowali czy 
realizacji ich pomysłu lepiej służy mechanizm 
budżetu partycypacyjnego, czy też inicjatywy 
lokalnej. 
W ramach podsumowania zaplanowaliśmy 
„Festiwal projektów młodych ludzi”. Ważne 
jest według nas, aby młodzi ludzie, którzy 
włożyli wysiłek w tworzenie projektów/ 
inicjatyw poczuli się docenieni. Uważamy 
za istotne, by zaprezentowali swoje doświad-
czenia swoim rówieśnikom, nauczycielom 
oraz innym ważnym dorosłym i otrzyma-
li przekaz, że ich aktywność (niezależnie 
od efektu, tzn. czy udało im się formalnie zło-
żyć projekt do BP/ przeprowadzić inicjatywę 
lokalną czy nie) jest czymś niezwykle cennym.

150
Zwiększyły się 

kompetencje młodych 
ludzi dotyczące 

analizowania i dyskusji 
o problemach oraz 

potrzebach środowiska 
lokalnego a także zostały 
wzmocnione umiejętności 
młodych osób dotyczące 
znajdywania rozwiązań 
lokalnych problemów: 

w debatach i warsztach 
kreatywnych wzięło udział 

150 uczniów. 

ê
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W ramach działań w projekcie Młodzież Aktywna Lo-
kalnie, Fundacja Civis Polonus podjęła szereg działań 
edukacyjnych, które przyczyniły się do zwiększenia 
kompetencji młodzieży dotyczących analizy i dysku-
sji o problemach i potrzebach środowiska lokalnego, 
a także wiedzy na temat składania i realizacji projek-
tów w ramach budżetu partycypacyjnego i inicjatywy 
lokalnej. 

W rezultacie powstał Katalog Pomysłów Młodzie-
żowych, prezentujący pomysły i dokonania młodych 
ludzi w zakresie budżetu partycypacyjnego i inicja-
tywy lokalnej. Zależy nam, aby stał się on inspiracją, 
pomógł w budowaniu doświadczeń młodych osób. 
Dzięki mechanizmom budżetu partycypacyjnego i 
inicjatywy lokalnej mogą oni zmieniać swoje otocze-
nie oraz być świadomymi obywatelami i obywatelka-
mi. Liczymy również, że przyczyni się on do zwięk-
szenia liczby składanych przez młodzież projektów.
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Grosik na książkę – dofinansowanie 
dla wypożyczalni nr 119

budżet 
partycypacyjny

klasyfikacja 
projektu: 
edukacja, kultura, 
sport

potencjalni 
odbiorcy 
projektu: 
młodzież, seniorzy, 
rodziny z dziećmi

Pełny opis projektu
Projekt ten to ciąg atrakcji związanych z kulturą, 
sztuką i edukacją, przeznaczonych dla osób w każdym 
wieku. Różne warsztaty, koncerty, wieczory filmowe, 
spotkania autorskie czy występy grup teatralnych 
będą wspaniałą okazją do poszerzenia swoich zain-
teresowań oraz poznania wielu interesujących ludzi. 
Zorganizujemy „Międzypokoleniową wymianę 
doświadczeń“, podczas której seniorzy i młodzież po-
dzielą się swoją wiedzą. Nie zabraknie także specjal-
nych zajęć dla najmłodszych, dlatego będzie to ideal-
na impreza dla rodzin z dziećmi. Wszystkie atrakcje 
będą całkowicie bezpłatne. Odbędą się w marcu 2018 
r. w Zespole Szkół nr 118.

Wstępny kosztorys projektu
1.Materiały i pomoce wykorzystywane do warsztatów 

(w tym artykuły plastyczne) - 216,00 zł
2. Nagrody w konkursach - 300,00 zł
3. Wynagrodzenie dla prowadzących warsztaty  

- 21 000,00 zł
4. Występ teatru - 1 000,00 zł
5. Spotkanie autorskie - 2 000,00 zł
6. Pokaz filmowy - 400,00 zł
7. Przypinki,kubki, koszulki, torby - 3 000,00 zł
9. Woda dla prowadzących zajęcia - 200,00 zł
10. Koordynator projektu  

- 25 godz. x 65zł/godz. - 3 250 zł
Pochodne od wynagrodzenia - 800,00 zł
11. Środki na promocję i oznakowanie - 800,00 zł
12. Środki czystości - 800,00 zł
13. Opłata za media - 900,00 zł

Całkowity koszt projektu: 33 866,00 zł 

Autor projektu: Ula Królik
Charakter projektu:  
lokalny, Ruda, Marymont, Las Bielański
Lokalizacja projektu: ul. Kiwerska 3 
Istotne informacje o lokalizacji: Zespół Szkół nr 118 
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Festiwal Amatorskich 
Zespołów Muzycznych

budżet 
partycypacyjny

klasyfikacja 
projektu: 
kultura

potencjalni 
odbiorcy 
projektu: 
młodzież,dorośli, 
studenci

Pełny opis projektu
Festiwal Amatorskich Zespołów Muzycznych w Am-
fiteatrze w Parku Górczewska. Festiwal trwałby przez 
jeden z weekendów wiosenno - letnich. W czasie 
festiwalu odbywałby się konkurs, a ostatniego dnia 
koncert finalistów. Zespoły powinny wykonywać 
tylko swoje utwory. Nagrody: bony na profesjonal-
ne nagrania, możliwość występowania jako zespoły 
otwierające bemowskie koncerty.

Czas trwania: 
Od piątku do niedzieli. W piątek i sobota występy 
zespołów po ok.20 minut na scenie oraz głosowanie. 
W niedzielę rozstrzygnięcie konkursu oraz występ 5 
zespołów z największą liczbą głosów. 
1 miejsce – bon na 5 000 zł na profesjonalne nagranie.
2 miejsce - bon na 3 000 zł na profesjonalne nagranie.
3 miejsce - bon na 1 500 zł na profesjonalne nagranie.
Miejsca 1-5 - możliwość występów na bemowskich 
koncertach, profesjonalne zarejestrowanie audio-wi-
deo występu finałowego. 

Wstępny kosztorys projektu
Jury - 500 zł za jeden dzień pracy; 3 dni pracy x 500 zł 
= 1500 zł; 1500 zł x 3 członków jury = 4500 zł 
Konferansjer - 1000,00 zł –x3 dni pracy) – 3000 zł
Koordyantor / inspicjent - (przygotowania, reklama, 
marketing, opracowywania scenariuszy, nabór itp.)  
– 25 000 zł

Całkowity koszt projektu: 132 500,00 zł

Autor projektu: Jakub Gręziak 
Charakter projektu:  
lokalny (Chrzanów, Jelonki Północne,  
Jelonki Południowe)
Lokalizacja projektu: Amfiteatr im. Michaela Jacksona, 
ul. Raginisa; 01-459 Warszawa, Polska 
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Przesiądź się na rower - nowe ścieżki 
rowerowe na Starych Bielanach

budżet 
partycypacyjny

klasyfikacja 
projektu: 
komunikacja/drogi, 
przestrzeń publiczna, 
sport

potencjalni 
odbiorcy 
projektu: 
wszyscy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu 
przez ogół mieszkańców
Droga dla osób poruszających się rowerami. Obiekt 
ogólnodostępny, przez całą dobę, 365 dni w roku. 

