KEZDEMÉNYEZŐ VÁROSKORMÁNYZÁS
ÖSSZEFOGLALÓ A III. ONLINE TMCS ÜLÉSÉRŐL
CHECK-IN KÖR
Milyen volt az elmúlt 4,5 hónap?
•
•
•
•
•
•
•

Mindenki nagyon hasznosnak tartotta az elmúlt 4 hónapos munkát.
Együttműködés
Forma tetszett
Élőben jobb
Legyen folytatás
Átlátható forma
Új ismerettségek születtek.

AZ IFP ÉS AZ ITS BEMUTATÁSA (BEDŐCS BERNADETT)
MI AZ ELSŐ BENYOMÁSOD AZ IFP-VEL ÉS AZ ITS-VEL KAPCSOLATBAN?
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CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK A FŐVÁROSBAN (LE MARIETTA)

MILYEN JÖVŐBEN EGYÜTTMŰKÖDÉSI MÓDOKAT LÁTTOK?
•

Speed dating jellegű dolog.
o

•

Civilek, lakosok random találkoznak. Lehet tematikus. Találkozni, megtalálni ami
összeköt.

Kreatív szakma bevonása. Művészek.
o

művész, média és digitális kreatívok, főleg a digitális innováció terén

•

egyetemi partnerek városfejlesztési és kreatív részvételiség témákhoz kapcsolódóan pl. design,
építész, tájépítész.

•

Fiatal vállalkozók bevonása. Minden téma érinti, érintheti őket.

•

ennek a fokozatos kialakítását/bevezetését javaslom, menet közben kialakítva a
rendszerességet, témákat…

•

Projekt ötlet: iskolák bekapcsolása az ötletek generálásába és a részvételi költségvetésbe
kreatív workshopon leresztül

•

pilotokat kéne indítani - ehhez ez a kör jó lenne: megfogalmazni a témákat, módszereket nemzetközi tapasztalatokat is értékelve, javaslatként behozható lenne

CHECK-OUT KÖR
•

Rengeteg új ötlete támadt a fiatalok bevonásával kapcsolatban. Inspiráló volt a találkozó

•

Bedőcs Berna: Sok dolog megerősítést kapott, de vannak új felvetések és olyan dolgok aminek
a hangsúlyozására több figyelmet folytatunk az ITS-ben. Új szereplők bevonása. Különböző
területek összefonódása, jól szintetizálni ezeket.

•

Kávészünet hiánya :) Remélhetőleg megmarad az együttműködés a továbbiakban is.

•

Jó irány, széleskörű, előremutató, remélhetőleg fenntartható, bíznak a folytatásban

•

Nagyon élvezetes volt. Fiatal vállalkozó szektorral közelebb kerülni. Pilotolos irány.

•

Sok ötlet, hogy tudná a BVK támogatni a folyamatokat. Folytatás!

•

Marietta: Nagyon hasznos visszajelzéseket kapott.

•

Kétoldalúan előnyös. EU-s fókusz - fővárosnak meg kell mutatni, hogy a civilekkel kapcsolatban
van.

•

Kísérleti dolog, fontos a dokumentáció. A beérkezett véleményeket átláthatóvá tenni. Csomó
önkormányzat profitálhat ezekből.

•

Nagyon tetszett. Rugalmas, pörgős az előadás és a beszélgetés is. Nagyon jó, hogy széles
körben valósult meg a TMCS. Folyamat folytatódjon! Munka neheze most kezdődik!
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•

Informatív volt. Olyan hívószavak, kulcsmondatok hangzanak el amit napi szinten tudnak
használni, nemcsak a tervezésben

•

Szuper volt, fenntarthatóvá, folyamatossá, nyílttá kéne tenni ezt a folyamatot.
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