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Załącznik 5  
do Regulamin naboru do Programu Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia 2020  

w obszarze adaptacji do zmian klimatu w mieście 

 
 

Plan spotkań w ramach Programu Kompetencji Miejskich 2020  
Temat przewodni: adaptacja do zmian klimatu w mieście 

 
W ramach Programu Kompetencji Miejskich Uczestnicy i Uczestniczki mają możliwość zdobycia 
umiejętności i kompetencji, dzięki którym będą mogli efektywniej działać i aktywniej żyć w Gdyni oraz 
poszerzyć wiedzę z zakresu: adaptacji do zmian klimatu w mieście. 
 
Adresaci i Adresatki:  

• Osoby rozpoczynające lub prowadzące aktywną działalność w mieście, które chcą aktywnie 
zaangażować się w szeroko pojęte działania miejskie i społeczne na różnych poziomach; 
potencjalni liderzy i liderki lokalni z pomysłami na miejskie aktywności i działania w zakresie 
adaptacji do zmian klimatu w mieście, zainteresowani wzmacnianiem kompetencji i rozwojem 
poprzez innowacyjne metody i budowanie sieci współpracy na rzecz lepszej jakości życia w Gdyni.  

 
Formuła:  

• 7 obowiązkowych grupowych zajęć wykładowo-warsztatowych online, co do zasady w dni 

powszednie 2-3 godziny w przedziale czasowym 17:00-21:00 

• materiały uzupełniające wiedzę udostępnione drogą elektroniczną i/lub online (np. podcast, wykład, 

webinar) do skorzystania w trakcie kursu    

 
1. Spotkanie na start, czyli ABC współdziałania i współdecydowania w mieście   

Chodźcie z nami, czyli możliwości i sposoby aktywnego włączania się w działania w mieście w praktyce 

dobrego zarządzania miejskimi zasobami – szkolenie z elementami integracji i aktywizacji społecznej 

przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi pracy warsztatowej.  

Celem spotkania warsztatowego jest wprowadzenie do całego cyklu pracy grupowej, zbudowanie relacji 

między Uczestnikami i Uczestniczkami oraz podniesienie świadomości w kontekście możliwości 

współdziałania, współdecydowania mieszkańców i samorządu miejskiego na rzecz wspólnego 

kształtowania miasta. Postawi on przed Uczestnikami i Uczestniczkami pytania, jakie jest znaczenie 

współpracy, innowacji i partycypacji. Zachęci do refleksji, jak mieszkańcy i mieszkanki, 

a w szczególności miejscy Liderzy i Liderki mogą angażować się w adaptację do zmian klimatu 

i zrównoważony rozwój miast, jaką rolę mogą mieć w tym partycypacja i miejskie mikro innowacje 

społeczne – dobre praktyki / źródła inspiracji, jak angażować grupy „trudno słyszalne” i co naprawdę 

oznacza współdecydowanie o mieście.  

Czas trwania: ok 2h, wybrany wtorek lub czwartek, w przedziale czasowym 17:00-21:00 / Prowadzenie: 

Aleksandra Markowska, Dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych oraz moderator  

    

2. Rozwój kompetencji miejskich w zakresie adaptacji do zmian klimatu  

Poznajmy się na mieście, czyli podstawowa wiedza o mieście jako o złożonym organizmie 

i jednocześnie jednostce samorządu terytorialnego oraz łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu na 

poziomie miasta w obszarze świadomości społecznej, zalań opadowo-roztopowych, emisji do powietrza 

i zieleni w mieście.  

Celem spotkania warsztatowego jest poznanie struktur miejskich, wprowadzenie do idei UrbanLab 

Gdynia i jego roli w rozwiązywaniu wyzwań, które stoją przed miastami w obliczu zmieniającego się 

klimatu i idących za tym skutków dla tkanki miejskiej.  