Pełny opis projektu
Realizacja projektu budowy ścieżki rowerowej o na-
wierzchni asfaltowej, długości ok. 550, szerokości 
2,5m, wzdłuż Al. Zjednoczenia, między skrzyżowa-
niem z ul. S. Żeromskiego i J. Kasprowicza. Projekt 
został stworzony dla propagowania sportowego 
i zdrowego trybu życia na Starych Bielanach. Pro-
jekt również poprawia bezpieczeństwo rowerzystów 
i innych uczestników ruchu, po przez wydzielenie 
dla nich oddzielnych ścieżek. Obiekt ogólnodostęp-
ny, przez całą dobę, 365 dni w roku. Mogą z niego 
korzystać osoby w każdym wieku. Projekt polepsza 
komunikację między poszczególnymi ścieżkami 
rowerowymi. 

Wstępny kosztorys projektu
Według informacji zawartej na stronie internetowej: 
www.twojbudzet.um.warszawa.pl , koszt wynosi 50 
000 zł za 100mb ścieżki rowerowej o nawierzchni 
asfaltowej i 2,5m szerokości. Drogą kalkulacji koszt 
na 600m ścieżki rowerowej wynosi 300 000 zł 

Całkowity koszt projektu: 300 000,00 zł 

Autor projektu: Piotr Kiljański 
Charakter projektu: lokalny - Stare Bielany
Lokalizacja projektu: Aleja Zjednoczenia między 
skrzyżowaniem z ul. S. Żeromskiego  
i J. Kasprowicza. 
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Wygodniej i Bezpieczniej - remont, 
ścieżki rowerowej przy ul. Ogólnej

budżet 
partycypacyjny

klasyfikacja 
projektu: 
komunikacja/drogi, 
przestrzeń publiczna, 
sport

potencjalni 
odbiorcy 
projektu: 
wszyscy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu 
przez ogół mieszkańców
Droga dla osób poruszających się rowerami. Obiekt 
ogólnodostępny, przez całą dobę, 365 dni w roku. 

Pełny opis projektu
Realizacja projektu budowy ścieżki rowerowej o na-
wierzchni asfaltowej, długości ok. 600 m, szerokości 
2,5 m, wzdłuż ul. A. Jarzębskiego, między skrzyżo-
waniem z ul. S. Żeromskiego i W. Broniewskiego. 
Koszy projektu wynosi ok 300 000,00 zł. Projekt 
został stworzony dla propagowania sportowego 
i zdrowego trybu życia na Słodowcu. Poprawia on 
bezpieczeństwo rowerzystów i innych uczestników 
ruchu, po przez wydzielenie dla nich oddzielnych 
ścieżek. Obiekt ogólnodostępny, przez całą dobę, 365 
dni w roku. Mogą z niego korzystać osoby w każdym 
wieku. Polepsza komunikację między poszczególnymi 
ścieżkami rowerowymi. 

Wstępny kosztorys projektu
Remont istniejącej drogi dla rowerów o szerokości 2 
m wzdłuż ul. Ogólnej (ok. 160 m) – 64 000 zł, doku-
mentacja projektowa 6 000 zł + przedłużenie o odci-
nek o szerokości 2 m i długości ok. 60 m – 88 000 zł + 
8 000 zł dokumentacja projektowa, łącznie 96 000 zł 

Całkowity koszt projektu: 96 000,00 zł 

Autor projektu: Piotr Kiljański
Charakter projektu: lokalny (Słodowiec)
Lokalizacja projektu: ul. Ogólna 
Istotne informacje o lokalizacji: Remont istniejącej drogi 
dla rowerów o szerokości 2 m wzdłuż ul. Ogólnej  
(ok. 160 m) 
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Aktywna szkoła - stojaki 
rowerowe na Wrzecionie

budżet 
partycypacyjny

klasyfikacja 
projektu: 
edukacja, 
komunikacja/drogi, 
sport

potencjalni 
odbiorcy 
projektu: 
dzieci, młodzież, 
pracownicy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu 
przez ogół mieszkańców
Stojaki rowerowe będą bezpłatne i dostępne dla 
wszystkich mieszkańców w szczególności dla uczniów 
i pracowników szkoły. Będą one udostępniane w go-
dzinach działania szkoły (7-17). Projekt jest ogólnodo-
stępny. 

Pełny opis projektu
Dużym problemem coraz większej ilości miast jest 
zanieczyszczenie powietrza spowodowane głównie 
spalinami z samochodów. Jednym ze sposobów zapo-
biegania jest przesiadanie się na rower. Innym proble-
mem dotyczącym między innymi uczniów jest dojazd 
do szkoły. Często dojeżdżają właśnie rowerami lecz 
nie mają ich gdzie zostawiać. Co łączy te dwa stra-
pienia? Brak stojaków rowerowych, lecz można temu 
zapobiec. Po to właśnie składam mój projekt. Polega 
on na tym, by zrobić stojaki U-kształtne na rowery 
w szkołach. Będą one ogólnodostępne dla wszystkich 
mieszkańców, a w szczególności dla uczniów, rodzi-
ców i pracowników placówki. Chciałabym uzupełnić 
szkoły na Wrzecionie o 100 stojaków. W każdej szkole 
potrzebne jest od 10 do 12 stojaków. Jeden U-kształtny 
stojak rowerowy kosztuje 400 złotych. Będą one zlo-
kalizowane na terenie szkoły przy głównym wejściu 
lub w innym dostępnym miejscu. 

Wstępny kosztorys projektu
Jeden stojak rowerowy U-kształtny, zgodnie z infor-
matorem „Ile kosztuje miasto“ kosztuje 400 złotych. 
100 stojaków kosztować będzie 40 000,00 złotych. 

Całkowity koszt projektu: 40 000,00 zł 
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 10 000,00 zł

Autor projektu: Aleksandra Baranowska
Charakter projektu: lokalny (Wrzeciono, Młociny)
Lokalizacja projektu: Szkoły na Wrzecionie 
Istotne informacje o lokalizacji: szkoły podstawowe 
i gimnazja na na terenie Wrzeciona
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Wygodniej i Bezpieczniej - 
remont ścieżki rowerowej wzdłuż 

Al.Zjednoczenia (Kasprowicza-
Cegłowska)

budżet 
partycypacyjny

klasyfikacja 
projektu: 
komunikacja/drogi,
przestrzeń publiczna,
sport

potencjalni 
odbiorcy 
projektu: 
wszyscy

Autor projektu: Piotr Kiljański
Charakter projektu: lokalny (Stare Bielany)
Lokalizacja projektu: Al. Zjednoczenia na odcinku 
Kasprowicza-Cegłowska 
Istotne informacje o lokalizacji: Remont istniejącej 
drogi dla rowerów o szerokości 2 m wzdłuż 
Al. Zjednoczenia na odcinku Kasprowicza-
Cegłowska 

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu 
przez ogół mieszkańców
Droga dla osób poruszających się rowerami. Obiekt 
ogólnodostępny, przez całą dobę, 365 dni w roku. 

Pełny opis projektu
Realizacja projektu budowy ścieżki rowerowej o na-
wierzchni asfaltowej, długości ok 400m, szerokości 
2,5m, wzdłuż ulicy J. Kasprowicza, między skrzyżo-
waniem z B. Podczaszyńskiego i A. Sacharowa. Pro-
jekt został stworzony dla propagowania sportowego 
i zdrowego trybu życia na Starych Bielanach. Pro-
jekt również poprawia bezpieczeństwo rowerzystów 
i innych uczestników ruchu, po przez wydzielenie 
dla nich oddzielnych ścieżek. Obiekt ogólnodostęp-
ny, przez całą dobę, 365 dni w roku. Mogą z niego 
korzystać osoby w każdym wieku. Projekt polepsza 
komunikację między poszczególnymi ścieżkami 
rowerowymi. 

