POZNAJMY SIĘ
NA MIEŚCIE

GDYNIA
P R Z YSZŁOŚ C I

JESTEŚMY GOTOWI
NA TO, CO PRZYNIESIE PRZYSZŁOŚĆ
Technologie zmieniają nasz
świat – temu zaprzeczyć
nie można. Jako samorząd
dostrzegamy jak ważne
jest wykorzystywanie ich
w celu rozwijania miasta,
ulepszania funkcjonujących w nim rozwiązań, a w efekcie tych działań
podnoszenia jakości świadczonych usług i komfortu życia mieszkanek i mieszkańców. Gdynia inspiruje się także międzynarodowymi, sprawdzonymi
doświadczeniami, i przekłada je na rodzimy grunt.
Między innymi z tych względów jako pierwsi w Polsce
uruchomiliśmy Platformę Dialogu w Gdyni. Dzięki niej
gdynianki i gdynianie mogą w jednym miejscu skorzystać z dostępu do wiedzy o wszystkich procesach
partycypacyjnych w mieście, a także dowiedzieć się
więcej o radach i zespołach, funkcjonujących w Gdyni.
To kolejny krok w dostosowaniu miasta do najwyższych standardów obsługi mieszkanek i mieszkańców.

GDYŃSKI SAMORZĄD SPOGLĄDA W PRZYSZŁOŚĆ I STARA SIĘ DO NIEJ PRZYGOTOWAĆ. CO MOŻE PRZYNIEŚĆ
ONA NASZEMU MIASTU?
Na to pytanie starają się odpowiedzieć badaczki
i badacze przeprowadzający proces foresightowy.
Gdynia jako jedno z nielicznych miast w Polsce
będzie mogła pochwalić się takim badaniem
i dzięki niemu poznać cztery scenariusze przyszłości w perspektywie kolejnych trzydziestu lat.
To nie jedyne informacje, jakie dzięki szczegółowym i dokładnym analizom uda się przełożyć na
planowanie nowych przedsięwzięć w mieście.
Trwa procedura przygotowywania pierwszego
w kraju opracowania wskaźników pomiaru rezyliencji* miejskiej w języku polskim. Jego wynik
umożliwi szybką reakcję na zagrożenia i kryzysy,
które mogą wpływać na funkcjonowanie miasta.
Informacje na temat badań znajdują się na stronie 7.
Gdynia – miasto innowacyjne - jako pierwsze
w Polsce oddała do dyspozycji mieszkanek
i mieszkańców Platformę Dialogu w Gdyni, czyli
narzędzie do partycypacji społecznej. To kolejny
krok do włączania mieszkanek i mieszkańców
w procesy decyzyjne w mieście.

Wojciech Szczurek
Prezydent Gdyni
Dzięki platformie mieszkanki i mieszkańcy mają
szybki dostęp do zebranej w jednym miejscu
wiedzy o wszystkich procesach partycypacyjnych w mieście, a także do informacji o radach
i zespołach funkcjonujących w Gdyni. Prace związane z uruchomieniem platformy koordynuje
działający w ramach Laboratorium Innowacji
Społecznych UrbanLab.
Głównym założeniem Platformy Dialogu jest
budowanie demokratycznej społeczności
wszystkich gdynianek i gdynian, którzy chętnie włączają się w decyzje dotyczące naszego
miasta. Jej uruchomienie ma także pomagać
w ustandaryzowaniu miejskich działań włączających mieszkańców, czy zapewnić możliwość
łatwego uczestnictwa w określonych procesach.
Więcej informacji na temat tego innowacyjnego
narzędzia znajduje się na kolejnych stronach.
* inaczej odporność miejska

Zmiany klimatu, czy pandemia koronawirusa pokazały
nam, jak nieprzewidywalna może być przyszłość.
Chcemy przygotować nasze miasto na podobne
wydarzenia, dlatego przeprowadzamy badania, które pomogą nam nakreślić prawdopodobne scenariusze. Dlatego właśnie
zdecydowaliśmy się na opracowanie wskaźników
pomiaru rezyliencji miejskiej w ojczystym języku,
jako jedno z nielicznych polskich miast będziemy
mogli zaprezentować wyniki procedury foresightowej.
Jako samorząd stawiamy na innowacyjne podejście
w wielu kwestiach, co pozwala sprawnie rozwijać
miasto i dążyć do tego, by mieszkankom i mieszkańcom Gdyni żyło się coraz lepiej.

