
Raport
z sesji OPEN SPACE TECHNOLOGY
Zorganizowanej podczas konferencji
Designerzy procesów rozwojowych. Liderzy miast wobec kryzysu

Szanowni Uczestnicy i Szanowne Uczestniczki
konferencji “Designerzy procesów rozwojowych. Liderzy miast wobec kryzysu”,



Oddajemy w Wasze ręce raport z sesji OPEN SPACE TECHNOLOGY (prowadzonej przez Olę Chodasz),
która stanowiła znakomitą część naszego wydarzenia. Znajdziecie w nim notatki Waszego autorstwa,
które pozwolą Wam cofnąć się pamięcią do konferencji, odtworzyć rozmowy w pokojach, a także
zainspirować się w Waszej codziennej pracy.

Raport zawiera też informację o tym, czym jest metoda OPEN SPACE TECHNOLOGY, jak się ją stosuje
i kto może w niej brać udział. Być może w przyszłości zechcecie do niej sięgnąć w swoich działaniach.
Serdecznie polecamy!

Dodatkowo dzielimy się z Wami krótkim filmem wideo podsumowującym wydarzenie. Nie znajdziecie
w nim migawek z sesji OST, których ze względu na zachowanie intymności nie nagrywaliśmy,
ale zobaczycie przegląd całej konferencji (sesji eksperckich, panelu dyskusyjnego, wykładu, sesji
otwarcia, dyskusji).

Dziękujemy Wam za wszystkie pochlebne słowa, którymi obdarzyliście nas w ankiecie ewaluacyjnej.
Pokazuje nam to, że tworzenie przestrzeni do dyskusji na temat rezyliencji miast jest z Waszej
perspektywy ważne i potrzebne. Motywuje nas to do organizacji kolejnych tego typu wydarzeń,
szczególnie, że temat nadal jest mało znany w Polsce. Cieszymy się, że forma wydarzenia, jak i treści
przez nas zaproponowane przypadły Wam do gustu.

Jeśli interesują Was informacje na temat programów i przedsięwzięć Fundacji Szkoła Liderów i Fundacji
Veolia Polska, zachęcamy do odwiedzania naszych stron internetowych lub do bezpośredniego
kontaktu.

Ukłony,

Agnieszka Muras i Radosław Puśko

kliknij w grafikę

2

https://www.szkola-liderow.pl/
https://www.fundacja.veolia.pl/
https://www.fundacja.veolia.pl/
https://www.facebook.com/szkolaliderowpl/videos/783120398997694


Czy poleciłbyś/poleciłabyś udział
w konferencji swoim współpracownikom?

Pierwsze wydarzenie online podczas którego rzeczywiście udało
mi się zbudować kilka wstępnych relacji - co dla mnie jest
najwieksza wartoscia takich spotkań.

Merytoryka - ważna, dobrze przedstawiona. Możliwość
prowadzenia bezpośrednich dyskusji z osobami, którym zależy na
Polsce i polskich społecznościach. Mnóstwo mądrych i otwartych
gości i uczestników.

Konferencja bardzo ciekawa. Treściwa i pomagająca
w rozwiązaniu wielu problemów oraz odpowiadająca na sytuację
w obecnym czasie pandemii.

Super spotkanie. Merytoryczne, pełne inspiracji i dobrej energii.
Możliwość wymiany doświadczeń i pytań do ekspertów.

Konferencja pokazała mi inny punkt widzenia na moje miasto.

W konferencji powinen udział wziąć każdy Radny.

Wydarzenie zorganizowane na najwyższym poziomie.
Merytoryczne, spójne i najciekawiej - jak wynika z mojego
dotychczasowego doświadczenia - zaaranżowane w taki sposób,
by jak najbardziej przypominało spotkanie w realu.

