ПРЕДИМСТВАТА НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА
Публичното пространство е жизненоважен елемент за един проспериращ
град. Добре проектираните и управлявани публични пространства са
ключов елемент за функционирането на един град и имат положително
влияние за икономиката, здравето, климата, сигурността, интеграцията
и свързаността. Качеството на живот на хората в градовете е пряко
свързано със състоянието на публичните пространства. Публичното
пространство е един от основните стълбове на градското и
глобалното устойчиво развитие, придружено с едно упълномощаващо
законодателство и адекватни финансови и икономически мерки за
насърчаването на публичните и частните доходи, както и инвестициите, и
създаването на благосъстояние.
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ПУБЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО ПОДКРЕПЯ ИКОНОМИКАТА
Добре проектираните и управлявани публични пространства добавят
икономическа стойност на местата и следователно могат да повлияят
положително върху местната икономика, възможностите за работа,
бизнес инвестициите, туризма и др. Висококачествена публична среда
може да окаже значително въздействие върху икономическия живот
на градските центрове, били те големи или малки и следователно
е съществена част от всяка успешна стратегия за обновление. Тъй
като градовете все повече се конкурират помежду си, наличието на
добри улици, места за пазаруване, паркове, площади, градини и други
обществени съоръжения се превръщат в съществен бизнес и търговски
елемент. Като допълнение добрите публични пространства могат да
повишат и стойността на земята на близко разположените имоти.
Предприемачите все повече биват привлечени от места, които предлагат
добре проектирани и управлявани публични пространства а те, от своя
страна, да привличат клиенти, служители и услуги.

ПУБЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО
НАСЪРЧАВА СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ
Публичното пространство предоставя поле за социално и културно
взаимодействие и може да стимулира чувството за принадлежност и
гордост в дадена област. Публично пространство, което е отворено
за всички, независимо от техния етнически произход, възраст, пол
осигурява демократичен форум за гражданите и обществото. Когато
са правилно проектирани и поддържани, те обединяват общността,
осигуряват места за срещи и насърчават социалните контакти, които в
много градски райони вече са изчезнали. Тези пространства оформят
културната идентичност на района и са част от неговия характерен стил,
като това придава усещане за принадлежност на местните общности.
Публичното пространство често бива определяно като „дневната
стая на бедния човек“, което загатва за неговото особено значение
при развлечението на уязвимите групи, но също така и способността
му за насърчаване на интеграцията между различните социалноикономически групи. Подобряването на достъпа до функционални
публични пространства за най-уязвимите жители на града може да
бъде мощен инструмент за постигането на повече справедливост и
равноправие, както и за насърчаването на борбата с дискриминацията.
Градове, които се стремят към по-голяма социална равнопоставеност
трябва да могат да осигурят достъп до добри публични пространства
(улици, места за пазаруване, съоръжения за отдих и др.), така че да се
повиши сближаването на общността, равенството между половете и
гражданската идентичност. Жените използват улиците и публичните
пространства много по-често и за по-голямо разнообразие от цели и
възможности, отколкото мъжете. Жените са по-склонни да използват
мрежата от публични пространства в града. Причините могат да са
много и разнообразни – от уличното осветление до инициативи за
популяризирането на градската безопастност.
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ПУБЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО
ПОВИШАВА БЕЗОПАСНОСТТА
Смесеното и разнообразно публично пространство (използване,
потребители, дизайн, състояние, време и др.) осигурява място, което
е оживено и натоварено и това автоматично води до намаляване
на несигурността. Страхът от престъпността и в по-малка степен от
престъплението само по себе си, може да попречи на хората, не само
на уязвимите групи, да изполват дори висококачествени публични
пространства. Деца, младежи и възрастни хора, например, често са
възпрепятствани да използват нашите паркове, площади и улици поради
страх от престъпност и насилие. Като допълнение, жените често са
изправени пред особени притеснения и поради страх от престъпления
и насилие често са ограничени да навлизат в публичното пространство
в някои райони. Физическите промени, както и доброто управление на
публичните пространства, могат да спомогнат за разсейването на тези
страхове. И по-конкретно публичното пространство може да намали
възприятията на несигурност чрез привличането на голям брой хора през
целия ден.

ПУБЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО
ПОДОБРЯВА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ
Публичните пространства, които са развили пълния си капацитет могат
да подобрят здравето ни чрез осигуряване на възможности за физическа
активност и игра, превръщайки ходенето в привлекателно занимание,
като също така намаляват стреса и предоставят релаксираща среда.
Достъпът до качествена и добре поддържана мрежа от публични
пространства може да помогне за подобряването на физическото
и психическото здраве, като ни насърчи да се движим повече чрез
ходене, игра или просто като се насладим на околната среда. С други
думи нашите открити пространства са мощни оръжия в борбата с
нарастващите случаи на хора с влошено здраве. Например играта е от
решаващо значение при развитието на децата поради много причини
– от придобиването на социални умения, експериментирането и
противопоставянето, както и справянето с емоционалните кризи до
моралното осъзнаване, познавателните умения като например език и
разбиране, и разбира се физическите умения. Като допълнение зелените
публични пространства осигуряват възможност за хората да бъдат близо
до „природата“ и това оказва положително влияние върху психическото
здраве и способността да изпитаме удоволствие от дивата природа в
градска среда.
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ПУБЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО ПОВИШАВА
ЕФЕКТИВНОСТТА НА ТРАНСПОРТА
Публичното пространство може да намали задръстванията, времето
за пътуване и произшествията на пътя чред подходящо проектиране
и управление на различните видове транспорт и определяне на
приоритетни маршрути за разходка и колоездене. Една от основните
функции на публичното пространство е, че ни позволява да се движим
и да имаме достъп – пеша, с велосипед, кола, мотоциклет или градски
транспорт. Основната цел на градското проектиране и управление е да
се съгласуват нуждите на тези често противоречиви видове транспорт.
Добре проектираните улици и публични пространства насърчават
ходенето пеша и колоезденето и имат силата да създават безопасна
среда като намаляват скоростта на превозното средство и неговата
употреба. Понятия като споделено пространство и домашни зони
показват ползите от проектирането на улиците за споделено използване
на всички видове транспорт.

ПУБЛИЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА
ПОДОБРЯВАТ ОКОЛНАТА СРЕДА
Едно зелено и отворено публично пространство носи много важни
екологични ползи за градските райони, включително такива като
охлаждането на въздуха и поглъщането на атмосферни замърсители.
Значителното увеличение на твърдата настилка и намаляването на
зелените площи води до по-високи тамператури в градовете, отколкото
в заобикалящите ги провинциални райони. Растителността в публичното
пространство може да помогне за намаляването на този дисбаланс.
Публичното пространство също може да допринесе за смекчаването
на климатичните промени като обедини местата, направи ги полеснодостъпни и привлекателни за движение – пеша или с колело,
подобри околната среда около местата с по-натоварен трафик на
обществения транспорт, насърчи хората да използват обществен
транпорт, доведе до минимум въглеродните емисии чрез избора на
материали и технологии в строителството. Публичното пространство
може също да помогне за адаптирането към последиците от изменението
на климата, действайки като устойчива отводнителна система, регулатор
на слънчевата температура, източник на охлаждащи коридори, подслон
от вятъра и естествената дива природа.
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