POZNAJMY SIĘ
NA MIEŚCIE
LUDZIE, DIALOG, WYZWANIA.
URBANLAB
TO
POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ
UrbanLab to innowacyjna forma współpracy, łącząca
pomysły mieszkańców z wiedzą i doświadczeniem
ekspertów. Z podobnych metod korzystają czołowe
europejskie miasta, a Gdynia od ubiegłego roku
testuje koncepcję tego instrumentu oraz dostosowuje jego formułę do potrzeb gdynian i gdynianek.
Podstawowym założeniem UrbanLab Gdynia jest
wymiana wiedzy i doświadczeń różnych grup,
a przede wszystkim - wspólne poszukiwanie odpowiedzi na wyzwania, które stoją przed miastami.
Metoda ta zakłada szereg działań umożliwiających i wzmacniających współpracę mieszkańców,
organizacji pozarządowych, naukowców, urzędników oraz biznesu. Efekty tej współpracy to nowe
rozwiązania i procesy, dzięki którym miasto
będzie rozwijać się w sposób zrównoważony.
– Zadaniem, które stoi przed UrbanLabem,
jest równoczesna dyskusja oraz poszukiwanie
rozwiązań na globalne wyzwania. To ambitne
zadanie realizujemy włączając dotychczas niepołączonych – zarówno wewnątrz Urzędu Miasta,
jak i pomiędzy sektorami, czy specjalnościami.

SZUKAMY NOWYCH SYSTEMOWYCH
ROZWIĄZAŃ,
T E ST UJ E M Y
INNOWACYJNE METODY

UrbanLab to trzyletni eksperyment, z którego
korzystać będzie nie tylko Gdynia, ale też dowolne zainteresowane miasto – mówi Joanna
Krukowska, kierowniczka UrbanLab Gdynia.
Z drugiej strony, UrbanLab Gdynia realizuje
działania, z których lokalna społeczność może
korzystać już teraz. To m.in. wykłady i dyskusje w UrbanCafé prowadzone online, a następnie udostępniane w formie filmów i podcastów,
by każdy mógł w nich uczestniczyć lub odsłuchać w dogodnej chwili. Zespół UrbanLab we
współpracy z Samodzielnym Referatem ds.
Jakości Życia i Integracji Systemów Zarządzania zasila także gdyńską bazę otwartych danych,
która jest źródłem wiedzy i informacji o mieście.
W trakcie jest też przygotowanie platformy
DECIDIM, czyli narzędzia online wspierającego
procesy konsultacji społecznych i partycypacji.
Dzięki niej mieszkańcy będą mieli możliwość zapoznania się z trwającymi konsultacjami społecznymi
oraz wzięcia udziału w procesach miastotwórczych
– wszystko w jednym miejscu online.

Gdynia rozwija się
w oparciu o potencjał
swoich mieszkańców
i mieszkanek. To dlatego tak ważne jest angażowanie gdynian i gdynianek w życie miasta
– także w zakresie tak ważnych globalnie
wyzwań, jak partycypacja, adaptacja do zmian
klimatu oraz radzenie sobie ze skutkami pandemii. Stąd właśnie UrbanLab Gdynia to miejsce współpracy różnych środowisk. Miejsce
szeroko otwarte na osoby, które mieszkając
w Gdyni, najlepiej znają potrzeby, na jakie
powinniśmy razem odpowiadać. Zachęcamy
wszystkich do działania.

Wojciech Szczurek
Prezydent Gdyni

Wyzwania, na które
odpowiada UrbanLab
Gdynia, są bez wątpienia
ważne globalnie i kluczowe dla przyszłości. Pełne
efekty działań podejmowanych w skali lokalnej,
będą widoczne długofalowo, ale z tych pierwszych mieszkańcy mogą korzystać już dziś.
UrbanLab Gdynia, poza wypracowywaniem
narzędzi i polityk, to także spotkania, debaty
i warsztaty podnoszące kompetencje oraz
wspierające rozwój osobisty. Jesteśmy przekonani, że dzięki zaangażowaniu w UrbanLab
Gdynia jego uczestnicy będą wzmacniać się
także w roli miejskich liderów zmian.

