č.j.: 348/2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Rada městské části

USNESENÍ
č. 324
ze dne 15.05.2013
Schválení partnerství v projektu FA ČVUT Child friendly Město

Rada městské části

I.

bere na vědomí
1. popis projektu FA ČVUT Child friendly Město

II.

schvaluje
1. podporu a zapojení Městské části Praha 3 do projektu

III.

pověřuje
1. Mgr. Ondřeje Ruta, zástupce starosty
1.1. informovat žadatele (Fakulta architektury, ČVUT v Praze) o vyjádření podpory
projektu
1.2. koordinovat další činnost spojenou s realizací projektu

Ing. Bohuslav Nigrin
zástupce starosty městské části

Ing. Vladislava Hujová
starostka městské části

Důvodová zpráva

Fakulta architektury, ČVUT v Praze, požádala Městkou část Praha 3 o zapojení do projektu Child
friendly Město.
Popis projektu:
Na Fakultě architektury, ČVUT v Praze, ve spolupráci ateliérů doc. Ing. arch. Ireny Šestákové a Dipl.
arch. Henryho Hansona, se připravuje Projekt Child friendly Město, který bude součást výuky a
projektů studentů od příštího školního roku, tedy od září 2013.
Tento projekt je založený na spolupráci třech subjektů: Univerzity, Města a Občanů/dětí a rodičů.
Za tímto účelem byla Městskou část Praha 3 oslovena, která svou diversitou představuje zajímavý
potenciál pro jejich projekt.
V ateliérech se v rámci prvního semestru budou věnovat komplexní urbanistické analýze Městské části
Praha 3 z hlediska její "přátelskostí k dětem". To znamená, že ve spolupráci s občany budou
identifikovat slabá a silná místa v urbánním prostředí, místa pro potenciální rozvoj, potenciální
příležitostí a hrozby. Zmapují pohyb a pobyt děti ve městě a jejich fyzické a behaviorální potřeby.
Ve druhém semestru se budou podrobněji věnovat vytypovaným místům. Po dohodě s Městskou částí
určí konkrétní části veřejného prostoru a v ateliérech se bude pracovat na detailních úpravách a
designu těchto míst.
Časový harmonogram:
Září 2013 až červen 2014.
Toto schéma je vnímáno jako úvod k dlouhodobější spolupráci za účelem proměny a budování Child
friendly města.
Child friendly Město je město, ve kterém jsou děti aktivními účastníky již ve fázi navrhování a
plánování a zároveň i potom při budování a proměně městský prostor a při jejich užívání. Je to město,
ve kterém se cítí příjemně a bezpečně, které neomezuje jejich pohyb a pobyt ve veřejném prostoru.
Proces budování Child friendly měst zahrnuje účast všech občanů, ne jenom dětí.
Rotterdam či Freiburg a další evropská města se mohou chlubit známkou Child friendly a zároveň
ukázala, že budování Child friendly měst zlepšuje kvalitu bydlení a zvyšuje celkovou kvalitu a
atraktivitu města.

