Osnovna vodila pri iskanju konkretne lokacijske rešitve za nastanitev in življenje beguncev v Kopru so:
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dostojna bivališča;
infrastrukturna implementiranost;
bližina mestotvornih funkcij in programov;
razpoložljivost objektov javne sfere;
naselitev praznih objektov (našteti so popolnoma prazni oz. skoraj prazni objekti);
možnost samo-organizacije in izvajanja podpornih vsebin.
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V celoti prazen objekt.
Bližina mesta (vse oskrbne
funkcije v neposredni bližini).
Prometna, poslovna in
upravna infrastruktura.
Nizki stroški ogrevanja
(toplotna črpalka).
Možnost tako začasnega
bivališča (prenočitve), kot
stalnejše oblike bivanja.

Solis, foto:Delo
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Možnost izvedbe koncepta
samoureditve kratkočasnih
bivališč in družbenih
prostorov po konceptu
“Vertical slum”, Torre de
David, Venezuela.
Kratkoročno neizvedljivo
tudi iz vidika socialne
stigmatizacije, elektro in
komunalne ureditve, itd..
V objektu je trenutno
zasedenih le 8 stanovanj.
Mestno jedro (javne in
oskrbne funkcije).
Prometna, poslovna in
upravna infrastruktura.
Potebna adaptacija in
energetska sanacija.
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Razgled??
Oddaljenost od mesta
pomeni potencialno
segregacijo uporabnikov.
Oddaljenost družbenih,
socialnih aktivnosti, javnega
prometa, dostopnosti do
mesta. Objekt še ni v celoti
prevzel DUTB.

6 etaž praznih stanovanj
tipična etaža

Objekt je po stečaju
investitorja prešel
preko stečajnega
upravitelja na DUTB.

prazni poslovni prostori v pritličju

Pralnica se po vzoru skandinavskih
večstanovanjskih naselij locira v skupne
pralne in sušilne prostore v pritličje objekta.
V pritličju se prav tako nahajajo javna
kuhinja (možnost samostojne priprave
obrokov) in jedilnica.
Ob tem pa se nizajo prostori za druženje,
informiranje, izobraževanje, varstvo in
animacijo otrok, komunikacijo, brezplačno
svetovalno, pravno in medicinsko pomoč.
Prostor za skladiščenje in zbiranje donacij.
Predvideno je aktivno vključevanje beguncev v projekt (ureditve bivalnih in skupnih pritličnih prostorov), implementiranost v
družbeno življenje prebivalcev mesta (doprinos raznih znanj, veščin, vzajemne integracije).
UPI Inde (www.indeplatforma.org) in njeni podporniki se obvezujemo in zavzemamo za aktivno udeležbo pri organizaciji in
izvedbi potrebnih podpornih vsebin, kar že sedaj aktivno izvajamo (med drugim v Trstu). Okrepčevalnica Hiša De Rin ponuja
brezplačno hrano (v omejenih količinah, po lastnih zmožnostih).
Prav tako so aktivno prisotne še številne druge organizacije, posameznice in posamezniki, ki so in še bodo aktivno udeleženi
pri varstvu otrok, brezplačni pravni pomoči, prevajanju, prevažanju, zbiranju potrebščin, itd.
Avtorja: Kaja Joksić, arhitektka in Darjan Jurinčič, ilustrator

Vir tlorisnih podlog: http://www.esgorica.si/stanovanjsko-poslovni-objekt-koper.html

V stanovanjskih etažah se predvidi bivalne enote za družine in
posameznike. Pohištvo se zbira po principu donacij oziroma
podarimo.si. V bivalnih enotah je predviden samo sanitarni in
spalni prostor (s hladilnikom), ne pa tudi kuhinja in možnost
pranja perila.

