Hlasovací lístok
MENO, PRIEZVISKO, TITUL:

VEK:

ULICA:

E-MAILOVÁ ADRESA (NEPOVINNÉ):

Vyplňte, ak máte záujem o zaslanie výsledkov, resp. o informácie o ďalšom
ročníku participatívneho rozpočtu.

Pokyny k hlasovaniu
Vyplnený hlasovací lístok môžete odovzdať na jednom z uvedených zberných miest, kde sa nachádzajú
hlasovacie urny, odoslať poštou na Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody 14, Prievidza 971 01, prípadne
naskenovaný (odfotený) e-mailom na participacia@prievidza.sk.
Hlasovanie bude prebiehať v dňoch 5. až 19. mája 2018. Do každej domácnosti distribuujeme jeden hlasovací lístok. Pokiaľ v domácnosti žije viac osôb, môžu ľudia ďalšie hlasovacie lístky stiahnuť elektronicky na
http://www.prievidza.sk/pr alebo vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Prievidzi.
Otváracie hodiny zberných miest pre odovzdanie hlasovacieho lístka:
1. Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 14, pondelok – piatok 7.00 – 15.30
2. Centrum voľného času Spektrum, Ul. K. Novackého 14, pondelok – nedeľa 8.00 – 20.00
3. KaSS Prievidza, Ul. F Madvu 11, pondelok – piatok 7.00 – 18.00

Vážení obyvatelia Prievidze,

z nasledujúceho zoznamu občianskych projektov prosím označte 3 – 5, ktoré považujete za dôležité
či zaujímavé, a chcete, aby boli podporené z Participatívneho rozpočtu pre Prievidzu 2018. Podrobné
projektové dokumentácie jednotlivých návrhov si môžete pozrieť na oficiálnej stránke mesta Prievidza
www.prievidza.sk/pr/ v časti Participatívny rozpočet.

Aby človek nebol sám

Pomáhame a staráme sa o pacientov, ktorí
trpia onkologickým ochorením a chcú posledné
chvíle života prežiť v domácom prostredí. K takejto starostlivosti potrebujeme mať vhodné
zdravotnícke pomôcky.

Parkour & Freerun Ihrisko

Vytvoríme špeciálne parkour ihrisko pre
deti a mládež, ktoré bude zamerané na atraktívne pohybové aktivity, rozvoj pohybu a zdravý
životný štýl.

Necpaly (ne)zabudnuté

V kultúrnom dome v Necpaloch vytvoríme
nasvietený panel s mapou Necpál, ktorá bude
doplnená dobovými fotografiami z výstavby
kultúrneho domu a zo života obyvateľov niekdajšej obce Necpaly.

Včely v meste Prievidza

Založíme včeliu záhradu so založením
troch včelínov. Naše aktivity budú smerovať aj
na informovanie a popularizáciu medu a potrebu
včiel v mestskom prostredí.

Obnova historického cintorína
v Prievidzi

Prinavrátime dôstojnosť zabudnutému historickému cintorínu, situovanému na Mariánskom
vŕšku a zvýrazníme príťažlivosť tejto starobylej
lokality pre domácich i turistov.

Dôstojný život starších – Zastavme
násilie na starších

Zvýšime informovanosť o domácom násilí na
senioroch a jeho formách. Seniorom poskytneme
informácie ako sa dá proti násiliu brániť a kde
hľadať pomoc.

Cyklostojany

Osadíme ďalšie verejné cyklostojany.
Zameriame sa aj na osadenie servisného cyklostojana, ktorý bude obsahovať potrebné náradie
na rýchly servis bicyklov.

Remeselná dielňa aj pre vás

Verejne prístupná remeselná dielňa bude
zameraná na prácu s drevom, vlnou, prírodnými
materiálmi. Miesto bude prístupné menším
deťom s rodičmi a školákom.

Aktívni seniori – II. ročník

Umožníme seniorom zmysluplné trávenie
voľného času formou tematického vzdelávania. Tento rok sa zameriame na spoznávanie
a ochranu prírody, zdravý životný štýl spojený
s cvičením a na zvládnutie zručností s modernými
technológiami.

Ulice v obrazoch

Steny panelových bytových domov oživíme
maľbami fotografii starej Prievidze. Tým skrášlime
sídliskový priestor v lokalite Zapotôčky.

Modernizácia portálu www.codnes.sk

Regionálny kultúrny spoločenský online
portál je určený na propagáciu a dokumentáciu
kultúrnych, spoločenských a športových podujatí.
Stránku zmodernizujeme, vytvoríme verziu pre
mobilné telefóny, a doplníme nové funkcie.

Gymnázium svojmu mestu

Pri príležitosti 100. výročia vzniku gymnázia
vydáme kalendár pre školský rok od augusta 2018
do októbra 2019, ktorý sa bude dotýkať aktivít
gymnázia v jednotlivých mesiacoch a tie budú
určené pre širokú verejnosť.

Seniorart – tvorivý ateliér pre
seniorov II.

Budeme pokračovať v projekte zameranom na
terapiu seniorov prostredníctvom umenia s osobitným zreteľom na výtvarnú terapiu a seniorské
divadlo.

Priestor pre vaše nápady

Vyplnením dotazníka dávate súhlas so správou, spracovaním a uchovaním vašich osobných údajov v súlade
so zákonom č. 122/2013 Z.z. a vyhlasujete, že všetky údaje sú presné, pravdivé a poskytované dobrovoľne.

