
GLOSOW ANIE nad budzetem miasta 2014

Zapraszamv do ~tosowania na zadanie 0 charakterze o~6Inomieiskim:

Kosztyszac.
Lp.

Nazwa zadania, jego lokalizacja (0 ile dotyczy) i opiszadania po10

weryfikacji
'139.

Dom Wielopokoleniowy (DWP) dla osob niespokrewnionych - uruchomienie 3 850 000,00L0171

pilotazowego budynku mieszkalnego z pulq mieszkan przystosowanych dla seniorow.
Lokalizacja - ul. Gdanska 114.Opis - budynek do kapitalnego remontu z mozliwosciq aranzacji ok. 30 matych
mieszkan, w wi~kszosci dla 1- 2 osob, konieczna winda, dost~p do mieszkan bezbarier.

Gtosowae mozna osobiscie w wyznaczonych lokalach UMt lub przez Internet na stronach:

www.budzet.dlalodzi.info; www.uml.lodz.pl ; www.aktvwniobvwatele.uml.lodz.pl

Po 4 latach staran 0 budow~ Domu Wielopokoleniowego ( dla potrzebujqcych i ch~tnych)

mamy akceptacj~ wniosku i mozliwose uzyskania dotacji z Urz~du Miasta todzi na

utworzenie takiego domu w ramach modernizacji kamienic.

Prosimy wszystkich aktywnych todzian 0 poparcie naszej inicjatywy remontu kamienicy tak

waznej w zyciu samotnych seniorow i juniorow. Dom ten da mozliwose aktywnej wspotpracy,

opieki zdrowotnej i wzajemnej pomocy sqsiedzkiej - co jest od 45 lat dobrze sprawdzone w

wielu panstwach Europy.

Budynek przygotowywany przez Urzqd Miasta todzi b~dzie posiadat ok. 30 matych mieszkan

z sanitariatami; w wi~kszosci dla 1-2 osob. Budynek b~dzie zapewniat dost~p do mieszkan

bez barier tj. ma bye zainstalowana winda od poziomu terenu. Mieszkania b~dq bez progow i

bez piecow w~glowych. Mieszkania w zrownowazonych proporcjach b~dq przeznaczone dla

mieszkancow roznych pokolen:

1) seniorow; osob samotnych lub bezdzietnych matzenstw

2) rodzin z dzieemi

3) mtodych osob; w tym studentow i absolwentow piel~gniarstwa, medycyny i socjologii

oraz wychowankow domow dziecka.

Wszelkie pytania prosimy kierowae pod tel. 608 234 808,

e-mail: SeniorJunior.Mirka@gmail.com

Stowarzyszenie "Forum dla Ojczyzny"



Daimv szanse starszvm! Daimv szanse sobie!

SZANOWNI PANSTWOI Po raz pierwszy w lodzi mieszkancy naszego

miasta b~dq mieli prawo zadecydowac, na co mogq p6jsc ich podatki w roku

2014.

W dniach 21-29 wrzesnia b.r. zostanie przeprowadzone gtosowanie na

projekty do budzetu obywatelskiego na rok 2014. Zach~camy do

uczestniczenia w tym gtosowaniu I Polecamv szczeg61nie takie proiektv, kt6re

utatwiq zvcie osobom starszvm.

Wedtug informacji z Urz~du Miasta lodzi gtosowac b~dzie mozna

poprzez:

./ Wypetnienie interaktywnej karty do gtosowania, dost~pnej w

Internecie na stronie Urz~du Miasta lodzi: www.umlJodz.pl;

www.aktvwniobvwatele.uml.lodz.pl; www.budzet.dlalodzi.info;
./ Ztozenie wypetnionej karty do gtosowania osobiscie w wybranych

punktach, np. w biurze l6dzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkancami

Urz~du Miasta lodzi - ul. Piotrkowska 110, wejscie od al. Schillera,

za HORTEXEM.

./ Wystanie wypetnionej karty do gtosowania pocztij na adres:

Kancelaria UMl, Wydziat Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkancami,

Departament Obstugi i Administracji UMll6dz, ul. Piotrkowska 104,

(z dopiskiem: Budzet obywatelski).

Wykaz wszystkich projekt6w zgtoszonych do Budzetu obywatelskiego

2014 znajduje si~ na wyzej wymienionych stronach internetowych.

Mieszkancy lodzi mogq zagtosowac maksymalnie na pi~c (5) zadan

lokalnych (dzielnicowych) oraz na pi~c (5) zadan og6lnomiejskich.

Pomoc w dost~pie do Internetu znajdziemy u dzieci, wnuk6w i w kazdej bibliotece publicznej!

Stowarzyszenie "Forum dla Ojczyzny"



•

BUDZET
OBY'NATElSKI

DRODZV t.ODZIANIE

JUNIORZV I SENIORZV

WEZMY UDZIAt W GtOSOWANIU BUDZETU tODZI 2014

www.budzet.dlalodzi.info: www.aktvwniobvwatele.uml.lodz.cl

lub ztozenie wypetnionej karty do gtosowania: UMI:. Centrum Kontaktu z Mieszkarkami, ul.

Piotrkowska 110, wejscie od AI. Schillera

WSPIERAJMV RAZEM PROJEKT

DOMU WIELOPOKOLENIOWEGO

Nr identyfikacyjny zadania:

I l0171 I

Nazwa Zadania :

Modernizacja Kamienicy ul. Gdanska 114
dla: 1. Samotnychj bezdzietnych senior6w

2. Rodzin z dziecmi

3. Student6w i absolwent6w piel~gniarstwa, medycyny i
socjologii oraz wychowank6w dom6w dziecka

Wszelkie pytania prosimy kierowac- tel: 608234808

e-mail: seniorjunior.mirka@gmail.com

21- 29 WRZESNIA 2013
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