SB PIN South Baltic Public Innovators Network - STHB.05.01.00-SE-0039/16
PRELIMINARY AGENDA OF POLISH WORKSHOP IN THE PANEL OF
SUSTAINABLE, INNOVATIVE AND INCLUSIVE CITIES

Polski kwietniowy warsztat projektu SB PIN pod tytułem
“ Miasta włączające, część I”
Lokalizacja:
Miejsce imprezy:

81-364 Gdynia, Polska
Centrum Aktywności Seniora
ul. 3 Maja 27-31

Główny zakres wydarzeń: Dwu i pół dniowe wydarzenie
Daty :
Poniedziałek, 23 kwietnia, godz. 1900
Wtorek, 24 kwietnia,
godz. 900 - 1900
Środa, 25 kwietnia,
godz. 900 - 1700
Czwartek, 26 kwietnia,
godz. 1000 - 1400

GŁÓWNY TEMAT WYDARZENIA
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk jest odpowiedzialne za Work Package 5
pod tytułem „Zrównoważony rozwój miast, opieka nad osobami starszymi, miasta
przyjazne wiekowi” w ramach projektu SP PIN. Ten panel tematyczny jest szeroki i
daje nam wiele opcji do dopasowania właściwych tematów, które odpowiadałyby
zainteresowaniom partnerów i zostały skonsultowane w przeciągu rocznych
konsultacji.
Podczas planowania warsztatów kwietniowych chcieliśmy skupić się na podniesieniu
poziomu wiedzy partnerów krajowych i zagranicznych w dziedzinie praktycznych
rozwiazań stosowanych w naszych gminach i instytucjach, a zwłaszcza elementów
miękkich związanych ze zrównoważonym rozwojem przejawiającej się w praktycznej
aktywizacji i włączaniu w życie społeczne, kulturowe, polityczne różnych grup
społecznych
Piąte warsztaty projektu SB PIN (pierwsze w Polsce) skupiać się będą na trzech
obszarach tematycznych.
1. Aktywne starzenie się i sposoby radzenia sobie z integracją społeczną
różnych grup wiekowych,
2. Praca z osobami wykluczonymi społecznie, w tym z osobami
niepełnosprawnymi i wprowadzenie ich do życia w społeczeństwie,
3. Kwestie bezrobocia / zatrudnienia i rozwoju umiejętności osób wykluczonych
Dwa pierwsze panele będą związane z wizytami studyjnymi w Gdyni i Pucku.
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Czemu akurat te gminy?
- Gdynia była pierwszym miastem w Polsce, która otrzymała tytuł “Miasta
przyjaznemu wiekowi”
- Gdynia dysponuje dużym doświadczeniem i wyspecjalizowanymi jednostkami
aktywnie działającymi w powyższym temacie, a także posiada odpowiednie
rozwiązania naukowe, techniczne i organizacyjne, które mogą zostać
zaprezentowane podczas warsztatów i wizyt studyjnych.
- Puck jest miastem aktywnym na szczeblu międzynarodowym a jego przedstawiciele
brali udział w większości dotychczasowych warsztatów w ramach projektu SB PIN.
- Miasto te zostało wybrane nie tylko z powodu jego zaangażowania w współpracę
międzynarodową, ale ponadto dysponuje wyspecjalizowanymi instytucjami, które
pracują u podstaw z tematem włączenia społecznego tak jak ma to miejsce w
przypadku Ośrodku Adaptacyjnyego prowadzonego przez Stowarzyszenie Puckie,
które wspiera osoby z niepełnosprawnością intelektualną „Razem” – których celem
jest przygotowanie uczestników do życia w społeczeństwie.
RODZAJ WARSZTATU:
Polski warsztat odbędzie się w Gdyni i zostanie połączony wizytą studyjną w
instytucjach odpowiedzialnych za zrównoważony rozwój obszarów miejskich,
integrację społeczną i opiekę nad osobami starszymi
CEL WARSZTATÓW
- Warsztaty mają na celu przygotowanie lokalnych aktorów do bardziej aktywnego
uczestnictwa w sieciach współpracy międzynarodowej, zapewniając im możliwość
bezpośrednich kontaktów z partnerami z Danii i Szwecji, maja doprowadzić do powstania
kolejnych pomysłów na międzynarodowe na aplikacje w programach europejskich.
- Zadaniem uczestników będzie wypracowanie wspólnych, innowacyjnych pomysłów w jaki
sposób lokalne samorządy (w tym przypadku – uczestniczące w pracach warsztatu) mogą
sprostać tego typu wyzwaniom przy wykorzystaniu możliwości, jakie niesie międzynarodowa
współpraca przy wsparciu takich instrumentów jak Program Południowego Bałtyku.
DOTYCHCZASOWY PRZEBIEG WARSZTATÓW:
- W trakcie czterech dotychczasowych warsztatów zagranicznych udało się zaangażować 16
polskich gmin członkowskich Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk w tym m.in Gminy
Bartoszyce, Sępopol, Bisztynek, Gdańsk, Cedry Wielkie, Elbląg, Zalewo, Iława, Puck,
Dzierzgoń, Sztum, Górowo Iławieckie, Tolkmicko, Mikołajki Pomorskie, Braniewo, Olsztyn
- Do tej pory odbyły się dwa warsztaty poświęcone : „niebieskiemu wzrostowi”, obydwa
miały miejsce w Inkubatorze i Parku Naukowo Technicznym Krinova w Kristianstad (Szwecja)
oraz dwa dedykowane „zielonemu wzrostowi” w Gminie Køge (Dania)
- Warsztaty skupiają przedstawicieli lokalnych samorządów, pracowników cywilnych i
administracyjnych oraz polityków z trzech krajów (ogólna liczba uczestników poszczególnych
warsztatów oscyluje w wysokości 35-40 osób (delegacje około 10 osób – reprezentanci gmin
z danego kraju plus dodatkowo uczestnicy z terenu danego kraju (tu może być zwiększona
liczba ze względu na unikniecie kosztów transportu oraz partnerzy projektowi i stowarzyszeni
– ok 10 osób)
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AGENDA WARSZTATU SB PIN
“ Miasta włączające, część I”
23 kwietnia 2018 – dzień przed wydarzeniem
przyjazd zagranicznej delegacji odbędzie się popołudniu (statek,
samolot, pociąg)
- zakwaterowanie w hotelu
Kolacja w hotelu Mercure Gdynia Centrum
-

