1. Предприемач на ски пистата

Описание на
персонажа

След като сте завършили счетоводство, Вие сте работили години наред в
областта на ски туризма и винаги сте били доволни от работата си, но вече
сте се уморили, защото бихте искали да направите нещо повече за себе си
и за родния си край. Вие вярвате, че екипната работа е по-добра за
постигането на добри резултати и поради тази причина сте щастлив,
когато някои Ваши колеги Ви предлагат да се включите в проекта за
разширяване на ски сектора в околността. Всички вие предлагате
построяването на нова ски писта близо до вече съществуващата с
използването на същата електрическа инфраструктура за ограничаване на
разходите. Единственият проблем е, че мястото ще е близо до парка. Вече
знаете, че ще се изправите пред много трудности, но вярвате в този проект,
защото икономиката се нуждае от туризъм. Ще се постараете да
представите проекта колкото можете по-добре по време на откритото
заседание.

Цели

-

Искате да построите нова ски писта.

-

Имате възможност да избирате между две различни места, но ще
похарчите по-малко средства, ако построите ски пистата в Природния
парк, защото той е съвсем близо до съществуващата ски писта.

-

Само с голям брой ски туристи ще можете да покриете
инфраструктурите на ски лифта.

Гласувате:
положително

За

Искате да изразходвате по-малко пари, защото можете да строите
близо до вече съществуващата ски писта, но това означава да
строите в района на парка.
Можете да спечелите пари като продадете дървения материал от
изсичането на горите при строежа на новата ски писта.

Риск

Намаляващия брой туристи през зимата.

2. Горски пазач

Описание на
персонажа

Работата Ви се състои в надзираване на защитения район в Природния
парк.
Вие не одобрявате проекта за строеж на нова ски писта, защото смятате че
това ще увреди природата и по-конкретно всички застрашени видове, които
растат там. Вие твърдо вярвате, че е много важно и е задължение на всички
хора да защитават природата и планинската среда.
Още от дете Ввие се интересувате от всичко, свързано с природата и сте
завършили биология в университета, за да разбирате по-добре всички
взаимоотношения между различните организми.
Вие обичате работата си, защото тя ви дава възможност да живеете в
най-красивата и скъпоценна околна среда във Вашия регион и сте горд, че
сте горски пазач.
Поради всички тези причини Вие наистина се тревожите за последствията
от новата ски писта за ценната природа вътре в парка.
По Ваше мнение може да има алтернативно решение, което не уврежда
толкова много най-уязвимите местности.

Цели

-

Да защитите застрашените видове, които живеят в защитената местност.

-

Да се поддържа висок броя на туристите, които посещават Природния
парк през лятото.

За
Гласувате:
отрицателно

Риск

Възможност да се образоват туристите да уважават природата

Проти Застрашените местности ще са съсипани и има риск застрашените
в
видове да изчезнат
Намалял е броят на туристите, посещаващи Природния парк.

3. Лесничей

Описание на
персонажа

Обичате природата още от дете. Когато завършихте гимназия, решихте да
се опитате да станете горски пазач, за да имате възможност да живеете
близо до природата.
Знаете много добре, че Вашата мисия е да работите за опазването на
природата.
Вашите задължения са да контролирате растежа на гората, лова и
риболова.
Вие смятате, че построяването на новата ски писта е опасно за почвата,
защото изсичането на гората прави почвата нестабилна и има риск от
свлачища.
Спомняте си за злополука от преди 2 години в резултат на изсичене на
дървета и не искате това да се случи отново във Вашата долина.

Цели

-

Гласувате:
отрицателно

За

Риск

Намалява броят на туристите, посещаващи Природния парк.

Да се предотвратят катастрофални събития
Да се запази природата непокътната

4. Животновъд 1

Описание на
персонажа

Вие сте президент на местната асоциация на животновъдите.
Вие не одобрявате строителството на новата ски писта, защото според
проекта тя ще бъде твърде близо до фермата Ви и ще намали площта на
пасищата.
Вие имате разрешение да пасете кравите си в ливадите в Природния парк
и много хора оценяват високото качество на Вашето сирене и мляко.
Вие смятате, че ако животновъдите ще трябва да се откажат от част от
своите пасбища, общината ще трябва да определи за тази цел друга
по-голяма местност.

Цели

Гласувате:
отрицателно
Риск

4.