Zaproponowane tematy, bardzo ciekawe spotkania otwierające,
a także forma aktywnego kształtowania spotkania dała
przestrzeń do poruszenia tematów interesujących uczestników.
Pozwoliła na to technicznie formuła "open space", ale to "open"
jest przede wszystkim otwartością na potencjał uczestników,
naszą chęć "zaopiekowania się" problemami czasu, miejsc, ludzi
...itd. Wyróżnia to przedsięwzięcia SL od lat - "szycia na miarę"
oczekiwań, potrzeb zainteresowanych oraz dania możliwości
dzielenia się dobrymi praktykami i szukania wspólnie rozwiązań.
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O formule Open Space Technology (OST)

Prowadzenie: Ola Chodasz

Open Space Technology (OST) to sprawdzona formuła organizacji wartościowych dyskusji
i budowania relacji w dużych grupach - organizacjach, firmach, społecznościach. Została
stworzona w latach 80-tych XX wieku przez Harrisona Owena w odpowiedzi na to,
co uczestnicy konferencji zwykle lubią najbardziej - przerwy kawowe!

OST to obecnie stosowane w ponad 140 krajach na świecie uzupełnienie i alternatywa
dla tradycyjnych konferencji oraz formuła prowadzenia warsztatów i spotkań dla grup
od kilkudziesięciu do 1000+ osób. Służy kolaboratywnemu tworzeniu rozwiązań,
planowaniu wspólnych inicjatyw, współtworzeniu treści.

Zaczynamy z pustą (!) agendą i tematem przewodnim, który jest istotny dla zebranych
(offline lub online) osób. Osoba facylitująca wprowadza w zasady i prawo Open Space oraz
możliwe scenariusze zdarzeń, a następnie uczestniczący zgłaszają swoje propozycje tematów
dyskusji w mniejszych grupach. Zwykle podczas jednej sesji odbywa się kilka, kilkanaście
lub więcej równoległych dyskusji - w zależności od liczby osób uczestniczących w wydarzeniu.
Agenda jest dostępna przez cały czas trwania OST. Każdy może do niej podejść (lub zajrzeć,
w przypadku spotkań online), wybiera zagadnienie, które go w danym momencie najbardziej
interesuje i udaje się (lub klika) w wybrane miejsce, by przyłączyć się do innych
dyskutujących.

Rozmawiając w grupach ludzie lepiej się poznają, wymieniają się wiedzą i doświadcze-
niami, a nawet wypracowują innowacyjne rozwiązania i planują wspólne inicjatywy -
ma to miejsce szczególnie podczas dłuższych OST, a spotkania w tej formule potrafią trwać
nawet trzy dni. I każda minuta jest dobrze wykorzystana, bo wszystko odbywa się
w swobodnej, włączającej atmosferze, w duchu samoorganizacji i odpowiedzialności
wszystkich zebranych za powstałe efekty, które są ważne dla danej społeczności,
czy organizacji.
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Przez cały czas dyskutujący tworzą wspólnie notatki z przebiegu dyskusji. Ich zebranie
w całość i udostępnienie po wydarzeniu wszystkim uczestniczącym pozwala zyskać cenną
wiedzę i pomysły oraz pozostać ze sobą w kontakcie.

Więcej o OST:

● Kiedy warto zorganizować OST i jak przebiega ten proces

● Korzyści z OST

● Wywiad o OST i networkingu

● Przykładowa realizacja online

Jak przebiegało OST na naszej Konferencji i jakie były efekty?

Po krótkim wprowadzeniu do OST przez Olę Chodasz, specjalistkę metody, chętne spośród
zebranych osób zgłosiły tematy do dyskusji w mniejszych grupach. Mieliśmy jedną sesję
dyskusyjną, trwała ona godzinę i zostało zgłoszonych 12 tematów. Każdy mógł wybrać
temat, jaki go interesował oraz swobodnie przemieszczać się pomiędzy dyskusjami. A tam nie
tylko wyrazić swoją opinię, ale też w żywej wymianie poznać inne osoby uczestniczące
i współtworzyć treści notatek.

