


CO NAS NAPĘDZA?  



GDZIE DZIAŁAMY?  

Wspieramy samorządy w realizacji ważnych  
dla miast celów środowiskowych i społecznych  

 

16    samorządów w 2018 roku 

17    samorządów w 2019 roku  

 

 
2500 beneficjentów działań (mieszkańcy,                         

              w tym dzieci i młodzież)  

550   godzin warsztatów edukacyjnych  

120   organizacji społecznych  

 
  
 



JAK DZIAŁAMY? 

• ANGAŻUJEMY różne podmioty  (biznes-samorząd-organizacje społeczne) - mechanizmy partycypacji społecznej 

• ŁĄCZYMY je we wspólnym celu - odpowiedzi na współczesne wyzwania miast  

• UWZGLĘDNIAMY wiele perspektyw - gry konsultacyjne, warsztaty z liderami 

• DIAGNOZUJEMY lokalne środowiska, dążymy do lepszego zrozumienia mieszkańców i ich potrzeb - analiza, 

foresight  

• PROJEKTUJEMY SKUTECZNE ROZWIĄZANIA na współczesne problemy miast - design thinking, hackaton, 

konkursy grantowe  

 

 



 

• wspieramy liderów i edukatorów, wzmacniamy kapitał społeczny;  

• troszczymy się o mieszkańców: dostarczamy wiedzę, jak tworzyć miasta przyjazne środowisku, inicjujemy 

programy edukacyjne i prośrodowiskowe; 

• ułatwiamy miastom ich zrównoważony rozwój: promujemy  innowacyjne rozwiązania i narzędzia 

zaangażowania społecznego 

• zawsze w partnerstwie: budujemy długofalowe relacje; 

• wspieramy bioróżnorodność i zachęcamy do jej ochrony innych: wolontariat pracowniczy, pasieki Veolii 

 

 

 

 

 

  

 

CO ROBIMY? 



MIEJSKIE KLIMATY 
ADAPTACJA MIAST DO ZMIAN KLIMATU 

Badamy odporność miasta na zmiany klimatu i stopień wdrażania 
zasad zrównoważonego rozwoju miasta.  
 
Projekt wyposaża samorządy w wiedzę i narzędzia przydatne do 
dialogu społecznego z mieszkańcami i strategii odpowiadającej na 
współczesne wyzwania miasta. 

SŁUPCA 

ZAMOŚĆ 

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA  

Realizujemy pierwsze w Polsce miejskie foresighty środowiskowe, 
wzmacniamy partycypację społeczną poprzez nowoczesne metody 

dialogu społecznego. 

400 uczestników gier 

konsultacyjnych i warsztatów 

200 uczestników gry on-line  

100 uczestników hackathonu 

klimatycznego   
 



MIEJSKIE KLIMATY 
GRY PLANSZOWE I GRY ON-LINE 

#1 Foresight: warsztaty przyszłości  

#2 a Gra miejska: spotkania z mieszkańcami  

#2 b Gra miejska: konsultacje on-line 

https://www.youtube.com/watch?v=-EU_tFme8G4&list=PLApqDPCu6_gowOdmsd5Bcbt5w_hDdqHjc&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=-EU_tFme8G4&list=PLApqDPCu6_gowOdmsd5Bcbt5w_hDdqHjc&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=-EU_tFme8G4&list=PLApqDPCu6_gowOdmsd5Bcbt5w_hDdqHjc&index=26


Raport Narzędzia Wiedza 

Po zakończeniu projektu Urząd 
Miasta otrzymuje podsumowanie                   
z realizacji projektu wraz z 
merytorycznymi wynikami i 
rekomendacjami dla samorządu.  

UM otrzymuje przetestowane 
narzędzie do prowadzenia dialogu 
społecznego poświęconego 
zmianom klimatu - gra 
konsultacyjna.  
 
Prototypowe rozwiązanie dla miasta, 
które adresować będzie istotne z 
lokalnej perspektywy konsekwencje 
zmian klimatu. 

Samorząd otrzymuje pogłębioną 
wiedzę na temat lokalnej 
społeczności - ich postaw i poziomu 
wiedzy na temat zmian klimatu  
 
Mieszkańcy edukują się w zakresie 
zmian klimatu, w tym: przyczyn, 
konsekwencji, najnowocześniejszych 
rozwiązań, etc. 
 
Mieszkańcy mają realny wpływ na 
rozwój miasta. 

MIEJSKIE KLIMATY  
REALNA POMOC - REALNA ZMIANA 
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