
SIBIU / BDUL. MIHAI VITEAZU / 21-22 IUNIE 2014



SIBIU / BDUL. MIHAI VITEAZU / 21-22 IUNIE 2014

CE? UNDE? CÂND?

16-20 iunie 2014 indoor - evenimente în şcolile şi localurile din cartierul Hipodrom
21-22 iunie 2014 outdoor - festival în aer liber

Municipiul Sibiu

Bdul. Mihai Viteazu, C cel mai mare cartier din oraşul Sibiu 

Locuitorii cartierului (Hipodrom are peste 40.000 de locuitori) şi din tot Sibiul
Preponderent tineri în ziua de sâmbătă, 21 iunie
Preponderent persoane de vârsta a 2-a şi a 3-a în ziua de duminică, 22 iunie
Părinţi cu copii între 2 şi 12 ani - 21-22 iunie între orele 10:00-18:00
Pasionaţi de sport şi chilipiruri (clienţii târgurilor), zilnic între orele 10:00-20:00

Estimăm că vor participa aprox. 20.000 persoane

Reînvierea spiritului de comunitate
Manifestare de mare amploare
Sărbătoare culturală a oraşului
Spaţiu de socializare şi cunoaştere a cartierului
Rememorarea unui trecut istoric ideeatic 
Posibilitatea reînvierii unor tradiţii şi meserii

Asociaţia pentru Înfrumuseţarea Oraşului Sibiu (AIOS)

Consiliul local Sibiu prin Primăria Municipiului Sibiu
Proiectul este inclus pe agenda culturală a Municipiului Sibiu         

artier Hipodrom – 

Festivalul Zilele Vecinătăţii

Perioada

Locul de desfăşurare

Spaţiul de desfăşurare

Public ţintă

Public prezent

Scopuri

Organizator   

Finanţator  

ZILELE VECINĂTĂŢII
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PREZENTARE

Sibiul simte nevoia ca efervescența ultimilor ani culturali să se extindă şi spre zonele mai puțin 
centrale. Este nevoie ca evenimentele să se adreseze şi locuitorilor din cartierele Sibiului şi chiar să 
se desfăşoare aici, mutând atracţia oraşului din Pieţele Centrale spre o zonă unde nu au mai fost 
organizate evenimente de amploare.

Zilele Vecinătății îşi propune să reînvie tradiția vecinătăților sibiene și să transforme pentru câteva 
zile străzile cartierelor în spaţii de petrecere a timpului liber. Dorim să aduce în atenția locuitorilor 
mediul în care trăiesc şi unde învață.

Zilele Vecinătăţii va avea o primă ediţie, în iunie 2014, în cartierul Hipodrom, cel mai mare cartier al 
oraşului. În 2015 se doreşte reorganiazarea, de data aceasta în cartierul Terezian. 

Astfel, festivalul va avea loc în fiecare an într-un cartier diferit, pentru ca toţi locuitorii Sibiului să 
beneficieze de acest îndrăzneţ eveniment.

Comunitate locală

Spiritul de vecinitate

Eveniment anual

ZILELE VECINĂTĂŢII
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16-20 IUNIE 2014 INDOOR

Întâlnirile „Serile Sibiului”, „Sibiul de altădată”, „Călător în lume” vor fi realizate de către AIOS în 
cartierul Hipodrom, în cafenelele de aici. Aceste întâlniri vor fi dedicate Hipodromului, invitaţi de 
marcă din cartier prezentându-şi viaţa şi experienţele de aici. Detalii despre întâlnirile din cadrul 
“Cuvintele Sibiului” găsiţi pe www.cuvintelesibiului.ro

Vor fi programate mai multe evenimente pentru elevii şcolilor din cartierul Hipodrom:
„Sibiu, oraşul copiilor” – copiii vor descoperi istoria cartierului și marile sale personalități, printr-un 
curs special realizat pentru grupa lor de vârstă. Mai multe detalii: www.sibiuorasulcopiilor.ro
„Promovarea baschetului în şcoli” – acţiuni prin care elevii vor cunoaşte baschetbalişti de la echipa 
locală CSU Sibiu-colaborator: asociaţia Al 6-lea jucător

Pentru o implicare cât mai activă în viaţa cetăţenilor cartierelor sibiului, această platformă îi va 
aduce la aceeaşi masă de discuţii pe cetățeni și pe cei ce îi reprezintă (reprezentanţi ai Primăriei 
Municipuiului Sibiu, Poliţiei locale, instituţiilor din cartier ş.a.). Temele de discuție vor fi dedicate 
îmbunătăţirii vieții în cartier.

Se va alege o scară de bloc ce suferă din punct de vedere estetic şi se va interveni cu specialişti 
designeri şi arhitecţi pentru reamenajarea intrării, cu bani puţini. Scara de bloc va fi aleasă dintre 
cele înscrise pe site-ul evenimentului iar la reamenajarea ei vor participa chiar locatarii, noi 
punându-le la dispoziţie materialele şi ideile specialiştilor.

