PARTICIPATÍVNY ROZPOČET BRATISLAVA – NOVÉ MESTO

Burza nápadov pre BA Nové Mesto
online na: pr.banm.sk

Pridajte svoj nápad na zlepšenie služieb alebo verejného priestoru v MČ Bratislava – Nové
Mesto a zapojte sa tak do diskusie o využití prostriedkov z mestského rozpočtu!
Vaše meno: ...............................................
V akej mestskej časti Bratislavy, prípadne v akej štvrti Nového Mesta bývate?:
.................................................................................................................................................
(V prípade, že chcete dostávať informácie o osude vášho podnetu, prípadne o ďalších aktivitách v
rámci participatívneho rozpočtu, prosíme vyplňte kontaktný údaj.)

Kontakt na vás - email / tel.č.: ........................................
1. Do akých oblastí by mala MČ Bratislava – Nové Mesto investovať viac
finančných prostriedkov / venovať viac pozornosti? Aké témy považujete v MČ
Bratislava – Nové Mesto za najdôležitejšie? (Zakrúžkujte 3 najdôležitejšie témy)
Doprava;

Komunitný rozvoj; Transparentnosť; Šport; Kultúra; Medzigeneračná solidarita; Sociálna

starostlivosť; Seniori; Mládež ; Rodičia s deťmi; Voľnočasové aktivity; Školstvo a vzdelávanie; Životné
prostredie; Zeleň v meste; Ekológia; Sociálne vylúčení; Aktívne občianstvo, Pomoc zdravotne postihnutým,
Nezamestnanosť, Bezdomovectvo, Kvalita potravín
Prípadne Dopíšte Iné:.........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
Konkretizujte do čoho by ste v danej oblasti investovali:
Téma 1:

Téma 2:

Téma 3:
Anketa pokračuje na opačnej strane
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2. Opíšte, čo vám v Novom Meste chýba, alebo sa vám nepáči.
Navrhnite, ako by ste problém riešili vy, resp. ako by mala postupovať samospráva.
(Môže ísť o podnet, na ktorého realizácii by ste sa vedeli aktívne podieľať, ktorý by zlepšil
život vo vašom okolí, návrh novej služby organizácia udalosti a podobne. Navrhnite svoj
projekt. Napríklad uveďte, kde a čo by ste vybudovali, akú službu zlepšili, alebo ako by ste
upravili verejný priestor.) Prostredníctvom PR máme, my obyvatelia, možnosť a právomoc
uskutočniť to, na čom sa dobrovoľne chceme podieľať, to čo cítime, že v meste chýba a máme
moc to napraviť.

3. Priestor pre vaše otázky a pripomienky:

 http://pr.banm.sk, Facebook: https://www.facebook.com/participaciabanm
Vyplnením dotazníka dávate súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v súlade so
zákonom č. 428/2002 Z.z. Vyhlasujete, že všetky údaje sú presné, pravdivé a poskytované dobrovoľne.

