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Rewitalizacja terenów zielonych przy Hufcu ZHP Wołomin, na potrzeby zajęć pozaszkolnych dla
dzieci i młodzieży. Jednocześnie będzie to zwieńczenie pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego,
w którym odremontowano wiekowy budynek Hufca.

Projekt ten jest dopełnieniem działania z pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego, dotyczącego
remontu Hufca ZHP Wołomin.  Odnowiony budynek i  rewitalizacja terenów zieleni  sprawią,  że
będzie to w pełni wykorzystywana i funkcjonalna przestrzeń. Dzięki temu Hufiec będzie jeszcze
atrakcyjniejszym partnerem w projektach skierowanych dla dzieci i młodzieży np. Zima/Lato w
Mieście. Takie działania otwierają również nowe możliwości na współpracę z innymi organizacjami
i instytucjami społecznymi oraz na ich projekty.

W ramach tego projektu zostałyby podjęte następujące działania:
Zdemontowanie 30 letnich wylewek mieszaniny cementu, gruzu i betonu. Położenie w ich miejsce
kostki ażurowej ekologicznej na podłożu z piasku i wypełnienie jej ziemią. Odtworzenie trawników
przy  ogrodzeniu  okalającym  posesję.  Demontaż  starego  ogrodzenia  i  zainstalowanie  nowego
estetycznego  z  możliwością  porastania  np.  bluszczem.  Postawienie  dużej  altany  ze  stołami  i
ławkami, która mogłaby być wykorzystywana m.in. na zajęcia i spotkania w ciepłe dni na wzór
altany, którą postawiono w ramach funduszy sołeckich przy ul. Kwitnącej na Starych Lipinach wraz
z doprowadzeniem oświetlenia.

Czemu Zielona Ostoja?
Hufiec ZHP Wołomin jest największą organizacją wychowawczą w regionie, zrzesza ponad 300
członków. Jednak rzeczywista liczba jest znacznie większa. W I edycji BO odnowiono budynek,
teraz  trzeba  dokończyć  projekt  i  zadbać  o  całość  terenu by miejsce,  jak i  organizacja  w pełni
wykorzystywała jego możliwości.

Beneficjentami  w pierwszej  kolejności  są  dzieci  i  młodzież  należąca  do Hufca  ZHP Wołomin,
następnymi beneficjentami są organizacje i instytucje z terenu Wołomina. Miejsce, jak i organizacja
jest bardzo dobrym partnerem do realizacji projektów przez inne NGO lub instytucje Wołomina.

Z  projektu  będą  korzystać  Zuchy  i  Harcerze,  NGO  w  ramach  projektów,  Instytucje  z  terenu
Wołomina. Przestrzeń, jak i miejsce jest otwarte na wiele inicjatyw o charakterze społecznym.


