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Основна мета - отримати якісну ескізну пропозицію на благоустрій Молодіжного парку. Парк є громадським
простором, що належить всім мешканцям міста і тому найкраще з точки зору прозорості, партисипативного розвитку і
сталого розвитку міста було б провести всеукраїнський конкурс, але оскільки проведення конкурсу є досить складним і
дорогим процесом, альтернативою йому може стати проведення воркшопу.

Суть воркшопу полягає у тому, що в зазначені дні у місто організовано прибувають прогресивні молоді архітектори із
різних міст України у кількості, достатній для поділу на кілька команд. В складі яких ці архітектори працюють кілька днів
над пропозицією концепції розвитку тієї чи іншої території (у нашому випадку - Молодіжного парку). По закінченню цього
заходу ми отримаємо кілька альтернативних варіантів на один і той же громадський простір. На основі цього
матеріалу можна буде значно ефективніше і правильніше розробити ескізну пропозицію до дати проведення Green
Fest-у.

МЕТА І СУТЬ ПРОВЕДЕННЯ ВОРКШОПУ
по Молодіжному парку в м.Хмельницькому
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Графік подій присвячених формуванню концепції Молодіжного парку:

01-26.02 - попередні роботи по підготовці до воркшопу

13.02 – громадське обговорення для формування завдання для воркшопу

14.02-29.03 - продовження підготовки до воркшопу

30.03-2.04 – воркшоп

2.04 – презентація результатів воркшопу

5.04-10.04 - опрацювання результатів воркшопу, підготовка до голосування

10-16.04 – голосування/обговорення за кращу концепцію

17.04-20.06 - розробка ескізної пропозиції на основі результатів воркшопу

24-25.06 – презентація ескізного проекту створення Молодіжного парку в рамках Green Fest
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Структура учасників:

20 архітекторів, які працюватимуть в 4-х командах по п'ять чоловік:
1 найбільш досвідчений учасник – куратор
1 учасник хмельничанин
3 учасники з інших міст

Для забезпечення якісної і продуктивної роботи потрібна буде участь модератора (або двох).
В його обов'язки входитиме слідкування за часом, організація логістики, харчування,
вирішення форс-мажорних ситуацій.

Для підвищення рівня заходу і для можливості якісно рекламувати цей захід було б гарно
мати в команді фотографа (не може бути модератором). Проте це не обов'язково
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Розклад проведення воркшопу:

Середа
- прибуття учасників та поселення в готель
- спільна вечеря

Четвер
- Сніданок
- Переїзд в місце зустрічі із громадськістю та
представниками влади (наприклад в міську раду чи в
приміщення для роботи)
- Зустріч-знайомство із представниками влади (мером чи
його заступником) - для розуміння учасників, що їхній
внесок тут дійсно потрібний
- Презентація ділянки проектування та зустріч-обговорення
із представниками громадськості (міськими активістами,
місцевими жителями)
- Екскурсія на ділянку разом із представниками
громадськості, які розповідатимуть учасникам, про те як
живе це місце
- Обід
- Екскурсія містом (для формування в учасників певного
уявлення про формат міста і його "стиль" життя)
- Поділ на команди
- Обговорення в командах
- Вечеря

П’ятниця
Сніданок
Робота в групах
Обід
Робота в групах
Вечеря

Субота
Сніданок
Робота в групах
Обід
Робота в групах
Вечеря

Неділя
Сніданок
Виселення з готелю
Робота в групах
Обід
Робота в групах
Близько 15:00 - презентація напрацювань в командах
перед громадськістю
Обговорення концепцій
Вечеря
Від’їзд учасників
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Ресурси:

Готель:
- 4 кімнати (1 ліжко),
- 5 кімнат (2 ліжка),
- 1 резервна кімната

Приміщення для роботи:
- 4 кімнати (мін. по 15 м2)
- загальна кімната для загальних зустрічей та обговорень
(може бути однією з 4-х, але не менше 40-50 м2)

Харчування:
- 4 сніданки (15 осіб),
- 4 обіди (21-22 особи), в дні роботи в групах можливо їжа з
доставкою.
- 5 вечерь (21-22 особи);
- перекуси під час роботи - чай, кава, печиво, вода (безлім)

Транспорт:
- автобус на 21-25 осіб для пересування містом (трансфер
з/на вокзал/и, і в/з готелю, якщо він віддалений від центру
міста і місця роботи),
- компенсація дорожніх витрат для учасників з інших міст
( ~500 грн. на людину - максимальна вартість проїзду в
обидві сторони. 15*500=7500грн.)

Технічне забезпечення:
- якісна Wi-Fi мережа у приміщеннях для роботи
- принтер А4 (А3)
- проектор з екраном
- достатня кількість розеток
- при потребі подовжувачі, додаткове освітлення

Канцтовари (попередній список):
- папір формату А4(300 арк) + А3(200-300 арк),
- калька 4 рулони малі,
- маркери 4 комплекти по 4-5 кольорів,
- фломастери 4 комплекти,
- олівці кольорові 4 комплекти,
- олівці прості (Koh-i-Noor) 4 комплекти по 5 олівців-
2В/3В,
- скотч малярний 4 шт.,
- скотч прозорий 4 шт.,
- сухий клей 4 шт.,
- ножиці 4 шт,
- гумка канцелярська (Koh-i-Noor) 12 шт.
- бейджі з мотузком 25 шт.

Список графічних матеріалів, необхідних протягом
всього часу розробки концепції:

1. Плакати для оголошення подій та поширення в
соціальних мережах:
- Громадське обговорення для формування завдання
на воркшоп
- Оголошення про проведення воркшопу
- Оголошення про презентацію результатів воркшопу
2. Оформлення бейджиків
3. Складання і оформленя брошури із розкладом
воркшопу - 5 примірників.
4. Карта міста в місці проведення початкової та
кінцевої презентації. (можливо така карта є і її можна
використати)
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