- Да се гарантира достатъчно голяма територия за добри пасбища за
кравите
За

Да имате висококачествен фураж с определени растителни
видове, които предопределят мляко с високо качество

Да няма туристи, които да купуват произведеното от Вас сирене

Животновъд 2

Описание на
персонажа

От много години Вие управлявате селскостопанската ферма на своите
родители. Вашият баща настояваше да завършите агрономство. Работили
сте усилено, за да получите сертификат за биологично чиста ферма, а от 4
години развъждате животни. Влезли сте в асоциацията на животновъдите,
защото смятате, че обединяването на силите е добро за произвеждането на
висококачествени продукти и улеснява продажбата на Вашите продукти.
Вие знаете, че новият проект за нова ски писта ще преминава покрай
Вашето пасище и сте обезпокоен за доброто качество на пасището. Ако
почвата бъде заразена това може да увреди растенията и така да загубите
дългогодишната си работа.
Вие знаете, че е важно да се даде стимул на туризма и на икономиката на
Вашата страна чрез построяването на новата ски писта, но сте уверен, че
може да се намери и друг начин да се направи това, без да се уврежда
местността и местното селско стопанство. Вие ще се опитате да откриете
по-добри варианти.

Цели

Да се гарантира достатъчно голяма територия за добро пасище на кравите

Гласувате:
отрицателно

За

Риск

Да няма туристи, които да купуват произведеното от Вас сирене

Да имате висококачествен фураж с определени растителни
видове, които предопределят мляко с високо качество.

5. Животновъд 3

Описание на
персонажа

Вие наследихте фермата на баща си и сега я управлявате. Член сте на
местната асоциация, защото смятате, че взаимодействието с другите
местни животновъди помага за решаването на някои проблеми. Също така,
в този случай Вие мислите, че ако сте единни ще успеете да убедите
бизнесмена да не строи ски пистата в парка.

Цели

Да се гарантира достатъчно голяма територия за добро пасище на кравите

Гласувате:
отрицателно

За

Риск

Да няма туристи, които да купуват произведеното от Вас сирене

Да имате висококачествен фураж с определени растителни
видове, които предопределят мляко с високо качество.

6. Управител на хотел 1

Описание на
персонажа

Вие сте завършили икономика и много години сте работили в
туристическа агенция за популяризирането на територията. Решили сте да
откриете малък хотел в района. Често се опитвате да организирате
културни събития, за да насърчавате притока на туристи, но нещо все Ви е
пречело.
Хората, които работят за Вас живеят наоколо и в разгара на сезона работят
като сервитьори и проблемът е, че Вие трябва да им гарантирате работа
през цялата година, а туристите са много малко. Вие сте разочарован от
икономическото положение в страната си. Ще сте доволен, ако туризмът е
успешен и затова Вашето намерение е да подкрепите проекта за нова ски
писта. По този начин туристите ще са подтикнати да идват през зимния
период и могат да идват и през лятото и да се наслаждават на разходки по
пътеките в парка.

Цели

-

Да поддържате добър броя на туристите, за да можете да задържите
служителите си.

-

Да не фалирате.

Гласувате:
положително

За

Риск

Няма добра реклама от страна на природозащитниците, което може да
дискредитира територията

Висок брой туристи

7. Управител на хотел 2

Описание на
персонажа

Вие сте работили много години в хотел в провинцията, но няма
достатъчно туристи, за да е отворен хотелът през цялата година и
най-вече през зимата. Вие мислите да се откажете от това занимание и да
се посветите на друга работа, но ако бъде построена новата ски писта Вие
няма да сте принуден да оставите работата си. Вие ще сте щастлив, ако
нещо се случи във Вашия край, което да даде нов импулс на икономиката.
Така че Вашето намерение е да подкрепите проекта за новата ски писта.

Цели

- Да поддържате добър броя на туристите, за да можете да задържите
служителите си
- Да не фалирате

Гласувате:
положителен

За

Риск

Няма добра реклама от страна на природозащитниците, което може да
дискредитира територията

Висок брой туристи

8. Управител на хотел 3

Описание на
персонажа

Вие започнахте да работите като сервитьор в хотел в провинцията, но
мечатата Ви беше да управлявате свой хотел, затова спестявахте и взехте
заем и успяхте. Вие купихте хотел близо до старата ски писта. Много сте
доволен от него, защото много работихте и сега бизнесът върви добре.
Знаете, че предприемач е предложил нов проект за ски писта и поради
тази причина Вие и Вашите колеги сте щастливи, защото това ще е добра
възможност да се стимулира туризма.