Michał Guć
Wiceprezydent Gdyni ds. Innowacji

- Młodzi ludzie często nie wiedzą, w jaki sposób i gdzie mogą szukać dla siebie pomocy.
Gdy zauważają, że dzieje się z nimi coś złego,
bywają zupełnie bezradni. Wiąże się to nie tylko z burzliwym okresem lat młodzieńczych,
ale także z tym, że często wstydzą się, lub boją
poprosić o wsparcie. Gdyński samorząd zauważył ten problem i w odpowiedzi postanowił
powołać zespół, który wypracuje najlepsze rozwiązania pomocowe, skierowane do młodych
mieszkanek i mieszkańców Gdyni – wyjaśnia
Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
Wzrost liczby młodych gdynian chorujących na
depresję, dokonujących samookaleczeń czy podejmujących próby samobójcze, ale także niski
poziom relacji społecznych, spadający poziom
zaufania do dorosłych i nasilony poziom wykluczenia społecznego, jakiego z powodu pandemii zaczyna doświadczać młodzież - także imigrancka - oto wyzwania, z którymi UL zmierzy

Element drugi to przekazanie osobom pracującym
z młodzieżą wypracowanych form wsparcia oraz
pokazanie działań, jakie młodzież może podjąć samodzielnie, aby zadbać o swój stan psychofizyczny. Kolejne z głównych założeń stanowi rozwój
systemu wsparcia. To wdrożenie dwóch nowych
formuł: anonimowej infolinii pomocowej, gdzie
osoby nieradzące sobie z trudnymi emocjami będą
mogły znaleźć natychmiastową pomoc oraz pandemicznych grup wsparcia, które będą wzmacniać
proces radzenia sobie z negatywnymi emocjami.
Ścieżka zakłada zbudowanie mechanizmów docierania z wiedzą na temat tego, co z młodymi
osobami dzieje się w czasie pandemii i jakie są
konsekwencje jej przeżywania. Jej zadaniem jest
budowanie młodzieży do większego sprawstwa
i wyrażania siebie. Obecnie zespół opracowujący
filary autorskiej ścieżki wsparcia przygotowuje się
do wdrożenia wypracowanych projektów w życie.
Prace zakończą się w listopadzie br.

Obraz: icsilviu z Pixabay

WESPRZEĆ
MŁODZIEŻ
W PANDEMII

SYTUACJA ZWIĄZANA Z PANDEMIĄ
KORONAWIRUSA NEGATYWNIE WPŁYNĘŁA NA SAMOPOCZUCIE MŁODZIEŻY.
ABY ZAPOBIEGAĆ KONSEKWENCJOM
I WSPIERAĆ MŁODYCH MIESZKAŃCÓW
GDYŃSKI SAMORZĄD PRACUJE NAD
ROZWIĄZANIAMI W ZAKRESIE POMOCY
PSYCHOLOGICZNEJ I ROZWIJANIEM
SYSTEMU WSPARCIA. DZIAŁANIA TE
WPISUJĄ SIĘ RÓWNIEŻ W TEGOROCZNE, KONCENTRUJĄCE SIĘ WOKÓŁ ADAPTACJI DO ŻYCIA W I PO PANDEMII,
PRACE GDYŃSKIEGO URBANLABU.

się w ramach „Ścieżki szytej na miarę UrbanLab
Gdynia”.- Wychodzimy z założenia, że nikt nie
jest w stanie określić potrzeb tak dobrze, jak
grupa, której dotyczą, dlatego do współpracy
przy opracowywaniu ścieżki działań zapraszamy młodzież. To pozwala zaplanować działania, które będą rzeczywistą pomocą, taką, jakiej
oczekują młodzi ludzie – dodaje Bartosz Baroszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.
Gdyńskie wsparcie młodzieży będzie nie tylko
odpowiedzią na potrzeby młodych ludzi, ale także
zbiorem uniwersalnych praktyk, z których skorzystać będą mogły również inne samorządy.
Ścieżka składa się z czterech wzajemnie powiązanych elementów zaprojektowanych tak,
by przeciwdziałać niepokojącym tendencjom.
Jednym z filarów jest współpraca z młodzieżą oraz
ekspertami i wspólne wypracowanie autorskiej
kampanii społecznej uwrażliwiającej na problemy,
z jakimi boryka się młodzież w wyniku pandemii.

