Kancelária pre participáciu verejnosti
a starosta MČ Bratislava – Nové Mesto Rudolf Kusý

ČO NOVÉ? MESTO!

Rozhodujte aj vy o tom, kam majú
smerovať verejné zdroje.

Bratislavské Nové Mesto ako prvá mestská časť na Slovensku
zavádza participatívny rozpočet.
Pozývame Vás na úvodné verejné stretnutie, ktorého cieľom bude
informovať o možnostiach, ktoré participatívny rozpočet prináša.
Porozprávame sa o jednotlivých plánovaných krokoch, zozbierame
a prediskutujeme vaše prvé nápady a podnety, ako by mal rozpočet
vyzerať. Stretnutie sa uskutoční v Národnom tenisovom centre,
v utorok 29.10.2013 o 17:30 hod.
Program stretnutia bude rozdelený do dvoch častí. Úvodnú otvorí
príhovor starostu Rudolfa Kusého a nasledovať budú dve krátke
prezentácie, ktoré predstavia prípravu a štruktúru rozpočtu mestskej
časti a tiež plán realizácie pilotnej verzie participatívneho rozpočtu
v Novom Meste. Druhá časť stretnutia bude mať podobu voľného
workshopu, počas ktorého sa budú zbierať a diskutovať nápady a
podnety účastníčok a účastníkov.

Participatívny rozpočet
Okrem priameho rozhodnutia, kam nasmerovať investície mestskej časti (zadania), či pomôcť
definovať priority alebo nedostatky, otvára participatívny rozpočet aj priestor pre sebarealizáciu v
občianskych aktivitách a vo verejných službách (projekty).

Vaše mesto. Vaše dane. Vaše rozhodnutia.
pr.banm.sk
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