Wstępny kosztorys projektu
Remont istniejącej drogi dla rowerów o szerokości 2 
m wzdłuż al. Zjednoczenia na odcinku Kasprowicza-
-Cegłowska (350 m), wówczas koszt wyniesie odpo-
wiednio: 140 000 + 140 000 + 30 000 zł = łącznie 310 
000 zł.

Całkowity koszt projektu: 310 000,00 zł 
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Wygodniej i Bezpieczniej - remont 
ścieżki rowerowej wzdłuż Al. 

Reymonta (Broniewskiego-
Żeromskiego)

budżet 
partycypacyjny

klasyfikacja 
projektu: 
komunikacja/drogi,
przestrzeń publiczna,
sport

potencjalni 
odbiorcy 
projektu: 
wszyscy

Autor projektu: Piotr Kiljański
Charakter projektu: lokalny (Stare Bielany)
Lokalizacja projektu: ul. J. Kasprowicza, między 
skrzyżowaniem z Aleją Zjednoczenia i B. 
Podczaszyńskiego. 
Istotne informacje o lokalizacji: ok. 400m na ul. 
J. Kasprowicza, między skrzyżowaniem z Aleją 
Zjednoczenia i B. Podczaszyńskiego. 

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu 
przez ogół mieszkańców
Droga dla osób poruszających się rowerami. Obiekt 
ogólnodostępny, przez całą dobę, 365 dni w roku.

Pełny opis projektu
Realizacja Projektu budowy ścieżki rowerowej o na-
wierzchni asfaltowej, długości ok 400m, szerokości 
2,5m, wzdłuż ulicy J. Kasprowicza, między skrzyżo-
waniem z Aleją Zjednoczenia i B. Podczaszyńskiego. 
Projekt został stworzony dla propagowania sportowe-
go i zdrowego trybu życia na Starych Bielanach. Pro-
jekt również poprawia bezpieczeństwo rowerzystów 
i innych uczestników ruchu, po przez wydzielenie dla 
nich oddzielnych ścieżek. Obiekt ogólnodostępny, 
przez całą dobę, 365 dni w roku. Mogą z niego korzy-
stać osoby w każdym wieku. 

Wstępny kosztorys projektu
Remont istniejącej drogi dla rowerów o szerokości 2,5 
m wzdłuż al. Reymonta na odc. Broniewskiego – Że-
romskiego (ok. 250 m) – 125 000 zł, remont chodnika 
o szerokości 3 m – 150 000 zł, dokumentacja projekto-
wa – 25 000 zł, łącznie: 300 000 zł 

Całkowity koszt projektu: 300 000,00 zł 
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Kulturalny Lelewel

budżet 
partycypacyjny

klasyfikacja 
projektu: 
edukacja,
kultura,
sport

potencjalni 
odbiorcy 
projektu: 
młodzież,
seniorzy,
rodziny z dziećmi

Autor projektu: Ula Królik
Charakter projektu: 

lokalny, Ruda, Marymont, Las Bielański
Lokalizacja projektu: ul. Kiwerska 3 
Istotne informacje o lokalizacji: Zespół Szkół nr 118 

Pełny opis projektu
Projekt ten to ciąg atrakcji związanych z kulturą, 
sztuką i edukacją, przeznaczonych dla osób w każdym 
wieku. Różne warsztaty, koncerty, wieczory filmowe, 
spotkania autorskie czy występy grup teatralnych 
będą wspaniałą okazją do poszerzenia swoich zain-
teresowań oraz poznania wielu interesujących ludzi. 
Zorganizujemy „Międzypokoleniową wymianę 
doświadczeń“, podczas której seniorzy i młodzież po-
dzielą się swoją wiedzą. Nie zabraknie także specjal-
nych zajęć dla najmłodszych, dlatego będzie to ideal-
na impreza dla rodzin z dziećmi. Wszystkie atrakcje 
będą całkowicie bezpłatne. Odbędą się w marcu 2018 
r. w Zespole Szkół nr 118.

Wstępny kosztorys projektu
1.Materiały i pomoce wykorzystywane do warsztatów 

(w tym artykuły plastyczne) - 216,00 zł
2. Nagrody w konkursach - 300,00 zł
3. Wynagrodzenie dla prowadzących warsztaty  

- 21 000,00 zł
4. Występ teatru - 1 000,00 zł
5. Spotkanie autorskie - 2 000,00 zł
6. Pokaz filmowy - 400,00 zł
7. Przypinki,kubki, koszulki, torby - 3 000,00 zł
9. Woda dla prowadzących zajęcia - 200,00 zł
10. Koordynator projektu - 25 godz. x 65zł/godz.  

- 3 250 zł
Pochodne od wynagrodzenia - 800,00 zł
11. Środki na promocję i oznakowanie - 800,00 zł
12. Środki czystości - 800,00 zł
13. Opłata za media - 900,00 zł

Całkowity koszt projektu: 33 866,00 zł 
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Bezpieczna Kiwerska 
(budowa zatoczki)

budżet 
partycypacyjny

klasyfikacja 
projektu: 
komunikacja/drogi

potencjalni 
odbiorcy 
projektu: 
dzieci,
młodzież,
rodziny z dziećmi

Autor projektu: Łukasz Sinicyn
Charakter projektu:  

lokalny, Ruda, Marymont, Las Bielański
Lokalizacja projektu: ul.Kiwerska  
(chodnik od strony szkoły)

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu 
przez ogół mieszkańców
Zatoczka będzie dostępna dla wszystkich uczestników 
ruchu drogowego, jako tymczasowe miejsce zatrzy-
mania. 

Pełny opis projektu
Projekt obejmuje budowę zatoczki na ul. Kiwerskiej, 
kosztem zwężenia chodnika, w celu stworzenia miej-
sca postojowego dla autokarów wycieczkowych oraz 
samochodów odwożących uczniów do szkoły. 
Projekt zawiera również organizację ruchu drogowe-
go, w celu zaznaczenia, że powyższe miejsce postoju 
będzie tymczasowe (postawienie znaku). Zatoczka 
powinna mieć wymiary o największej możliwej dłu-
gości i szerokości. 

Uzasadnienie dla realizacji projektu
Realizacja tego projektu usprawni ruch drogowy pod-
czas przyjazdu autokaru oraz w porannych godzinach 
szczytu. Zatoczka zapewni bezpieczeństwo podczas 
wysiadania i wsiadania dzieci i młodzieży w czasie 
wyjazdów oraz przyjazdów z wycieczek szkolnych. 
Wielu uczniów naszej szkoły jest dowożonych 
do szkoły przez samochody prywatne. 

Wstępny kosztorys projektu
Przebudowa chodnika wraz z wyrównaniem miejsca 
pod zatoczkę do poziomu ulicy - ok. 25000

Całkowity koszt projektu: 25 000,00 zł 
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Film historyczny o Lelewelu

inicjatywa 
lokalna

klasyfikacja 
projektu: 
kultura,
edukacja,
rekreacja

potencjalni 
odbiorcy 
projektu: 
młodzież,
dorośli

Autor projektu: Urszula Królik, Kacper Boguszewski, 
Łukasz Sinicyn i Jakub Zagoźdżon
Lokalizacja projektu: XLI Liceum Ogólnokształcące 
im. Joachima Lelewela, ulica Kiwerska 3 

Pełny opis projektu
Inicjatywa lokalna polega na nakręceniu filmu histo-
rycznego o szkole i miejscach w Warszawie związa-
nych z patronem: Joachimem Lelewelem. 
W ramach realizacji projektu chcielibyśmy spotkać 
się z absolwentami, odwiedzić dawne placówki liceum 
im. Lelewela oraz miejsca z nim związane. 