Michał Guć
Wiceprezydent Gdyni ds. Innowacji

NAPRZECIW
WYZWANIOM
ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU ORAZ DO ŻYCIA PO PANDEMII TO WYZWANIA, NAD KTÓRYMI PRACUJĄ ZESPOŁY TEMATYCZNE URBANLAB GDYNIA
– Zmiany na świecie sprawiają, że miasta
mierzą się z nowymi wyzwaniami. Trzeba im
sprostać, by zapewnić wysoką jakość życia
mieszkańcom. Poszukiwanie skutecznych,
długofalowych rozwiązań, wymaga eksperckiej współpracy międzysektorowej. Z tego
wynika powołanie specjalnych zespołów, które
opracowują nowatorskie działania możliwe
do wdrożenia w Gdyni – mówi wiceprezydent
Gdyni ds. gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała.

GLOBALNE WYZWANIA…
Wyzwanie, któremu w danym roku poświęcone zostaną działania UrbanLab Gdynia,
określa Grupa Strategiczna – kluczowi przedstawiciele administracji lokalnej i władz miasta
oraz interdyscyplinarne grono ekspertów.
To tematy ważne globalnie, dla których rozwiązań należy poszukiwać lokalnie. Na zaproszenie Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka
grupę tworzą: doradca dla samorządów miast
i gmin Wojciech Kłosowski; dr hab. Kacper
Pobłocki, antropolog i społecznik; publicysta

P R Z YSZŁOŚĆ
MIASTA TO
MIESZKAŃCY

i autor książek związanych z tematyką miejską Filip Springer; architekt i urbanista prof.
Michał Stangel, dr hab. Mariusz Sokołowicz
– prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego a także
założycielka barcelońskiej organizacji Smilemundo Aleksandra Zemke oraz członkowie
Kolegium Prezydenta Miasta Gdyni.

… LOKALNE ROZWIĄZANIA
Tym samym, decyzją Grupy Strategicznej
wyzwaniem roku 2020 jest adaptacja do zmiany
klimatu. Wypracowywane rozwiązania mają
łagodzić i ograniczać skutki występowania
w Gdyni klęsk żywiołowych, stanowiących
efekt zmian klimatu. Działania adaptacyjne
w tym obszarze koncentrują się m.in. wokół
ograniczania emisji do atmosfery tzw. gazów
cieplarnianych, czy działań związanych z gospodarką wód opadowych oraz zielenią w mieście.
W lutym powołany został 13-osobowy Zespół Tematyczny, złożony z przedstawicieli
i przedstawicielek różnych wydziałów Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organi-

PROGRAM KOMPETENCJI MIEJSKICH TO
JEDNO Z NARZĘDZI, KTÓRE WYPOSAŻA
MIESZKANKI I MIESZKAŃCÓW W WIEDZĘ
O FUNKCJONOWANIU MIASTA ORAZ O TYM,
JAK JE WSPÓLNIE ZMIENIAĆ.
Adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem miasta i chcących działać
na rzecz lokalnej społeczności.
Podczas trwającego kursu uczestnicy biorą
udział w spotkaniach warsztatowych dotyczących m.in. wiedzy o rozwoju miasta czy narzędzi
partycypacji; poszukują odpowiedzi na pytania
o własną drogę innowatora i lidera lokalnego
oraz uczestniczą w konsultacjach przy opracowywaniu projektów miejskich. Kurs kończy

zacyjnych. Zespół ten pełni funkcję doradczą i opiniodawczą w sprawach związanych
z adaptacją do zmian klimatu w Gdyni.
Do udziału w pracy UrbanLabu w tym obszarze
zaproszeni są także mieszkańcy. Od początku
roku trwa cykl wydarzeń edukacyjnych i dyskusyjnych w UrbanCafé poświęcony zmianie
klimatu oraz ochronie środowiska. Adaptacji do zmian klimatu poświęcone są także
tegoroczne działania dwóch komponentów
Inkubatora Miejskiego UrbanLab: Programu
Kompetencji Miejskich oraz Pomysłu na Miasto.
Z kolei na przełomie kwietnia i maja, podczas
spotkania Grupy Strategicznej, zapadła decyzja
o rozpoczęciu analizy kolejnego wyzwania:
adaptacji do życia po pandemii, nad którym
prace będą trwać do końca 2021 roku. Nowy
Zespół Tematyczny złożony jest z dwóch rad:
Ekonomicznej i Społecznej. W skład wchodzą
przedstawiciele samorządu, biznesu, NGO
i nauki. Celem prac jest m.in. minimalizacja
negatywnych skutków pandemii oraz wypracowanie konkretnych narzędzi opowiadających
na potrzeby zarówno społeczności lokalnej, jak
i przedsiębiorców.

