Pozvánka
Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat na setkání,
setkání při kterém bychom Vám a další odborné veřejnosti
představili výsledky dosavadních výzkumů a analýz realizovaných v rámci mezinárodního projektu
ReNewTown prováděných střediskem VYCERRO
VYCER O při Univerzitě J. A. Purkyně v Ústí nad Labem.
Bádání v rámci projektu se zaměřilo právě na Městský obvod Neštěmice a Chomutov. Vzhledem
k tomu, že Vaše instituce v těchto lokalitách řeší problémy v rámci své odbornosti a působnosti,
domníváme se, že je Vaše účast velmi potřebná.
Účelem setkání bude projednání důležitých otázek souvisejících s revitalizací panelových
sídlišť,
šť, identifikace hlavních problémů a hledání změn funkcí i vzhledu sídlišť
sídl postavených před
rokem 1989,, která jsou vnímána jako překážka v rozvoji a v současnosti přinášejí mnohá sociální
rizika a problémy. A představíme také příklady dobré praxe ze zahraničí.
Výstupy projektu, jakož i výsledek tohoto setkání bude presentován zahraničním partnerům,
proto bychom byli velmi rádi, abychom získali komplexní pohled od různých odborníků – urbanistů,
úředníků, regionalistů,, sociálních pracovníků i politiků. Proto Vás žádáme o zajištění Vaší účasti či
účasti dalších zainteresovaných osob.
osob
Program:
1) Představení poznatků z místního šetření v Neštěmicích a Chomutově z pohledu obyvatel,
podnikatelů a místních expertů
2) Posouzení příčin problematických míst a jejich budoucí vývoj
3) Představení dobré praxe ze zahraničí
4) Přístup k informacím o realizovaných projektech
5) Diskusní workshop
Termín, místo:
- Středa 20. 6. 2012, od 9 – 12 hod.
- Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem, p. o. Velká Hradební 19,, 400 01 Ústí nad Labem,
(budova Kulturního domu)
- Místnost: klubovna D 318
Přihlaste se!
Kapacita: 20 účastníků
Prosíme, proveďte do 18. 6. 2012 rezervaci u p. Kudrny na email kudrna@rra.cz nebo na tel. +420
606 12 20 68. Dotazy směřujte též na něj.
Pořadatel: Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s. (www.rra.cz
www.rra.cz)

Těšíme se na Vaši účast!
This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed
co inanced by the ERDF