Wkład osobowy projektodawców
- scenariusz
- produkcja
- promocja

Zapotrzebowanie
- sprzęt do nagrywania (mikrofon, kamera, statyw)
- montaż (licencja, program)
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Tematyczna wystawa w gablotach

budżet 
partycypacyjny

klasyfikacja 
projektu: 
edukacja,
kultura,
rekreacja

potencjalni 
odbiorcy 
projektu: 
młodzież,
dorośli,
studenci

Autor projektu: Antonio Morra
Charakter projektu: lokalny, Ruda, Marymont, 
Las Bielański
Lokalizacja projektu: ul. Gwiaździsta 35 
Istotne informacje o lokalizacji: Ogrodzenie 
Zespołu Szkół im. Gen. S. Maczka.

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu 
przez ogół mieszkańców
Wystawa dostępna przez całą dobę i cały tydzień dla 
każdej obecnej tam osoby. 

Pełny opis projektu
Plakaty umieszczone w gablotach wiszących na ogro-
dzeniu szkoły, podświetlane nocą. Tematyka może 
być zgodna z mającymi miejsce rocznicami, świętami, 
ważnymi wydarzeniami lub dowolna w przypad-
ku braku konkretnej okoliczności. Mogą być tam 
umieszczane informacje związane z dzielnicą Bielany, 
Urzędem Dzielnicy, Miastem Stołecznym Warsza-
wa. Informacja dotyczące gablot umieszczane będą 
na stronach szkoły, dzielnicy i fanpage'u szkolnym 
i dzielnicowym.

Wstępny kosztorys projektu
Zakup gablot - 13 000,00 zł
Montaż, oświetlenie, transport, druk plakatów do ga-
blot, przygotowanie miejsca pod wystawę - 2 580,00 zł

Całkowity koszt projektu: 15 580,00 zł 
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 2 000,00 zł
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Kino pod chmurką

budżet 
partycypacyjny

klasyfikacja 
projektu: 
kultura,
przestrzeń publiczna,
rekreacja

potencjalni 
odbiorcy 
projektu: 
młodzież,
dorośli,
studenci

Autor projektu: Patrycja Rybaczuk
Charakter projektu:  

lokalny (Ruda, Marymont, Las Bielański)
Lokalizacja projektu: Park Kępa Potocka 

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu 
przez ogół mieszkańców
Godziny wieczorne, wstęp otwarty, bezpłatne, dla 
wszystkich zainteresowanych. 

Pełny opis projektu
Projekt zakłada organizację kina plenerowego, 
ze zorganizowaną przestrzenią w parku (leżaki), bez 
ograniczeń wiekowych. W tym celu potrzebne jest 
wypożyczenie sprzętu, w tym: ekranu pneumatyczne-
go, projektora multimedialnego, nagłośnienia plene-
rowego, zadaszenia sprzętu, agregatu prądotwórczego 
wraz z benzyną oraz okablowania. Ponadto należy za-
pewnić licencję na publiczne projekcje filmów, ochro-
nę terenu, promocję, ubezpieczenie imprezy OC. 

Wstępny kosztorys projektu
Koszt jednego pokazu filmowego to 5 000,00 zł 
W cenie jednego pokazu filmowego jest:
- wynajem sprzętu w tym: ekran pneumatyczny 

o szerokości minimum 6 m, projektor multime-
dialny 7000 ANSI lumenów lub więcej, laptop, 
nagłośnienie plenerowe, 

zadaszenie sprzętu, agregat prądotwórczy wraz 
z benzyną, okablowanie i pozostały sprzęt (odtwa-
rzacz BlueRay, stolik),

- licencje na publicznie projekcie filmów + ZAiKS 
i SFP-ZAPA,

- obsługa techniczna, ochrona terenu imprezy (2os.), 
transport,

- wynajem 100 leżaków,
- wynajem dwóch toalet ( jedna zwykła, jedna 

do osób niepełnosprawnych),
- sprzątanie terenu po imprezie, dwa kosze 120 L,
- ubezpieczenie pokazu OC,
- projekt plakatu + druk w ilości ok 400 szt. w forma-

cie A4. 

Całkowity koszt projektu: 20 000,00 zł 
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Potańcówka na deskach w plenerze

budżet 
partycypacyjny

klasyfikacja 
projektu: 
kultura,
przestrzeń publiczna,
rekreacja

potencjalni 
odbiorcy 
projektu: 
młodzież,
dorośli,
rodziny z dziećmi

Autor projektu: Jakub Spyra, Antonio Morra 
Charakter projektu:  

lokalny (Ruda, Marymont, Las Bielański) 
Lokalizacja projektu: ul. Gwiaździsta 
Istotne informacje o lokalizacji: Park Kępa Potocka 
(bielańska część)

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu 
przez ogół mieszkańców
Impreza odbędzie się w okresie letnim, w godz. 18.00 
- 22.00.

Pełny opis projektu
Impreza zacznie się nauką tańca dla dzieci w godz. 
18.00 – 19.00, następnie odbędzie się nauka tańca dla 
dorosłych w godz. 19.00 – 20.00, po czym rozpocznie 
się dyskoteka w godz. 20.00 – 22.00. Przewidywana 
liczba uczestników dyskoteki – do 200 osób. Zabez-
pieczenie imprezy przewidywane jest w postaci ochro-
ny, oraz zgłoszenia do Policji i Straży Miejskiej 

Wstępny kosztorys projektu
Wynajem dech z zadaszeniem na wypadek deszczu 
dla DJ’a ze sprzętem – 6 000,00 zł
 DJ ze sprzętem miksującym, oświetleniem i nagło-
śnieniem wraz z obsługą – 8 000,00 zł
- instruktor tańca dla dzieci – 500,00 zł
- instruktor tańca dla dorosłych – 500,00 zł
- ochrona (2 ochroniarzy) – 500,00 zł
- toaleta przenośna – 100,00 zł
- sprzątanie terenu – 400,00 zł
- koszt promocji wydarzenia – 1 000,00 zł

Całkowity koszt projektu: 17 000,00 zł 
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Organizacja miejsca do nauki 
pozalekcyjnej dla dzieci i młodzieży

budżet 
partycypacyjny

klasyfikacja 
projektu: 
edukacja

potencjalni 
odbiorcy 
projektu: 
dzieci,
młodzież

Autor projektu: Olaf Wysłowski 
Charakter projektu: Ogólnodzielnicowy 
Lokalizacja projektu: ul. B. Zuga 16 
Istotne informacje o lokalizacji: XXXIX Liceum 
Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego 

Pełny opis projektu
Przed rozpoczęciem projektu, sala do zajęć zostanie 
odpowiednio odnowiona i wyposażona. Projekt obejmuje 
10 szkół. Liczba osób uczestniczących w projekcie to 40 
(dwie grupy po 20 osób). Liczba tygodni zajęć- 38, liczba 
godzin zajęć (2 grupy x 4 godziny x 38 tygodni) 304 godzi-
ny. 
1. Zajęcia będą dedykowane dla uczniów w wieku 13-17 

lat.
2. Zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 

oraz języka polskiego w formie odrabiania prac do-
mowych będą się odbywały 2 razy w tygodniu po 2 
godziny lekcyjne.