się przygotowaniem koncepcji własnej mikroinnowacji.
– Moduł tematyczny drugiej edycji Programu
Kompetencji Miejskich poświęcony jest adaptacji
do zmian klimatu w mieście. Eksperci i ekspertki
opowiadają, jak zmiany klimatu wpływają na
funkcjonowanie miasta, na czym polega łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu w działaniach
indywidulanych, lokalnych i ogólnomiejskich.
Pracujemy też nad rozwojem pomysłów na mikroinnowacje właśnie w tym obszarze. Po zakończeniu kursu uczestnicy i uczestniczki zostaną
wyposażeni w kompetencje samodzielnego
zrealizowana swoich miejskich przedsięwzięć
–mówi Magdalena Żółkiewicz, koordynatorka
Inkubatora Miejskiego UrbanLab.
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Warsztaty w ramach I edycji PKM (25.02.2020)

C Z T E RY M I K R O I N N O WACJ E , I N I CJATYWY MIESZKAŃCÓW, SĄ PRZYGOTOWYWANE
DO
TESTOWANIA
Pomysł na Miasto to forma rozwijania pomysłów mieszkanek i mieszkańców w ramach
Inkubatora Miejskiego UrbanLab Gdynia.
Koncentruje się on na przedsięwzięciach
wartych testowego wdrożenia i oceny pod
kątem efektywności, by nieść realną, społeczną zmianę oraz angażować mieszkańców
do działania.– Pomysły, których szukamy, to
tzw. małe kroki. To znaczy, że nie wymagają
dużych środków do realizacji, ale mają potencjał i są na tyle uniwersalne, że mogą być
realizowane także w innych miastach – mówi
Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
Pierwsza edycja poświęcona była partycypacji
obywatelskiej, czyli wyzwaniu UrbanLab Gdynia
na rok 2019. Do testowania wybrane zostały
cztery pomysły z 11 zgłoszonych przez mieszkanki i mieszkańców. Wszystkie te koncepcje
są obecnie dopracowywane po okiem zespołu
ekspertów UrbanLab Gdynia, przy współpracy

z wybranymi wydziałami i jednostkami miejskimi. Następnie zostaną testowo wdrożone
w gdyńskim środowisku i poddane ocenie.
Docelowo zostaną udostępnione w otwartym
katalogu na stronie internetowej www.urbanlab.gdynia.pl, by można było z nich korzystać
także w innych miastach.

ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ
Zbiórka ubrań oraz warsztaty ich przetwarzania
na torebki zakupowe. Ma to rozwinąć w mieszkańcach poczucie jedności i zachęcić ich do
wspólnej zmiany przyszłości.

INFORMATOR
DLA NOWYCH MIESZKAŃCÓW
Partycypacyjnie stworzony informator dla
nowych mieszkańców Gdyni, wyposażający

19/10/2020 ADAPTACJA DO
TERMIN SKŁADANIA NOWYCH
ZMIAN KLIMAPOMYSŁÓW NA MIASTO
CZEKAMY NA TWÓJ POMYSŁ TU W MIEŚCIE

ich w wiedzę o mieście, jego funkcjonowaniu,
instytucjach i zasadach ich działania. Jego cel
to zapewnienie niezbędnych informacji oraz
zachęcanie do podjęcia aktywności.

LOKALNY
ANIMATOR REKREACJI
Funkcja społeczna wsparta mini-zespołem,
którego zadaniem będzie samodzielne organizowanie oddolnych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla lokalnych społeczności.
Pozwoli to na wykorzystanie potencjału aktywnych mieszkańców, którym na przeszkodzie do
działania stoi głównie brak znajomości mechanizmów pozyskiwania pozwoleń, funduszy itd.

PROGRAM
MIEJSKICH OGRODNIKÓW
To cykl spotkań pozwalający zdobyć wiedzę
ogrodniczą i rozwijać umiejętności miękkie, jak
współdecydowanie i samoorganizacja. Uczestnicy wspólnie z ekspertami stworzą podręcznik
– narzędzie do wdrażania rozwiązań łączących
pracę ogrodniczą z zaangażowaniem społecznym w lokalnych społecznościach.