Цели

- Да поддържате добър броя на туристите, за да можете да задържите
служителите си
- Да не фалирате

Гласувате:
положително

За

Риск

Няма добра реклама от страна на природозащитниците, което може да
дискредитира територията

Висок брой туристи

9. Управител на хижа

Описание на
персонажа

Цели

Гласувате:
отрицателно

Управлявали сте селскостопанска ферма много години, но след като
предадохте управлението й на синовете си, Вие решихте да станете
управител на хижата на парка. Вие много харесвате тази работа, защото
живеете сред природата и сте заобиколени с ентусиазирани студенти и
изследователи, които изучават защитената площ на парка и видовете,
които живеят в него. Знаете за проекта за строеж на нова ски писта на
територия близо до парка, но мислите че това може да е опасно за
видовете, които живеят в парка, за много от които има риск от изчезване.
Освен това вие мислите, че това може да снижи значението на парка, както
и броя на хората, които посещават парка и Вашата хижа. Опитът Ви на
фермер и връзката Ви с Вашия роден край Ви карат да сте отрицателно
настроен относно деструктивното влияние на това мероприятие. Вие
искате да опазите природата и разбирате преимуществата от това.
Не искате парка да западне, защото бихте могли да загубите туристите,
които посещават Вашата хижа

За

Вие предлагате новата ски писта да минава далеч извън
територията на парка
Няма да увреди гората и да унищожи застрашените видове.

Риск

Туристите ще плащат по-висока цена за карта, за да стигат до новата ски
писта и вие се боите, че няма да имате много туристи.

10. Ски учител 1

Описание на
персонажа

Вие сте завършили спортната академия и сте спортист човек. От много
години работите като ски иснтруктор в единствената ски писта наоколо и
можехте да печелите повече пари, но проблемът е че през зимата няма
много туристи за да е Вашата работа сигурна и печеливша. Ето защо Вие
мислите да си намерите друга работа, но собственикът на ски курорта Ви
казва, че е получил одобрение за проект за строеж на нова ски писта. Вие
се надявате, че проектът ще бъде приет и че ще привлича много туристи и
по този начин Вие ще имате много работа през зимата и най-вече ще
можете да правите онова, за което винаги сте си мечтали!

Цели

Да печелите повече пари

Гласувате:
положително

За

Риск

Проектът да не бъде одобрен

Голям брой туристи

11.

Ски учител 2

Описание на
персонажа

Още от дете Вие мечтаете да станете ски инструктор по три причини:
защото обичате спорта, защото обичате да работите на открито и защото по
този начин имате възможност да работите само половин година а
останалите 6 месеца да сте свободен и през лятото обикновено да ходите
на море и да работите като певец в туристическите селища.
За жалост няма достатъчно работа през зимата, затова сте принуден да
вършите всякаква друга работа. Вие сте щастлив, защото се надявате, че в
бъдеще преоктът за строеж на новата ски писта ще бъде одобрен и по този
начин ще има много повече туристи и най-накрая вие ще сте в състояние
да реализирате мечтата си.

Цели

Да печелите повече пари

Гласувате:
положително

За

Риск

Проектът да не бъде одобрен

Голям брой туристи

12.

Кмет

Описание на
персонажа

Вие сте кмет от 4 години и сте избран от съгражданите си, защото
показахте, че се вълнувате за съдбата на регионат си и че вярвате в
икономическото и социално развитие на Вашата община. Вие сте
завършили естествени науки и Вашата страст е спорта и всяко свободно
време Вие всъщност прекарвате със семейството си или в екскурзии в
планината или карайки ски. Откакто сте избран, Вие не сте имали големи
проблеми за разрешаване: ситуацията във Вашия град е доста спокойна, но
наскоро сте получили оплакване от страна на съдържателите на заведения,
търговците и ски учителите за спад в туризма. Вие сте получили
предложението на учител по ски за строеж на нова ски писта близо до
вече съществуващата писта. Проблемът е в това, че предложеното място е
в рамките на парка. Вие смятате, че по този начин ще имате възможност да
привлечете туристи. Освен това, по този начин околната среда ще се
утвърди и ще има по-голяма стойност, но вие знаете, че ще е трудно да се
сдобиете с подкрепата на всички жители.
Вие знаете от изследвания на природозащитници, че околностите на града
представляват напълно естествени местности, но знаете, че ако искате да
стимулирате туризма, Вие ще приемете строежа на ски пистата. Вие трябва
да получите подкрепата на жителите и на пресата, която ще направи добра
реклама. Затова решавате да проведете открито заседание, на което да
научите какви са нуждите и проблемите на всички жители и ще се опитате
да ръководите дискусията. Преди началото на публичното открито
заседание Вие ще откриете дискусията с 5 минутна реч и ще се опитате да
накарате всички страни да се споразумеят.

