POZVÁNKA
NA
SEMINÁR
KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE A VEREJNÉ
PRIESTRANSTVÁ

piatok 9. 11. 2018 | Kancelária OZ Tilia Rajec (budova školy oproti kostolu)
Verejné priestory sa týkajú každého. Parky, zákutia pri riekach, námestia, školské dvory či malé zelené miesta na uliciach
ovplyvňujú kvalitu nášho života a každý sa podieľame na tom, ako vyzerajú. Je to vizitka, ktorá návštevníkovi povie o
obyvateľoch viac než kampaň turistického ruchu. Na tom, aké máme verejné priestory, sa podieľa samospráva, odborníci,
investori aj každý občan aj tým, ako sa zaujíma o veci verejné. Môžeme sami niečo zmeniť?

ČASOVÝ HARMONOGRAM
8.30 - 9.00 Prezentácia, úvod
9.00 - 10.30 Komunitné plánovanie
a verejné priestranstvá

Milan Hronec
- zapojenie komunity do tvorby a údržby
verejných priestranstiev
- plánovanie a premena verejných priestranstiev

10.30 - 11.00 Príklady dobrej praxe
Eva Stanková

- Zelené oázy – aktuálna výzva
- príprava dobrého projektu, projektový tím,
dobrovoľníci
- úskalia realizácie projektov meniacich
verejné priestranstvá

12.00 - 12.30 Prestávka na obed
12:30 - 15:00 Workshopy v 2 skupinách

– príprava projektových zámerov
(konkrétne lokality navrhnuté účastníkmi)
- zhodnotenie naplánovaných zámerov

15.00 - 16.30 Diskusia, konzultácie, záver

11.00 - 12.00 Ako pripraviť svoj projekt
Milan Hronec
- kde žiadať podporu, malé „zelené“
a komunitné granty

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK

6. 11. 2018
Prosím nahláste nám svoju účasť e-mailom alebo telefonicky.
kontaktná osoba: Zuzana Dobešová
e-mail: apz.projekty@gtsmail.sk
telefón: 0903 534 894

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

LEKTORI
Milan Hronec | Nadácia Ekopolis
Viac ako 20 rokov pracuje v Nadácii Ekopolis. Venuje sa grantovému
programu Zelené oázy, Ankete Strom roka a Trixi mobilom, v minulosti
manažoval viacero grantových programov zameraných na komunitné
plánovanie a verejné priestranstvá. Rád spolupracuje s ľuďmi, ktorí majú
nielen odvahu a chuť, ale aj cit a schopnosť meniť prostredie, v ktorom žijú,
na krajšie, lepšie, ľudskejšie. (www.ekopolis.sk)

Eva Stanková | Tilia, o.z.
Environmentalistka a projektová manažérka OZ Tilia. Od roku 2006
pripravila a koordinovala desiatky malých komunitných projektov,
zameraných na ekovýchovu, výsadbu a záchranu stromov, premenu
konkrétnych lokalít na miesta pre obyvateľov. Venuje sa ekovýchove,
komunitným aktivitám, ochrane prírody a praktickým opatreniam na
záchranu živočíchov a ich biotopov. (www.lipy.sk)

Benefit seminára
Eva Stanková – mentor,
ktorý bude účastníkov odborne sprevádzať v rámci vlastných
aktivít, iniciatív či plánov. Mentor účastníkom poskytne všetky
potrebné informácie a pomôže zdokonaliť
zručnosti pre ďalšie aktivity v komunite.

Projekt realizuje nezisková organizácia Áno pre život v rámci projektu
Rozvinutá občianska participácia a efektívna verejná správa v Rajeckom regióne.