SZCZEGÓŁY
NA URBANLAB.GDYNIA.PL

WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK
W URBANLAB
ZAPRASZAMY NA WYDARZENIA URBANCAFÉ! ODBĘDĄ SIĘ ONE ONLINE ZA POŚREDNICTWEM ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS
I W BEZPOŚREDNIEJ TRANSMISJI NA FANPAGE’U URBANLAB GDYNIA NA FACEBOOKU. WIĘCEJ INFORMACJI NA WWW.URBANLAB.GDYNIA.PL

28/09

ROZMOWA

07/10

ONLINE

Dlaczego wiele inwestycji sprawia, że podskórnie czujemy
drastyczne obniżenie jakości przestrzeni po wprowadzonych
interwencjach? „Betonoza”, jako jedna z chorób przestrzeni
publicznych polskich miast, wywołana jest bezrefleksyjnymi, niekonsultowanymi projektami, które nie uwzględniają
potrzeb i zachowań użytkowników, ignorują zmiany klimatyczne i potrzebę zieleni w mieście. Rozmowę z gośćmi, w ramach cyklu ŻYJ DOBRZE W MIEŚCIE, poprowadzi Agnieszka
Jurecka-Fryzowska z Laboratorium Innowacji Społecznych.

GODZ.17/30-18/00
KOOPERATYWY
GODZ.17/30-18/00
MIESZKANIOWE
ROZMOWA
ONLINE CZYM
JEST
Mogą być jednym z modeli zamieszkiwania, który, odpowiadając na konkretne potrzeby mieszkaniowe, gwarantuje niższą G R E E N W A S H I N G ?
cenę za nieruchomość. Dlaczego zatem w Polsce kooperatywy
mieszkaniowe są rzadkością? Czy zyskają na popularności JAK
GO WYKRYw postpandemicznym świecie? Rozmowę z gośćmi, w ramach
GODZ.17/30-18/00
cyklu ŻYCIE W TRAKCIE I PO PANDEMII, poprowadzi Agnieszka WAĆ
I SIĘ PRZED
Jurecka-Fryzowska z Laboratorium Innowacji Społecznych.
JAKI JEST FAKTYCZNIM
B R O N I Ć ? NIE STAN ŚRODOWYKŁAD
ONLINE
Termin „greenwashing” wprowadził w 1986 r. badacz środowiska WISKA
BAŁTYKU?
Jay Westerveld, po odkryciu nieuczciwej praktyki w jednym
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GODZ.17/30-18/00
CZYM JEST ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA FILMOWA?

ROZMOWA

ONLINE

Mniej latania i jeżdżenia samochodami na plan produkcji filmowych, prąd z ekologicznych źródeł i rezygnacja z plastikowych
jednorazówek – to tylko niektóre zasady zrównoważonej produkcji filmowej. Czy jesteśmy w stanie wprowadzić je w Polsce? Rozmowę z gośćmi poprowadzi Małgorzata Kiełt z fundacji Planet For
Generations. Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu KLIMAT.

z hoteli, gdzie pod przykrywką dbania o środowisko oszczędzano
na praniu ręczników, namawiając gości do ich rzadszej wymiany. Jak odróżnić greenwashing od zrównoważonych praktyk
biznesowych? Wykład, odbywający się w ramach cyklu KLIMAT,
wygłosi Maciej Skinderowicz z fundacji Kupuj Odpowiedzialnie.

14/10

GODZ.17/30-18/00
JAKOŚĆ PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
A JAKOŚĆ ŻYCIA

WYKŁAD

ONLINE

Morze Bałtyckie podlega ciągłym zmianom, które mają silny
wpływ na jego charakter przyrodniczy. Część z nich wynika
z globalnych procesów przebiegających zarówno w atmosferze,
jak i oceanie, za inne odpowiedzialna jest działalność ludzi.
Jaki jest aktualny stan środowiska Bałtyku i jego największe zagrożenia oraz jakie działania podejmowane są, żeby
je zredukować? Wykład wygłosi dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanlogi PAN. Wydarzenie odbywa się w ramach cyklu
KLIMAT oraz serii spotkań organizowanych we współpracy
z Morskim Instytutem Rybackim – Państwowym Instytutem
Badawczym, Today we Have oraz Instytutem Oceanologi PAN.
ZACHĘCAMY TAKŻE DO OBEJRZENIA ZAPISÓW
Z MINIONYCH WYDARZEŃ, DOSTĘPNYCH NA FANPAGE’U URBANLAB GDYNIA NA FACEBOOKU ORAZ
DO WYSŁUCHANIA PODCASTÓW ZMONTOWANYCH
NA BAZIE SPOTKAŃ W URBANCAFÉ NA STRONIE
HTTPS://URBANLABGDYNIA.PODBEAN.COM/

URBANLAB GDYNIA REALIZOWANY JEST ZE ŚRODKÓW I PRZY ZAANGAŻOWANIU MINISTERSTWA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ ORAZ PRZY WSPARCIU INSTYTUTU ROZWOJU MIAST I REGIONÓW.