Цели

- Да се гарантира голям брой туристи, които могат да донесат полза за
целия район
- Да няма разногласия между различните категории и да се постигне
точния компромис между икономическите и природни разходи

13.

Журналист от научно списание

Описание на
персонажа

Цели

Вие сте сътрудник на много известно научно периодично списание.
Завършили сте биология, но след това сте изкарали курс по научна
журналистика и сте започнали да пишете научни статии в голям
ежедневник и в специализирани списания. Вие обичате да сте
информиран и най-вече сте щастлив, че пишете новини за замърсяването
на природата. Сега пишете книга за промените в климата и влиянието
им върху околната среда. Вие ще сте щастлив да включите някои новини,
свързани с Вашия край и затова се свързвате с един от колегите си от
университета, който работи като изследовател ботаник върху флората в
парка. Вие мислите, че ще е добре да използвате тези данни, за да
напишете статия, която описва какво може да се случи с ценните
растителни и животински видове, които живеят в парка след
одобряването на проекта за новата ски писта.
- Да има нови хоризонти
- Да има материал за писане на добри статии

Гласувате:
положително

За

Риск

Да загубите работата си защото ще пишете от време на време

Да се предотвратят бъдещи екологични бедствия

14. Журналист в ежедневник

Описание на
персонажа

Цели

Работите като журналист за местен всекидневник от 20 години. Вие сте
много известен и ценен, защото не искате да взимате чиято и да било
страна, когато пишете статиите си. Вие знаете, че има проект на
предприемач, който иска да построи нова ски писта, и лично Вие ще сте
щастлив, ако Вашия край получи нов импулс за увеличаване и развитие
на туризма, защото много обичате да карате ски в свободното си време.
Вие ще се опитате да съберете повече информация по време на
публичното открито заседание, за да напишете статия, в която да
обясните новите проблеми. Вие не сте експерт в естествените науки, но
Вашата цел е да информирате жителите за онова, което се случва в града
им.
- Да има нови хоризонти
- Да има материал за писане на добри статии

Гласувате:
положително

За

Риск

Да се създаде повече объркване по проблема

Да има нов икономически импулс за родния край

15. Съдържател на магазин 1

Описание на
персонажа

От 7 години работите в магазина си и продавате продукти, произведени от
местните животновъди, но вече не сте доволен, защото сте уморен и
искате да разширите магазина си, защото имате много нови идеи. Вие
одобрявате промените и когато разбирате, че има проект за строеж на нова
ски писта, Вие решавате, че това може впоследствие да повиши броя на
туристите в района и това ще Ви донесе полза.
Преструктурирането на Вашия магазин ще е добра инвестиция, защото ако
проекта бъде одобрен, Вие ще имате повече туристи, които ще купуват
продуктите, които продавате. Има проблем, защото сте провели разговор с
Вашите доставчици и знаете, че този проект няма подкрепата на
асоциацията на животновъдите, които Ви зареждат със сирена. Вие
смятате, че този проект може да помогне за разрешаването на
икономическите проблеми на района, но Вие смятате, че трябва да сте
по-добре информиран и че всички трябва да представят своите идеи без да
ги натрапват.

Цели

Да печелите повече пари

Гласувате:
положително

За

Риск

Да няма типичните продукти, правени от местните животновъди, защото те
не са могли да произведат сирене

Да има повече туристи, които да купуват продуктите, които
продавате

16. Съдържател на магазин 2

Описание на
персонажа

Вие имате магазин в центъра на града, в който се продават спортни ски
екипи, но бизнесът Ви през последните няколко години не върви добре,
затова сте решили да продадете магазина си, но Ви е тъжно, защото сте
искали да го оставите на синовете си. Проблемът е в това, че няма много
клиенти и вие не бихте оставили непечелившо предприятие на синовете
си, но за да вземете това решение вие изчаквате одобрението на проекта за
строежа на новата ски писта, защото в такъв случай вашия магазин ще
получи нов икономически стимул.