Z BARCELONY
DO GDYNI, CZYLI
DECIDIM
NA NASZYM
P O DWÓRK
U

ROSNĄCE POTRZEBY, CHĘCI MIESZKAŃCÓW I MIESZKANEK DOTYCZĄCE WSPÓŁZARZĄDZANIA MIASTEM, A TAKŻE CORAZ
BARDZIEJ POWSZECHNY DOSTĘP DO INTERNETU TWORZĄ DUŻY POTENCJAŁ DO
ROZWOJU DIALOGU SPOŁECZNEGO. TO
POTENCJAŁ, KTÓRY SAMORZĄDY POWINNY WYKORZYSTAĆ. TAKIE PIONIERSKIE W POLSCE, CHOĆ ZNANE W INNYCH
CZĘŚCIACH EUROPY, NARZĘDZIE E-PARTYCYPACJI WDRAŻANE JEST WŁAŚNIE
W GDYNI – GDYŃSKA PLATFORMA DIALOGU, WWW.KONSULTUJEMY.GDYNIA.PL.
DZIĘKI TEMU MIESZKANKI I MIESZKAŃCY
MOGĄ JUŻ BRAĆ UDZIAŁ W PROCESACH
KONSULTACYJNYCH - TAKŻE ONLINE.

U podstaw idei UrbanLabu, programu realizowanego przez Laboratorium Innowacji Społecznych, było wdrożenie narzędzia e-partycypacji.
Z analizowanych rozwiązań wybrany został DECIDIM, czyli otwarta platforma internetowa oparta
na ideii open source (czyli licencji możliwej do
wykorzystywania przez każdego, według zasad
określonych przez międzynarodową społeczność,
która koncentruje się na wybranym oprogramowaniu) wspierająca procesy partycypacyjne
miast i organizacji.
Rozwiązanie to powstało w Barcelonie, używane jest na całym świecie, m.in. w Finlandii
i Francji, ale wymaga dostosowania do lokalnych
potrzeb. Nad zaadaptowaniem tego oprogramowania w Gdyni pracowała specjalnie powołana
grupa robocza, w której skład wchodzili m.in.
przedstawiciele UrbanLab Gdynia, Laboratorium
Innowacji Społecznych oraz zewnętrzni eksperci
i ekspertki reprezentujący zarówno sektor społeczny, naukowy jak i biznesowy. Implementacja
nowego narzędzia informatycznego, z rozbudowaną wiedzą międzynarodowej społeczności nie
może się odbywać bez firmy programistycznej.
W przypadku Gdyni to firma Codeshine, która
odpowiada za przystosowanie, tłumaczenie oraz
aranżację Platformy Dialogu do gdyńskich potrzeb. Poza tym do współpracy przy adaptacji
DECIDIM-a do gdyńskich potrzeb zostali także
zaproszeni programiści. Podczas hackatonu dla
dialogu obywatelskiego wypracowane zostały
rozwiązania, których założeniem jest usprawnienie funkcjonowania platformy.
- Pomysł na stworzenie platformy online, która
odpowiadałaby na potrzeby mieszkanek i mieszkańców w kontekście zachęcania do zaangażowania się w życie miasta, narodził się już kilka
lat temu. Ta idea pojawiła się zresztą po konsultacjach społecznych. Rozpoczęliśmy więc poszukiwania najlepszego rozwiązania, a nasze analizy

pokazały, że optymalnym wyjściem dla Gdyni
będzie zaadaptowanie platformy, która powstała
i zbiera świetne recenzje w Barcelonie – wyjaśnia
Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
Prace nad platformą przebiegały etapowo, od
analiz wewnętrznych realizowanych przez pracowniczki i pracowników LIS, po kontakt z twórcami platform, aż po zakontraktowanie firmy
informatycznej odpowiedzialnej za implementację
systemu. Prace poprzedzone zostały kilkuletnią
analizą potrzeb gdynianek i gdynian; do dyskusji
nad najlepszymi rozwiązaniami zaproszono także
ekspertki i ekspertów, którzy bacznie przyglądali
się platformie i na bieżąco reagowali, aby dostosować ją do obowiązujących trendów.
Działanie Gdyńskiej Platformy Dialogu mieszkańcy i mieszkanki będą mogli sprawdzić od
razu. Już w drugiej połowie września na stronie
internetowej konsultujemy.gdynia.pl rozpocznie
się pierwszy proces konsultacyjny, czyli badanie relacji sąsiedzkich. Celem jest poznanie potrzeb gdynian i gdynianek związanych z życiem
w dzielnicach, rozwojem relacji sąsiedzkich
i kierunkiem, w jakim powinna się rozwijać sieć
centrów sąsiedzkich Przystań. Za pośrednictwem
platformy dostępna będzie ankieta online, ale
formularz konsultacyjny będzie można też wypełnić w formie papierowej w różnych punktach
w mieście. Same konsultacje obejmować będą
także pogłębione wywiady z animatorami domów
sąsiedzkich.
Wdrożenie Platformy do polskich warunków
zrealizowano w ramach zadania „Adaptacja
Koncepcji UrbanLab w Gdyni” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego
ze środków Funduszu Spójności na podstawie
umowy o dofinansowanie zadania nr: DPT/BDG-II/POPT/19/19.

