Załącznik 5
do Regulamin naboru do Programu Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia 2021
w obszarze adaptacji do życia po pandemii

Plan spotkań w ramach Programu Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia 2021
Temat przewodni: adaptacja do życia po pandemii
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 życia po pandemii.
Adresaci i Adresatki:
• Osoby rozpoczynające lub prowadzące aktywną działalność w mieście, które chcą 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 życia po
pandemii, zainteresowani wzmacnianiem kompetencji i rozwojem poprzez innowacyjne metody
i budowanie sieci współpracy na rzecz lepszej jakości życia w Gdyni.
Formuła:
• 9 obowiązkowych grupowych spotkań wykładowo-warsztatowych online;
• 2-3 godziny, co do zasady w dni powszednie (wtorki lub czwartki), w przedziale czasowym 17:0021:00.
1. Rozwój kompetencji miejskich w zakresie adaptacji do życia po pandemii – cz. 1
Poznajmy się na mieście, czyli wiedza o mieście jako o złożonym organiźmie i jednocześnie jednostce
samorządu terytorialnego oraz o adaptacji do życia po pandemii na poziomie miasta w obszarze
ekonomicznym.
Celem spotkania jest poznanie strategii rozwoju miasta, miejskich wyzwań i rozwiązań w obliczu
pandemii oraz adaptacji tkanki miejskiej do życia po pandemii. Kluczowe jest również pokazanie, na
jakie obszary życia wpłynęła pandemia i jakie działania podjął w tym zakresie gdyński samorząd.
Czas trwania: ok. 2h, wybrany wtorek lub czwartek, w przedziale czasowym 17:00-21:00 / Prowadzenie:
Katarzyna Gruszka, Naczelnik Wydziału Strategii Urzędu Miasta Gdynia.

2. Rozwój kompetencji miejskich w zakresie adaptacji do życia po pandemii – cz. 2
Poznajmy się na mieście, czyli wiedza o mieście jako o złożonym organiźmie i jednocześnie jednostce
samorządu terytorialnego oraz o adaptacji do życia po pandemii na poziomie miasta w obszarze
społecznym.
Celem spotkania jest przyjrzenie się społecznościom w dobie kryzysów oraz zasobom i możliwościom
organizowania lokalnych systemów wsparcia w mieście. Uczestnicy i Uczestniczki wspólnie zastanowią
się nad wzywaniami związanymi z tworzeniem wspólnoty na odległość oraz w jaki sposób indywidualnie
i jako wspólnota można rozwijać zdolność do działania w sytuacjach takich jak pandemia.
Czas trwania: ok. 2h, wybrany wtorek lub czwartek, w przedziale czasowym 17:00-21:00 / Prowadzenie:
Jarosław Józefczyk, Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
3. Jakość przestrzeni publicznej w mieście – jakiego współdziałania nam potrzeba?
Łączymy kropki, czyli możliwości włączania się oraz sukcesy/porażki projektowania zorientowanego na
użytkownika, na przykładach zarządzania zmianą w przestrzeni publicznej miasta.
Celem spotkania jest przeprowadzenie diagnozy przestrzeni publicznej z perspektywy jej
bezpieczeństwa i funkcjonalności oraz ćwiczenie świadomego korzystania z możliwości jakie daje
postawienie doświadczenia użytkownika w centrum decyzji. Kontekst życia po pandemii każe
poszukiwać usprawnień, jakich potrzebuje system współdziałania przy zarządzaniu jakością przestrzeni
publicznej. Gdzie ich szukać? Uczestnicy i Uczestniczki zastanowią się, jak angażować się w działania
na rzecz adaptacji do życia po pandemii i zrównoważony rozwój przestrzeni wspólnych, jak projektować
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małe zmiany i osiągnąć efekt synergii, jaką rolę mogą mieć w tym relacje, miejskie mikro inwestycje
i mikro innowacje społeczne.
Czas trwania: ok. 2h, wybrany wtorek lub czwartek, w przedziale czasowym 17:00-21:00
/
Prowadzenie: Barbra Marchwicka, Kierownik Sekcji Użytkownika, Dział Inwestycji Laboratorium
Innowacji Społecznych / Pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni ds. przestrzeni publicznych.
4. Praca lidera z grupą
Warsztat Miejskiego Lidera, czy nowoczesne metody pracy z grupą z podstawami skutecznego
przywództwa i rozwiązywania konfliktów w celu zjednywania ludzi w dążeniu do wspólnego celu.
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).
5. Myślenie projektowe – nowoczesne metody pracy projektowej service design
Projektowanie miejskich innowacji, czyli warsztat pracy projektowej i projektowania rozwiązań
z wykorzystaniem nowoczesnych metod typu service design.
Celem spotkania warsztatowego jest zapoznanie Uczestników i Uczestniczek z nowoczesnymi
metodami pracy projektowej poprzez teorię, oswojenie terminologii i praktyczne ćwiczenia ułatwiające
zrozumienie poszczególnych etapów procesów myślenia i projektowania innowacji społecznych.
Czas trwania: w dwóch odsłonach po ok. 3h, wybrany wtorek lub czwartek, 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.
6. Życie po pandemii, czyli kiedy, co, jak i kto?
Pandemia jako nadzieja na i/lub impuls do zmiany ekonomicznej, gospodarczej, systemowej? Różne
perspektywy życia w dobie i po pandemii jako życia w czasach kryzysu wyobraźni. Mini-cykl wykładów
i prezentacji eksperckich z elementami warsztatu i dyskusji.
Czas trwania: w 3 odsłonach po ok. 2h wybrany wtorek lub czwartek, w przedziale czasowym 17:0021:00 / Prowadzenie: TBC (to be confirmed)
Między spotkaniami, czyli możliwość konsultacji rozwijanych pomysłów na miejskie innowacje
(telefonicznie i/lub on-line) z wybranymi ekspertami, pracownikami merytorycznymi, specjalistami
obszaru tematycznego UrbanLab Gdynia – Laboratorium Innowacji Społecznych; czas trwania: ok. 1h /
Uczestnik/-czka Programu KM

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