Załącznik 4

Program Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia 2019-2020
Temat przewodni: rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększanie potencjału społeczności
lokalnych do rozwiązywania problemów,
czyli Aktywni 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: działania rad dzielnic, kondycji sektora organizacji pozarządowych,
formami prowadzenia dialogu obywatelskiego.
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 – rad
dzielnic, wspólnot mieszkaniowych, domów sąsiedzkich, lokalnych społeczności, organizacji
pozarządowych, grup nieformalnych, samorządów szkolnych, czy klubów seniora; potencjalni
liderzy i liderki lokalni z pomysłami na miejskie aktywności i działania, zainteresowani
wzmacnianiem kompetencji i rozwojem poprzez innowacyjne metody i budowanie sieci
współpracy na rzecz lepszej jakości życia w Gdyni.
Formuła:
• 6 spotkań wykładowo-warsztatowych,
• co do zasady w dni powszednie 3-4 godziny, w jednym przypadku w sobotę 6 godzin.
Plan spotkań w ramach Programu Kompetencji Miejskich: grudzień 2019 – luty 2020
1. Spotkanie na start – wprowadzenie i integracja poprzez warsztaty myślenia wizualnego:
Ja Ci to wszystko narysuję, czyli podana w lekkiej angażującej formie nauka lepszego rozumienia,
obrazowania, przekazywania i tłumaczenia informacji na rzecz lepszej komunikacji, wzajemnego
zrozumienia, prezentacji i zjednywania ludzi do wspólnego działania.
Celem spotkania warsztatowego jest wzajemne poznanie się Uczestników i Uczestniczek Programu
Kompetencji Miejskich i rozpoczęcie pracy w inspirującej i pobudzającej kreatywność atmosferze.
Warsztaty będą okazją by przekonać się, że rysować każdy może i potrafi, a myślenie wizualne
i rysunek wspierają wiele procesów, ułatwiają zrozumienie skomplikowanych treści, zapamiętywanie,
czy porządkowanie, tłumaczenie i przekazywanie. Warsztat stanowi wprowadzenie do stosowania
techniki sketchnotingu.
Czas trwania: 3-4h, dzień powszedni, w godz. 17:00-21:00

2. Rozwój kompetencji miejskich
Poznajmy się na mieście, czyli podstawowa wiedza o mieście jako o złożonym organizmie
i jednocześnie jednostce samorządu terytorialnego.
Celem spotkania warsztatowego jest poznanie struktur miejskich, najważniejszych zasad
i uwarunkowań prawnych funkcjonowania miasta, w tym m.in. działalności rady miasta, rad dzielnic,
zaangażowania sektora pozarządowego. To także wprowadzenie do tego, skąd pomysł na Urban Lab
w Gdyni i jaka jest jego rola w rozwiązywaniu wyzwań, które stoją przed miastami. Warsztat zostawi
Uczestnika i Uczestniczkę z wiedzą na temat miasta jako struktury a jednocześnie przestrzeni rozwijanej
energią i potencjałem własnych mieszkańców.
Czas trwania: ok 3h, dzień powszedni, w godz. 17:00-21:00

3. ABC miejskiej partycypacji obywatelskiej – współdziałanie i współdecydowanie w mieście
Chodźcie z nami, czyli możliwości i sposoby aktywnego włączania się w proces zarządzania miastem
w praktyce dobrego zarządzania miejskimi zasobami.
Celem spotkania warsztatowego jest zwiększenia świadomości w kontekście możliwości
współdziałania, współdecydowania mieszkańców i samorządu miejskiego na rzecz wspólnego
kształtowania miasta, w tym m.in. formy prowadzenia dialogu obywatelskiego. Postawi on przed
Uczestnikami i Uczestniczkami pytania, jaka jest rola partycypacji w rozwoju miast, jak się ma
partycypacja do innowacji społecznych, jak angażować grupy „trudno słyszalne” i co naprawdę oznacza
współdecydowanie o mieście.

Czas trwania: ok 3h, dzień powszedni, w godz. 17:00-21:00

4. Partycypacja miejska dla zaawansowanych
Razem, lepiej, więcej, czyli możliwości podejmowania wspólnych działań społecznych w mieście,
pobudzania i integrowania lokalnych społeczności, realizowania oddolnych inicjatyw.
Celem spotkania warsztatowego jest przedstawienie możliwości aktywnego uczestnictwa w działaniach
miejskich przez różne formy i sposoby społecznego zaangażowania (w tym m.in. kondycja sektora
organizacji pozarządowych) prowadzącego do wzmacniania rozwój demokracji lokalnej (praca na
gdyńskich case’ach zrealizowanych konsultacji społecznych, w tym m.in. Budżet Obywatelski,
Starowiejska – w ramach procesu konsultacyjnego „Porozmawiajmy o Starowiejskiej”, Kładka czy
wiadukt – w ramach procesu konsultacyjnego „Jak połączyć ul. Buraczaną i Strzelców”).
Czas trwania: ok 3h, dzień powszedni, w godz. 17:00-21:00
5. Praca lidera z grupą
Warsztat Miejskiego Lidera, czy nowoczesne metody pracy z grupą z podstawami skutecznego
przywództwa i rozwiązywania konfliktów.
Celem spotkania warsztatowego jest 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, dzień powszedni, w godz. 17:00-21:00

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, wybrana sobota, w godz. 9:00-16:00
Ww. warsztat zwieńczony pracą indywidualną bądź grupową (1-2 os.) na formularzu fiszki pomysłu na
miasto. Opracowanie i złożenie rozwinięcia jednego z pomysłów na miasto wykazanego w formularzu
zgłoszeniowym do Programu jest warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia Programu Kompetencji
Miejskich UrbanLab Gdynia przez Uczestnika/-czkę.

Między spotkaniami, czyli możliwość konsultacji (bezpośrednich, on-line, telefonicznych) z wybranymi
ekspertami, pracownikami merytorycznymi specjalistami obszaru tematycznego UrbanLab Gdynia –
Laboratorium Innowacji Społecznych przygotowywanych projektów miejskich innowacji.
Czas trwania: ok. 1h / Uczestnik/-czka Programu Kompetencji Miejskich
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany tematów i terminów poszczególnych spotkań w trakcie realizacji
Programu Kompetencji Miejskich, o czym poinformuje Uczestników/-czki.

