MORECO ORODJA

za snovalce
politik

Smart locations for better liveability

Nabor prosojnic projekta MORECO
Nabor prosojnic projekta MORECO predstavlja zbirko prosojnic v programu MS-Power-Point. Nabor se
uporablja kot orodje za svetovanje in usposabljanje v procesu odločanja o razvojnih politikah. Orodje lahko
samostojno uporabljajo oblikovalci politik ali pa strokovnjaki in predavatelji na delavnicah, vajah in seminarjih.
Nabor zajema več kot 160 prosojnic, ki vsebujejo slike in ostale vizualne informacije in opisujejo odnose
med področjema prostorskega načrtovanja in transporta. Vsaka prosojnica vsebuje podrobnejša pojasnila v
oddelku “opombe”. Vse vsebine so prosto dostopne.
Glavne teme so:
• Predstavitev projekta MORECO
• Zakaj bi vas projekt MORECO utegnil zanimati?
• Dejstva, ozadje, težnje
• Vplivi na deležnike
• Primeri dobrih praks in priložnosti za prihodnost
• Praktična orodja projekta MORECO
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Delavnice, seminarji in
konference, ki vključujejo
različne deležnike.

Strip projekta MORECO
Stripi so namenjeni spodbujanju procesov priprave politik. Na vizualen in igriv način upodabljajo problematiko
trajnostne mobilnosti in stanovanjskih ter infrastrukturnih stroškov. Nabor je sestavljen iz majhne zbirke
problemsko naravnanih stripov. Ponazarjajo prednosti trajnostne mobilnosti in za življenje prijetnih naselij
z učinkovito infrastrukturo oskrbnih in storitvenih dejavnosti. Takšnim zaželjenim situacijam ali rešitvam
zoperstavljamo neugodne. Vsi stripi so prosto dostopni.
Teme stripov zajemajo:
Risanka projekta MORECO:
Lokacije bivališč, ki so daleč od
oskrbnih storitev, vodijo k zviševanju
stroškov in povečani porabi časa.
Osredotočanje razvoja poselitve v
bližini osrednjih oskrbnih centrov
prispeva k varčevanju z zasebnimi
in javnimi sredstvi.

• Javni potniški promet v primerjavi s prometom
z osebnimi vozili
• Družabno življenje in vrste stanovanj
• Dnevno oskrbo in razdalje
• Poti v šolo za otroke
• Prosti čas in razdalje
• Merila za izbiro novega bivališča
• Prijetna centralna stanovanjska območja v nasprotju
z oddaljeni naselji
• Posledice za mobilnost in kakovost življenja
Strip projekta MORECO:
Avtor ilustracije je Thomas Wizany iz Salzburga.
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Splošni cilji in ciljne skupine
• Povečati ozaveščenost snovalcev politik, še posebej na lokalni ravni. Orodje lahko samostojno uporabljajo
oblikovalci politik ali pa strokovnjaki in predavatelji na delavnicah, vajah in seminarjih.
• Izboljšati znanje o odnosih med stroški mobilnosti in stanovanjskimi stroški, kakor tudi o prihodnjih trendih
in scenarijih ter njihovih učinkih.
• Snovalci politik lahko uporabljajo preprosta in razumljiva informativna gradiva in interaktivne metode.
• Snovalce politik opolnomočiti za to, da lahko utemeljijo ustrezne odločitve na področju prostorskega
razvoja na občinski in medobčinski ravni.
• Zagotoviti podporo za razširjanje tematik projekta MORECO s pomočjo vizualnih metod.

Izvajanje aktivnosti na pilotnih območjih
Nabor prosojnic projekta MORECO smo razvili kot tehničen in kontekstualen okvir z veliko primeri predvsem
iz avstrijske prakse. Projektni partnerji iz Italije, Slovenije in Nemčije so iz nabora prosojnic povzeli izbrane
elemente in jih prevedli v nacionalne jezike. Končni transnacionalni nabor prosojnic vsebuje tudi sestavine
omenjenih nacionalnih prilagoditev. Izbrane prosojnice smo uspešno preizkusili na številnih delavnicah,
seminarjih ter konferencah, kjer so bili prisotni različni deležniki.
Stripe je mogoče uporabiti na različnih javnih dogodkih, še posebej za namene ozaveščanja in pritegovanja
pozornosti javnosti k temam projekta MORECO. Med izvajanjem projekta so se stripi izkazali kot primerno
spodbujevalno orodje za to, da deležniki pravilno razumejo vsebinska prizadevanja projekta MORECO. Doslej
so se stripi potrdili kot zelo učinkovito sredstvo pri predstavitvah, na plakatih, v časopisnih člankih in na
razglednicah.

Sestavljanka-razglednica, ki
so jo pripravili v Bellunu:
Avtor ilustracije je
Fabio Vettori.

Razglednica, namenjena spodbujanju uporabe WOMO (Orodja za gospodinjstva MVV, Munich Transport and Tariff
Association – Transportno in tarifno združenje mesta München).

