OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące gminy/powiatu
nazwa inicjatywy

Active Citizens - Aktywna Społeczność

nazwa gminy/powiatu

Gdańsk

dokładny adres

Instytut Kultury Miejskiej, Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk

województwo

pomorskie

telefon

58 760 72 16

adres strony internetowej

www.ikm.gda.pl

faks

58 760 72 15

adres e-mail

active.citizens@ikm.gda.pl

2. Rodzaj(e) podjętych działań (zaznacz):


kształtowanie efektywnych systemów konsultacji społecznych i udziału obywateli
w formułowaniu strategii rozwoju i prowadzenia polityki lokalnej lub regionalnej;



wprowadzanie nowatorskich form demokracji lokalnej;



rozwijanie systemów kontroli i komunikacji społecznej, ze szczególnym podkreśleniem
przejrzystości procesów decyzyjnych władz gminy lub powiatu;

 oryginalne formy aktywizacji działalności obywatelskich i współpracy z organizacjami
pozarządowymi;


formy działalności z podmiotami gospodarczymi i ich samorządami na rzecz wspólnoty
obywatelskiej i lokalnego rozwoju;



działania na rzecz wychowania obywatelskiego, w tym pozaszkolne inicjatywy
edukacyjne, działania na rzecz młodych mieszkańców gminy lub powiatu;



decentralizację realizacji zadań publicznych, drogą przekazywania jej organizacjom
obywatelskim lub jednostkom bliższym obywateli;

 Inne: zajęcia dające narzędzia lokalnym pomorskim liderom i liderkom, osobom w
różnym wieku.
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3. Przedmiot działalności
Active Citizens - Aktywna Społeczność to międzynarodowy projekt British Council. Od roku
2011 odbywa się na Pomorzu koordynowany lokalnie przez Instytut Kultury Miejskiej. Jego
celem jest aktywizowanie społeczności lokalnych, wspieranie aktywnych postaw
obywatelskich i przeciwdziałanie wykluczeniu. Na projekt składają się: szkolenia, konkurs
projektów, wymiana dobrych praktyk. Zadaniem uczestników/czek jest przekazywanie,
promowanie i wspieranie aktywnych działań obywatelskich w swoich regionach.
4. Opis działań
Active Citizens – Aktywna Społeczność to międzynarodowy projekt British Council
prowadzony jednocześnie w ponad 30 krajach w Europie i na świecie. Województwo
pomorskie jest pierwszym regionem w Polsce, w którym od 2011 roku program jest
realizowany przez British Council i Instytut Kultury Miejskiej. Active Citizens - Aktywna
Społeczność składa się z następujacych elementów: 6-dniowych szkoleń przedstawiających
możliwość pracy w metodzie doceniającej (Appreciative Inquiry), która wzmacnia
umiejętności liderskie, oparte też na konsultacjach społecznych; konkursu projektów;
realizacji wypracowanych podczas warsztatów projektów, na które organizatorzy otrzymali
dofinansowanie oraz międzynarodowej wymiany dobrych praktyk.
Trzecia edycja projektu, w 2013 r., na wniosek pomorskich organizacji pozarządowych, była
realizowana tylko dla państw krajów wyszehradzkich (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja)
i Wielkiej Brytanii, przy wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Polscy
uczestnicy projektu w ramach szkoleń i wymiany dobrych praktyk, chcieli poznać
działalność trzeciego sektora swoich sąsiadów, którzy mają podobną historię demokracji
i powstawania inicjatyw obywatelskich.
Warto też podkreślić, że dobre praktyki wymieniane z organizacjami i grupami społecznymi
z Wielkiej Brytanii, miały charakter dwustronny. Polskie i wyszehradzkie organizacje stały
się niejednokrotnie inspiracją dla brytyjskich działaczy i działaczek.
Od 2013 r. projektowi towarzyszy realizowana tylko na Pomorzu Akademia Active Citizens,
seria dwudniowych warsztatów tematycznych. Akademia powstała w odpowiedzi na
potrzeby edukacyjne pomorskich organizacji pozarządowych, zgłaszane w czasie trzech
edycji Active Citizens – Aktywnej Społeczności. Potrzeby te oraz wartości kluczowe dla
programu Active Citizens, były podstawą dla stworzenia propozycji warsztatów i szkoleń,
rozwijających wiedzę na temat zarządzania organizacją i zmianą społeczną. Grupą docelową
są osoby pracujące lub związane z pomorskimi organizacjami pozarządowymi, instytucjami.
W roku 2014 planowane zajęcia Akademii Active Citizens odbywać się będą średnio raz
w miesiącu.
5. Uzyskane efekty
230 osób przeszkolonych w metodologii doceniającej (Appreciative Inquiry),
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12 osób z Pomorza przeszkoleni jako trenerzy, trenerki, facylitatorzy, facylitatatorki,
Ponad 30 zrealizowanych projektów społecznych na rzecz lokalnej społeczności.
6. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
W roku 2013 realizacja projektu (międzynarodowego) kosztowała 89 000 złotych. Kwota ta
pochodziła z budżetu Miasta Gdańska, dotacji British Council oraz grantu
Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
Instytut Kultury Miejskiej (samorządowa instytucja kultury) użyczał nieodpłatnie sali
na zajęcia i spotkania. Cztery osoby z IKM (koordynatorka, osoba zajmująca się rozliczeniami
i kwestiami prawnymi, rzecznik prasowy, główny księgowy) realizowało projekt w ramach
swoich obowiązków etatowych.
British Council poza wkładem finansowym przekazał nieodpłatnie prawa do używania
metodologii Active Citizens w projekcie oraz poniósł koszty związane z pracą czterech osób
należących zespołu realizującego projekt Active Citizens.
W edycjach w roku 2011 i 2012 British Council oferowało trenerom, trenerkom tygodniowy
kurs facylitacji ze stosowanej w projekcie metodologii.
7. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
8. Zalecenia dla innych jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych wdrożeniem
projektu
Projekt był też realizowany w województwie podkarpackim oraz w Krakowie. Osoby chętne
wdrażaniem go w swoim regionie są proszone o kontakt z koordynatorką projektu Active
Citizens w British Council – Mariolą Ambroziak, mariola.ambroziak@britishcouncil.pl.
Osoby, które chciałyby otrzymać informacje o pomorskim projekcie, proszone są o kontakt z
koordynatorką Anna Urbańczyk, Instytut Kultury Miejskiej active.citizens@ikm.gda.pl
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