
  

Ako rozbicyklovať... Bratislavu?
Tomáš Peciar, Daniel Duriš, Peter Rozsár a kol.



  

Všetko to začalo na cyklojazde
Komunita. Získajte ľudí, ktorí majú záujem pohnúť veci 
vpred. Začnite u cyklistov, ktorí denne jazdia mestom. 



  

Vytvorte online komunitu
Lepšia a rýchlejšia komunikácia. Využite služby napr. 
Google Groups (mailing list), Google Docs. Ostaňte 
apolitickí, centrum skupiny chráňte pred spolitizovaním.



  

Zasahujte do procesov EIA
Dostavba areálu WESTEND, crossing, Dúbravská 
cesta, Obchodne centrum – Saratovská, Kaufland – 
Dúbravka, Twin city, Kaufland – Mlynská dolina..



  

Dostaňte sa k politikom
Napíšte im email (jednoduché). Ak sa neozvú, pošlite 
im doporučený list (ten musia úradníci prijať). Riešte 
konkrétny problém, nekričte z kúta, príďte s riešením.



  

Získajte mediálnu pozornosť
Mediálne pokrytie. Oslovte lokálnych novinárov, ktorí 
sa podobným témam už venovali. Zostavte si media list 
a pravidelne posielajte tlačové správy.



  

Budujte si značku
Identita. Ľudia si pamätajú dobrý názov, logo. Urobte 
súťaž, ľudí poteší propagácia ich návrhu.



  

Dajte všetko na web
Internet. Komunikujte s verejnosťou, záujemcami, 
fanúšikmi cez web (blog), sociálne siete. Publikujte 
kvalitný obsah, pekné obrázky, veľa fotiek, videá.



  

Definujte si spojencov a protivníkov
Politici, úradnici, policajti, vodiči MHD, verejnosť. 
Získajte na svoju stranu ľudí, čo rozhodujú, nestrácajte 
čas s ľuďmi, ktorí všade vidia problém a prekážku.



  

Využite svetové trendy a príklady
Reálne príklady presviedčajú. Cestujte, fotťe, 
dokumentujte a ukazujte lokálnym politikom, ako to ide.



  

Zoficiálnite sa
Registrované združenie vs občianska iniciatíva. 
Oficiálne prináša výhody - uznanie politikmi, možnosť 
dostať granty na činnosť, otvára dvere.



  

Prineste nové aktivity
Pozrite sa, čo funguje v zahraničí - na bicykli do práce, 
parkovací manuál, občianske petície, sčítania, 
prieskumy. Pritiahnu médiá, potvrdia odbornosť.



  

Cyklokuchyňa – podporujte komunitné projekty
Fúzia cyklošpecialít, svojpomocnej cyklodielne a jedla.
Bikekitchen, Cykloopravovňa v Žiline, BajkAzyl...



  

Pripojte sa k známym akciám
Podujatia ako Park(ing) day, Európsky týždeň mobility. 
Trvajú viac dní - zaistia pozornosť médií, odborníkov v 
diskusiách aj verejnosti, prinášajú viditeľnosť v uliciach.



  

Zapojte súkromný sektor
Má financie, ktoré obciam chýbajú. Môže financovať 
stojany a cyklotrasy (nielen) vo svojom okolí.



  

Ukážte vizualizácie verejne
Komunikácia s verejnosťou pomocou dizajnu, 
zorganizujte výstavu. Umelci sú vám naklonení. Urobte 
vernisáž, zavolajte osobnosti.



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

...a týmto práca nekončí
Nenechajte sa odradiť problemámi,
tlačte na výmenu ľudí, 
ktorí brzdia rozvoj cyklodopravy.


	Snímok 1
	Snímok 2
	Snímok 3
	Snímok 4
	Snímok 5
	Snímok 6
	Snímok 7
	Snímok 8
	Snímok 9
	Snímok 10
	Snímok 11
	Snímok 12
	Snímok 13
	Snímok 14
	Snímok 15
	Snímok 16
	Snímok 17
	Snímok 18
	Snímok 19
	Snímok 20
	Snímok 21
	Snímok 22
	Snímok 23
	Snímok 24
	Snímok 25
	Snímok 26
	Snímok 27
	Snímok 28