ZACHĘTA DO
AKTYWNOŚCI
OBYWATELSKIEJ

GDYŃSKI SAMORZĄD BUDUJE I WSPIERA ZAANGAŻOWANIE MIESZKANEK
I MIESZKAŃCÓW W PROCESY
PARTYCYPACYJNE. TO TWORZY PRZESTRZEŃ DO ROZMÓW I WYPRACOWYWANIA
NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ.
- Dialog z mieszkańcami pozwala nam lepiej
poznać i zrozumieć ich oczekiwania oraz okoliczności, które je dyktują. Chcemy docierać do
możliwie najszerszej grupy gdynianek i gdynian,
by głos w dyskusji oddawał rzeczywiste potrzeby. Technologie obywatelskie oferują narzędzia,
które właśnie na to pozwalają i dlatego chętnie
po nie sięgamy – wyjaśnia Wojciech Szczurek,
prezydent Gdyni.
Skuteczne zarządzanie miastem wymaga zrozumienia potrzeb mieszkańców oraz dialogu
z nimi. Gdyński samorząd od lat prowadzi działania związane z partycypacją społeczną z wykorzystaniem różnych narzędzi. Sztandarowym
przykładem jest Budżet Obywatelski lub ostatnio
przeprowadzony panel konsultacyjny Gdyński
Dialog o Klimacie. Mieszkańcy i mieszkanki
Gdyni regularnie biorą udział w procesach konsultacyjnych (np. poświęconych inwestycjom
z budżetów rad dzielnic), w przeszłości realizo-

wane były m.in. spacery badawcze (w ramach
konsultacji w sprawie zagospodarowania Parku
Centralnego) oraz wysłuchanie publiczne (w ramach konsultacji dotyczących połączenia dzielnic
Karwiny i Mały Kack). Różnego rodzaju spotkania
i dyskusje z mieszkańcami odbywały się także
m.in. w procesie tworzenia założeń gdyńskiej
rewitalizacji i to właśnie dzięki zaangażowaniu
mieszkańców, do tego programu włączone zostało osiedle Meksyk oraz część dzielnicy Babie
Doły. Pod patronatem Prezydenta Gdyni odbyły
się także warsztaty charette, poświęcone przyszłości Gdyni Zachód.
- Chęcią i potrzebą rozwoju gdyńskiej partycypacji było podyktowane m.in. zaprojektowanie
i prowadzenie eksperymentu wdrożeniowego,
jakim jest UrbanLab Gdynia. To program realizowany przez Laboratorium Innowacji Społecznych,
a jego celem jest wzbudzanie i wzmacnianie
współpracy samorządu nie tylko z mieszkańcami,

ale także ekspertami ze świata nauki i biznesu
– mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds.
innowacji.
UrbanLab Gdynia to także swoisty poligon doświadczalny i okazja do namysłu nad tym, jak
taka formuła się sprawdza i w jakim kształcie
może być adaptowana w polskich miastach.
Działanie może być skuteczne i efektywne tylko
wtedy, gdy jest dostosowane do uwarunkowań
lokalnych. Dzięki niemu możliwe jest m.in. identyfikowanie potrzeb i problemów, a następnie
poszukiwanie innowacyjnych sposobów ich rozwiązywania w otwartej formule dialogu i współpracy z mieszkankami i mieszkańcami. Realizacja
tego trzyletniego eksperymentu wdrożeniowego właśnie w Gdyni jest nie tylko pionierskim
rozwiązaniem i wyróżnieniem dla miasta, ale
również pozwala na przetestowanie koncepcji
UrbanLabu dostosowanej do polskich warunków.
Więcej na stronie: www.urbanlab.gdynia.pl.

WEŹ UDZIAŁ
W BADANIU
RELACJI SĄSIEDZKICH!