To wszystko umożliwiła platforma #QiqoChat, w której funkcjonalność wprowadził wszystkich

Marcin Świerczyński.
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https://youtu.be/BY9j4rdBUKo
https://youtu.be/DfQmn-C1a9I
http://dobrezycie.org/podcasts/open-space-technology-i-networking
https://youtu.be/gWt6H0bIT1Q


Notatki* z dyskusji przygotowane przez osoby uczestniczące.

*Notatki zawierają treści, które wpisali uczestnicy. Nie są kompletnym zapisem
dyskusji.

Zgodnie z decyzjami osób uczestniczących dyskusje odbyły się ostatecznie w siedmiu
równoległych grupach. Aby przeskoczyć do notatek wystarczy kliknąć na temat.

1. Jakie rekomendacje dla włodarzy miast możemy sformułować na
bazie dotychczasowych doświadczeń z trwającej epidemii?

2. Jak prowadzić konsultacje społeczne w czasie pandemii? Co się
sprawdza, a z czego zrezygnować. Jednocześnie pamiętając o nie
wykluczeniu nikogo?

3. W jaki sposób mieszkańcy mogą współpracować na rzecz
odpornego, zielonego, zrównoważonego miasta z władzami miasta
tak, aby stworzyć nić porozumienia, realne projekty
partycypacyjne - jak przekonać decydentów do siebie? Jak
przekonać władze miasta do kultury? Uzmysłowić, że kultura ma
ogromny wpływ na wiele przestrzeni w mieście/gminie?

4. Jak zbudować miasto atrakcyjne dla ludzi młodych?

5. Aktywny mieszkaniec - pomoc czy problem dla władzy
wykonawczej? Jak uodpornić miasto na złe (głupie!) decyzje
władz, np. wycinka drzew - co mogą zrobić mieszkańcy?

6. Jak stworzyć miasto międzypokoleniowe? Jak mówić jednocześnie
do seniorów i młodzieży o odpowiedzialności za środowisko
naturalne tak, aby seniorzy i młodzież mieli szansę do faktycznego
spotkania wspólnych refleksji w tym temacie?

7. Czy wiemy co nasz czeka w przyszłej perspektywie finansowej UE
(dla miast)?
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Notatki współtworzone przez osoby uczestniczące

1. Jakie rekomendacje dla włodarzy miast możemy sformułować
na bazie dotychczasowych doświadczeń z trwającej epidemii?

KTO ZWOŁAŁ: Sergiusz Parszowski

KTO UCZESTNICZYŁ: Agnieszka Kazimierska, Sergiusz Parszowski

NOTATKI Z DYSKUSJI:

● Niska kultura zarządzania ryzykiem rozumianym jako prawdopodobieństwo i skutek.

● Niskie zainteresowanie sprawami bezpieczeństwa zarówno ze strony mieszkańców,
jak i włodarzy.

● Badania pokazują, że bardziej martwi nas strata niż cieszy wygrana.

● Permanentne zmiany, które będą coraz bardziej odczuwalne w przyszłości.

● Coraz większy partykularyzm w zarządzaniu samorządowym,

● Godne polecenia: Daniel Kahneman “Pułapki myślenia” - myślenie szybkie i myślenie
wolne.

WNIOSKI / REKOMENDACJE:

● Cyfryzacja w administracji publicznej

● Współpraca, współdziałanie z wieloma podmiotami

● Bycie blisko mieszkańców
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2. Jak prowadzić konsultacje społeczne w czasie pandemii?
Co się sprawdza, a z czego zrezygnować, jednocześnie pamiętając o
nie wykluczeniu nikogo?

KTO ZWOŁAŁ: Iwo Ciećwierz

KTO UCZESTNICZYŁ: Marcin Grzybowski, Aniela Radecka, Elżbieta Mędrzycka

NOTATKI Z DYSKUSJI:

Co konsultujemy? Z kim?

● Konsultacje programu partii

● Narzędzie:  platformy płatne średnio działają

● Wyzwanie - jak zaanimować konsultacje w grupie “starszych”?

