
KAŽDODENNÍ PRÁCE PRO OBČANY  = 
 ZLEPŠENÍ ŽIVOTA VE MĚSTĚ
Do komunálních voleb ve Statutárním městě Kladně v roce 2018 povede kandidátku
KSČM na Kladně  opět náměstek primátora  Ing. Vladimír Moucha

KSČM  se snaží svými kroky vytvářet podmínky pro plnohodnotný život v městě Kladně.

                                                 VOLEBNÍ PROGRAM KSČM

OBLAST SOCIÁLNÍ
➢  Zasadíme se o rozšíření mobilní hospicové péče
➢  Zabezpečíme provozování kamenného hospicu v městě Kladně
➢  Podstatně rozšíříme poskytování odlehčovacích služeb pro seniory
➢  Zabezpečíme rozvoj dalších sociálních služeb v zařízení Kompexní sociální péče FONTÁNA
➢  Zajistíme rozšíření spolupráce s Krizovým centerm v rámci edukační činnosti pro 12-19leté

 teens a jejich rodiče
➢  Zajistíme tlumočení online pro neslyšící (bezplatné tablety na úřady  města)
➢  Zajistíme sociální službu „SENIORTAXI“ pro seniory a tělesně postižené
➢  Zajistíme rozšíření studijních oborů a zároveň navýšíme kapacitu studentů na Univerzitě  třetího

                         věku
➢  Zabezpečíme využívání lístků  na seniorské  plavání či návštěvy spolků seniorů na divadelní
       představení Kladenského divadla
➢  Zasadíme se o rozšíření lůžek v Domovech pro seniory
➢  Rozšíříme objekt rehabilitačního centa ROSA

OBLAST DOPRAVA  
➢  Budeme podporovat a nadále rozvíjet výstavbu, rekonstrukci a údržbu městských komunikací
      a chodníků
➢  Budeme stále vyvíjet tlak na vyšší sprání celek (Středočeský krajský úřad) v souvislosti 
       s  rekonstrukcemi jim svěřených komunikací
➢  Budeme se zasazovat o zvyšování komfortu cestování MHD
➢  Budeme podporovat stále vyšší informovanost občanů v rámci cestování autobusy MHD 
       s  novou technologiií – návěstí na zastávkách MHD   
➢  Zasadíme se o zklidnění dopravy v centru města Kladna
➢  Zasadíme se o rozšíření MHD do oblasti Švermova  Koree
➢  Budeme dále prosazovat rozšíření parkovacích míst ve městě s ohledem na zachování zeleně

OBLAST BYDLENÍ
➢   Budeme podporovat výstavbu nových bytů pro mladé občany a seniory

OBLAST KULTURY
➢   Nadále budeme podporovat rozšiřování kulturní nabídky našich umělců
➢   Zabezpečíme našim seniorům vstupenky na divadelní představení  
➢    Budeme prosazovat zajištění prostor pro spolkovou činnost           

    
       

  Vážení spoluobčané,
  věříme, že nás v našich záměrech podpoříte svým  hlasem ve volbách. 

                                                                               Za Vaši důvěru DĚKUJEME


