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MESTSKA CAST BRATISLAVA-KARLOVÁ VES
Nám. sv. Františka č. 8, 842 62 B r a t i s l a v a 4

Milí rodičia,

chcela by som Vás, rodičov, spolu s našimi učitel'mi apracovníkmi s det'mi a mládežou
v našej mestskej časti, pozvat' do projektu, o ktorom som presvedčená, že je pre nás všetkých
mimoriadne d61ežitou investíciou času, energie adobrej v«"le. Verím, že budovanie karloveskej
komunity priaterskej det'om je v záujme všetkých obyvaterov s dobrým srdcom.

Vytvorňt' bezpečné prostredie v školách, na našich uliciach, verejných priestranstvách
aj v domácnostiach je možné dosiahnut' len spo}oěným úsilím. V rokoch 2017 a 2018 sme na
školách avorganizáciách pracujúcich sdet'mi amládežou rozbehli prvé d81ežité aktivity.
V spolupráci s odborníkmi z Nadácie pre deti Slovenska sme na troch základných školách realizovali
výstavu Škola priaterská det'om. Zozbierali sme od detí podnety týkajúce sa zlepšenia ich prostredia
a'kvality tráve'nia vorného času v našej mestskej časti. Absolv'ovali sme rad hÍbkových rozhovorov
s odborníkrni z radov psychológov, s výchovnými poradcami, zástupcami slovenského skautingu,
Karloveskej knižnice, Karloveského športového klubu, rodinného centra Dlháčik a podobne...

Prosím, považujte tento dotazník za prvý spoločný krok v našej spolupráci. Venujte mu
zvláštnu pozornost' a napíšte nám Váš pohl'ad na to, čo v našej mestskej časti pre deti a mladých
l'udí funguje dobre a čo zatial' nefunguje alebo chýba. Opíšte aj, pokiar moio do detailov, ako Vaše
deti zvyknú trávit' vorný čas - či už v Karlovej Vsi ale aj mimo jej územia.

Ak ste už dotazník vyplnili a odovzdali, spoločne Vám d'akujeme a tešíme sa na spoluprácu.

Karloveské rodiny, ktorých deti dochádzajú do materských, základných a stredných šk81
mimo územia Karlovej Vsi, rovnako pozývame do spolupráce. V prípade, že poznáte takéto rodiny,
budeme radi ak im tento list a odkaz odovzdáte a aj oni sa budú m8ct' aktívne zapojit' do nášho
spoločného projektu. Oni a samozrejme aj Vy móžete vyplnit' dotazníky aj v elektronickej forme
na webovej stránke www.karlovaves.sk/detiamladez. Zjednodušený prístup k elektronickému
dotazníku umožňuje QR kód v ravom dolnom rohu tohto listu. Ak sa rozhodnete využit' túto
možnost', vrát'te do školy/šk«51ky nevyplnené papierové dotazníky s poznámkou, že ste dotazník
vyplnili elektronicky.

V prípade záujmu o d'alšie informácie nás neváhajte písomne kontaktovat' na mailovej adrese
detiamladez@karlovaves.sk

Želám Vám pokojné Vianoce a št'astný vstup do Nového roku.
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Dana Čahojovár
starostka mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves


