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1. MOBILNY PUNKT KONSULTACYJNY –  16.12.2019 

 

Jednym z zadań w ramach projektu dotyczącego realizacji programu partycypacji społecznej 

i działań aktywizacyjnych z elementami edukacyjnymi jest organizacja mobilnych punktów 

konsultacyjnych na każdym etapie działań projektu. Punkt konsultacyjny w formie pawilonu 

został rozstawiony w poniedziałek 16.12.2019 r. na skwerze przed Resursą przy ul. 1 Maja 45 

w godzinach 14.00-17:30 

Zorganizowane wydarzenie było jedną z form konsultacji społecznych zachęcających do zapoznania się 

z projektami uchwał dotyczącymi możliwości przyznawania dotacji na działania w mieście. 

Odwiedzający mobilny punkt konsultacyjny mieli możliwość zapoznania się z projektami dokumentów 

i wyrażenia swojej opinii na ich temat. 

Dodatkową korzyścią z umieszczenia mobilnego punktu konsultacyjnego w powszechnie odwiedzanym 

miejscu było przekazanie odwiedzającym podstawowych informacji na temat rewitalizacji, a także 

zachęcenie ich do zaangażowania się w  dalsze działania w ramach projektu.  

 

2. PODSUMOWANIE PRZEBIEGU WYDARZENIA  

 

TEMAT spotkania Mobilny punkt konsultacyjny 

Data spotkania Poniedziałek 16.12.2019 r. w godzinach 14.00-17:30  

Miejsce spotkania Żyrardów, skwer przed Resursą przy ul. 1 Maja 45 

Uczestnicy 
Interesariusze procesu - mieszkańcy Miasta Żyrardowa i inne osoby 
zainteresowane procesem rewitalizacji 

 

W poniedziałek w godzinach 14:00 -17:30 na skwerze przed Resursą został przygotowany mobilny punkt 

konsultacyjny w formie pawilonu, w którym na pytania mieszkańców odpowiadali przedstawiciele firmy 

Utila. Osoby odwiedzające były zachęcane do zapoznania się z projektami uchwał, które dotyczyły 

udzielania dotacji w następnych latach w Żyrardowie. Dotacje mogą być przeznaczone na prace przy 

budynkach mieszkalnych i usługowych, na prace przy obiektach zabytkowych oraz na wszelkiego rodzaju 

inicjatywy lokalne. 

Mobilny punkt konsultacyjny odwiedziło około 5 osób. 

Miejsce ekspozycji pawilonu było ogólnodostępne, bez ograniczeń dla osób z niepełnosprawnościami. 

Można było zapoznać się z przygotowanymi dokumentami i porozmawiać na temat planowanych dotacji. 

W punkcie konsultacyjnym umieszczony został baner, przedstawiający obszar rewitalizacji. Dzięki temu 

odwiedzający mobilny punkt konsultacyjny mogli dokładnie zobaczyć, które ulice czy budynki wchodzą 

w skład obszaru rewitalizacji. 

Odwiedzających mobilny punkt konsultacyjny mieszkańców zachęcano do wyrażania opinii na temat 

potrzeb, na które możliwe będzie pozyskanie dotacji. 

Zainteresowani dopytywali o możliwą wysokość dotacji, a także o to czy będą one przyznawane przed 

realizacją działań czy w formie refundacji po zrealizowanych działaniach. Odwiedzający punkt byli 

szczególnie zainteresowani dokładnym terminem składania wniosków.  
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3. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA  

 

 

Zdjęcie 1. Mobilny punkt konsultacyjny na skwerze przed Resursą – 16.12.2019 r. 

Źródła: Zdjęcia własne  

 

Zdjęcie 2.  Mobilny punkt konsultacyjny na skwerze przed Resursą – 16.12.2019 r. 

Źródło: Zdjęcia własne  

 


