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МОЈА БОЈА, МОЈ ПРОСТОР!

*островото само по себе е потенцијал со чекање да биде правилно
размислено и уредено
*недоволно обележување и потенцирање
*недефинирана вегетација
*недостиг на социјални содржини

*незадоволена потреба од паркинг места за резиденти, како и за
посетители
*узурпирање на тротоарите и попречување на движењето на пешаците

*узурпирање на тротоарот од страна на сопствениците на
комерцијалните содржини
*немање на простор за движење за пешаците

-         СЕДЕЊЕ ВО ПРОСТОР :
КЛУПИ
КАФЕТЕРИЈА
ЗОНА ЗА СЕДЕЊЕ/ ДРУГ ВИД/
-         ЗАСЕНЧУВАЊЕ НА ПРОСТОР
ТЕНДИ
ЧАДОРИ
ТРЕМОВИ
-         ПАРКИНГ ПРОСТОР
ВЕЛОСИПЕДИ
АВТОМОБИЛИ

-         ОТПАД
КОНТЕЈНЕРИ
КАНТИ
-         ОСВЕТЛУВАЊЕ
КАНДЕЛАБРИ
-         ПРОСТОРИ ЗА ИГРА
ИГРА - ПРИВАТИЗИРАН ПРОСТОР
СПОРТ / РЕКРЕАЦИЈА

-         ПРЕЧКИ ПРИ ДВИЖЕЊЕ
ПОВРШИНИ / ПУКНАТИНИ
ОВЈЕКТИ / СТОЛБОВИ , ОГРАДИ/
НЕРЕГУЛИРАН ПАРКИНГ ПРОСТОР
ПЕШАЧКИ ПРЕМИНИ

          МАПИРАЊЕ НА ЕЛЕМЕНТИ ВО
ПРОСТОРОТ

РЕСТОРАН
БАР
ПРОДАВНИЦА/РАБОТИЛНИЦА
МАРКЕТ
ПАЗАР
ИЗЛОЖБЕН ПРОСТОР

ОБРАЗОВАНИЕ / ГРАДИНКА
МИНИСТЕРСТВО ЗА
КУЛТУРА
АМБАСАДА
БИЛИЈАРД КЛУБ

ФУНКЦИИ НА ПРОСТОРОТВИДЛИВОСТ

ВИДЛИВИ ОД ДАЛЕКУ

ВИСИНИ НА ОБЈЕКТИ

1-2 КАТНИ ВИСИНИ
3-4 КАТНИ ВИСИНИ
5-6 КАТНИ ВИСИНИ
+6 КАТНИ ВИСИНИ

- НИСКИТЕ ОБЈЕКТИ ОБЕЗБЕДУВААТ ОДЛИЧНИ УСЛОВИ
ЗА МИКРОКЛИМАТА НА ТОЈ ПРОСТОР
- ДОМИНИРААТ НИСКИ ОБЈЕКТИ

најгусто движење на пешаците
средно движење на пешаците
мало движење на пешаците

критични зони за
движењето на пешаците

0-4 5-14 15-24 25-64 65+

Од старосна група на луѓе во блокот
најчесто се забележуваат луѓето од
средна група на возраст

Пешачки сообраќај Старосна група на луѓе
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смирено
небезбедно
тензија
среќно

Различни луѓе имаат
различни чувства на
одредени
места во блокот.Но, на
одредени места  како
покрај
јавните места присутна е
тензија поради големиот
налив на моторни возила
и недоволен простор за
паркирање.

Мапа за чувства
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1. енергична
2. активна
3. досадна
4. неактивна

Евалуација на фасада

одење
трча

ње

луѓе
 на

ролерки и

ске
јтб

орд

ве
лоси

пе
дисти

Начини на движење
на пешаците

Може да се забележи дека
пешаците овде најмногу се
движат со одење и ретко има
велосипедисти поради немањето
на велосипедиска патека.
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Зелен карактер
дефинирање на мрежа од
јасно идентификувачки пешачки
и велосипедски рути
следење од препознатиливи
елементи- интеракција
"природен центар" во
интегрираното острово

Приказната за пејсажот
комуникација со резиденти/
посетители преку изложби,
книжари, интерактивни медиуми,
едукативни услуги

Зајакнување на зелениот
идентитет со претставување на
зелен прстен на четвртта со
јасна комуникација со околните
блокови
Претставување на "зелени улици"
во селектирани точки

Креирање на карактеристични
паркови диференцирани еден од
друг, нудејќи различни можности
за употреба
Индивидуални идентитети за
различни улици и содржини
Играње со различни "зелени
елементи"

Јасно видливи велосипедски
линкови до парковите
Истражување на можноста за
пешачки и велосипедски приоритет
Атрактивни врски ( визуелно и
функционално)
Подигнување на степенот на
квалитет

Намалување на главните
сообраќајни структури, улици и
раскрсници со цел да се
приспособат за пешаците
Опции за седење и можности за
паузи во текот на движењето
Доволно безбедни пешачки рути

Искуства во пешачката мрежа
комерцијални содржини
активности и посветени места за
фамилии и деца
активни центри- зголемување на
чувството за безбедност

Дневното одење и враќање:
на работа, на училиште, земање
на децата од градинка, пазарување
Дневните потребни активности
стануваат пријатни
Социјални активности: поминување
време заедно и уживање

Урбана рекреација: седење на
клупа или прошетка низ четвртта
Јавни простори кои што
обезбедуваат достапност за сите
План за тековни активности
Активности кои што се повторуваат
неделно, месечно или годишно

Ценење на малите и големи
простори и појаснување на
нивната различна употреба
Простори фиксирани во нивната
употреба, флексибилни простори
Различни аспекти- различни
квалитети

Баланс помеѓу комерцијалните
активности и можностите за јавно
седење
Вклучување принципи за
транспарентни и осветлени
улични фронтови
Подобрување на пристапноста на
недоволно искористени простори

Програма на активности

ГЛАВНА РУТА НА ДВИЖЕЊЕ
СЕКУНДАРНА РУТА
ТЕРЦИЈАЛНИ РУТИ /ПРЕМИНИ/

РУТИ НА ПЕШАЧКО ДВИЖЕЊЕ
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2.4 7 6.5

2.5 6.2 3.5

2.3 5.5 5

2.7 5.5 2

4.8 6 5

4.5 7 4.2

1-1 4-4

2-2 5-5

3-3 6-6

Постојна состојба Приказ на решение

Простор за одвивање на автомобилски сообраќај Простор за одвивање на пешачки сообраќај Простор за паркирање
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