
Leg med tillid er et basisspil skabt og udviklet af The City 
Needs You Institut i 2020 under Covid-19 sundhedskrisen, i en 
overvejelse af hvordan man får folk til at vende tilbage og 
spille på offentlige steder, interagering på en sikker måde. 

Prisbelønnet med en Volver a la calle-pris fra Inter-American 
Development Bank - IDB, spillet er et værktøj til at fremme 
medborgerskabs relationer, styrke kollektiv rumlig intelligens, 
fællesskab tilegnelse og en følelse af at høre til ved at give en 
sjov og legende dynamik, der fremmer affektive relationer, 
stimulerer debat, og samtidig give plads til uforudsigeligt og 
spontant brug. De foreslåede spil udfordrer spillere til at 
observere og foreslå, hvad der kunne være bedre i byen og 
bestyrelsens placering, udveksle ideer med andre gengangere 
og komme tættere på andre grupper. Desuden kan brugerne 
oprette nye spil og dele dem på projektets fanside og 
udveksle erfaringer.

Spillet er designet til at spillerne fastholder en sikker fysisk 
afstand på 1,5 meter fra hinanden mens de spiller sammen, 
det fremmer tætte forhold, forståelse, gensidig afhængighed, 
empati, og inklusion. Det er et spil i menneskelig målestok, 
hvor folk spiller med deres egen krop uden behov for ekstra 
genstande. Baseret på den skiftende struktur af et bræt, der er 
nemt at lave og kopiere i ethvert område, forskellige 
spilleregler er til rådighed på denne plakat, såvel som i appen 
og på vores hjemmeside.

Så skal vi spille?

Leg med tillid appen er tilgængelig på Google Play og App Store platformerne: for at downloade, scan QR 
koden på bjælken nederst på plakaten. 

For mere information om projektet og for at downloade vejledningsmanualerne for at bygge spil og bræt, gå til 
www.acidadeprecisa.org/brincandocomconfianca

Dette projekt blev udvalgt til finansierings programmet fra den globale platform ChangeX, med støtte fra 
Unidos Pelo Brincar bevægelsen, Lego Foundation, og støtte fra Purpose Brasil - med fokus på at opmuntre til 
legefulde oplevelser og interventioner for børn.  

Interesserede grupper kan tilmelde sig for et beløb for at implementere projektet i stater som Bahia, Pernam-
buco, São Paulo, og Rio de Janeiro. Aktiviteterne er designet til at opmuntre spillerne til at se deres by på en ny 
måde, forestille sig mulige forbedringer og opmuntre til empati, tillid, diskussion og samspil. For at lære mere 
om ChangeX, scan QR koden på bjælken på nederst på plakaten. 

idé, projekt og design
Fabian Alonso, Fabíola Bergamo, Heloísa Sobral, Karen Martini, Luís Felipe Abbud e Maytê Coelho
application design
Luís Felipe Abbud (koordinering), Karen Martini, Maytê Coelho and Fabíola Bergamo
logo design
Tatiana Karpischek

32mímica

realisering

         /acidadeprecisadevoce

         /acidadeprecisadevoce

acidadeprecisa.org/brincandocomconfianca 

support tilmeld for at få 
udfordringen!

Change X

download spilleappen!