3. Czas trwania projektu od stycznia 2018 r. do czerwca 
2018 r. oraz od września 2018 r. do grudnia 2018 r. 

4. Chętni do wzięcia udziału w zajęciach będą podzielni 
na dwie grupy.

5. Maksymalna liczba osób w jednej grupie to 20.
6. O przyjęciu do grupy będzie decydować kolejność zgło-

szeń.
7. Zgłoszenia na zajęcia będą przyjmowane przez stronę 

internetową szkoły lub w sekretariacie szkoły. 
9. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudnio-

wych po zajęciach lekcyjnych.
11. Rekrutacje opiekunów grup:
- ogłoszenia rekrutacyjne lektorów będą zamieszczone 

na stronie szkoły i dzielnicy.
- w rekrutacji będą mogli wziąć udział wszyscy chętni 

spełniające powyższe warunki, również pracownicy ZS 
nr 119.

- rekrutacja odbędzie się najpóźniej na dwa tygodnie 
przed rozpoczęciem zajęć. 

Wstępny kosztorys projektu
Pomoce dydaktyczne i materiały do zajęć – 19 600 zł
Dostosowanie Sali do zajęć-11 000 zł 
Wynagrodzenie koordynatora projektu – 2 600 zł
Wynagrodzenie prowadzących zajęcia 19 760 zł
Pochodne od wynagrodzeń – 4 248 zł 
Reklama – 600 zł
Zakup środków czystości – 600 zł 
Opłata za media – 700 zł 

Całkowity koszt projektu: 59 108,00 zł
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„Kocie oczka“ - światełka 
na pasach

budżet 
partycypacyjny

klasyfikacja 
projektu: 
komunikacja/drogi,
przestrzeń publiczna,
zdrowie

potencjalni 
odbiorcy 
projektu: 
dzieci,
młodzież,
rodzice

Autor projektu: Kacper Boguszewski
Charakter projektu:  

lokalny: (Ruda, Marymont, Las Bielański) 
Lokalizacja projektu: ul. Klaudyny, ul. Kiwerska, 
ul. Podleśna, ul. Gdańska, ul. Lektykarska 
Istotne informacje o lokalizacji: przed przejściami 
dla pieszych na ul. Klaudyny, na ul. Kiwerskiej, 
na ul. Podleśnej, na ul. Gdańskiej  
i ul. Lektykarskiej. 

Pełny opis projektu
„Kocie oczka“ są to malutkie, drobne światełka zasi-
lane energią słoneczną, które stanowią ostrzeżenie dla 
kierowców, o znajdującym się przejściu dla pieszych. 
Na obszarze Ruda, Marymont, Las Bielański znajduje 
się wiele szkół i przedszkoli - realizacja projektu po-
prawy bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w tej części 
dzielnicy Bielany Projekt zakłada umieszczenie tzw. 
„kocich oczek“ na 16 przejściach dla pieszych. Dzięki 
swojej budowie, są one bardzo odporne na czynniki 
zewnętrzne, permanentnie przytwierdzone do drogi 
za pomocą kleju lub też w nią wwiercone. Zapew-
niają widoczność na odległość ok. 500 m. Zwiększają 
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz osób doro-
słych. Ułatwiają one kierowcom dostrzeżenie miej-
sca przejścia dla pieszych, zmuszają do wzmożonej 
ostrożności. 

Wstępny kosztorys projektu
Koszt „kociego oczka“ - ok.140,00 zł.
Na 1 pasy przypadają ok. 12 kocich oczek - 1680,00 zł. 
Łączna ilość przejść dla pieszych w ramach projektu 
- 16.
- Montaż ok. 3 000,00 zł.

Całkowity koszt projektu: 30 000,00 zł 
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Zajęcia pozalekcyjne 
językowe dla dzieci młodzieży

budżet 
partycypacyjny

klasyfikacja 
projektu: 
edukacja,
kultura

potencjalni 
odbiorcy 
projektu: 
dzieci,
młodzież

Autor projektu: roleta554 
Charakter projektu: ogólnodzielnicowy
Lokalizacja projektu: ul. B. Zuga 16a 
Istotne informacje o lokalizacji: XXXIX Liceum 
Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego 

Pełny opis projektu
Projekt obejmuje 10 szkół. Liczba osób uczestni-
czących w projekcie to 40 (dwie grupy po 20 osób). 
Liczba tygodni zajęć- 38, liczba godzin zajęć (2 grupy 
x 4 godziny x 38 tygodni) 304 godziny. 
1. Zajęcia będą dedykowane dla 2 grup wiekowych 

14-15 lat oraz 16 -17 lat.
2. Zajęcia z języka angielskiego będą się odbywały 2 

razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.
3. Czas trwania projektu od stycznia 2018 r. 

do czerwca 2018 r. oraz od września 2018 r. 
do grudnia 2018 r. 

4. Chętni do wzięcia udziału w zajęciach będą 
podzielni na dwie grupy - ze względu na wiek lub 
poziom znajomości języka. 

5. Chętni uczestnicy będą musieli zadeklarować stały 
udział w zajęciach przez co najmniej 1 semestr.

6. Maksymalna liczba osób w jednej grupie to 20
7. O przyjęciu do grupy będzie decydować kolejność 

zgłoszeń.
8. Zgłoszenia na zajęcia będą przyjmowane przez 

stronę internetową szkoły lub w sekretariacie 
szkoły. 

9. Zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki 
w godzinach 17:30 - 19:00

10. Formy zajęć - warsztaty filmowe, konwersacje 
językowe, ćwiczenia gramatyczne i leksykalne.

11. Rekrutacje lektorów

Wstępny kosztorys projektu
Pomoce dydaktyczne i materiały do zajęć – 12 300 zł 
Wynagrodzenie koordynatora projektu – 2 600 zł
Wynagrodzenie prowadzących zajęcia 19 760 zł
Pochodne od wynagrodzeń – 4 248 zł 
Reklama – 600 zł
Zakup środków czystości – 600 zł 
Opłata za media – 700 zł 

Całkowity koszt projektu: 40 808,00 zł 
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Skatepark Wesoła - 
Pomóż rozwijać pasje!

budżet 
partycypacyjny

klasyfikacja 
projektu: 
przestrzeń publiczna,
sport,
zdrowie

potencjalni 
odbiorcy 
projektu: 
dzieci,
młodzież,
dorośli

Autor projektu: MtKarbowiak 
Charakter projektu: lokalny, Obszar 1 Plac 
Wojska Polskiego, Wola Grzybowska, Centrum, 
Groszówka, Grzybowa, Zielona 
Lokalizacja projektu: Wesoła ul. Piaskowa 19-23 

