Make It Happen Day mobiliserer lokale til at engagere sig
i udviklingen af vores byer i et unikt format.
På én enkelt dag skaber borgere nye løsninger til
konkrete problemstillinger i lokalområdet. En pulje penge
understøtter de gode idéer - det går hurtigt og processen
bliver en del af målet! Idémagerne har det fulde ansvar for
brugen af pengene og der skabes fællesskaber omkring
det enkelte projekt og Make It Happen Day som et hele.

Dagen indeholder..

Idéerne skal have til formål at gøre en forskel fysisk,
kulturelt eller socialt for lokalområdet. Resultaterne bliver
vidtspændende og helt unikke, og de vil fortælle en historie
om stedet og de drømme der eksisterer. Make it Happen
Day er en måde at slippe eksperimenter løs, skabe
forbindelser og demonstrere hvordan alle kan bidrage
aktivt til den demokratiske udvikling af lokalområdet. Det er
mere end bare én dag – det er en katalysator for effektive
samskabelsesprojekter i fremtiden.

" Make It Happen
Day viste os, at
byudviklingens
komplekse stisystemer
kan suppleres af
en vej fra tanke til
handling, der er både
kort og sjov. Dagen
gav borgere mulighed
for at påvirke deres
lokalområde med egne
løsninger og værdifuld
viden til vores videre
arbejde. På én dag!.

"

"

Camilla,
Områdefornyelse
Sydhavnen

Sådan ser dagen ud...

Kom med
din idé

Præsenter
dit projekt

Vind penge!

Lav et team

Få idéen
til at ske

Dokumenter
projektet

Udstilling
og fejring

Skab din egen Make it Happen Day...
Make it Happen Day
skræddersyes altid til
den enkelte kunde og
lokalområde med brug
af et simpelt koncept.
Hvordan end I vælger at
gøre, vil vi altid lægge
vægt på at forstå jeres
lokalområde gennem en
kortlægning, samt sørge
for dokumentation, så der
efterfølgende står gode
erfaringer tilbage.
Sammensæt dit eget
produkt. Vælg Make it
Happen Day eller suppler
med andre elementer:

Idéværkstedet

Make it Happen Day

Evaluering

Forberedende workshop,
hvor lokalområdets
specifikke udfordringer
sættes under lup med en
idégeneringsdag

Én dag + ét lokalområde +
konkrete problemstillinger
+ en pulje penge=
løsninger skabt af borgere
gennem eksperimenter,
sjov og fælles læring

Professionelt udarbejdet
evaluering, som skabes
i tæt sammenhæng til
specifikke behov.

«Make It Happen er et
supergodt værktøj til skabe
en spontan, midlertidig forandring i
lokalområdet, som kan inspirere de
lokale til det fremtidige byliv»
Marie, idémager

Exemplar fra tidligere begivenheder...
Byg-selv-potterplanter - Kan man sætte fokus på grøn
bæredygtighed og samtidig styrke lokalt fællesskab?
Det blev undersøgt med idéen om at sammen bygge
potteplanter i byrummet. Walkie-talkies – Projektet gav
mulighed for folk fra forskellige dele af lokalområdet, der
ikke havde mødtes før, kunne snakke med hinanden
gennem walkie-talkies. Fodboldhygge - Fodbold er
folkeligt og for fællesskabet. Idémagerne inviterede folk til
en lokal fodboldkamp, betalte deres billet og drikkevarer
og hørte deres historier om området.

Mere om Make it Happen Day...
Video - www.vimeo.com/240972538
Website - www.givrum.nu/case/make-it-happen-day/
Kontakt os:
email: carol@givrum.nu
mobil: +45 52613714
GivRum, Glentevej 70b, København 2400
www.givrum.nu