CO SPRAWIA, ŻE W DZIELNICY DOBRZE SIĘ ŻYJE? JAK MOŻNA
ROZWIJAĆ RELACJE SĄSIEDZKIE I CZY WPŁYNĄŁ NA NIE
CZAS PANDEMII? LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
PROWADZI WŁAŚNIE KONSULTACJE SPOŁECZNE, KTÓRYCH
WYNIKI MAJĄ POMÓC LEPIEJ DOPASOWAĆ OFERTĘ GDYŃSKICH CENTRÓW SĄSIEDZKICH DO OCZEKIWAŃ MIESZKAŃCÓW I MIESZKANEK. UDZIAŁ W TYM BADANIU MOŻNA
WZIĄĆ TAKŻE ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY DIALOGU.
„O sąsiedzkości w Gdyni i życiu w dzielnicach” to ogólnomiejskie konsultacje społeczne, których celem jest poznanie potrzeb
mieszkańców i mieszkanek Gdyni związanych
z życiem w dzielnicach, rozwojem relacji sąsiedzkich i kierunkiem, w jakim powinna się
rozwijać sieć Przystani – centrów sąsiedzkich.
Badanie trwa od 13 września do 4 października.
- Sąsiedzkie relacje są ważne dla rozwoju lokalnych społeczności. Kiedy przestajemy być
anonimowi i zaczynamy się zaprzyjaźniać, dbanie o sąsiedztwo przychodzi łatwiej. Dlatego
ważne jest, by o relacje dbać. Taką możliwość
dają np. domy sąsiedzkie w Przystaniach, gdzie
można wziąć udział lub samodzielnie poprowadzić różnego typu zajęcia oraz nawiązać nowe
przyjaźnie. Zależy nam, by miejsca te stały się
swoistymi sercami dzielnic, dlatego też oferta
i możliwości domów sąsiedzkich powinny być
dopasowane do potrzeb sąsiadów – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
Do udziału zaproszeni są wszyscy mieszkańcy
Gdyni, bez względu na wiek.

W badaniu można wziąć udział na trzy sposoby:
• wypełniając formularz konsultacyjny w wersji
elektronicznej na Gdyńskiej Platformie Dialogu
(www.konsultujemy.gdynia.pl) lub w wersji
papierowej dostępnej w Przystaniach (Lipowa
15 przy ul. Lipowej 15 oraz Opata Hackiego 33
przy ul. Opata Hackiego 33 od poniedziałku
do piątku w godz. 15.00-20.00, a także w Przystani Śmidowicza 49 przy ul. Śmidowicza 49
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-20.00).
Wypełniony formularz można zostawić w Przystaniach, dostarczyć osobiście do Laboratorium
Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31 (wejście od ulicy Derdowskiego) lub wysłać na adres
e-mail: konsultacje@lis.gdynia.pl.
• udzielając pogłębionego wywiadu, który przeprowadzą animatorzy domów sąsiedzkich. Osoby
chętne mogą zgłosić się jeszcze do 29 września:
osobiście w Przystani (Lipowa 15, Opata Hackiego
33, Śmidowicza 49 luba mailowo: lipowa15@lis.
gdynia.pl, opatahackiego33@lis.gdynia.pl, smidowicza49@lis.gdynia.pl).

• wysyłając opinie i uwagi na adres e-mail: konsultacje@lis.gdynia.pl.
Zebrane uwagi dadzą wskazówki, jak prowadzić działania i programy w ramach rozbudowującej się sieci centrów sąsiedzkich oraz jak
angażować gdynianki i gdynian w ich współtworzenie. Proces wskaże również, jakie są
potrzeby mieszkańców i mieszkanek w zakresie rozwijania relacji sąsiedzkich i aktywności sąsiedzkich w dzielnicach, a także w jaki
sposób mieszkańcy i mieszkanki postrzegają
w poszczególnych dzielnicach czynniki (szczególnie społeczne i przestrzenne) wpływające
na tożsamość w dzielnicach i chęć spędzania
w nich czasu i podejmowania aktywności.
Konsultacje są elementem projektu „Przystań.
Model centrów sąsiedzkich w dzielnicach Gdyni
– praktyka wdrożeniowa” realizowanego przy
współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020 i Funduszu Spójności.

G D Y Ń S K A
P L A T F O R M A
D I A L O G U

POD ADRESEM WWW.KONSULTUJEMY.GDYNIA.PL. UŻYTKOWNICY MAJĄ DO DYSPOZYCJI TRZY GŁÓWNE MODUŁY: „PROCESY”, „ZESPOŁY” ORAZ „NIEZBĘDNIK”.
KORZYSTANIE Z PLATFORMY
Korzystanie z podstawowych funkcji Platformy,
takich jak przeglądanie zawartości wszystkich
zakładek, jest możliwe anonimowo. Mieszkańcy
i mieszkanki, którzy chcą komentować treści lub
wziąć udział w konsultacjach i badaniach online,
powinni się zalogować.