Pełny opis projektu
Projekt Skatepark Wesoła przewiduje stworze-
nie ogólnodostępnego miejsca będącego miejscem 
wspólnego rozwijania pasji zarówno przez dzieci, jak 
i dorosłych. Grono potencjalnych użytkowników jest 
bardzo duże: oprócz skaterów, z obiektu korzystałyby 
osoby jeżdżące na rolkach, hulajnodze, BMXach, 
MTB oraz wielu innych. Niestety ani Wesoła, ani 
okolice nie oferują żadnych atrakcji osobom inte-
resującym się tymi sportami. Najbliższe skateparki 
są bardzo daleko, dlatego młodzież jest zmuszona 
uprawiać te sporty w niebezpiecznych warunkach 
np. na ruchliwych ulicach lub w ogóle zrezygnować 
z aktywności fizycznej. Należy też zaznaczyć, że 
Skatepark byłby świetnym miejscem do promowania 
naszej pięknej dzielnicy. Z pewnością taki obiekt 
przykułby uwagę skaterów nie tylko z Wesołej, ale 
wyróżniłby nas na tle okolic. Reklamowanie aktyw-
nego trybu życia jest bardzo ważne w obecnej erze 
telefonów i komputerów. Przewidujemy, że obiekt 
będzie składał się z 350m2 nawierzchni z zaciera-
nego betonu. Będą do niej przytwierdzone różnego 
rodzaju elementy wyposażenia skateparku: rampy, 
poręcze, wall'e, wyspy, etc., jednak ogólna koncepcja 
wyposażenia jest zależna od wielu warunków i może 
się zmienić w trakcie realizacji projektu. Poza tym, 
całość zostanie oświetlona, a dookoła będą stały ławki 
i kosze na śmieci. Nie wykluczamy, że jeżeli obiekt 
przyciągnie uwagę mieszkańców Wesołej i okolic, 
będzie mógł zostać powiększony. 

Wstępny kosztorys projektu
Budowa skateparku 270 000 zł, w tym:
10 000 zł - projekt skateparku
125 000 zł - utwardzenie gruntu i przygotowanie na-
wierzchni (beton zacierany), czyli około 350 zł za je-
den metr kwadratowy. 
135 000 zł - elementy wyposażenia do skateboardingu 
(np. rampy, poręcze, wyspy - funboxy etc; dokładna 
lista wyposażenia będzie zależna od reszty projektu 
i może ulec zmianom)

Całkowity koszt projektu: 287 900,00 zł 
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 5 000,00 zł 
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Po drugiej stronie kartki

budżet 
partycypacyjny

klasyfikacja 
projektu: 
edukacja,
kultura

potencjalni 
odbiorcy 
projektu: 
wszyscy 
zainteresowani

Autor projektu: Alicja Mroczek, Aniela Zaboklicka 
Charakter projektu: lokalny, Obszar 1 Plac Wojska 
Polskiego, Wola Grzybowska, Centrum, Groszówka, 
Grzybowa, Zielona
Lokalizacja projektu: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy 
Wesoła m.st. Warszawy (Biblioteka Główna)  
ul. 1. Praskiego Pułku 31 
Istotne informacje o lokalizacji: wydarzenia mogą 
odbywać się w Bibliotece Głównej.

Pełny opis projektu
Naszym pomysłem jest organizacja cyklicznych spo-
tkań autorskich w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy 
Wesoła m.st. Warszawy. Chcielibyśmy, aby spotkania 
odbywały się raz na 2 miesiące, czyli łącznie byłoby 
to 6 spotkań w ciągu roku. Zakładamy, że zapraszani 
będą autorzy książek zarówno dla osób młodych, jak 
i tych dla dorosłych, np. takich jak Elżbieta Chereziń-
ska, Andrzej Sapkowski etc. Podczas spotkania będzie 
możliwość bliższego poznania autora, wymiany po-
glądów i dyskusji. Ponad to wydarzenia poprowadzą 
specjalnie przygotowani do tego osoby. Sprawi to że 
spotkania przebiegną przyjemniej, dyskusja będzie 
płynniejsza. O spotkaniach będzie łatwo się dowie-
dzieć z wydrukowanych na tę okoliczność plakatów.
Na pewno bardzo pozytywnie wpłynie to na popu-
larność biblioteki i czytelnictwa wśród mieszkańców 
Wesołej. Jako grupa inicjatorów projektu chcieliby-
śmy wypromować Bibliotekę, jako miejsce, w którym 
można czytać książki, prowadzić dyskusję, przycho-
dzić na spotkania autorów ciekawych książek oraz 
spędzić miło czas. 

Wstępny kosztorys projektu
Wynagrodzenie dla autorów łącznie za 6 spotkań 
to 6600
Proponujemy dodatkowo zatrudnienie osoby prowa-
dzącej spotkanie - koszt - 300,00 zł za jedno spotka-
nie. 
Czyli za poprowadzenie 6 wydarzeń koszt wyniesie 
1800 zł
Cena plakatów promujących poszczególne spotkania 
wynosi 154 zł za 20 sztuk. Jako że spotkań ma być 6 
łączny ich koszt to 924 zł.

Całkowity koszt projektu: 9 324,00 zł 
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Odświeżmy bibliotekę!

budżet 
partycypacyjny

klasyfikacja 
projektu: 
edukacja,
kultura

potencjalni 
odbiorcy 
projektu: 
wszyscy 
zainteresowani

Autor projektu: Aniela Zaboklicka 
Charakter projektu: lokalny, Obszar 1 Plac Wojska 
Polskiego, Wola Grzybowska, Centrum, Groszówka, 
Grzybowa, Zielona
Lokalizacja projektu: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy 
Wesoła m.st. Warszawy (Biblioteka Główna) ul. 1. 
Praskiego Pułku 31 
Istotne informacje o lokalizacji: wydarzenia mogą 
odbywać się w Bibliotece Głównej. 

Pełny opis projektu
Naszym pomysłem jest organizacja cyklicznych spo-
tkań autorskich w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy 
Wesoła m.st. Warszawy. Chcielibyśmy, aby spotkania 
odbywały się raz na 2 miesiące, czyli łącznie byłoby 
to 6 spotkań w ciągu roku. Zakładamy, że zaprasza-
ni będą autorzy książek zarówno dla osób młodych, 
jak i tych dla dorosłych, np. takich jak Elżbieta 
Cherezińska, Andrzej Sapkowski etc. Podczas spo-
tkania będzie możliwość bliższego poznania autora, 
wymiany poglądów i dyskusji. Ponad to wydarzenia 
poprowadzą specjalnie przygotowani do tego oso-
by. Sprawi to że spotkania przebiegną przyjemniej, 
dyskusja będzie płynniejsza. O spotkaniach będzie 
łatwo się dowiedzieć z wydrukowanych na tę okolicz-
ność plakatów. Na pewno bardzo pozytywnie wpłynie 
to na popularność biblioteki i czytelnictwa wśród 
mieszkańców Wesołej. Jako grupa inicjatorów projek-
tu chcielibyśmy wypromować Bibliotekę, jako miejsce, 
w którym można czytać książki, prowadzić dyskusję, 
przychodzić na spotkania autorów ciekawych książek 
oraz spędzić miło czas. 

Wstępny kosztorys projektu
Wynagrodzenie dla autorów łącznie za 6 spotkań 
to 6600 zł
Proponujemy dodatkowo zatrudnienie osoby prowa-
dzącej spotkanie - koszt - 300,00 zł za jedno spotka-
nie. 
Czyli za poprowadzenie 6 wydarzeń koszt wyniesie 
1800 zł
Cena plakatów promujących poszczególne spotkania 
wynosi 154 zł za 20 sztuk. Jako że spotkań ma być 6 
łączny ich koszt to 924 zł.