Czas trwania: ok 2h, wybrany wtorek lub czwartek, w przedziale czasowym 17:00-21:00 / Prowadzenie: 

Michał Guć, Wiceprezydent Gdyni ds. innowacji oraz moderator  

 

3. Praca lidera z grupą  
Warsztat Miejskiego Lidera, czy nowoczesne metody pracy z grupą z podstawami skutecznego 
przywództwa i rozwiązywania konfliktów.  
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Celem spotkania warsztatowego jest wzrost świadomości swoich kompetencji liderskich a także 
zapoznanie Uczestników i Uczestniczek z nowoczesnymi metodami i narzędziami pracy z grupą, by 
skuteczniej animować i motywować do wspólnego działania, a także wzmocnienie kompetencji 
i umiejętności liderskich początkującego miejskiego aktywisty/-tki.  
Czas trwania: ok 3h, wybrany wtorek lub czwartek, w przedziale czasowym 17:00-21:00 / Prowadzenie: 
TBC (to be confirmed) 
 

4. Działania i zaangażowanie dla klimatu w mieście  
Mikro/makro – razem, lepiej, więcej, czyli działania w obszarze świadomości społecznej, zalań 
opadowo-roztopowych, emisji do powietrza i zieleni w mieście oraz możliwości podejmowania działań 
społecznych w mieście, pobudzania i integrowania lokalnych społeczności, realizowania oddolnych 
inicjatyw na rzecz łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w skali mikro.  
Celem spotkania warsztatowego jest przedstawienie najważniejszych zasad i uwarunkowań prawnych 

funkcjonowania miasta i jego adaptacji do zmian klimatu oraz możliwości aktywnych działań przez różne 

formy i sposoby społecznego zaangażowania prowadzących m.in. do zwiększania świadomości 

społecznej, działania małej retencji, ograniczania szkodliwych emisji do powietrza i organizacji zieleni w 

przestrzeni miejskiej.   

Czas trwania: ok 2h, wybrany wtorek lub czwartek, w przedziale czasowym 17:00-21:00 / Prowadzenie: 
Bartosz Frankowski, Naczelnik Wydziału Środowiska/Pełnomocnik prezydenta miasta ds. adaptacji 
miasta Gdyni do zmian klimatu i Joanna Krukowska, Koordynator merytoryczny UrbanLab Gdynia oraz 
moderator  
 

5. Tajniki skutecznej komunikacji społecznej  
Projektowanie komunikacji w zespole i nie tylko, czyli nowoczesne metody skutecznego 
porozumiewania się i zjednywania ludzi w dążeniu do wspólnego celu.  
Celem spotkania warsztatowego jest zyskanie świadomości własnych stylów komunikacyjnych jak 
i zapoznanie Uczestników i Uczestniczek z nowoczesnymi metodami i narzędziami prezentowania 
swoich idei, komunikowania i budowania relacji indywidualnych i ze społecznościami.  
Czas trwania: ok 3h, wybrany wtorek lub czwartek, w przedziale czasowym 17:00-21:00 / Prowadzenie: 
TBC (to be confirmed) 
 

6. Myślenie projektowe – metoda pracy projektowej design thinking i service design  

Projektowanie miejskich innowacji, czyli warsztat pracy projektowej i projektowania rozwiązań 
metodologia design thinking i service design.  
Cele spotkania warsztatowego jest zapoznanie Uczestników i Uczestniczek z metodą SDT poprzez 
teorię, oswojenie terminologii i praktyczne ćwiczenia ułatwiające zrozumienie poszczególnych etapów 
procesów myślenia i projektowania.   
Czas trwania: ok 6h w dwóch odsłonach po ok 3h w dzień powszedni w przedziale czasowym 17:00-
21:00 / Prowadzenie: TBC (to be confirmed) 
 

Zwieńczeniem warsztatów jest praca indywidualna bądź grupowa (2-3 os.) na formularzu fiszki Pomysłu 
na Miasto. Opracowanie i złożenie rozwinięcia jednego z wykazanych w formularzu zgłoszeniowym do 
Programu lub innego z pomysłów na miasto jest warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia Programu 
Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia przez Uczestnika/-czkę.  
 
Między spotkaniami, czyli  

• zestaw materiałów uzupełniających wiedzę udostępnionych drogą elektroniczną i/lub online (np. 

podcast, wykład, webinar) do skorzystania w trakcie kursu; ok. 3h materiałów online oraz 

materiały w wersji elektronicznej        

• możliwość konsultacji (telefonicznych i/lub on-line) z wybranymi ekspertami, pracownikami 
merytorycznymi specjalistami obszaru tematycznego UrbanLab Gdynia – Laboratorium 
Innowacji Społecznych rozwijanych pomysłów na miejskie innowacje; czas trwania: ok. 1h / 
Uczestnik/-czka Programu KM  

 
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany tematów i terminów poszczególnych spotkań w trakcie realizacji 
Programu Kompetencji Miejskich, o czym poinformuje Uczestników/-czki. 


