Hírlevél
Beszámoló a Vital Cities 2. nemzetközi találkozójáról Liepaja, Lettország
Időpont: 2016. november 21-24
A találkozó célja: A Vital Cities projekttel kapcsolatos további lépések egyeztetése,
munkamódszerek bemutatása.

2016. november 22.
Első napi előadások:
Dmitri Zverevs, Riga Önkormányzat, Oktatási, Kulturális és Sport Osztály
A projekt során a megvalósításhoz vezető út, az út közbeni tanulás legalább olyan fontos mint
a produktum. A tervezés nem elég önmagában, kis kísérleti projekteket valósítottak meg. A
résztvevők gyakran változnak, fontos a részvételi lehetőséget nyitottnak tartani az új
belépőknek. Az akcióterv nem garancia arra, hogy a leírtak meg is valósulnak. De egy nagyon
jó lobbi anyag és figyelem felhívás az adott problémára és témakörre. Rigában sport
központakt újítanak fel melyek délután megnyílnak a közhasználat számára GETHO GAMES
egy gördeszka pályán elkezdtek sport programokat szervezni, melyek rendszeressé váltak és
sok fiatalt vonzanak.

Welcome csomag

Konferencia terem Hotel Amrita.

EnriquenOrts , Önkormányzati Sport Alapítvány Valencia, Spanyolország
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Egy korábbi folyó szakaszt alakítottak át közparkká. Közvélemnykutatással mérik, hogyan
változik a lakosság sportolási aktivitása (nő). A barcelonai olimpia katalizátorként hatott.
Térképet készítettek a kerületi sport létesítményekről és vonzáskörzetükről 500 m-es
vonzáskörzete van egy közterületi sporttérnek tapasztalataik szerint. Visszafoglalják a
közterületeket az autós használattól. A használaton kívüli ipari létesítmények nagy terei
kivallóak a sport célú újrahasznosításra. Pl: Valencia mészárszék átalakítása sport és
kulturális központtá

Valencia esettanulmány

Előadások közötti torna

Mandy Ayres, NIKE korábbi Közösségi Hatás Team vezetője
CSR munka evolúciója defenzív (tegyünk jót a közösséggel)a-közös értékek mentén-hálózati
(az üzleti célokkal összhangban tegyünk a közösségért), az üzenet nem sport hanem az aktív
élet, a mozgás promóciója: kids love to move – DESIGNED TO MOVE. Az emberek globális
szinten egyre kevésbé aktívak és ez egy halálos trend. A fiatalokra kell koncentrálni mert
azzal a felnövő generáció életmódját változtatjuk meg (és visszahat a szülőkre és
nagyszülőkre is). Az aktív élet legyen mindennapos gyakorlat. Nagyon fontos hogy a sport a
mozgás pozitív élmény legyen. Fontos hogy a családokat – szülőket bevonjuk.
FIHS BOWL módszer bemutatása kerekasztal megbeszélések interaktívvá tételéhez.

Fish Bowl konzultációs módszer

Helyszín látogatás a Biberlini Parkban. Felhagyott sóderbánya az egykori szovjet katonai
lakótelep szomszédságában. Gyönyörű erdei fenyvessel a szélén ahol kalandparkot alakítottak
i. Rekreációs funkciókat szeretnék bővíteni.

Tarzan kalandpark

Tájékoztató tábla árakkal

2016. november 23.
Workshop Biberlini Park fejlesztéséről – OPERA közösségi tervezési módszer bemutatása

Kreatív energiák felszabadítása

Büszke alkotók függőhíddal

Workshop

Prezentáció

Olimpia központ látogatás. 2008-as beruházás 20 millió EUR-s beruházás 50%
önkormányzati 50% állami finanszírozás. 80% a közszolgáltatás és 20% az üzleti szolgáltatás
aránya. Nagy termek, rugalmasan alakítható berendezésekkel (kosárlabda, röplabda, uszoda,
boxterem, birkózó terem, fitnesz termek, mini golf, étterem, konferencia terem …

2016. november 24.
Városháza, konferencia zárás.