Całkowity koszt projektu: 9 324 zł 
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Odświeżmy bibliotekę! (2)

budżet 
partycypacyjny

klasyfikacja 
projektu: 
edukacja,
kultura

potencjalni 
odbiorcy 
projektu: 
osoby w każdym 
wieku

Autor projektu: Aniela Zaboklicka 
Charakter projektu: lokalny, Obszar 2 Stara Miłosna
Lokalizacja projektu: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy 
Wesoła m.st. Warszawy Filia Nr 1, ul. Jana Pawła II 25, 
05-077 Warszawa Wesoła 
Istotne informacje o lokalizacji: Pod wskazanym adresem 
mieści się Filia Nr 1 Biblioteki Publicznej w Wesołej 

Pełny opis projektu
Celem projektu jest zakup nowych książek do Biblio-
teki Głównej, która znajduje się przy ul. 1 Pułku Pra-
skiego 31. Zakładamy zakup ok. 650 tytułów nowych 
książek, chcielibyśmy aby były one zróżnicowane. 
Szczególnie zależy nam na nowościach z literatury 
pięknej oraz popularnonaukowej. Dzięki temu biblio-
teka będzie bardziej atrakcyjna, przyciągnie więcej 
odbiorców w każdym wieku. 

Uzasadnienie dla realizacji projektu
Pomysł na inwestycję w nowe książki zrodził się 
z chęci rozwijania kultury, zainteresowań młodzieży, 
uatrakcyjnienia biblioteki oraz zachęcenia miesz-
kańców Wesołej do miłego, pożytecznego spędzania 
czasu. Realizacja projektu pozwoli na wzbogacenie 
księgozbioru o nowe książki, dzięki czemu oferta 
biblioteki będzie bardziej interesująca, a Biblioteka 
będzie mogła się pochwalić większą ofertą nowo-
ści wydawniczych. Na pewno zachęci nowe osoby 
do skorzystania z oferty biblioteki. 

Wstępny kosztorys projektu
Średnia cena 1 książki zakupionej do Biblioteki w We-
sołej w r. 2016 - 26 zł
Koszt zakupu ok. 653 książek - 17 000 zł

Całkowity koszt projektu: 17 000,00 zł
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MiszMasz Book & Tea 
(kawiarenka dla młodzieży)

budżet 
partycypacyjny

klasyfikacja 
projektu: 
edukacja,
kultura,
przestrzeń publiczna

potencjalni 
odbiorcy 
projektu: 
młodzież,
dorośli,
studenci

Autor projektu: Izabella Adamiak, Anastazja Tomasik 
Charakter projektu: lokalny, Ursus Południowy
Lokalizacja projektu: zdecyduje Urząd Dzielnicy Ursus

Pełny opis projektu
Kawiarenka ta będzie się nazywała „MiszMasz Bo-
ok&Tea“. Lokal ten ma na celu integrację młodzieży, 
będzie to miejsce z dużą ilością foteli, przynajmniej 
jedną kanapą. Oprócz tego znajdować się tam będą 
stoliki przy których klienci będą mogli usiąść i się 
odprężyć. To miejsce jest lokalem przyjaznym i dosto-
sowanym dla czytelników książek.Będzie możliwość 
wdrożenia inicjatywy dzielenia się książkami z wła-
snych prywatnych zasobów, których ktoś nie potrze-
buje a z przyjemnością odda je na wymianę. Tematykę 
tego miejsca będzie kształtowała młodzież na zasadzie 
rady programowej, którą klienci kawiarenki będą mo-
gli wybierać co pół roku. W kawiarence będzie osoba, 
która będzie odpowiedzialna za przygotowanie kawy 
i herbaty. Będą organizowane wieczory tematyczne 
(np.spotkania z autorami), klientów odwiedzających 
lokal będą otaczać regały z książkami co podkreśli 
charakter tego miejsca. Lokal będzie wykonany w ko-
lorach brązu, czerwieni i bordo. Opiekunem kawiarni 
będzie fundacja, oprócz tego co miesiąc będą orga-
nizowane spotkania z doradcą zawodowym. W ka-
wiarni będzie dostęp do wi-fi oraz co najmniej dwa 
stanowiska komputerowe. Początkujący artyści naszej 
dzielnicy, będą mogli wieszać swoje prace na ścianach 
lokalu. 

Wstępny kosztorys projektu
Materiały budowlane 300 zł/m2 (2400 zł), wiesza-
ki na ubrania 2x(200 zł), szafki na barek (1200 zł) 
ekspress do kawy (1200 zł) czajnik ( 60 zł) stoliki 6szt 
(300 zł za 1 szt =1800 zł), krzesła 8szt (240 zł) lampki 
z okablowaniem (1200 zł), fotele 6szt (1200 zł) kanapa 
( 2000 zł), parawan (100 zł), komputer 2 szt (14000 zł) 
monitor 2 szt (800 zł) myszka 2szt (100zł) klawiatura 
2 szt (140zł) jednorazowe naczynia i sztućce (720 zł) 
lodówka (550zł) 

Całkowity koszt projektu: 56 000,00 zł 
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 44 890,00 zł 
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SkateparkUrsus

budżet 
partycypacyjny

klasyfikacja 
projektu: 
edukacja,
sport,
zdrowie

potencjalni 
odbiorcy 
projektu: 
dzieci,
młodzież,
dorośli

Autor projektu: Łukasz Chomiuk 
Charakter projektu: lokalny, Ursus Południowy
Lokalizacja projektu: ul. Zapustna, niedaleko kościoła 
Istotne informacje o lokalizacji: teren wolny 
od jakichkolwiek zabudowań

Pełny opis projektu
Duży skatepark z bardzo szerokimi rozpędami i uroz-
maiconym funboxem. Poza tym w skateparku znajdu-
je się też minirampa, dwie poręcze i grindbox.
Autorami projektu są uczniowie Gimnazjum nr 132.
Skatepark jest przeznaczony zarówno dla amatorów, 
jak i profesjonalistów. Będą z niego korzystać głównie 
jeżdżących na deskorolkach (czy ktoś jeszcze?) Ska-
tepark będzie uzupełnieniem pumptracku (toru dla 
amatorów jazdy na rowerach). 

Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zauważa się deficyt takich miejsc jak skatepark. 
Naszym pomysłem jest uzupełnienie infrastruktury 
w Warszawie, w postaci wybudowania takich pro-
jektów. Nasza motywacja wynikała głównie z postu-
latów młodzieży i mieszkańców Ursusa jeżdżących 
na sprzęcie skaterskim. W chwili obecnej mieszkańcy 
uprawiają ten sport w miejscach niebezpiecznych. 
Treningi na torze odbywać się będą przy sprzyjających 
warunkach atmosferycznych w godzinach dostępności 
naturalnego światła. 

Wstępny kosztorys projektu
Koszt projektu - 15 000 zł 
Nawierzchnia - 26520 zł
Elementy - przeszkody - zakres cenowy: 205-307 tys. zł
Oświetlenie - 3 000 zł 

Całkowity koszt projektu: 351 520,00 zł 
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 5 600,00 zł
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Sprzątanie lasu

inicjatywa 
lokalna

klasyfikacja 
projektu: 
edukacja,
zdrowie

potencjalni 
odbiorcy 
projektu: 
dzieci,
młodzież,
dorośli

Autor projektu: Wojciech Mastalski,  
Mateusz Karbowiak, Tomasz Bańburski,  
Kuba AL-Darawsheh
Lokalizacja projektu: las pomiędzy Wesołą Centrum 
a Groszówką, wzdłuż ulicy Niemcewicza

Pełny opis projektu
Chcielibyśmy połączyć siły mieszkańców Wesołej 
i nie tylko, by wspólnie oczyścić nasz las ze śmieci. 
W wydarzeniu mieliby nam pomóc miejscowi harce-
rze przede wszystkim poprzez udostępnienie namio-
tów oraz rozdawanie worków na śmieci, rękawiczek, 
batonów energetyzujących oraz wody. 