PROCESY
Na podstronie zbierane są informacje o wszystkich działaniach partycypacyjnych odbywających się w mieście. W bazie znajdują się opisy
procesów z podstawowymi informacjami (daty

rozpoczęcia i zakończenia działania, aktualny
etap). Procesy można przefiltrować poprzez
„Zakres”, czyli obszar terytorialny, oraz „Kategorie”, gdzie można wybrać typ procesu lub
jego tematykę. Po kliknięciu w kartę procesu,
użytkownik przenoszony jest na poświęconą mu
stronę. W tym miejscu znajdują się informacje
dotyczące przebiegu, form uczestnictwa, sposobu
zaangażowania się w dany proces, terminów
spotkań czy bezpośredniego miejsca do składania przez mieszkańców uwag lub propozycji.
W zależności od specyfiki procesu Platforma
umożliwia korzystanie z różnych funkcji takich jak
ankiety, debaty, propozycje, spotkania, poparcie,
obserwowanie, czy komentowanie.

NIEZBĘDNIK DIALOGU
To zbiór najważniejszych informacji o tym, jak się
zaangażować w działania na rzecz miasta lub jak
realizować swoje pomysły na zmiany w mieście.
Znajdują się tutaj wszystkie informacje o Platformie.

ZESPOŁY
Podstrona „Zespoły” zawiera informacje o różnych radach i zespołach, które działają w mieście.
Po kliknięciu w moduł wybranego zespołu, znajdziemy informacje dotyczące jego statutu, aktualnego składu członkowskiego, terminów posiedzeń
czy protokoły ze spotkań.

GDYNIA 2051

GDYNIA JAKO JEDNO Z NIELICZNYCH MIAST W POLSCE
BADA SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ. JEST TO MOŻLIWE DZIĘKI
PROWADZONEMU PROCESOWI FORESIGHTOWEMU,
W WYNIKU KTÓREGO OPRACOWANE ZOSTANĄ CZTERY
SCENARIUSZE PRZYSZŁOŚCI MIASTA NA NAJBLIŻSZE 30 LAT.
Foresight lub inaczej proces foresightowy jest
metodą strategicznego przewidywania, która pozwala na przedstawienie różnych perspektyw i kierunków nadchodzących zmian.
– Dostrzegamy, w jakim tempie ewoluuje obecny
świat. Chcąc dostosować nasze miasto do potrzeb
przyszłości, zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie badania foresight. Dzięki temu, że otrzymamy cztery prognozowane scenariusze na to, jak
Gdynia może zmienić się w ciągu trzech kolejnych
dekad, będziemy w stanie już dziś działać tak,
by dostosowywać się do tego, co czeka zarówno
nas, jak i kolejne pokolenia – mówi Michał Guć,
wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Obraz: Jacek Klajment

Scenariusze przyszłości to zestawy alternatywnych wydarzeń przedstawione w formie
migawek lub opowieści dających obraz przyszłego kontekstu. Warto podkreślić, że celowo
są one fikcyjne i nie zawierają ani dokładnych
przewidywań, ani zaleceń. Mają natomiast być
podpowiedzią i sugestią dla działań podejmowanych w teraźniejszości. Scenariusze przyszłości
przedstawią zróżnicowane wizje przyszłości,
uwzględniając perspektywy zidentyfikowane
przez różne grupy.

Proces foresightowy jest przeprowadzany przez
firmę BUSOLA TRENDS - studio foresightowe,
które bada i analizuje zachodzące zmiany, aby
pomóc w lepszej nawigacji jutra. Do badania zostaną zaproszeni zarówno eksperci i ekspertki
rozmaitych dziedzin, jak i mieszkańcy i mieszkanki
Gdyni w różnym wieku – w tym dzieci. W celu
uzyskania jak najpełniejszych wizji jutra badani
i badane będą udzielali wywiadów, brali udział
w warsztatach spekulatywnych i wspólnie rozmyślali nad najbliższymi trzema dekadami w Gdyni.
W badaniu zostanie również przeprowadzona analiza danych zastanych – jakościowych i ilościowych,
obejmujących takie obszary jak: stan środowiska
naturalnego, transport, edukacja, ochrona zdrowia
czy kluczowe technologie i trendy. W procesie
foresightowym zaplanowano 3 etapy: I. Badanie
horyzontu zmian, II., Planowanie scenariuszowe
oraz III. Ewaluacja scenariuszy. Te trzy następujące po sobie etapy pozwolą nam na wydobycie
zróżnicowanej i wielorakiej wizji Gdyni 2051.
Po zakończonym badaniu powstanie obszerny raport, zawierający opracowanie czterech scenariuszy
przyszłości Gdyni na podstawie przeprowadzonych
badań i warsztatów. Wyniki procesu foresightowego dla Gdyni znane będą pod koniec roku.