19:00

24 kwietnia 2018 – WIZYTA STUDYJNA
7:00 - 8:30

Śniadanie w hotelu

8:30 - 9:00

Przejście do Centrum Aktywności Seniora

9:00 - 9:20

Prezentacja projektu SB PIN – krótki wstęp mówiący o celu warsztatów i
omówienie przebiegu dotychczasowych warsztatów międzynarodowych
Prezentacja Lidera Projektu – Ludvig Einarsson

9:20 - 10:00

Wstęp do tematu „Przyszłość jaką chcemy osiągnąć” – istota i
podstawowe

zasady

zrównoważonego

rozwoju;

możliwości

kształtowania zrównoważonego rozwoju przez gminy, rola zatrudnienia
w

realizacji

koncepcji

zrównoważonego

rozwoju,

biznes

dla

zrównoważonego rozwoju – przedstawienie dobrej praktyki
Prezentacja Piotra Olkiewicza i Natalii Kobzy z przedsiębiorstwa SENVI
10:00 – 10:20

Krótka prezentacja planu spotkania i informacji organizacyjnych
dotyczących przebiegu warsztatów
Prezenterzy:

Małgorzata

Samusjew

i

Marcin

Żuchowski

ze

Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk
10:20 – 10:40

Przerwa na kawę

10:40 – 11:30

Prezentacja miejsca i zakresu działalności Centrum Aktywności Seniora w
Gdyni; oprowadzenie po miejscu i omówienie zakresu działalności
Prezentacja dyrektora Centrum Aktywności Seniora

11:30 – 12:30

Przejazd do Pucka – autobus zapewniony przez Stowarzyszenie

12:30 – 13:00

Przywitanie przez burmistrz Pucka i krótkie spacer po mieście
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Prezentacja: Hanna Pruchniewska – Burmistrz miasta Puck
13:00 – 14:00

Lunch w urzędzie miasta (do ustalenia lokalizacja)
Lokalizacja: Urząd miasta Puck - 1 Maja 13, 84-100 Puck

14:00 – 16:00

Wizyta studyjna w Ośrodku Adaptacyjnym w Pucku przeprowadzona
przez stowarzyszenie Puck, które wspiera ludzi z intelektualną
niepełnosprawnością

o

nazwie

„Razem”

–

której

celem

jest

przygotowanie uczestników do życia w społeczeństwie
Prezentacja: Maciej Albertin

- dyrektor Ośrodka Adaptacyjnego i

pracownicy ośrodka
Lokalizacja: Ośrodek Adapcyjny „Razem” Mestwina 32, 84-100 Puck
16:00 – 17:00