Asociaţiile de proprietari pot participa la un concurs la care se pot câştiga materiale pentru 
reamenajarea scărilor de bloc. Idei de amenajări a scărilor de bloc vor fi expuse public, printr-o 
expoziţie stradală, pe Bdul. Mihai Viteazu (cartier Hipodrom), locuitorii fiind încurajaţi să redea 
împreună un aspect plăcut scărilor de bloc, cu bani puţini şi idei multe.

Cuvintele Sibiului /
Cuvintele cartierului Hipodrom

Sibiu, oraşul copiilor /
Hipodrom, cartierul copiilor

Platformă de discuţii cu reprezentanţii 
instituţiilor şi cei ai asociaţiilor de 

proprietari

Reamenajarea unei intrări într-o scară 
de bloc – exemplu de bună practică

Concurs şi expoziţie stradală cu idei 
de reamenajare a scărilor de bloc
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21-22 IUNIE 2014

Timp de două zile, cartirul Hipodrom va fi centrul evenimentelor culturale sibiene. Bdul M.Viteazu 
va fi închis circulaţiei pe un sens de mers, locuitorii putând să-şi petreacă timpul, împreună, într-un 
mod inedit. Acest weekend va reprezenta pentru vecinătate locul unde locuitorii cartierului se pot 
întâlni, cunoaşte, distra, pot discuta, învăţa despre cartierul lor.

Localurile şi restaurantele din cartier vor avea posibilitatea să îşi vândă produsele în cadrul 
festivalului, într-o zonă special amenajată de terase şi gastronomie. 

Pe timpul zilei, locuitorii catierului Hipodrom vor fi încurajaţi să îşi prezinte public talentul, scena 
amplasată pe Bdul. Mihai Viteazu fiind destinată descoperirii talentelor şi de către vecini.
Seara, vor fi organizate concerte cu nume cunoscute pe plan naţional, Bdul Mihai Viteazu devenind 
locul de petrecere a timpului liber pentru toţi sibienii. Ziua de sâmbătă va fi destinată tineretului iar 
cea de duminică persoanelor de vârsta a 2-a şi a 3-a.

În zona parcului pentru copii vor fi organizate diverse ateliere pentru copii – de pictură, de realizare 
diverse obiecte, de pictură pe faţă ş.a. Întreaga zonă va fi amenajată atractiv pentru cei mici, actori 
şi clowni îmbogăţind activităţile destinate copiilor. Va fi organizată şi o acţiune de schimb de jucării.

Va fi amenajată o zonă specială pentru locuitorii cartierului Hipodrom unde îşi pot scoate la vânzare 
chilipirurile de care nu mai au nevoie prin casă. Astfel, se va creea o zonă de comerţ unde locuitorii 
cartierului pot intra mai uşor în contact, pot vorbi şi, de ce nu, împrieteni. Freemarket-ul va fi deschis 
pe bază de înscriere, produsele fiind atent selecţionate de către organizatori.

Timp de două zile, Bdul Mihai Viteazu va deveni un centru sportiv, aici amenajându-se terenuri de 
baschet, de mini-fotbal, de tenis cu piciorul şi alte sporturi recomandate tuturor vârstelor. Toţi 
participanţii vor fi înscriţi la Challenge Day-ul cartierelor. Astfel, în fiecare an putem compara 
numărul de participanţi din fiecare cartier în care va avea loc „Zilele Vecinătăţii”. 

Încurajăm asociațiile nonprofit și de proprietari din cartier să organizeze diverse acțiuni şi expoziţii 
în cadrul festivalului, prin care să prezinte activitatea.

Festivalul „Zilele Vecinătăţii” în 
cartierul Hipodrom

Terase şi gastronomie

talent-show din vecinătate

Ateliere pentru cei mici şi 
schimb de jucării

Târguri şi Free-market în vecinătate

Sport – Challenge Day-ul cartierelor

Expo-cartier

Concerte cu nume cunoscute, 

OUTDOOR
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SPECIAL

Toţi sibienii vor fi încurajaţi să îşi facă poze cu telefonul mobil (selfie) pe care să le publice pe 
profilurile lor de Facebook. În timpul festivalului va fi amenajat un loc cu internet şi telefoane mobile 
cu ajutorul cărora oamenii îşi pot face poze pe care să le încarce pe Internet. Astfel, cartierele şi 
festivalul vor avea parte de o mediatizare suplimentară online (Facebook).

Pentru a sărbători spiritul vecinătăţii în orice altă zi a anului, vom amenaja şi amplasa în zona Bdului 
Mihai Viteazu o „bancă a vecinătăţii”. Aceasta va fi proiectată de către un designer de obiect în 
colaborare cu un arhitect şi va reprezenta spiritul vecinătăţii. Banca va trimite atât vizual cât şi 
spiritual spre spiritul de buni vecini şi comunitate strânsă. Aceasta va rămâne permanent în 
cartierul Hipodrom.

Concurs de fotografii realizate cu 
smartphonul  – hotspot de „selfie-uri”

Amenajare şi amplasare 
„banca vecinătăţii”

OUTDOOR
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CONTACT

Tudor Şt. Popa - manager de proiect

sibiu@aios.ro / 0745.332465