● Wymiana korespondencyjna to nie rozmowa i dialog

● Mieszkańcy/mieszkanki biorą udział w konsultacjach, jeśli czują, że ich głos będzie
mieć znaczenie.

WNIOSKI / REKOMENDACJE:

● Korzystanie z narzędzi istniejących jak Rada Dialogu Społecznego.

● Podejście proaktywne zamiast formalnego (oprócz niewidocznego dla przeciętnego
obywatela ogłoszenia w BIP - kampania informująca o konsultacjach, nie tylko w
Internecie, ale również w postaci klasycznych narzędzi - tablice w przestrzeni
miejskiej, plakaty, ulotki).

● Informacja zwrotna do uczestników konsultacji i “rozliczenie się” przed nimi z efektów.

● Przygotowanie uczestników do konsultacji - edukacja.

● Promowanie, już w szkołach, edukacji obywatelskiej i znaczenia partycypacji.

● Aktywne pozyskiwanie uczestników konsultacji w grupach reprezentatywnych, tak aby
konsultacje nie pomijały “milczącej większości” na rzecz jedynie tych aktywistów,
którzy z reguły są przeciwni wszystkiemu lub w danym temacie mają reprezentują
skrajne stanowisko, a dodatkowo wykorzystują konsultacje do budowania kariery
politycznej.

● Wykorzystywanie w fazie wstępnej formuły warsztatowej - zebranie obiekcji do
konsultowanego tematu, wspólne poszukiwanie rozwiązań i ogłoszenie wyników.

● Korzystanie z profesjonalnych “facylitatorów” spoza urzędu, moderujących dyskusję,
niedopuszczanie do “pyskówki”.
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3. W jaki sposób mieszkańcy mogą współpracować na rzecz odpornego,
zielonego, zrównoważonego miasta z władzami miasta tak, aby
stworzyć nić porozumienia, realne projekty partycypacyjne - jak
przekonać decydentów do siebie?
Jak przekonać władze miasta do kultury? Uzmysłowić, że kultura ma
ogromny wpływ na wiele przestrzeni w mieście/gminie?

KTO ZWOŁAŁ: Danka Sroka, Angelika Stawisińska, Małgorzata Halber

KTO UCZESTNICZYŁ: Aneta Moczkowska, Danka Sroka, Magdalena Garczarczyk, Monika
Wańska, Angelika Stawisińska, Marta Miciak, Wojciech Pająk, Bartosz Mysiorski, Andżelika
Stawińska

NOTATKI Z DYSKUSJI:

● Jak zachęcić “miasto” do rozmów i wsłuchiwania się w potrzeby przedstawiane przez
miasto?

● Aktywny mieszkaniec bywa utożsamiany z “trollem” ?

● W dialogu z miastem - nie poddawać się:)

● Mówienie o miękkich strategiach

● Realizacja małymi krokami - przykład z Tychów

● Pokora w rozmowach - także ze strony decydentów:)

● Rola kultury w budowaniu świadomości i relacji pomiędzy miastem a mieszkańcami

● Jeśli dobrze zaprojektowana przestrzeń sama się dobrze “animuje” i zaprasza ludzi do
użytkowania - projektowanie usługi siedzenia, usługi chodzenia a nie ławek czy dróg
w parków

● Dobrze zaprojektowana przestrzeń - sama zaprasza ludzi do spotkania. Dobra
przestrzeń publiczna to ta w której obcy może spotkać się z obcym bez obawy
oberwania cegłą (jak mawiał J. Gehl:)

● Bulwary nad Słupią, nad Czarna Hańcza a miasto odwrócone od rzeki - przykłady z
Polski

● Rzeki to najważniejsze kanały ekologiczne w systemie przyrodniczym - zapraszając
ludzi pamiętajmy też o zwierzętach:)

● Partnerstwo Publiczno- Prywatne (PPP)- zamawiamy usługi

● PPP nie nadaje się do każdej inwestycji/działania
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● Świetne inwestycje miasta, które dostają nagrody często jednak są bez ludzi

