Jak zrealizować
inicjatywę lokalną?
Zadbaj o „swój kawałek ulicy”!

Jak zrealizować inicjatywę lokalną?
Urządzanie wejścia do klatki schodowej krok po kroku
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1. Projektowanie

3. Podział zadań

– zaprojektujcie wspólnie, jak może wyglądać wejście do klatki schodowej czy lokalu, i jak chcecie korzystać z tej przestrzeni.

– podzielcie między siebie działania: kto spróbuje rozeznać możliwe
dofinansowania, kto zajmie się wykonaniem ozdobnego wejścia itd.

Zaplanujcie, jakich materiałów użyjecie i jakie ozdoby będzie
zawierać projektowane wejście (np. kwietniki, ławka, stojaki
na rowery).

2. Wykonanie kosztorysu
– poszukajcie wśród swoich znajomych osoby, która zna się na
materiałach budowlanych i będzie wiedziała jak najlepiej wykonać
ozdobne wejście.

4. Pozyskanie finansowania
– może być warunkiem realizacji projektu.
O możliwości uzyskania dofinansowań z różnych źródeł można
dowiedzieć się w Biurze Organizacji Pozarządowych lub na stronie
www.bytomodnowa.pl. Osoby tam pracujące udzielą także fachowej
porady odnośnie do wypełnienia wniosku czy załatwienia niezbędnych formalności.
Pamiętaj również o uzyskaniu niezbędnych zgód, np. właściciela
czy współwłaścicieli nieruchomości. Poszukaj też sojuszników
w realizacji inicjatywy, np. sąsiadów.

5. Zakończenie budowy
– z chwilą zakończenia prac można zorganizować uroczyste otwarcie
połączone np. z piknikiem sąsiedzkim.

Jak może wyglądać „Twój kawałek ulicy”?
Bytomskie wizualizacje
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