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Овој производ е подготвен во рамки на проектот „Поддршка за добро владеење преку граѓанско учество 
за поголема транспарентност и отчетност на институциите во Македонија“ финансиран од Владата на 
Обединето Кралство, со поддршка на  Британската  амбасада Скопје. Мислењата и ставовите наведени 
во оваа содржина не ги одразуваат секогаш мислењата и ставовите на Британската Влада.

РЕШЕНИЕ  НА ДВОРОТ
- можност за истовремено користење на
дворот и од вработените и од посетителите;
- делење на дворот на два посебни дела:
 1.дел за вработените и
 2.дел за посетителите;

-простор за
седење -простор за седење

 за родителите
-простор за играње

ДЕЦА: РОДИТЕЛИ
СО ДЕЦА:

-простор
за пауза

ВРАБОТЕНИ:

-сенка
-вода

-паркинг за
 велосипеди

ПЕНЗИОНЕРИ: ТИНЕЈЏЕРИ:

-простор за социјализација-кафе

планирана
 состојба

постоечка
состојба

зеленило во Центар  2012г.

ПРИЧИНИ ЗА НЕОТВОРАЊЕ НА ДВОРОТ
-создавање на бука која ќе им пречи на
вработените;
-можност за уништување на дворот од страна
на посетители;
-зафаќање на просторот за седење и одмор
за вработените од страна на посетителите;

ПРИЧИНИ ЗА ОТВОРАЊЕ НА ДВОРОТ
-создавање на нови зелени површини кои ќе
можат да се користат од населението од
околината;
-создавање на нов простор за социјализација;
-промена на карактерот на паркот, да не биде
пасивен простор.

Парк „ “

6.

1. Учење на азбуката
преку сенки од сончевите
зраци низ перголата

(  почетокот на меморијата)

2. Отворени работилници за деца преку цртање

3. Пренамена на стариот
објект , инплементирње на
нова мултифукнкционална
програма (работилница ,
новогодишен и, велигденски
пазар, кафетерија и сл. )

зеленило во Центар 1990г.           зеленило во Центар 2020г.
             (според максимален капацитет на постојниот ДУП)

4. индивидуален простор
за пауза на вработените

5. отворен амфитеатар за предавања,
културни настани (читања) , свирки и сл.

6. обезбеден колски и
велосипедски паркинг
простор за вработените
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