OPTAR (Organizația pentru Promovarea Transportului Alternativ în România)
Misiune: să dezvoltăm durabil mobilitatea urbană în România.
Obiectiv strategic: să creăm o comunitate activă de cetăţeni implicaţi care să susţină, să promoveze şi să
aplice principiile dezvoltării durabile a oraşelor în care trăiesc.
Proiect: Drumuri Verzi in București (DVB)
Drumuri Verzi în București (DVB) este un proiect de identificare, implementare și modernizare a primei
rețele de drumuri dedicate pietonilor și bicicliștilor din București. Pe aceste drumuri, fluxurile pietonale și
cele ale bicicletelor vor fi separate între ele și separate față de traficul rutier. Proiectul oferă soluțiile pentru a
se realiza, pentru prima dată în București, o infrastructură dedicată mobilității active (mersul pe jos și cu
bicicletă) cu respectarea tuturor criteriilor calitative enunțate de specialiștii internaționali.
Detalii on-line: bit.do/DVB
În perioada 1-6 noiembrie, respectând principiile enunțate în proiectul DVB, au fost analizate două trasee din
București (zona centrală și Aviatorilor) pentru a constata eventualele probleme întâmpinate în derularea
proiectului pe scară mare. Testul a fost util, demonstrând faptul ca identificarea rețelei DVB este posibilă.
La sfârșitul anului trecut, municipalitatea din Hamburg a anunțat că dorește să realizeze un proiect similar.
--------------------------------------------Proiectul DVB este un amplu proiect de voluntariat în care CETĂȚENII modelează infrastructura în cartierul
lor.
Așadar, dacă ești unul dintre aceia care locuiesc în București și iți doresti să schimbi în bine zona în care
VREI SĂ TRAIEȘTI, înseamnă că ești potrivit pentru a fi voluntar al Proiectului DVB (etapa 1 Identificarea).
Necesarul proiectului DVB este de (minim) 211 voluntari pentru 1-3 luni din cele 6 luni cât durează această
etapă a proiectului.
Avem nevoie de:
- (minim) 30 de specialiști în mobilitate urbană (arhitecți, urbaniști, masteranzi la Mobilitate urbană, ONGiști etc.)
- (minim) 30 de graficieni (grafică publicitară, machetare, dtp, prepress, proiecte video, grafică vectorială și
rasterizată etc.)
- 20 copywright-eri/scenariști
- 4 avocați/juriști
- 20 bloggeri
- 15 persoane în domeniul producției video (cameramani/editori)
- 2 persoane în domeniul producției audio
- 10 fotografi
- (minim) 80 de voluntari (bicicliști, roleri, pietoni, de preferat, dar nu obligatoriu, cu aparate foto/video,
calculator legat la internet)
-10 IT-iști
Avem nevoie de oameni determinați să se implice într-un proiect care, preconizăm noi, va schimba
calitatea vieții in București. E nevoie de multa perseverență, rabdare și de ceva timp alocat proiectului.
În funcție de categoriile de mai sus, există solicitari specifice, pe care le vom discuta la interviu.