● Duże inwestycje odhumanizowane

● Akcentowanie miasta na rolę  inżynierów a nie na humanistów (to musi się zmienić)

● Przekonywać ludzi do udziału w konsultacjach? - rozmowy w parku, na ulicy także
przez decydentów, wiceprezydentów (dobry przykład z Tych)

● Jak przejść przez “szklany sufit” pomiędzy mieszkańcem a miastem

● Dokumenty strategiczne - są w ramach bycia “miastem w procesie zmian” wdrażane,
zmieniane, ewaluowane

● “Nie myślenie stołkiem”

● Deregulacja  - każda zmiana w procesie inwestycyjnym potrzebuje zmiany

● Kultura “słucha” najbardziej to co mówią mieszkańcy

WNIOSKI / REKOMENDACJE (wstępne)

1) Planowanie działań/inwestycji rozpoczynając od ludzi i planowania miejsc spotkań, a
nie inwestycji

2) Aktywne włączanie mieszkańców w projektowanie miejsc, aby następnie o nie dbali

3) Zmiana jest kluczowa - dziś i tu teraz - jest konieczna cały czas. Myślenie poprzez
zmianę i umiejętność odnalezienia się w permanentnej zmianie - jako największe
wyzwanie dla urzędów

4. Jak zbudować miasto atrakcyjne dla ludzi młodych?

KTO ZWOŁAŁ: Tomasz Mutschke

KTO UCZESTNICZYŁ: Grzegorz Kaczmarek, Wioletta Wilkos, Marta Miciak,

NOTATKI Z DYSKUSJI:

● Badania miasta Memphis - co sprawia, że ludzie chcą zostać w mieście lub wrócić do
miasta: relacje, możliwość rozwoju,

● Istotne czynniki atrakcyjności miast dla młodych: dostępność mieszkań - szeroka
oferta mieszkaniowa, praca, oferta wsparcia dla rodzin, oferta spędzania czasu
wolnego, komunikacja z innymi ośrodkami

10



● Zaangażowanie młodych w życie miasta może wzmocnić relacje z miastem

● Do wykorzystania są nowe trendy na rynku pracy - wykorzystanie pracy zdalnej

● Niedostateczna dbałość/aktywność JST w zakresie edukacji młodych - tworzeniu
powiązań z miastem, budowania przywiązania, regionalizmu, budowa postawy
obywatelskiej, przedsiębiorczości

● Istota posiadania kogoś kto pokieruje młodych do dalszego działania

● Inna musi być oferta miasta dla

○ Młodych w wieku do matury

○ Młodych na studiach

○ Młodych wchodzących na rynek pracy

● Inwestycje nie są jedyną odpowiedzią na potrzeby młodych. BYć może
relacje/budowanie kontaktów poza grupą rówieśniczą mogą dać możliwość
“zadokowania” się im bardziej niż mieszkania. Dzięki właśnie relacje z ludźmi/miasta
mogą być tańsza odpowiedzią. Ale czy je widać?

5. Aktywny mieszkaniec - pomoc czy problem dla władzy wykonawczej?
Jak uodpornić miasto na złe (głupie!) decyzje władz, np. wycinka drzew -
co mogą zrobić mieszkańcy?

KTO ZWOŁAŁ: Iwona Karolewska, Grzegorz Kaczmarek

KTO UCZESTNICZYŁ: Marta Miciak, Grażyna Czajkowska, Iwona Kręglewska, Jakub
Nowotarski, Radek Puśko, Krzysztof Kowalik, Janina107, Wioletta Wilkos

NOTATKI Z DYSKUSJI:

● Stowarzyszenie Modrzew - Monitoring Obywatelski Drzew, wzorowany na Wrocławiu

● Rzeczywiste konsultacje z udziałem osób zaangażowanych

● Rzeczywisty wpływ konsultacji na decyzje

● Problem z komunikacją i zaangażowaniem mieszkańców

● Edukacja, włączanie, przez praktykę, ( przedszkolaki, uczniowie)
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● Wszystkie etapy konsultacji (temat- konsultacje- diagnoza- konsultacje- projekty-
konsultacje-  poprawki- konsultacje działanie)

● Nie chce się angażować, bo nie miał wcześniej szansy- autentyczne włączenie w
proces/ procesy decyzyjne/ sprawczość
-ale to jest błędne koło: konsultacje nie są sprawcze, więc po co brać udział?

