DESATERO PROBLÉMŮ MČ PRAHA 14
– výsledky Dětského fóra 2014
Anketa pro děti a mládež 10–18 let

Ahoj,
v ruce držíš anketní lístek, který Ti umožní podpořit problémy pojmenované
Tvými vrstevníky na Dětském fóru, které proběhlo 9. 4. 2014 na Plechárně, Praha 14.
Tví spolužáci diskutovali nad různými oblastmi života v Praze 14 a z jejich jednání vzešlo
několik problémů, které oni vidí jako nejdůležitější. Nyní Ti je na tomto hlasovacím lístku
předkládáme k posouzení a případné podpoře. Zaškrtnutím příslušného políčka dáš
problému svůj hlas. Jestliže mezi nimi není ten, který Tě nejvíc trápí, neboj se a využij
poslední řádek „Další problém“. Anketa je součástí uplatňování postupů místní
Agendy 21 na území městské části Praha 14.

V lístku označ maximálně DVA PROBLÉMY, buď dva předložené,
nebo jeden předložený a jeden „Další problém“.
Jestliže označíš více problémů, lístek se stává neplatným!!!

VÝSLEDKY DĚTSKÉHO FÓRA


Chybí koupaliště



Bezpečnost po setmění



Vybudování in-line stezky



Úprava centrálního parku na Černém Mostě – rozšíření, více zeleně



Chybí tělocvična v ZŠ Šimanovská



Zřídit hřiště pro teenagery s lavičkami pro mladé



Výběr ze dvou jídel ve školních jídelnách



Zvýraznění přechodů pro chodce v ul. Vybíralova a Bryksova



Více spojů autobusu č. 110 ve špičce



Další problém....................................................................................................................

DESATERO PROBLÉMŮ MČ PRAHA 14
– výsledky Dětského fóra 2014
Anketa pro děti a mládež 10–18 let
Hlasovat můžeš v období 5.–25. 5. 2014. Obě ankety je možné také vyplnit:
1.

online na www.praha14.cz

2.

anketní lístek stáhnout z www.praha14.cz, vyplnit a:
a) odeslat mailem
	
b) vytisknout a odevzdat do označených schránek na sběrných místech
(seznam na www.praha14.cz)

Souběžně s touto anketou probíhá anketa pro dospělé, ve které ověřujeme problémy
definované veřejností na Fóru Zdravé městské části Praha 14 dne 16. 4. 2014.
Bydliště respondenta

Černý Most



Hloubětín



Kyje



Hostavice



Jiné (v Praze 14 chodím jen do školy) 
Pokud máš zájem podílet se na rozvoji naší městské části a chceš, aby ti elektronickou
poštou byly doručovány informace o akcích pro veřejnost, uveď.
Jméno a příjmení: ................................................................................................................
E-mail: ..................................................................................................................................
Tyto informace nejsou povinné a nebudou mít vliv na platnost anketních lístků.

Děkujeme Ti za zájem o své okolí, děláš to pro sebe do budoucna. Anketa je anonymní,
tvůj názor bude brán vážně a bude zaznamenán, pokud správně vyplníš.
Výsledky budou zveřejněny v měsíčníku Čtrnáctka a na webu Prahy 14, výsledky Dětského fóra
a Fóra Zdravé městské části a této ankety budou předloženy Zastupitelstvu MČ Praha 14.
Případné dotazy směřuj na adresu pavlina.george@praha14.cz