Podróż do Gdyni

17:00 – 17:40

Wizyta studyjna w Muzeum Gdyni – przykłady zaangażowania seniorów
w życie kulturowe miasta Gdyni, przykłady działalnosci
Prezentacja: Margareta Sobczak – dyrektor zakładu
Lokalizacja: Gdyńskie Muzeum - Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Podróż do Laboratorium Innowacji Społecznych

17:40 – 18:00

Wizyta

studyjna

w

Laboratorium

Innowacji

Społecznych

18:00 -19:30

Wymiennikownia - Młodzieżowe Centrum Innowacji Społecznych

–

Lokalizacja: Kartuska 20B, 81-001 Gdynia
prezentacja Społecznych i Profesjonalnych Działalności systemowych w
Gdyni. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską - Europejski
Fundusz Społeczny
Prezentacja: Marzena Pawłowska
Przedstawienie codziennej pracy, na przykład zajęcia tematyczne dla
osób w różnym wieku
Prezentacja: Magdalena Dębna
20:30

Kolacja

25 kwietnia 2018 – WARSZTATY PROJEKTU SB PIN
7:00 - 8:30

Śniadanie w hotelu

8:30 - 9:00

Przejście do Centrum Aktywności Seniora
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9:00 - 11:00

Część kursu koncentruje się na zrozumieniu międzykulturowym i
różnicach w Regionie Morza Bałtyckiego oraz małych działaniach
integracyjnych (różnice kulturowe dotyczące integracji społecznej
różnych grup społecznych, praktyki i doświadczania różnic kulturowych
w tworzeniu wspólnych przedsięwzięć)
Prezentacja: prof UG dr hab. Dorota Simpson

11:00 - 11:15

Przerwa na kawę

11:15 - 12:00

Prezentacja miejskiego budżetu obywatelskiego – Gdańsk lub Gdynia
Prezentacja: (do ustalenia)

12:00 - 12:30

Prezentacja oczekiwań pracy grupowej i przedstawienie, jak rozwijać
międzynarodowy pomysł na projekt - praktyczne wskazówki
Prezentacja: Sebastian Magier z Stałego Permanentnego Sekretariatu
ERB

12:30 - 13:30

Przerwa na lunch

13:30 - 17:00

Równoległe programy koncentrują się na opracowywaniu nowych
pomysłów projektowych - Trzy grupy omawiają i przygotowują po 2
pomysły projektów, które są istotne dla uczestniczących organizacji.
Grupy tematyczne:
1. Aktywne starzenie się i sposoby radzenia sobie z integracją społeczną
i pokrewnymi tematami
2.Praca z osobami wykluczonymi społecznie, w tym z osobami
niepełnosprawnymi i pokrewnymi tematami
3. Kwestie bezrobocia / zatrudnienia i rozwoju umiejętności
Dyskusja i wspólna praca całego zespołu we wskazanych obszarach wspólne pomysły na projekt.
Uczestnicy postarają się odpowiedzieć na następujące pytania:


Jakie jest pochodzenie i dlaczego ten pomysł jest istotny?



Dlaczego jest to istotne dla poszczególnych partnerów?



Jakie wyzwania należy podjąć?



Jakie są kamienie milowe projektu?
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Czy uda się przyciągnąć innych partnerów (organizacje, MŚP
itp.)?



Jaka jest wartość dodana wspólnego opracowania projektu?



Jaki jest wymiar transgraniczny?



Jakie wyniki zamierza osiągnąć projekt?



Jaka jest perspektywa długoterminowa?



Jakie są oczekiwania budżetowe?

17:00 - 17:15

Podsumowanie i słowa kończące spotkanie

19:00

Kolacja

26 kwietnia 2018 – warsztat
7:00 – 8:00

Śniadanie w hotelu

8:00 - 8:30

Przejście do Centrum Aktywności Seniora

8:30 – 10:00

Spotkanie zespołu projektowego i Steering Committee

10:00 – 10:20

Przerwa na Kawę

10:20 – 12:20

Wspólne prace projektowe - każda grupa przedstawia swoje pomysły
na projekty dla pozostałych uczestników.

12:20 – 12:40

Wnioski i zamknięcie spotkania, podsumowanie dwudniowych
warsztatów i wizyt studyjnych

12:40 – 13:00

Omówienie kolejnych zadań i zakończenie programu

13:00 – 14:00

Lunch

16:00

Wyjazd delegatów
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