Proponowany przebieg projektu:
1. Zorganizowanie miejsca zbiórki odpadów 
2. Podjęcie decyzji co do dokladnej daty i godziny 

zbiórki 
3. Rozpromowanie inicjatywy pośród lokalnej spo-

łeczności 
4. Przygotowanie miejsca zbiórki śmieci (oznaczenie 

terenu etc.)
5. Zebranie grupy mającej wykonywać zbiórkę odpa-

dów.
6. Przeprowadzanie zbiórki odpadów.
7. Zakończenie zbiórki i utylizacja zebranych odpa-

dów zgodnie z zasadami prawa.

Uzasadnienie realizacji projektu
Sprzątanie lasu pomoże mieszkańcom Wesołej 
poznać bliżej siebie i swoje otoczenie. Dzięki nowy 
znajomością poprawi się jakość życia mieszkańców 
naszej dzielnicy, ponieważ będą mieli większe zaufa-
nie do swoich sąsiadów. Jednak najważniejsze w tym 
projekcie jest sprzątanie lasu, które pomoże społecz-
ności lokalnej w poznaniu topografii swojego lasu, 
a także da bardzo dużą korzyść środowisku. Impreza 
będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców.

Wstępny kosztorys projektu:
Całkowity koszt po stronie wnioskodawców: 2400 zł 
Całkowity koszt po stronie m.st. Warszawy: 2390 zł

Całkowity koszt: 4790 zł
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Kącik Integracyjny na terenie 
Zespołu Szkół nr 80

inicjatywa 
lokalna

klasyfikacja 
projektu: 
rekreacja,
przestrzeń publiczna 

potencjalni 
odbiorcy 
projektu: 
dzieci,
młodzież,
dorośli

Autor projektu: Bartosz Kulczycki,  
Julia Stachurska, Adrianna Paśnik 
Lokalizacja projektu: Zespół Szkół nr 80, Ursus

Pełny opis projektu
W naszej dzielnicy brakuje miejsc odpowiednich 
do spotkań. Dlatego chcemy uprzyjemnić część terenu 
ZS80 w tym właśnie celu mamy zamiar zagospoda-
rować przestrzeń przy szkole budując tam altankę 
i siedziska. Prawo do korzystania z miejsca mieliby 
wszyscy mieszkańcy dzielnicy ponieważ teren szkolny 
jest ogólnodostępny. Nasz pomysł ma na celu uatrak-
cyjnić spędzanie czasu wolnego nie tylko uczniom 
ZS80, ale także wszystkim mieszkańcom okolicy. 

Uzasadnienie realizacji projektu
Wśród mieszkańców Ursusa została przeprowadzona 
ankieta mająca na celu uzyskanie opinii publicznej 
na temat stworzenia miejsca integracji mieszkańców 
dzielnicy. Ustaliliśmy harmonogram prac, a także 
kosztorys wydatków. Dyrekcja szkoły wyraziła zgodę 
na realizację projektu.

Wstępny kosztorys projektu:
Wkład pracy społecznej 4 572 zł 
Wkład rzeczowy 560 zł 
Całkowity koszt po stronie m.st. Warszawy: 3 970,80 zł

Całkowity koszt: 9 103,80 zł 
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Przerwa na Świeżym Powietrzu – 
remont szkolnego ogrodu 

inicjatywa 
lokalna

klasyfikacja 
projektu: 
rekreacja,
edukacja,
integracja

potencjalni 
odbiorcy 
projektu: 
dzieci,
młodzież,
dorośli

Autor projektu: Piotr Kiljański 
Lokalizacja projektu: ZS nr 124 Gimnazjum74 im. 
Jerzego Huberta Wagnera ul. Conrada 6

Pełny opis projektu
Projekt ma na celu odświeżenie i zrewitalizowanie 
szkolnego, otwartego patio. Zadanie będzie wykonane 
z grupą uczniów przy wsparciu nauczycieli. Obecnie 
jest to na mały placyk i niezbyt zadbaną roślinnością. 
Działania w ramach Inicjatywy polegały by przede 
wszystkim na pracach ogrodowych - oczyszczaniu 
terenu, przycięciu gałęzi, sadzeniu roślin, siania trawy, 
instalacji ławek. Wszystkie prace zostaną wykonane 
przez uczniów. Dodatkowo pojawił się pomysł przy-
gotowania przez uczniów tabliczek informacyjnych, 
które opisywałyby posadzone rośliny. W ten sposób 
patio służyłoby nie tylko do celów rekreacyjnych i 
integracyjnych dla uczniów, nauczycieli, pozostały 
pracowników szkoły i rodziców, ale także do celów 
edukacyjnych

Wstępny kosztorys projektu:
Wkład pracy społecznej 4211 zł 
Wkład rzeczowy: 800 zł 
Całkowity koszt po stronie m.st. Warszawy: 7367 zł

Całkowity koszt: 12 674 zł



Fundacja Civis Polonus działa od 2004 roku. 
Jej celem jest rozwijanie postaw obywatelskich umoż-
liwiających jednostkom kreowanie świata, w którym 
żyją. 
Fundacja realizuje projekty z zakresu edukacji oby-
watelskiej, dotyczące funkcjonowania jednostki i roli 
obywatela na poziomie lokalnym (gmina), regional-
nym (województwo), państwowym (kraj) oraz euro-
pejskim. Nasze programy uczą młodych ludzi zasad 
funkcjonowania instytucji publicznych gminnych, 
wojewódzkich, państwowych oraz z Unii Europej-
skiej. Przekazujemy również wiedzę o tym, w jaki 
sposób jednostki mogą uczestniczyć w procesie podej-
mowania ważnych dla nich decyzji. 
Pracownicy Fundacji animują działania młodzieży, 
dzięki czemu zdobywa ona doświadczenia w zakresie 
planowania i realizowania projektów na rzecz wspól-
noty lokalnej. 

W ciągu ostatnich 12 lat pracy z młodzieżą, w spo-
łecznościach lokalnych, z władzami i szkołami: zreali-
zowaliśmy kilkadziesiąt projektów podejmujących te-
matykę Młodzieżowych Rad Gmin (Miast, Dzielnic) 
i partycypacji obywatelskiej młodzieży. Inicjowaliśmy 
powołanie i animowaliśmy działania 11 Młodzie-
żowych Rad Dzielnic Warszawy, uczestniczyliśmy 
w tworzeniu Młodzieżowej Rady Warszawy oraz 
systematycznie wspieraliśmy 18 Młodzieżowych Rad 
Gmin w Polsce w ich działalności. W efekcie projektu 
„Młodzieżowe Rady Gmin jako mechanizm konsul-
tacji społecznych” (grant Fundacji im. S. Batorego, 
2012) wypracowaliśmy listę decyzji i sposoby prowa-
dzenia konsultacji z Młodzieżowymi Radami, które 
na etapie pilotażu konsultowały Młodzieżowe Rady 
Gmin Baranów, Łubianka i Płużnica (za co została 
wyróżnioną nagrodą ‘Super Samorząd’ Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej). 
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