● Dobrze zdiagnozowana społecznośc- wiedza jak się komunikować

● Bip:
- bio-  biuletyn informacji obywatelskiej
- reguły wymuszające przekazywanie info w sposób rzetelny/ prosty
- Grzegorz Kaczmarek-  Związek Polskich Miast

● Model Organizowania społeczności lokalnej

WNIOSKI / REKOMENDACJE:

● Aby rzeczywiście zachęcić mieszkańców do włączania się w sprawy samorządu
konieczne jest stworzenie systemu ciągłej partycypacji. Kilkumiesięczne działania
zachęcające do aktywności/ udziału w konsultacjach są niewystarczające.

● Edukacja obywatelska na wszystkich szczeblach kształcenia.

● Stworzenie prostej ścieżki komunikacji z mieszkańcami np. BIO biuletyn informacji
obywatelskiej ( Grzegorz Kaczmarek) gdzie znajdą się najważniejsze informacje np. O
obywatelskiej inicjatywie obywatelskiej, planowanych konsultacjach czy np.
Planowanych wycinkach drzew

6. Jak stworzyć miasto międzypokoleniowe? Jak mówić jednocześnie do
seniorów i młodzieży o odpowiedzialności za środowisko naturalne tak,
aby seniorzy i młodzież mieli szansę do faktycznego spotkania wspólnych
refleksji w tym temacie?

KTO ZWOŁAŁ: Martyna Wilk, Elżbieta Żuraw

KTO UCZESTNICZYŁ: Katarzyna Grudzień, Elżbieta Żuraw, Katarzyna Szafer,
Agnieszka-Sińska Głowacka, Marta Miciak, Monika Zembrzycka, Małgorzata Halber, Karol
Drozd, Justyna Sarna, Alina Andrzejewska, Dorota Wróbel-Górecka, Magdalena Luczyn,
Aniela Radecka, Marek Kowalski

NOTATKI Z DYSKUSJI:
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● Przecież to nasza wspólna sprawa, więc trzeba poznać perspektywę innych pokoleń.
Oddzielanie pokoleń od siebie jest bezsensowne

● Budując projekt dla jakiejś grupy, zdarza się, że robimy błąd: nie budujemy
społeczności

● Seniorzy nie chcą projektów dla seniorów, tylko dla ludzi, dla siebie

● Wszyscy mamy podobne potrzeby, brakuje mi wymiany doświadczeń między
pokoleniami

● Przykład działań międzypokoleniowych: kawiarenki naprawcze (Wrocław), Wrocławski
Wolontariusz IT

● Co z poczuciem sprawczości?

● Zero waste: bliskie zarówno najmłodszemu pokoleniu, jak i seniorom

● Jakich mamy sojuszników? Wiemy, jakie są problemy, ale jak znaleźć partnerów,
którzy mają zasoby, aby się zaangażowali? Odpowiedź: sieciowanie

● Jak przełamywać stereotypy różnych grup o sobie?

