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Vážené Novomešťanky, vážení Novomešťania,
po prvýkrát máte možnosť spolurozhodovať o tom,
kam sa budú investovať financie mestskej časti. Suma
síce nie je prevratná, ale jej veľkosť v budúcnosti
záleží najmä od Vás. Predkladané projekty sú
výsledkom spoločnej práce nad nápadmi a námetmi
občanov. Zahlasujte za tie, ktoré považujete za
najdôležitejšie.
Viac informácii o projektoch nájdete na pr.banm.sk.
ZOZNAM PROJEKTOV:
Cyklo-point: Cyklo - cyklistika, ktorá sa v mestách stáva
čoraz populárnejším a ľudmi požadovaným prepravným
spôsobom, či rekreáciou. Point - ako bod, miesto a uzol,
kde sa krížia cyklotrasy v NM.
Zeleninovo: Projekt komunitnej záhrady spája komunitu
ľudí, ktorí nachádzajú zmysel a hodnoty v tradičnom
pestovaní plodín a bylín na získavanie rastlinnej potravy.
Prevencia sociálnej izolácie seniorov: Cieľom projektu
je prispieť ku skvalitneniu života osamelých starších ľudí s
obmedzenými možnosťami pohybu.
Revitalizácia stanice Filiálka: Nadviazanie na aktivity z
predchádzajúceho roka v areáli bývalej konskej železnice
Filiálka Bratislava.
Ako učiť deti učiť sa: Cieľom je podať pomocnú ruku
rodinám s deťmi, ktoré majú problémy s učením sa, so
sústredením sa na plnenie predovšetkým školských úloh.

“Pozastávka”: Infonálepky umiestnené na čelnej strane
skla zastávok a vizuálne vhodnou formou by ponúkali
zaujímavé informácie o názve danej zastávky/lokality.
Pestujeme DOBRO(TKY): Vytvorenie školskej záhrady,
určenej na spoločné pestovanie a stretávanie sa
predovšetkým žiakov, ľudí bez domova a seniorov.
Ako nájsť v tele zdravého ducha?: Projekt oslovuje práve
skupinu ľudí, ktorí sa chcú stretnúť, spoznať sa navzájom
a v neposlednom rade si spolu zacvičiť.
Aj málo je niekedy veľa: Pomoc s najnutnejším hmotným
dovybavením miesta, kde sa stretávajú členovia Denného
centra Jeséniova na Kolibe.
Zaži Nové mesto: Kultúrne podujatie, ktoré bude
prebiehať na viacerých zaujímavých miestach v NM.
Škola dokorán: Prepojenie komunity starých rodičov,
rodičov a žiakov waldorfskej školy s dôchodcami, rodičmi
a deťmi z Mierovej kolónie.
Gaudiho dielnička: Umelecké pretváranie verejných
priestorov s cieľom prepojiť viacero komunít žijúcich v
oblasti Mierovej kolónie.
Nízkoprah Mapovanie potrieb mladých ľudí vo veku od
14 do 25 rokov v NM za pomoci terénnych pracovníkov z
viacerých organizácií pracujúcich s mládežou.
Bylinné trávniky: Vysadenie pestrých bylinných plôch,
ktoré nahradia funkciu klasických mestských trávnikov.
Zverejnenie datasetov a ich vizualizácia: Pomoc pri
zverejnení vybraných dát BANM v strojovo spracovateľnej
OpenData forme.

MAPA HLASOVACÍCH MIEST
Hlasovať o projektoch môžete:
na internete - pr.banm.sk, od 24. do 28. 3.
osobne - od 24. do 28. 3. vždy od 15.00 do 19.00
na týchto miestach:
- Miestny úrad BANM
- Knižnica BANM a jej pobočky
- Denné seniorské centrá

V nasledujúcich mesiacoch pripravujeme verejné
stretnutia v jednotlivých štvrtiach našej mestskej časti.
Budeme na nich identifikovať nedostatky a potreby
občanov, a spracovávať ich do podoby návrhov pre
budúcoročný rozpočet. Ak by ste mali záujem o aktívne
zapojenie sa, kontaktujte nás.
		
Vaša Kancelária pre participáciu verejnosti
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