city camp
otwarte miasto
Partycypacja - konieczny eksperyment
29 czerwca 2012
godz. 14:00-19:00
MOCAK/Lipowa 4

facebook.com/NaprawmyKrakow
Organizatorzy:

Gospodarz miejsca:

Projekt współfinansowany ze środków
Fundacji im. Stefana Batorego

Otwarte miasto nie jest dla nas tylko symbolicznym "wręczeniem kluczy do miasta". Otwarte miasto to open
source z otwartym kodem udoskonalanym przez wszystkich, którzy chcą wziąć udział w eksperymencie zwanym
partycypacja społeczna.
City Camp "Otwarte miasto" jest okazją do spotkania się i dyskusji takich ludzi - aktywnych i zaangażowanych,
chętnych do współtworzenia miasta 2.0.
Realizujemy go w formule mniej formalnej i oficjalnej niż standardowa konferencja - w formule pracowni, w której
rodzą się pomysły przygotowujące zmianę społeczną, w której uczymy się i korzystamy z dobrych praktyk
wypracowanych przez innych.
Do udziału zapraszamy przedstawicieli NGO, urzędników, radnych, aktywistów miejskich, architektów
i wszystkich, którym bliskie jest uczestniczenie w procesach zachodzących mieście.
Spotkanie jest częścią projektu NaprawmyTo.pl oraz Stolika Miejskość i kultura miejska Obywateli Kultury
Kraków.
Program:
14:00-15:15 OTWARCIE I SESJA INSPIRACJI
Wprowadzenie: dr Marcin Galent - soclolog miasta, Uniwersytet Jagielloński
Możliwości współpracy pomiędzy mieszkańcami a samorządem - między teorią a praktyką
Małgorzata Jantos, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa
Głos Łodzian się liczy - czyli doświadczenia z budżetem obywatelskim w radach osiedli
Łukasz Prykowski, Pełnomocnik Prezydenta Łodzi ds. współpracy z NGO
Efektywność mechanizmów konsultacji społecznych
Ewa Stokłuska, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
Rola nowoczesnych technologii w aktywizacji obywatelskiej mieszkańców krakow.naprawmyto.pl
Przemek Dziewitek, Stowarzyszenie „Pracownia Obywatelska”
15:15 - 16:00 DEBATA
moderacja: Przemek Dziewitek, Stowarzyszenie „Pracownia Obywatelska”
Małgorzata Jantos - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa, Łukasz Prykowski - Pełnomocnik
Prezydenta Łodzi ds. współpracy z NGO, Krzysztof Gacek - Radny Dzielnicy Dębniki, Ewa Stokłuska Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Małgorzata Radkiewicz - Stowarzyszenie Przestrzeń Ludzie - Miasto
16:15-17:45 WARSZTATY PARTYCYPACJI
1. Łukasz Prykowski - Budżet obywatelski krok po kroku.
2. Małgorzata Radkiewicz - Jak tworzyć miejsca, które kochamy. Placemaking i inne niestandardowe techniki
partycypacji w planowaniu przestrzennym.
3. Tomasz Otko - Jak organizacje i mieszkańcy mogą współtworzyć i konsultować prawo lokalne? Czyli
narzędzia partycypacji w praktyce Krakowa.
17:45-18:00 PODSUMOWANIE WARSZTATÓW
18:00-19:00 AFTER PARTY
Organizatorzy:

Kontakt: biuro@pracowniaobywatelska.pl, facebook.com/pracownia
tel. 12 421 30 15

*Podczas city campa w promocyjnej cenie (10 zł) sprzedawany będzie najnowszy numer „Autoportretu”