● Spacery dla nowych mieszkańców osiedli, miast

● W Łodzi funkcjonuje Łódzka Akademia Zdrowia (pod patronatem urzędu miasta, raz w
miesiącu odbywały się szkolenia - teraz odbywają się online)

WNIOSKI / REKOMENDACJE:

● Pokazywać różnym grupom, co ich łączy (wspólnota wartości)

● Możliwa płaszczyzna porozumienia: dbałość o środowisko naturalne (seniorzy -
umiejętności praktyczne, młodzi - chęć, troska, potrzeba uczenia się umiejętności
praktycznych)

● Wzmacnianie poczucia sprawczości i posiadania kompetencji, którymi są
zainteresowane inne grupy społeczne (np. Dzieci mogą uczyć seniorów korzystania z
nowych technologii)

● Przykładanie wagi do stałego sieciowania organizacji/osób. Należy w odpowiedni
sposób poszukiwać sojuszników do realizacji działań. Do tego konieczne jest stałe,
aktywne poszukiwanie osób wspierających naszą ideę lub ideę podobną.

● Uświadamiać nieoczywistym partnerom, że mogą nas wspomóc w naszym działaniu,
np. udostępniając nam swoją przestrzeń do naszych działań (myślenie o podmiotach z
naszego otoczenia w sposób nieoczywisty i zachęcanie ich aktywne do współpracy z
nami).
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● Potrzeba stałego podtrzymywania działań międzypokoleniowych i między
spolaryzowanymi grupami społecznymi. Początkowo “spinaczem” powinien być lider.
Ale lider powinien też dokładać starań, aby w grupach wyłaniać kolejnych “spinaczy”
(tak aby członkowie grupy sami zrozumieli i poczuli, że to w ich interesie jest trwanie
w relacjach międzypokoleniowych i w relacjach z grupami “opozycyjnymi”)

7. Czy wiemy co nasz czeka
w przyszłej perspektywie finansowej UE (dla miast)?

KTO ZWOŁAŁ: Aldo Vargas Tetmajer - Krajowy Punkt URBACT przy Związku Miast Polskich

KTO UCZESTNICZYŁ: Jola Woźnicka (www.opus.org.pl), Aldo Vargas (www.urbact.pl), Magda
Plewowska (www.geremek.pl), Marek Janik - Politechnika Śląska - Gliwice

NOTATKI Z DYSKUSJI:

● Zaczynajmy od pytania: CO potrzebujemy? (zamiast od razu “JAK”) - to nam pozwoli
lepiej wykorzystywać zasoby [w tym kolejną perspektywę finansową] - czego nam
brakuje, gdzie się możemy lepiej rozwinąć… CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ

● Pytanie “co” wcale nie jest prostym pytaniem, jak pytać, by to była konsultacja/
partycypacja, a nie manipulacja?

● Jak przygotować interesariuszy do konsultacji i czy trzeba ciągle przygotowywać (np.
W ciałach dialogu, konsultacyjnych są często osoby z urzędu, organizacji, firm i nie
czytają dokumentów, które dostają do konsultacji)

● Jak wielkie cele europejskie tłumaczyć na przyziemne cele i działania, lokalne, dla
“zwykłych mieszkańców” - por doświadczenia URBACT - jak analizować
interesariuszy, jak rozpoznawać aktorów rzeczywistego wpływu na dany obszar
tematyczny

● Czy w procesach konsultacji powinniśmy angażować wszystkich mieszkańców? A
może wystarczą lokalni liderzy?

WNIOSKI / REKOMENDACJE:

● Rozpoznać “CO” chcemy osiągnąć, odnaleźć ‘liderów lokalnych’ do realizacji działań
lokalnych, zdefiniować wspólnie problem z którym się borykamy. Takie podejście
pozwoli nam lepiej się przygotować do wykorzystania środków np. Unijnych.

● Środki Unijne dla miast to nie tylko fundusze strukturalne (duże środki inwestycyjne)
ale też mniejsze programy bardziej innowacyjne/ eksperymentalne (np.
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www.urbact.pl, ale też UIA, Horyzont Europa, Life, Europa dla Obywateli, inne).
Pozwalają eksperymentować z eksperymentalnymi rozwiązaniami lub określać ważne
kierunki i tematy rozwojowe.

Designerzy procesów rozwojowych. Liderzy miast wobec kryzysu

© Fundacja Szkoła Liderów, 2021

Organizatorzy: Fundacja Szkoła Liderów i Fundacja Veolia Polska
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