Цели

Да не зарежете магазина си

Гласувате:
положително

За

Риск

Проектът да не бъде одобрен

Можете да продължите да работите, докато синовете ви завършат

17. Лекар

Описание на
персонажа

Работите като лекар в района от 15 години и вече познавате всички хора,
които живеят там. Вие се грижите за здравето на всеки от тях и знаете, че
причината за доброто им здраве е в здравословния начин на живот, който
те водят! Почти всички жители спортуват и ходят на работа с колела, през
почивните дни много семейства правят дълги екскурзии в парка и си
почиват. Знаете че има вероятност за построяване на нова ски писта в
парка и се страхувате, че така природата ще бъде унищожена. Вие се
безпокоите, че хората ще загубят ентусизма си да се наслаждават на
природата и затова не одобрявате този нов проект, но също така знаете, че
той ще осигури добри възможности за много от хората.

Цели

Да поддържате здравето на хората

Гласувате:
отрицателно

За

Риск

Младите хора напускат района, защото провинцията не им предлага
възможност за работа

Да не се наруши целоста на околната среда и природата на парка

18. Ветеринарен лекар

Описание на
персонажа

Завършили сте ветеринарна медицина, защото обичате животните и сте
свързан с родния си край, въпреки че през последните няколко години не
сте живял там заради работата си. Всъщност Вие често се местите в
съседните райони, защото там имате много клиенти, които са част от
асоциацията на животновъдите. Вие се страхувате за съдбата им, защото те
знаят за проекта за новата ски писта и Вие няма да сте доволен, ако те
загубят работата си. Освен това Вие се страхувате, че ако този проект бъде
одобрен животновъдите ще загубят пасбищата и кравите ще страдат от
промяната на пасбищата и климата.

Цели

Да осигурите здравето на кравите и на животните, които живеят в парка

Гласувате:
отрицателно

За

Риск

Ако не се постигне компромис много животновъди могат да загубят
работата си

Животновъдите няма да бъдат прогонени от своите пасбища

19.

Барман

Описание на
персонажа

Обичате работта си, защото всеки ден се срещате с много хора и Ви е
приятно да разговаряте с тях. Много сте раздвоен от проекта за строеж на
нова ски писта и Ви е доста трудно да разберете позицията на всички
жители, защото част от тях искат за съхранят района и природата и не
искат промени, докато други одобряват този проект, защото могат да
спечелят от него. Освен това туризмът забележително ще се развие и това
може да бъде благоприятно за Вас, защото ще имате много повече
клиенти.

Цели

Да спечелите повече пари

Гласувате:
положително

За

Риск

Жителите, които се противопоставят на строежа на новата ски писта ще са
много разочаровани.

Разрастване на туризма

20. Учител по естествознание

Описание на
персонажа

Вие сте учител по естествознание от много години и много добре
познавате семействата на учениците си. Знаете че работата на повечето от
тях в свързана с туризъм, животнодвъдство и ски, затова Ви е трудно да
вземете решение за проекта за новата ски писта. От друга страна Вие
знаете, че ако проектът бъде одобрен, това ще е добре и ще даде нов
импулс на Вашия край и много деца ще могат да си намерят добра работа,
когато завършат училище.

Цели

Да се научат децата да уважават околната среда и природата

Гласувате:
положително

За

Риск

Природата ще бъде унищожена

Да предлага възможност за работа на много млади хора

21.

Ботаник

Описание на
персонажа

От много години Вие работите в Природонаучния музей и изследвате
местната флора и много често обичате да се срещате с училищата, за да
им представяте богатото и крехко наследство на техните планини. От
много години работите със своите колеги за съхраняването и
предпазването на парка. Вие се борите за одобрението на Вашия проект, но
има конкуренция от страна на друг проект за строеж на нова ски писта в
района на парка. Вие сте разколебани, защото мислите, че „никой не
мисли за природата, всички се интересуват само от парите, които могат да
спечелят, никой няма да се погрижи за предпазването на тази територия с
висока стойност”. Вие се страхувате от проекта за новата ски писта, защото
флората може да бъде унищожена и Вие нямате никаква представа за това
какво ще се случи с ЕНДЕМИЧНИТЕ И РЕДКИ растения, които растат в
парка. Получавате предложение да направите проучвания, за да разберете
какво ще е влиянието на този проект за парка. Вие можете да дадете само
едно предложение: новата ски писта може да бъде построена извън
територията на парка, по този начин тя няма да унищожи застрашените
видове, няма да бъдат застрашени интересите на животновъдите, а
интересите на търговците и хотелиерите ще бъдат удовлетворени, защото
ще имат повече туристи. За предприемача на пистата явно разходите ще са
по-високи, но това ще бъде разумен компромис …

Цели

Да се запази територията на парка

Гласувате:
отрицателно,
но...

За

Риск

Никой няма да изслуша, нито да одобри вашето предложение

Да не се унищожат застрашините видове

