Konsultacje Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030
Spotkanie inauguracyjne
13 lutego 2017 r., godzina 16:00-19:00
Scena na Sarego 7, Teatr Bagatela

Zapraszam na spotkanie inaugurujące konsultacje Strategii Rozwoju Kultury
w Krakowie do roku 2030. Spotkanie przeprowadzone zostanie w formie warsztatowej, przy
wykorzystaniu metodologii open space. Metoda ta pozwala na pracę w przygotowanych
wcześniej obszarach tematycznych, dając jednocześnie pełną swobodę twórczego
spotkania.
Prace nad Strategią Rozwoju Kultury rozpoczęły się w 2015 roku. Dotychczas
sporządzona została diagnoza (w oparciu m.in. o ewaluację realizacji poprzedniej Strategii)
przeprowadzone zostały badania literatury oraz badania empiryczne. Założenia Strategii
zostały przygotowane we współpracy z zespołem roboczym złożonym z działaczy kultury.
Kolejnym etapem pracy nad Strategią są konsultacje społeczne. Proces ten zostanie
przeprowadzony przez Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska. W ramach konsultacji
planowane są:
-

spotkanie inauguracyjne (13.02., Scena na Sarego 7, Teatr Bagatela),
praca grup tematycznych (luty - marzec 2016),
wywiady fokusowe (luty - marzec 2016),
wywiady indywidualne (marzec 2016),
zbieranie pisemnych uwag (marzec 2016),
podsumowanie konsultacji (pierwsza połowa kwietnia 2016).

Szczegółowy opis dotychczasowych oraz planowanych prac nad dokumentem
zostanie zaprezentowany w broszurze, którą otrzymają Państwo podczas spotkania.
Aktualne informacje na temat kolejnych etapów konsultacji Strategii Rozwoju Kultury
w Krakowie do roku 2030 będą publikowane na stronie www.krakow.pl/kultura/strategia
(strona ruszy już wkrótce).
Zachęcamy do przekazania zaproszenia na spotkanie konsultacyjne wszystkim
zainteresowanym. Prosimy o potwierdzenie zamiaru przybycia do 12.02. na adres:
kultura@pracowniaobywatelska.pl.
W sprawach związanych ze spotkaniem konsultacyjnym prosimy o kontakt
z Przemysławem Dziewitkiem: przemek@pracowniaobywatelska.pl, +48 604 585 828.
Andrzej Kulig,
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej,
Kultury i Promocji Miasta

Konsultacje Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030
Spotkanie inauguracyjne
Program
13 lutego 2017 r., godzina 16:00 - 19:00
Scena na Sarego 7, Teatr Bagatela

16:00 – 16:30 Powitanie i przedstawienie dotychczasowych i przyszłych działań
tworzenia Strategii
p. Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki
Społecznej, Kultury i Promocji Miasta
p. Katarzyna Olesiak, Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Krakowa
p. Magdalena Doksa-Tverberg, Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury
Urzędu Miasta Krakowa
p. Przemysław Dziewitek, Prezes Stowarzyszenia Pracownia Obywatelska

16:30 – 18:30 Warsztaty strategiczne
Prace warsztatowe będą przebiegały przy stolikach tematycznie związanych
z obszarami Strategii:
1. Ekosystem kultury
2. Podnoszenie jakości standardów infrastruktury kultury
3. Współpraca zamiast konkurencji
Posłużą one również do zawiązania się grup, które zostaną zaproszone na
kolejne spotkania pogłębiające tematykę z warsztatu strategicznego.
Zapraszamy do wykorzystania zasad open space, które pozwalają na
nieskrępowane przemieszczanie się pomiędzy stolikami (tematami),
inspirowanie siebie i innych do nowych idei, otwartość na spotkanie
i dyskusję.

18:30 – 19:00 Podsumowanie prac warsztatowych i zawiązanie grup strategicznych
Dla uczestników spotkania przewidziany został poczęstunek.

