Participativní rozpočtování - Přihláška projektu #21244
Vybavení Pirátského centra - Praha
13.06.2019 14:20 - Romana Klimesova

Stav:

Odmítnutý

Začátek:

13.06.2019

Priorita:

Normální

Uzavřít do:

01.12.2019

Přiřazeno:

Romana Klimesova

% Hotovo:

10%

Cílová verze:

PaRo 2019

Orgán:

Kancelář strany

Minimální částka:

10000

Věcné podmínky:

Nákup: 2 ks sedačka - sofa, 4 ks koš na Maximální částka:
tříděný odpad, 2 ks kusový koberec, 2 ks
regály do skladu, 2 ks knihovna, drobné
doplňky - jednotné obaly na květníky,
poličky, tabulová barva, záslepky do
zásuvek. Nákup zajistí krajští
koordinátoři.

25000

Veřejně prospěšný
účel:

Chceme otevřít Pirátské centrum
Vysoutěžená částka:
veřejnosti tak, aby k nám chodili i lidé z
ulice za účelem i jiným, než je politický
zájem. V plánu jsou besedy se školami,
veřejná čítárna, swapy zboží i služeb a
další aktivity, kterými chceme zaujmout.
Proto i prostředí, do kterého lidé
přichází, by tomu mělo být přizpůsobeno.
Prosím tímto o příspěvek, který nám
pomůže udělat PiCe přívětivější.
Děkujeme :-)

Výzva k podpoře:

Prosíme o podporu udělat z našeho
Pirátského centra přívětivé místo.

Smlouva:

Popis
Projekt " Zkrášlení PiCe" - Pirátské centrum, místo, kde se setkává několik set lidí jak z Prahy, tak ze Středočeského kraje, místo,
kde mají kanceláře poslanci, si zaslouží být místem příjemným, lákajícím k pobytu a zároveň plně funkčním. Proto touto cestou
prosíme o příspěvek,který by nám pomohl udělat PiCe zase o něco útulnější.
Historie
#1 - 15.07.2019 17:16 - Vojtěch Pikal
- Veřejně prospěšný účel aktualizován
- Orgán změněn z ---- na Kancelář strany
- % Hotovo změněn z 0 na 10
- Přiřazeno nastaven na Romana Klimesova
- Uzavřít do nastaven na 01.12.2019
Poprosil bych o větší osvětlení nadregionálnosti významu.
Přiřazuji kancelář jako výkonný orgán.
#2 - 17.07.2019 16:43 - Romana Klimesova
Pirátské centrum slouží jako místo setkávání všech Pirátů z celé republiky, byť Prahou a Středočeským krajem je využíváno nejvíce. Pořádají se tu
celorepubliková školení, pracovní setkání, schůzky RP plus další akce s dosahem i mimo Piráty. I na ty se chceme zaměřit - jedna z cest k voličům.
PiCe přes den funguje jako cowork centrum,ale chceme tomuto místu dát přidanou hodnotu, aby se tu každý cítil jako doma.
#3 - 25.07.2019 13:00 - Aleš Krupa
Projekty by měly splňovat podmínky nadregionálního významu a mít charakter veřejně prospěšné činnosti. Toto je typický záměr, který by se měl
financovat z běžných rozpočtových prostředků (Praha, centrála).
Z tohoto důvodu projekt zamítám.
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#4 - 28.07.2019 10:40 - Vojtěch Pikal
- Stav změněn z Nový na Odmítnutý

01.10.2020
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