P R Z E P I S
NA MIEJSKĄ
ODPORNOŚĆ
PROCES FORESIGHTOWY TO NIE JEDYNE
BADAWCZE DZIAŁANIE DLA GDYNI. POWSTAJE TAKŻE PIERWSZE W KRAJU OPRACOWANIE WSKAŹNIKÓW POMIARU
REZYLIENCJI MIEJSKIEJ W JĘZYKU
POLSKIM – NARZĘDZIA, KTÓRE POMOŻE W PRZYSZŁOŚCI DOWIEDZIEĆ
SIĘ O ODPORNOŚCI NASZEGO MIASTA.
Rezyliencja miejska (inaczej odporność miejska), analogicznie do odporności ludzkiego
organizmu, to system odpornościowy na kryzysy, problemy i niedogodności, które przynoszą
sytuacje związane zarówno ze środowiskiem
naturalnym jak i gospodarką, czy zdrowiem.
W miejskiej rezyliencji brane są pod uwagę
działanie miasta, mieszkańców – jednostkowo
jak i w grupach (np. sąsiedzkich), organizacji
i przedsiębiorstw. Odporność miasta to zdolność do łagodnego wychodzenia z kryzysów
przy utrzymywaniu swoich funkcji, a nawet
rozwoju. Miasto odporne jest gotowe do funkcjonowania niezależnie od wpływu, częstotliwości i mocy kryzysów.
Odporność miast była częstym tematem dyskusji na początku pandemii COVID-19, ale jest ona
również mocno związana z kwestiami kryzysu
klimatycznego. Miejska rezyliencja traktowana
jest jako zdolność miasta do funkcjonowania
i zapewniania odpowiednich warunków do
życia i pracy w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych wydarzeń, które mogą negatywnie
wpływać na życie mieszkańców. Warto jednak
podkreślić, że miejska rezyliencja wychodzi
poza obszar zarządzania kryzysowego, skupiając się na zwiększaniu wydajności danego
systemu miejskiego w obliczu wielu zagrożeń,
a nie na zapobieganiu lub łagodzeniu utraty
zasobów z powodu określonych zdarzeń. Pomaga w całościowym spojrzeniu na miasto jako
spójny system, w którym zmiana w jednym
z obszarów może mieć wpływ na funkcjonowanie całości.
Na tym etapie Gdynia otrzyma narzędzie badawcze, swoistą instrukcję do przeprowadzenia
badania rezyliencji miejskiej, wraz z wskaźnikami, które pozwolą zmierzyć poziom odporności
wraz z jego słabymi i mocnymi punktami. Poza
narzędziem badawczym, w raporcie znajdzie
się siedem dobrych praktyk zarówno z Gdyni
jak i z innych miast, które ukażą te praktyki charakteryzujące się wysokim poziomem
odporności na kryzysy.

22/09/2021
PRACA W PANDEMII.
KOBIETY
NA
RY N K U
PRACY

Jak pandemia wpłynęła na sytuację zawodową
kobiet? Czy istnieją rozwiązania systemowe, które
można wprowadzić na poziomie samorządów lub
samych firm po to, aby wesprzeć kobiety w trakcie
pandemii? Podczas transmisji na żywo, która odbywać się będzie na fanpage’u UrbanLab Gdynia na
Facebooku: www.facebook.com/UrbanLabGdynia/
lub na platformie ZOOM gościniami Magdy Dębnej,
koordynatorki UrbanCafé będą: Agata Witczak –
przez ostatnie 9 lat szefowa gdyńskiego oddziału
Refinitiv (dawniej znanego jako Thomson Reuters),
Alicja Zajączkowska – z wykształcenia ekonomista i trenerka, a ponadto doradczyni biznesowa
i mentorka, a także Sylwia „Nikko” Biernacka –
zawodowo zajmujca się inspirowaniem kobiet do
zmiany i wspieraniem ich w rozwoju.

