
Нпви мпдели суанпваоа за угрпжене у ппплавама 

 

1. ппдаци п менупру/име 

др Ружица Бпжпвић Стаменпвић, ванредни прпфеспр 

Имена евентуалних сарадника ће бити накнаднп пбјављена. 

2. ппис предлпжене радипнице 

H-кипск 
Зашуп? 

Очуваое физичкпг и менталнпг здравља у перипду ппправка пд катастрпфа је један пд 

припритета, ппсебнп за најугрпженије сегменте пппулације кап штп су деца, старији, али и сви 

пстали кпји нпсе терет пбнпве. У девастиранпм пкружеоу мпгућнпсти за тп не ппстпје, а 

ментални и физички наппри су изузетнп велики. Кипск је пп дефиницији привременпг и 

ппвременпг карактера, али задпвпљава свакпдневне и ургентне пптребе свпјих кприсника.  

Ппсле ппправка пд катастрпфе H-кипск кпнцепт мпже да ппстане деп примарне 

инфраструктуре у систему јавнпг здравља кап веза између кприсника и недпстајућих пблика 

примарне здравстене неге. 

Шуа је уема? 

Тема је предлпг H-кипск-а кап места кпје је мпбилнп, симбплички и фпрмалнп преппзнатљивп, 

лакп дпступнп, упптребивп и пдрживп, дпбрп усаглашенп са кпнтекстпм, лакп извпдивп пд 

распплпживих и рециклираних материјала и кпје студенти архитектуре касније евентуалнп 

мпгу да изведу у сарадои са лпкалним кприсницима. Истпвременп, тема је и какп упптребити у 

датим пкплнпстима све најнпвије ИТ технплпгије кпје се кпристе у мпнитпрингу здравља и 

ппвезиваоу кприсника здравствених услуга и какп их учинити лакп упптребивим и ефикасним.  

Шуа је  прпграм? 

Функција H-кипска је да пружа ппдршку физичкпј, менталнпј и спцијалнпј дпбрпбити 

кприсника. Прецизан прпграм се развија крпз радипницу. 

............................................................................................................................... .................................... 

веза радипнице са темпм  

Где? 
H-кипск се планира за примену у девастираним урбаним, али и руралним амбијентима са 
циљем да буде иницијал прпмене у неппсреднпм пкружеоу и ппдстрекач свести п значају 
бриге п здрављу у прпстприма у кпјима се живи.  Без пбзира на лпкацију прпстпр мпра да буде 
дпступан за све и пдржив. Такпђе мпра да буде кпнцептуалнп, естетски и архитектпнски на 
највишем нивпу кап пдгпвпр на типичну, преппзнатљиву фпрмалистичку и девастирајућу 
архитектуру наших кипска 
........................................................................................................................ ........................................... 

пчекивани резултати радипнице  

Кпнцепууални радни мпдел,  панп А1 (мин 1) , филм пд 2 мин кпји пбразлаже предлпг, ппу 

презенуација кпнцепуа и решеоа 



.................................................................................................................................................................. 

3. ппуребе предлпжене радипнице - алат и прибпр пптребан за реализацију радипнице  

Кпмпјууери и прпјекупр, инуернеу кпнекција, дигиуални фпупапарау, мауеријали за радну 

макеуу и мпгућнпсу  принуа тавршнпг дана 

............................................................................................................................. ...................................... 

4. прпсупрне каракуерисуике за реализацију радипнице  

Затвпрен, са интернет кпнекцијпм и са мпгућнпшћу видеп прпјекције, ...) 

5. презенуација радипнице  

пбјаснити на кпји начин планирате презентацију резултата радипнице: 

Кратки филм, 1 панел и једна ппт презентација пп групнпм раду 
 
Студенти дпкументују све фазе рада и претварају их у дигитални материјал кпји се мпже 
касније презентпвати и ппставити на интернет ппртале. 

 

6. динамички расппред  

пппунити ппља у пднпсу на палнирану динамику пдвијаоа радипница: 

Први дана: 
Фпрмиранје група пд 3 дп 4 студента 
'Брејнстпрминг' сесије праћене разрадпм, апликацијпм и презентацијпм пнпга п чему се 
рагпваралп - 100 минута пп сесији . теме: кпнцепт, искуства, прпграм, апликација, презентација 
 

Други дан: 
Разрада тема из првпг дана и реализација 
 

Трећи дан: Презентација аудип визуелнпг материјала  
 

 

 


