p_public 2O17
Προσβασιμότητα στο Δημόσιο Χώρο
Ανοικτό κάλεσμα συμμετοχών
Η ομάδα p_public, υπό την αιγίδα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Χανίων,
διοργανώνει για 8η συνεχή χρονιά, το φεστιβάλ “p_public 2Ο17”, το οποίο θα
πραγματοποιηθεί στην πόλη των Χανίων το διήμερο 10 και 11 Ιουνίου 2017.
Φέτος, θα εστιάσουμε στην προσβασιμότητα στο δημόσιο χώρο, μέσω
συζητήσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου
και δράσεων σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους της πόλης των Χανίων, άμεσα
συνδεδεμένων με τον θεματικό άξονα του φεστιβάλ.
Η έννοια της προσβασιμότητας στον αστικό, και όχι μόνο, σχεδιασμό αποτελεί
θεμέλιο για μία βιώσιμη πόλη. Η αναγκαιότητα δηλαδή της απρόσκοπτης και
ασφαλούς κίνησης κάθε χρήστη (πεζός, ΑΜΕΑ, γονείς με καρότσι, ποδηλάτες κτλ)
είναι μία από τις βασικές αρχές ενός καθολικού σχεδιασμού, ειδικότερα όταν
αναφερόμαστε στη διαχείριση του δημόσιου χώρου. Τα τελευταία χρόνια δε,
καθίσταται ολοένα και πιο απαραίτητη η δημιουργία ποικίλων δικτύων, όπως
κυκλοφορίας, προσβασιμότητας, θεματικών διαδρομών κτλ, μέσα στον ιστό της
πόλης.
Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε να προβληματιστείτε, να εκφραστείτε και να
συμμετάσχετε ενεργά στις διαλέξεις και στις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στην
πόλη των Χανίων, με κεντρικό θεματικό άξονα την προσβασιμότητα στο δημόσιο
χώρο.
Προτεινόμενες θεματικές ενότητες:
α) Προσβασιμότητα στον αστικό σχεδιασμό
Γενικές αρχές, στόχοι και οφέλη
β) Σχεδιάζοντας για όλους
Ελληνική και διεθνής πραγματικότητα
γ) Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα προσβασιμότητας
Τρόποι και μέσα

Ημερομηνίες:




Δημοσίευση ανακοίνωσης: 10 Φεβρουαρίου 2Ο17
Δηλώσεις συμμετοχής: έως 17 Μαρτίου 2Ο17
Απάντηση σε δηλώσεις συμμετοχής: 07 Απριλίου 2Ο17

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:






Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ, καθώς και για
εθελοντική συμμετοχή, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.p-public.gr ή
επικοινωνήστε με το: info@p-public.gr
Για δηλώσεις συμμετοχής στις διαλέξεις, παρακαλούμε όπως αποστείλετε
την αίτηση συμμετοχής που θα βρείτε στο site μας, στο lectures@p-public.gr
Για δηλώσεις συμμετοχής στις δράσεις, παρακαλούμε όπως αποστείλετε την
αίτηση συμμετοχής που θα βρείτε στο site μας, στο events@p-public.gr
Εάν θέλετε να στηρίξετε οικονομικά την προσπάθειά μας, επικοινωνήστε με
το: funds@p-public.gr

Οδηγίες:
Διαλέξεις
Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει:
 Περίληψη της εργασίας στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (200 - 300 λέξεις)
 Βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (έως 250 λέξεις)
 3-4 Φωτογραφίες
Οι ομιλητές θα επιλεγούν με κριτήριο την πρωτοτυπία και τη συνάφεια της
παρουσίασής τους, προς το φετινό θέμα. Επίσης, όλοι οι ενδιαφερόμενοι των
διαλέξεων, έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν στο φεστιβάλ με μια Πινακίδα
παρουσίασης, σε διάσταση Α1. Περισσότερες οδηγίες, θα δοθούν μετά την αποστολή
των αιτήσεων.
Δράσεις
Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει:
 Περιγραφή της δράσης στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (300 - 500 λέξεις)
 Βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (έως 250 λέξεις)
 Πιθανές απαιτήσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό
 3-4 Φωτογραφίες

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:




http://www.keppedih-cam.gr
http://www.chania.gr
http://gis.chania.gr

*Παρακαλούμε πολύ, διαβάστε προσεκτικά τους όρους συμμετοχής στο φεστιβάλ, καθώς και
πληροφορίες σχετικές με τη διαμονή και την μετακίνηση των συμμετεχόντων, από την ιστοσελίδα μας
www.p-public.gr.