27/09/2021
STREETWORKING
W SIECI. WSPARCIE
DL A MŁODZIEŻY

Młodzież komunikuje się przez internet. W treściach przekazywanych w sieci często odnaleźć
można sygnały alarmujące ludzkie problemy, a nierzadko osobiste tragedie. Łatwość komunikowania
się w sieci, anonimowość i poczucie swobody
powoduje uwalnianie skrywanych emocji oraz głęboką szczerość. Sygnały i znaki emitowane przez
młodych ludzi nie powinny pozostawać pomijane
i bagatelizowane. Wykład transmitowany na żywo
na fanpage’u UrbanLab Gdynia na Facebooku:
www.facebook.com/UrbanLabGdynia/, lub na
platformie ZOOM poprowadzi dr Anna Andrzejewska-Cioch, która działa w obszarze wsparcia
i terapii młodzieży. Jest m.in. autorką wielu publikacji dotyczących pracy socjalnej, pracy z rodziną,
uzależnień, streetworkingu, problemu samobójstw
i ubóstwa, a także Certyfikowanym Suicydologiem
Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, Certyfikowaną Trenerką Umiejętności Społecznych
TUS SST, członkinią Polskiego Stowarzyszenia
Familiologicznego, Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i Polskiego Towarzystwa Terapii
Motywującej.

NOWE ODCINKI URBANLABOWYCH PODCASTÓW
JUŻ OD PAŹDZIERNIKA
CZY SZTUCZNA INTELIGENCJA POMAGA NAM PRZETRWAĆ CZAS PANDEMII? CZY
OGRANICZENIE RUCHU SAMOCHODOWEGO W MIEŚCIE MOŻE MIEĆ POZYTYWNY
WPŁYW NA HANDEL? I CZY JESTEŚMY GOTOWI NA WYRZECZENIA, ZWIĄZANE
ZE ZMIANAMI KLIMATU? M.IN. TE TEMATY ZOSTANĄ PORUSZONE W NOWYCH
URBANLABOWYCH PODCASTACH, KTÓRYCH PREMIERA JUŻ W PAŹDZIERNIKU!
Cykl ośmiu spotkań, podczas których zaproszeni
goście będą rozważać tematy związane z aktualnymi wyzwaniami, z jakimi mierzą się miasta,
zostanie zapoczątkowany w piątek, 1 października, o godz. 15.00. Przez kolejnych osiem tygodni
w każdy piątek o tej porze w serwisie podcastowym Podbean będzie pojawiał się nowy odcinek,
zrealizowany przez Torbę Reportera.
W pierwszym odcinku, zatytułowanym „Sztuczna
inteligencja w dobie pandemii” zaproszeni goście: Maria Parysz – współzałożycielka i prezeska
firmy LogicaI AI, przewodnicząca Kaggle Days
- największej na świecie społeczności ekspertów od sztucznej inteligencji i data science oraz
dr Przemek Chojecki – matematyk, entuzjasta
i badacz sztucznej inteligencji, przedsiębiorca
i twórca startupów, będą rozmawiać o sztucznej
inteligencji. Nie zabraknie rozważań o tym, w jakich miejscach każdy z nas styka się ze sztuczną
inteligencją, a także jakie ma ona zastosowanie

w miastach i w medycynie. Dowiemy się także,
dlaczego powinniśmy brać udział w dyskusjach
o tym, co wolno, a czego nie wolno w AI.
Podczas kolejnych spotkań przed mikrofonem
poruszone zostaną m.in. tematy związane z tym,
jak pandemia zmieniła nasze podejście do żywności, do kupowania i przyrządzania posiłków,
a także z tym, jaka grupa mieszkańców naszego
kraju jest najbardziej ekologiczna. Nie zabraknie
rozważań, jak projektować ulice handlowe, by
mieszkańcy i turyści chcieli na nich przebywać
oraz czy to pandemia spowodowała, że bardziej
doceniamy zieleń. Zaproszeni goście będą także zastanawiać się, kto w zasadzie ma szansę
zmienić świat? Wśród rozmówców pojawią się:
Joanna Stolarek, dr Monika Kwiecińska-Zdrenka,
Anna Galas-Kosil, Justyna Orłowska, prof. Tymon
Zieliński, Grzegorz Walkiewicz, Jakub Gorski,
prof. Tomasz Bergier, Adam Chyliński, Łukasz
Pancewicz, Lidia Deja.

ZREALIZOWANO W RAMACH ZADANIA „ADAPTACJA KONCEPCJI URBANLAB W GDYNI” W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA NA LATA 2014-2020, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI.

